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POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DA VBTP M113 BR NO COMBATE EM
LOCALIDADE: ADAPTAÇÕES POSSÍVEIS FRENTE A UM CONFLITO
ASSIMÉTRICO
Guilherme da Silva Freitas e Bavaresco
RESUMO
O aumento exponencial da população nacional e mundial bem como a sua concentração em
grandes centros urbanos ocasionou uma mudança nas características dos conflitos armados: as
áreas humanizadas se tornaram o palco principal dos enfrentamentos. Com base no Art. 142 da
Constituição Federal de 1988, quando a escalada da violência atinge índices que superam a
capacidade dos Órgãos de Segurança Pública, as Forças Armadas precisam ser empregadas
para restaurar a Lei e Ordem e assim vem ocorrendo na história recente do nosso país. Neste
cenário de conflito assimétrico e muitas vezes a curta distância, os veículos blindados
mostraram-se extremamente importantes para o sucesso das operações. Características como
proteção blindada, rapidez, mobilidade e ação de choque tornam o emprego desses veículos um
fator dissuasório ao passo que eleva a moral da tropa, tornando-se, assim, um multiplicador do
poder de combate. Com o objetivo de estimular a constante melhoria na operacionalidade da
nossa tropa, esse estudo se propõe em apontar pontos fortes e oportunidades de melhoria no
emprego da VBTP M113 BR em operações em localidade, aliando o conhecimento teórico
fornecido por manuais do Exército Brasileiro e de Nações Amigas às lições aprendidas por
militares que participaram de operações empregando tal meio. Ao final, apresentará uma
conclusão sobre adaptações possíveis e necessárias de serem realizadas na viatura ora
estudada para extrair o máximo das possibilidades e abrandar as suas limitações.
Palavras-chave: VBTP M113. Combate em Localidade. Tropas blindadas.
RESUMEN
El aumento exponencial de la población nacional y mundial, así como su concentración en
grandes centros urbanos, causaron un cambio en las características de los conflictos armados:
las áreas humanizadas se convirtieron en el escenario principal de los enfrentamientos. Basado
en el Art. 142 de la Constitución Federal de 1988, cuando la escalada de violencia alcanza tasas
que exceden la capacidad de los Cuerpos de Seguridad Pública, las Fuerzas Armadas necesitan
ser empleadas para restaurar la Ley y el Orden y esto ha estado sucediendo en la historia
reciente de nuestro país. En este escenario de conflicto asimétrico y, a menudo, a corta distancia,
los vehículos blindados demostraron ser extremadamente importantes para el éxito de las
operaciones. Las características como protección blindada, velocidad, movilidad y acción de
choque hacen que el uso de estos vehículos sea un factor disuasorio al tiempo que eleva la moral
de las tropas, convirtiéndose así en un multiplicador del poder de combate. Con el objetivo de
estimular la mejora constante en la operabilidad de nuestras tropas, este estudio propone señalar
las fortalezas y oportunidades para mejorar el uso de VBTP M113 BR en el Combate Urbano,
combinando el conocimiento teórico proporcionado por los manuales del Ejército Brasileño y de
las Naciones Amigas con las lecciones aprendidas por el personal militar que participó en
operaciones usando tales medios. Al final, presentará una conclusión sobre las adaptaciones
posibles y necesarias que se llevarán a cabo en el vehículo ahora estudiado para extraer el
máximo de las posibilidades y mitigar sus limitaciones.

Palabras clave: VBTP M113. Combate Urbano. Tropas blindadas.
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1 INTRODUÇÃO
No cenário atual de guerra em amplo espectro observa-se o crescimento do
número dos conflitos que se desenvolvem em ambiente urbano. As cidades deixaram
de ser um objetivo em torno dos combates e passaram a ser o palco principal do
Teatro de Operações. Não há mais como falar em conflito no século XXI sem levar
em consideração áreas urbanas e a complexidade do estudo de situação exigida por
este ambiente operacional.
Segundo o relatório sobre as Perspectivas de Urbanização Mundial do
Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Divisão de População da
Organização das Nações Unidas, em sua última revisão emitida em 2019, entre 1950
e 2018, a população do mundo se urbanizou rapidamente, com a proporção urbana
subindo de 30% em 1950 para 55% em 2018. A taxa de urbanização entre 1950 e
2018, definida como a taxa média anual de mudança do percentual urbano, foi de
0,92% ao ano, em média. Como resultado dessa rápida urbanização, em 2007, a
população do mundo se tornou mais urbana do que rural pela primeira vez. Esperase que o processo de urbanização continue por décadas e, por consequência, um
número cada vez maior da humanidade estará vivendo em áreas urbanas. No gráfico
a seguir, extraído da mesma publicação, temos as informações da taxa de
urbanização por continentes:

Percentual de população residindo em áreas urbanas por continentes, 1950-2050.
Fonte: Nações Unidas, Perspectivas de Urbanização Mundial. Revisão 2018.
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Em uma análise mais detalhada sobre a América Latina, o mesmo relatório
chama a atenção para o fato de que o Brasil, maior país da região, em 1950 possuia
54 milhões de habitantes, com uma taxa de urbanização de 36%. O país permaneceu
sendo o mais populoso da região, porém, atualmente, cerca de 87% das 211 milhões
de pessoas residem em assentamentos urbanos.
Este crescimento acelerado resultou em uma combinação de pobreza e
densidade populacional elevada que, somadas a recursos públicos limitados e mal
empregados, tornam as cidades vulneráveis a ações criminosas. Quando a escalada
da violência atinge índices que superam a capacidade dos Órgãos de Segurança
Pública, as Forças Armadas precisam restaurar a Lei e Ordem. Nesse mesmo
contexto, muitas cidades constituírem centros políticos, econômicos, culturais e
estratégicos, dotadas de extensa malha viária, caracterizando objetivos militares
capazes de influenciar de forma decisiva um combate (ARANHA, 2018), o que deixa
evidente a necessidade de um exército estar totalmente apto a operar nesse ambiente
operacional.
Por esses motivos, diversos conflitos recentes se desenvolvem em áreas
humanizadas, como a guerra civil na Síria, onde grandes operações militares
ocorreram na capital Damasco e, na sua maior cidade, Aleppo; a guerra no Iraque,
onde a busca pelo controle de Mossul, capital da província de Ninawa, ocorreu
simultaneamente com os combates em Faluja; a Batalha de Saná, um combate urbano
buscando o controle da capital do Iêmen proporcionando uma vantagem decisiva aos
vitoriosos rebeldes zaiditas houthis ou até mesmo experiências recentes do Exército
Brasileiro em Operações de Garantia da Lei, Operações de Pacificação, Intervenção
Federal no Estado do Rio de Janeiro e Missão das Nações Unidas para a
Estabilização do Haiti (MINUSTAH).
Todos estes conflitos supracitados têm, além do ambiente urbano, outra
similaridade: os veículos blindados mostraram-se extremamente importantes para a
decisão das operações.
Características como proteção blindada, rapidez, mobilidade e ação de choque,
tornam o emprego desses veículos um fator dissuasório ao passo que eleva a moral
da tropa, tornando-se, assim, um multiplicador do poder de combate.
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1.1 PROBLEMA

A partir do século XXI, mais precisamente na última década, a VBTP M113
passou a ser utilizada pelas Forças Armadas do Brasil em coordenação com Órgãos
de Segurança Pública na cidade do Rio de Janeiro com a finalidade de agregar
proteção ao deslocamento das tropas num combate à crescente violência neste
grande centro urbano. Desde então, diversas operações no território nacional
adotaram a proteção blindada para deslocamento.
Face a isso, adequar a VBTP M113 à dimensão dos conflitos no nosso território
e às novas exigências que se apresentam ao Exército Brasileiro é extremamente
necessário, possibilitando as tropas da infantaria blindada estarem cada vez mais
aptas ao combate no interior de áreas urbanizadas.

1.2 OBJETIVOS

Com a finalidade de verificar as adaptações que elevariam as possibilidades e
diminuiriam as limitações da VBTP M113 no Combate em Localidade, foram formulados objetivos gerais e específicos, abaixo relacionados, que permitiram o desenrolar
do raciocínio apresentado nesse estudo.

1.2.1 Objetivo Geral

-

Apresentar as adaptações possíveis para o emprego da VBTP M113 no

Combate em Localidades, particularmente no território nacional.

1.2.2 Objetivos Específicos

a) Apresentar a composição de guarnição da VBTP M113;
b) Apresentar a organização das tropas blindadas;
c) Apresentar as possibilidades da VBTP M113 no Combate em Localidade; e
d) Apresentar as limitações da VBTP M113 no Combate em Localidade.
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1.3 JUSTIFICATIVAS

A população mundial está crescendo e sua concentração ocorre principalmente
nos centros urbanizados. O Brasil acompanha esse fenômeno, bem como seus
benefícios e malefícios. Problemas políticos, econômicos, sociais, culturais e o caráter
estratégico da localização das cidades transformam este ambiente operacional no
Teatro de Operações mais comum no Brasil e no mundo nas últimas décadas. Os
conflitos em ambiente urbano são assimétricos, em diversas situações se
desenvolvem a curta distância e é comum o aumento do emprego de tropas
embarcadas utilizando a proteção blindada para a incursão em localidades.
O Brasil possui duas Brigadas Blindadas: a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada,
com sede em Ponta Grossa – PR e a 6ª Brigada de Infantaria Blindada, com sede em
Santa Maria – RS, cada uma possui 2 (dois) Batalhões de Infantaria Blindados na sua
composição. Após o projeto de repontencialização das VBPT M113, essas Brigadas
ficaram dotadas de poder de combate ainda maior evidenciando a importância o seu
emprego no cenário de ambiente urbano já descrito.
Os conflitos em áreas humanizadas são uma realidade inevitável. O emprego de
tropas embarcadas, dotadas de proteção blindada e ação de choque, um multiplicador
do poder de combate. Contudo, novas adaptações são necessárias a fim de extrair o
máximo das possibilidades e diminuir as limitações das tropas de infantaria blindada
no emprego em áreas humanizadas.
Por esse motivo, surgem os seguintes questionamentos:
Quais inovações podem ser implementadas à VBTP M113 BR de forma a
melhor integrá-la ao combate em localidade como vem ocorrendo no Brasil ao longo
dos últimos 10 anos? As Forças Armadas do país estão extraindo o máximo das
possibilidades de emprego dos blindados no combate urbano? Quais as limitações
das VBTP podem ser mitigadas?
Dessa maneira, o presente artigo tem por finalidade apresentar, por meio de
pesquisa bibliográfica, documental, questionário e entrevistas, as adaptações
possíveis para o emprego da VBTP M113 no ataque a localidades, particularmente no
território nacional.
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2 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo aplicada, pois
busca uma aplicação prática à solução de um problema real que são as adaptações
da VBTP M113 BR para as Operações em Localidade, utilizando-se da forma de abordagem mista, combinando elementos quantitativos – através de estudo estatístico das
hipóteses levantadas – e, ao mesmo tempo, qualitativa, ao passo que utilizará a análise dos depoimentos e dos ensinamentos coletado com militares participantes de operações com emprego real de tropa no território brasileiro e no exterior buscando a
contribuição desses militares para o desenvolvimento da pesquisa.
Com o objetivo de encontrar soluções para o problema alvo de estudo, iniciouse a pesquisa pela revisão teórica do assunto, com um caráter exploratória e
selecionando o material de pesquisa de fontes renomadas, para tanto, foi feita por
consulta aos manuais das Forças Armadas Brasileiras e de Nações Amigas, além de
trabalhos científicos, artigos e relatórios de operações que empregaram viaturas
blindadas em localidades, tudo com o objetivo de estabelecer uma visão mais ampla
sobre o que vem sendo feito em diversos Exércitos ao redor do mundo, possibilitando
uma visão geral sobre o assunto.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

A partir da análise feita na introdução deste projeto sobre o ambiente
operacional urbano, torna-se intuitivo admitir que a guerra moderna coloca em rota de
colisão ações ofensivas e grandes centros urbanos. Segundo o C 7-20:
Somente a ação ofensiva conduz a resultados decisivos na guerra. É através
dela que uma força mantém sua liberdade de ação, exercita a iniciativa de que
é dotada e impõe a sua vontade ao inimigo. (BRASIL, 2007, p. 4-1).

Frente a necessidade de permanente prontidão das Forças Armadas o Manual
de Campanha Operações, EB70-MC-10.223, apresenta as ideias gerais e diretrizes
que norteiam o preparo e emprego da Força Terrestre e define que atualmente as
operações envolvem ações de ofensiva, defensiva e cooperação e coordenação com
agências, combinando essas três vertentes em diferente proporção, gerando um
conceito operativo de amplo espectro, isso significa que, em maior ou menor escala,
as operações ofensivas sempre estarão presentes:
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O conceito operativo do Exército é definido pela forma de atuação da Força
Terrestre no amplo espectro dos conflitos, tendo como premissa maior a
combinação, simultânea ou sucessiva, de operações ofensivas, defensivas e
de cooperação e coordenação com agências, ocorrendo em situação de guerra
e de não guerra. (BRASIL, 2017, p. 2-16).

Frederico Aranha, pesquisador independente, caracteriza o combate em área
urbana como “O Pesadelo do Século XXI” em artigo publicado no site DefesaNet. Essa
definição ocorre tanto pela complexidade e desorganização que grandes centros
urbanos se formaram ao redor do planeta como pelas características do terreno e,
principalmente, pela enormidade de considerações civis a serem feitas em cada
operação.
Consoante a isto, o Estado Maior do Exército aprovou, na Diretriz de
Trafegabilidade para Viaturas sobre Rodas e sobre Lagartas, um tópico destinado aos
aspectos relevantes do emprego de viaturas blindadas em localidades:
Para fins de transitabilidade, uma área urbanizada é, em princípio, um terreno
impeditivo. As localidades são, na maioria das vezes, obstáculos que
restringem e canalizam o movimento. As operações ofensivas em áreas
urbanas são difíceis de serem conduzidas, por outro lado, as localidades,
normalmente apresentam uma vantagem importante para o defensor. Se for
necessário o emprego de forças nas localidades, o estudo deverá ser
detalhado, a fim de servir de base para análise dos aspectos militares do
terreno. (BRASIL, 2011, p.24).

Retratando esta realidade, o estudo realizado pela Rand Corporation entitulado
“Reimaginando o Caráter das Operações Urbanas para o Exército dos EUA”, a
temática dos conflitos urbanos demonstra a sua exigência de novos métodos e normas
de operações estabelecidos:
Os ambientes urbanos apresentam desafios significativos para as forças
terrestres e têm sido tradicionalmente evitados quando possível, mas o
aumento da urbanização da população mundial parece garantir que o combate
urbano esteja no futuro do Exército. Os autores chegam a conclusão que as
operações de combate urbano estão, historicamente, entre os desafios mais
árduos que um exército pode enfrentar e que existem lacunas importantes nas
capacidades do Exército dos EUA para ter sucesso no combate urbano.
(GENTILE, 2017, p. 214, tradução nossa).

Neste sentido, exército americano trata em seu FM 3-06 – Urban Operations, o
Combate em áreas urbanas como propício para causar baixas as tropas,
principalmente pela sua característica de desenvolvimento de uma guerra assimétrica
e traz a necessidade de criar soluções para fornecer vantagem a tropa:
As áreas urbanas fornecem um ambiente potencialmente causador de baixas
e indutor de estresse, ideal para o uso de táticas urbanas específicas. (...) As
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forças do exército podem usar muitas dessas táticas, exceto aquelas que
violam a lei, a ética e a moral, para derrotar as ameaças urbanas. Além disso,
o uso de meios assimétricos não são de domínio exclusivo da ameaça. Os
comandantes do exército também podem alavancar capacidades, criar
condições e planejar operações para desenvolver suas próprias vantagens
assimétricas para cumprir a missão. (USA, 2006, p. 3-6, tradução nossa).

Neste contexto de guerra assimétrica, é imprescindível o emprego de tropas
embarcadas, porém a proteção blindada não é a única característica possível de ser
aproveitada dessas tropas. O manual C17-20 elenca as características das Forças
Tarefas Blindadas:
a. Mobilidade - Resultante de serem todos os seus elementos transportados
em viaturas, cujas possibilidades técnicas permitem grande raio de ação,
deslocamento em alta velocidade em estradas.
b. Flexibilidade - Produto, particularmente, da mobilidade.
c. Potência de fogo - Função do armamento orgânico.
d. Proteção blindada - Proporcionada pela blindagem dos seus carros de
combate e de suas viaturas blindadas.
e. Ação de choque - Resultante do aproveitamento simultâneo de suas
características de mobilidade, potência de fogo e proteção blindada.
f. Sistema de comunicações amplo e flexível - Ensejado, particularmente, pelo
material rádio de que são dotadas. (BRASIL, 2002, p. 1-3).

Fatores como mobilidade, flexibilidade, proteção blindada são indiscutíveis e
perfeitamente aplicáveis no emprego da VBTP M-113 em ambiente urbano; a potência
de fogo e o sistema de comunicações serão alvos de estudo, a fim de extrair maior
proveito de uma das principais características dos blindados: a ação de choque.
Há de admitir-se que frente a evolução dos acontecimentos no combate, uma
conduta normal de ser empregada será o desembarque das tropas. Dessa forma, os
meios de comunicação não devem estar atrelados à viatura, de forma a possibilitar a
livre mobilidade dos comandantes e de seus subordinados, possibilitando maior
flexibilidade de emprego com eficiente comunicação e controle. O Manual de
Campanha Comando e controle, EB20-MC-10.205, destaca este aspecto:
A crescente complexidade das crises e dos conflitos modernos e a necessidade
de obtenção de vantagens decisivas nas operações militares tornaram o
processo decisório cada vez mais dependente de Sistemas de Tecnologia da
Informação e Comunicações (TIC) que garantam aos comandantes a execução
dos ciclos de comando e controle, com rapidez, precisão e oportunidade. (...)
para a obtenção da consciência situacional. (BRASIL, 2015a, p.1-1).

O mesmo manual traz a definição de consciência situacional, um conceito
extremamente importante para comandantes em todos os níveis, desde o político até
o nível tático que consiste na “percepção precisa dos fatores e condições que afetam
a execução da tarefa durante um período determinado de tempo, permitindo ou
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proporcionando ao seu decisor, estar ciente do que se passa ao seu redor e assim ter
condições de focar o pensamento à frente do objetivo. É a perfeita sintonia entre a
situação percebida e a situação real”. A compreensão deste conceito é extremamente
relevante para o desenrolar deste estudo, uma vez que está intimamente ligado à
quantidade e à qualidade das informações recebidas pelo comandante de uma fração,
possibilitando uma visão geral da situação em que sua tropa se encontra e isso está
atrelado a um sistema de comunicações prático e eficiente.
Embora o foco do C 17-20 seja o emprego de Forças Tarefas Blindadas, seus
conceitos foram empregados neste trabalho por ser a fonte de consulta mais recente
do Exército Brasileiro que aborda especificamente o emprego de forças blindadas em
um ataque à localidade. Este manual divide o ataque a uma localidade em três fases:
isolamento, conquista de uma área de apoio na periferia e progressão no interior da
localidade.
Segundo esta fonte de consulta, a Força Tarefa (FT) pode participar do ataque
a uma localidade tanto como força de isolamento, quanto como força de investimento.
No primeiro caso, cabe a FT isolar a localidade em sua zona de ação, conquistando
regiões que permitam destruir as forças inimigas que tentem entrar ou sair na localidade, apoiando, dessa forma, a força de investimento. No segundo caso, ao integrarem a força de investimento, os fuzileiros deverão realizar o ataque desembarcados.
Durante a progressão no interior da localidade (3ª fase do ataque), os fuzileiros devem
avançar protegidos pelas VBTP/ VBC-Fuz enquanto caberia aos Carros de Combate
(CC), realizarem a base de fogos para esta progressão.

Progressão de CC e Fuzileiros no interior de uma localidade.
Fonte: C 17-20 (BRASIL, 2002).
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Do exposto, torna-se intuitivo que as tropas de infantaria blindada devem estar
totalmente aptas a operar desembarcadas durante a 3ª fase do ataque a uma
localidade, o que implica num eficiente sistema de comando e controle quando
desembarcado. Chama a atenção também como o manual destaca o importante papel
da utilização da VBTP como proteção no avanço através da localidade, evidenciando
a necessidade de elevar o nível de segurança do motorista e do atirador.
Historicamente, em nosso território, não há registros do emprego de CC em operações
em localidade por diversos fatores que não são alvo do presente estudo, contudo, seu
emprego, a princípio, seria como base de fogos, algo que provavelmente ocasionaria
danos colaterais elevados tendo em vista a organização urbana existente em diversos
locais do território nacional e o poder de fogo dos carros de combate. Dessa forma, é
importante a VBTP ser capaz de prover uma base de fogos para a tropa que realiza a
progressão, com um mínimo de danos colaterais.
Percebe-se que, para obter sucesso nas operações em localidades nos grandes
centros urbanos, com um mínimo de baixas, é necessária uma constante atualização
e adaptação das técnicas, táticas e procedimentos, bem como dos meios empregados
para fazer frente aos desafios que este ambiente operacional apresenta e as viaturas
blindadas, pelas suas características, devem ser, sempre que possível, empregadas.
A VBTP M113 faz-se presente no Exército Brasileiro nos Batalhões de Infantaria
Blindados e nos Regimentos de Cavalaria Blindados. A fim de gerar uma maior
compreensão para o estudo das possibilidaes e limitações do M113, a seguir será
abordada a organização das unidades de infantaria do Exército Brasileiro dotadas
dessa viatura, até o nível pelotão, incluindo o dispositivo da tropa, quando embarcada
e pronta para o combate.

2.1.1 O Batalhão de Infantaria Blindado

Os Batalhões de Infantaria Blindados (BIB) são orgânicos das Brigadas
Blindadas e estão presentes em número de 2 (dois) por Brigada (BRASIL, 2007, p. A7). O Exército Brasileiro possui 4 (quatro) Batalhões de Infantaria Blindados, conforme
tabela a seguir:
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Unidade

Sede da Unidade

Subordinação

7º BIB

Santa Cruz do Sul – RS

6ª Brigada de Infantaria Blindada

15º BIB

Ponta Grossa – PR

5ª Brigada de Cavalaria Blindada

20º BIB

Curitiba – PR

5ª Brigada de Cavalaria Blindada

29º BIB

Santa Maria – RS

6ª Brigada de Infantaria Blindada

Batalhões de Infantaria Blindados no Exército Brasileiro.
Fonte: o autor.

O Batalhão de Infantaria Blindado é composto por 4 Companhias de Fuzileiros
Blindadas e uma Companhia de Comando e Apoio:

Organograma do Batalhão de Infantaria Blindado.
Fonte: C 7-20 (BRASIL, 2007).

2.1.1.1 A Companhia de Fuzileiros Blindada

A Companhia de Fuzileiros Blindada (Cia Fuz Bld) é a peça de manobra valor
subunidade dos Batalhões de Infantaria Blindados.
Conforme o C 17-20, manual de Forças Tarefas Blindadas, estas subunidades
podem ser empregadas desembarcadas quando o terreno não permitir a progressão
de viaturas blindadas.
Existem em número de quatro por BIB, e são constituídas pelos seguintes elementos: Comando; Seção de Comando; 3 (três) Pelotões de Fuzileiros Blindados e 1
(um) Pelotão de Apoio.

Organograma da Companhia de Fuzileiros Blindada.
Fonte: C 17-20 (BRASIL, 2002).
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2.1.1.2 O Pelotão de Fuzileiros Blindado

O Pelotão de Fuzileiros Blindado (Pel Fuz Bld) é o elemento básico de emprego
da Cia Fuz Bld. É constituído por um Grupo de Comando, um Grupo de Apoio (Gp Ap)
e 3 (três) Grupos de Combate (GC). Sob determinadas situações poderá ser reforçado
por outros Grupos de Combate ou elementos de Apoio de Fogo, ou ainda, reforçar
outras frações com seus GC e Gp Ap. O Grupo de Combate é a menor fração de
emprego de fuzileiros blindados (BRASIL, 2002). A seguir, é apresentado o organograma do Pel Fuz Bld.

Organograma do Pelotão de Fuzileiros Blindado.
Fonte: CI 17-10/2 (BRASIL, 2001).
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2.1.2 VBTP M113 BR

A Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Sobre Lagartas, VBTP M113-BR,
pode operar em qualquer tipo de terreno (terra ou água) e em temperaturas mínimas
de -10°C e máximas de 50°C. Pode ser preparada e transportada por via aérea, férrea
ou rodoviária. Possui como armamento principal uma metralhadora Browning M2
12,7mm (.50 pol). Sua guarnição conta com 1 (um) operador (motorista), 1 (um) atirador de metralhadora e possui capacidade para transportar 11 (onze) homens totalmente equipados (BRASIL, 2015b, p. 12).
A partir de sua repotencialização, esta viatura esta dotada do Sistema de Pivoteamento, constituído de dois discos e duas pinças com acionamento mecânico e hidráulico (BRASIL, 2015b, p.95), possibilitando manobra na qual uma das lagartas é
travada para que o carro faça uma curva fechada e desenhe um círculo no chão (MURMELL, 2015). Esse sistema é particularmente importante no ambiente operacional
considerado pois permite a realização de curvas acentuadas e rápida mudança de
frente mesmo com pouco espaço para manobrar.
Quanto a suas dimensões, o M113 é bastante compacto quando comparado
com outros veículos blindados empregados pelas Forças Armadas Brasileiras,
possibilitando um deslocamento mesmo em vielas estreitas e sua altura também não
é elevada. Soma-se a isso, sua capacidade de realizar o pivoteamento e chega-se à
conclusão que é um meio dotado de considerável mobilidade e flexibilidade de
emprego.

Dimensões da VBTP M113.
Fonte: Fonte: Manual VBTP M113 BR (BRASIL, 2015b).
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2.1.2.1 Armamento Orgânico

Possui como armamento orgânico de emprego a metralhadora Browning M2
12,7 mm (.50 pol), que pode ser instalada no berço ficando presa ao suporte fixo por
uma trava articulada localizada na escotilha do atirador (BRASIL, 2015b, p.76).

Escotilha e berço da metralhadora .50.
Fonte: Manual VBTP M113 BR (BRASIL, 2015b).

Como observa-se na figura do manual, o atirador, ao assumir uma boa base de
tiro expõe muito sua silhueta, tornando-se um alvo fácil e altamente compensador. A
VBTP possui um berço para metralhadora .50 pol (12,7 mm), caso tenha que ser
empregada em área humanizada, existe grande probabilidade de existirem danos
colaterais e, dependendo das regras de engajamento em vigor e do grau de
hostilidade contra a tropa, seu emprego contra pessoal pode ser considerado uso
desproporcional de força.
2.1.2.2 Lagarta de Borracha “Band Track”

Um exemplo de adaptação significativa adotada pelo EB no M113 para o
combate em localidade foi a substituição das lagartas de ferro por lagartas de borracha
“Band Track”, fornecidas pela empresa canadense Soucy International Inc. Esta
adaptação tinha como finalidade diminuir o desgaste da tropa e do material, uma vez
que causa menor trepidação na viatura (BRASIL, 2016). Observou-se, também, que
as lagartas dessa natureza causam menos danos às vias públicas, algo relevante num
ambiente onde a opinião pública é extremamente influente.
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VBTP M113 BR com lagarta de borracha.
Fonte: Daniel Machado e Machado.

2.1.2.3 Torre de Proteção Balística da VBTP EE-11 URUTU

Também é válida a experiência coletada durante a MINUSTAH onde a Viatura
Blindada de Transporte de Pessoal EE-11 URUTU era amplamente empregada
permanecendo em situação de prontidão em bases destacadas do Brazilian Battalion
(BRABAT) e dotada de torre de proteção balística para o motorista e para o atirador
aumentando o nível de segurança de ambos.

VBTP EE-11 URUTU empregada na MINUSTAH.
Fonte: Assuntos Militares.

Frente as regras de engajamento estipuladas na MINUSTAH, a VBTP URUTU
que, assim como o M113 BR, originalmente fora projetada para ser dotada de uma
Mtr Browning M2, calibre .50, sofreu adaptação para utilizar uma Mtr 7,62 M971 MAG.
O Coronel Fabio Cordeiro, Comandante do Esquadrão de Força de Paz durante
o 3º Contingente da MINUSTAH, explica em seu artigo para a Revista “Ação de Choque” como ocorreu essa adaptação: “Inicialmente, as metralhadoras foram posicionadas sobre o reparo da Mtr .50, apoiadas sobre este e unidas apenas por um eixo
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improvisado que cruzava a sua cavilha anterior. As desvantagens desse procedimento
eram a ausência de amortecimento do recuo da arma durante o tiro que gerava instabilidade, desgaste da cavilha anterior e dificuldade de alterar os ângulos de sítio e
depressão tendo em vista a regulagem do atenuador de peso do reparo estar ajustada
para a Mtr .50. A solução encontrada foi a realização de duas ações: primeiramente,
tendo em vista a existência no Haiti de 1 (um) reparo terrestre da Mtr M971 para cada
arma, foram desmontadas suas partes superiores denominadas berço. O berço, peça
projetada para unir a metralhadora ao reparo terrestre e proporcionar o amortecimento
do recuo com suas duas molas helicoidais, foi instalado no reparo da Mtr .50 com a
necessidade de apenas realizar a solda de dois suportes de aço. Após a adaptação
do berço, foi necessária apenas a regulagem do atenuador de peso do reparo para a
obtenção das condições ideais de tiro da Mtr 7,62 M971 a partir do reparo da Mtr .50.
Realizadas essas adaptações, não mais foi observado qualquer dano na estrutura das
Mtr M971 decorrente do disparo sem amortecimento. Além da conservação do material, é importante salientar que os atiradores de metralhadora passaram a ter muito
mais estabilidade durante a realização dos disparos, com reflexo direto na prevenção
ao fratricídio e aos danos colaterais”.
Esse trabalho de adaptação foi desenvolvido buscando adequação às regras
de engajamento vigentes durante a MINUSTAH e diminuição de danos colaterais causados pela metralhadora calibre .50 em ambiente urbano, mostrando-se possível de
ser aplicado ao M113 BR, a fim de melhor explorar o apoio de fogo proveniente da
viatura.

2.1.2.4 VBTP M113 em Operações em Localidade no Brasil

No Brasil, embora a utilização de carros blindados tenha ocorrido em anos anteriores como fator de dissuasão, o início do emprego efetivo de blindados em operações só ocorreu em novembro de 2010, durante uma invasão de uma favela no Rio
de Janeiro (ROSA, 2013). Esse procedimento de empregar a VBTP M113 foi adotado
pelo fato desta viatura ter seus trens de rolamento sobre lagartas, não correndo o risco
de ter os pneus furados como vinha acontecendo com os blindados utilizados até então pela Polícia Militar, os “Caveirões”. Em 2011, O Batalhão de Operações Especiais
(BOPE) passou a utilizar a VBTP M113 durante a ocupação do Morro do Alemão e da

19

Vila Cruzeiro, na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o Capitão PM Ivan Blaz
em entrevista ao O Globo, “os M113 são mais compactos e podem entrar em ruelas
onde o Caveirão, não tinha acesso por causa do tamanho, além de passar por obstáculos artificiais montados pelos criminosos. O Capitão Blaz ainda classificou o M113
como sendo mais seguro para a polícia e para os moradores”.
Em seu trabalho sobre a influência do emprego da Viatura Blindada Sobre Lagarta M113 em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências, Gustavo
Machado, em conversa com o Coronel PM Rene, Comandante do BOPE na época,
obteve como relato que “o movimento só foi possível ser completado por causa da
viatura. Sua característica blindada e com dimensões menores é uma grande vantagem em regiões com vias estreitas. Sua capacidade de transpor obstáculos também
foi muito elogiada naquela operação. Na Maré não utilizamos o M113, mas creio que
se ele fosse utilizado seria mais versátil e flexível que a viatura Piranha III”. Na época,
o M113 transportou militares do BOPE até o ponto mais alto do morro Complexo do
Alemão. O Coronel Rene frisou que o “único defeito para esse tipo de operação é o
fato de ser sobre lagarta, pois estragaria as vias e iria angariar a antipatia da população no local”, contudo, atualmente este problema já pode ser contornado com a substituição das lagartas de ferro pelas lagartas de borracha da Soucy International Inc.
Durante as Operações na capital fluminense, observou-se que as VBTP
URUTU e PIRANHA paravam logo nos primeiros quarteirões devido aos obstáculos
artificias como blocos de concreto e trilhos de trem colocados por criminosos. Somente
as VBTP M113 e os CLANF prosseguiram conquistando terreno, destruindo todos os
obstáculos, pois possuem seus trens de rolamento sobre lagartas (ROSA, 2013).
Face ao exposto, é possível afirmar que a VBTP M113, por sua versatilidade e
mobilidade é extremamente apta para as operações em ambiente urbano que se
desenham no passado, presente e futuro do Exército Brasileiro. Da mesma forma, as
Brigadas Blindadas, pelo seu enorme poder de combate e permanente adestramento,
devem ter seu emprego considerado no Combate em Localidade e suas Táticas
Técnicas e Procedimentos (TTP) devem estar em constante evolução e caminhando
no mesmo passo das inovações de material.
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2.2 COLETA DE DADOS

Quanto aos procedimentos de formulação do presente artigo científico, foram
realizadas consultas aos Manuais Doutrinários do Ministério da Defesa, do Exército
Brasileiro e de outras Forças Armadas de Nações Amigas. Foram também consultados relatórios das Forças de Pacificação no Complexo da Maré, da Intervenção Federal, da MINUSTAH, do Centro de Instrução de Blindados, artigos científicos e páginas na Internet. Junto a isso, foram conduzidos questionários mistos e entrevistas
semiestruturadas com militares participantes de operações com emprego real de tropa
embarcada em blindadas no território brasileiro e no exterior.

2.2.1 Questionário

Com a finalidade de levantar as possibilidades e limitações do emprego da
VBTP M113-BR em uma localidade foi realizado um questionário com perguntas
mistas, possibilitando ao informante a opção de marcar a resposta julgada mais
adequada e a oportunidade de acrescentar informações não levantadas. Embora o
foco do estudo seja a VBTP M113 BR, o questionário permitiu a coleta e a tabulação
das informações de militares que utilizaram outras VBTP com o intuito de agregar o
máximo de experiências possíveis, uma vez que os procedimentos adotados com
outras viaturas blindadas podem ser adaptados ao M113 e as respostas das
perguntas conduzirão ao objetivo da pesquisa. O estudo foi limitado a oficiais,
subtenentes e sargentos por entender que em razão de suas funções estes possuem
uma visão mais ampla das possibilidades e limitações do meio de transporte.
Foi realizado um pré-teste com 5 capitães alunos da Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) que se enquadravam na população selecionada
para realizar o questionário com o objetivo de verificar erros, clareza na compreensão
das perguntas, formatação e motivação ao responder o questionário. Após cada teste
foram aprimorados itens onde verificou-se possibilidades de melhoria. No total, 60
(sessenta) militares contribuíram respondendo ao questionário.
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2.2.2 Entrevista

A fim de extrair experiências obtidas in loco no ambiente operacional estudado,
empregando a natureza de meios que por hora norteia nossa pesquisa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os seguintes militares, em ordem cronológica
de execução:
Nome
Roberto

Justificativa para a escolha

Vieira

Freitas – Cap Inf

de Utilizou a VBTP GUARANI durante a Intervenção Federal
no Rio de Janeiro no Ano de 2018 e a VBTP M113 BR
durante adestramentos no 29º BIB.

Marcelo

Velame Utilizou a VBTP GUARANI durante as Operações de

Fernandes Brasil – Cap Segurança dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de
Inf

Janeiro.

Sidney Pedro Ferreira Utilizou a VBTP URUTU como integrante da MINUSTAH,
da Silva Moraes – Cap a VBTP GUARANI nas Operações de Segurança dos
Inf

Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro e a VBTP
M113 BR durante adestramentos no 20º BIB.

Quadro 1: Quadro de especialistas entrevistados.
Fonte: O autor.

Os militares foram selecionados por serem oficiais formados na Academia
Militar das Agulhas Negras e terem participado como integrantes de frações
operacionais empregando VBTP em localidade, detendo, portanto, conhecimento
prático aliado com o conhecimento teórico. Para tanto, foram selecionados indivíduos
com experiência em operações distintas, possibilitando diferentes visões e
experiências colhidas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão apresentados tanto os resultados encontrados através da
pesquisa bibliográfica quanto resultados oriundos de relatórios pertinentes e relacionados com o tema em estudo somados à análise das informações provenientes do
questionário e da entrevista com militares que utilizaram viaturas blindadas em Operações em Localidade.
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A pesquisa bibliográfica serviu para entender a doutrina de emprego, características e técnica de material dos blindados, em especial do M113, e os relatórios trouxeram informações que corroboram com a suposição inicial de que o emprego dos
blindados é fundamental para a condução de operações exitosas no ambiente urbano
e o M113, apesar da necessidade de adaptações, é uma viatura extremamente apta
para o emprego nessas operações.
O estudo dos relatórios, junto à pesquisa bibliográfica, serviu como base para
formulação de um questionário com perguntas direcionadas para mensuração dos
problemas apresentados e para a busca por soluções práticas aplicáveis.
Na primeira parte do questionário procurou-se identificar a amostra, sendo solicitadas informações a respeito de posto ou graduação do informante, sua experiência
em Operações em Localidade, qual função desempenhou na referida operação e qual
VBTP empregou.
Na sequência, buscou-se a visão geral do entrevistado sobre aspectos doutrinários, procurando sua impressão pessoal das possibilidades e limitações da VBTP
empregada nas operações que participou, comparando com possibilidades e limitações para tropas dessa natureza descritas no Manual C 17-20.
Em uma terceira parte abordou-se aspectos operacionais buscando coletar experiências pessoais quanto à exploração do poder fogo, comando e controle, segurança e proteção blindada para tentar encontrar oportunidades de melhoria efetivas
com adaptações possíveis de serem realizadas.
A amostra que respondeu ao questionário adquiriu a experiência julgada necessária em operações como: Operação Arcanjo, MINUSTAH, Segurança de Grandes
Eventos, Operação São Francisco e Operação Furação.
A seguir, serão apresentados os resultados da pesquisa de campo, com a discussão e conclusões parciais.
Com o intuito de descobrir se as vantagens listadas nos manuais estavam efetivamente sendo extraídas pelas tropas que utilizam a proteção blindada em ambiente
urbano questionou-se quais das características descritas no manual C 17-20 estavam
realmente sendo aproveitadas pela tropa. Foi aberta a possibilidade de o informante
marcar todas as características que ele extraiu vantagem na operação que participou.
O resultado é apresentado a seguir:
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Características dos Blindados Observadas nas
Operações em Localidade.
DISSUASÃO

42

SISTEMA DE COMUNICAÇÕES AMPLO E FLEXÍVEL

10

AÇÃO DE CHOQUE

27

PROTEÇÃO BLINDADA

52

POTÊNCIA DE FOGO

12

FLEXIBILIDADE

15

MOBILIDADE

29
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Gráfico 1: Características dos Blindados Observadas em Operações.
Fonte: O autor.

Pela amostra, expressa em números totais de respostas dos entrevistados, percebe-se que as características mais observadas foram a mobilidade (48,3%), proteção
blindada (86,7%), ação de choque (45%) e dissuasão (70%). Por outro lado, características como potência de fogo e sistema de comunicações amplo e flexível foram
pouco citados, restringindo essa marcação à militares que empregaram viaturas como
o moderno GUARANI dotado de Torre REMAX e sistema de comunicações FALCON
III, CTM E GCB. Somente 25% consideraram as VBTP flexíveis, principalmente pela
dificuldade de manobrá-las. Contudo, esta resposta corrobora com a informação citada pelo Coronel Rene anteriormente, que confere ao M113 uma certa vantagem
neste quesito, quando em comparação as outras VBTP. O resultado do Gráfico 1
aponta que os maiores esforços de adaptações da VBTP M113 deve ser em seu sistema de armas orgânico e sistema de comunicações, uma vez que já vimos que, por
seu tamanho reduzido, quando comparado a outros blindados, e por possuir um sistema de pivoteamento, esta viatura pode ser considerada a mais flexível dentre as
VBTP do Exército Brasileiro.
O manual C 17-20 também lista as limitações dos meios blindados e, em uma
pergunta aberta a várias marcações, foi indagado com quais limitações efetivamente
os militares tinham se deparado em operações. O gráfico a seguir apresenta o resultado obtido:
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Limitações dos Blindados nas Operações em
Localidade.
SENSIBILIDADE AO EMPREGO DE ARMAS AC

10

SENSIBILIDADE A OBSTÁCULOS ARTIFICIAIS

22

MOBILIDADE LIMITADA

39

PODER DE FOGO RESTRITO EM ÁREAS EDIFICADAS

28

DIFICULDADE DE ASSEGURAR O SIGILO DESEJÁVEL

36

IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOR ALGUM CURSO D'ÁGUA
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Gráfico 2 – Limitações dos blindados observadas nas Operações em Localidade.
Fonte: O autor.

Da análise do exposto, observa-se que as maiores limitações são a mobilidade
limitadas por construções irregulares, becos e vielas, a dificuldade em assegurar o
sigilo desejado, a sensibilidade a obstáculos artificiais e o poder de fogo restrito em
áreas edificadas. Essas limitações são próprias e impostas pelo ambiente urbano e a
impossibilidade de assegurar o sigilo é um problema insolúvel no emprego de blindados.
Como já foi abordado anteriormente, a dificuldade de mobilidade e a sensibilidade a obstáculos artificiais são menores quando consideramos o emprego do M113,
contudo, o poder de fogo restrito é algo relevante nesta viatura, uma vez que seu
armamento orgânico é uma metralhadora 12,7 mm (.50 pol) e seu emprego pode causar elevado dano colateral, diferente do GUARANI que possui adaptação para acoplar
metralhadora 7,62 mm em seu sistema REMAX.
A vulnerabilidade à Armas Anti Carro foi pouco citada, uma vez que no cenário
que foi limitado a pesquisa, a Força Adversa pouco dispõe dessa classe de armamento.
A seguir, buscou-se captar informações sobre procedimento do motorista e obteve-se como resultado que quase 80% dos informantes observavam que seus motoristas conduziam a viatura desescotilhados ou somente com a proteção frontal, ficando expostos a fogos de outras direções, algo extremamente temeroso frente a tridimensionalidade do ambiente operacional em questão.
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Procedimento do Motorista de VBTP em Operação.
100% do tempo escotilhado, utilizando
somente o telescópio.
Utilizava escotilha somente diante de
grave ameaça.
Havia proteção de vidro blindado a frente
da escotilha do motorista.
Havia torre de proteção balística para o
motorista.
Não havia proteção.

Gráfico 3 – Procedimento do motorista de VBTP durante a condução da viatura em operações.
Fonte: O autor.

Em sua entrevistados, o Capitão Ferreira ajuda a compreender melhor o Gráfico 3 destacando que “o telescópio, por mais moderno que seja, limita a noção de
espaço do condutor, principalmente no M113 que utiliza telescópios M-19, já no Haiti,
empregávamos o URUTU com a torre balística, que mantinha o motorista protegido e
ao mesmo tempo não privava o militar de ter um bom campo de visão”. Tal relato é
ratificado pelo Capitão Roberto Freitas ao ressaltar que “quando não tem esse tipo de
proteção balística elevada, normalmente o motorista dirige desescotilhado se a situação permitir. Esse procedimento é necessário devido as vias estreitas e grande tráfego
de pessoas, prevenindo, assim, acidentes”.
Outro fator levantado é que 80% dos informantes apresentaram algum tipo de
problema de comunicações. Esta informação, expressa em números totais de entrevistados no gráfico a seguir, vem a comprovar a necessidade de inovação no sistema
de comunicação no emprego de tropas blindadas.

Dificuldade nas Comunicações.
DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO COM ESCALÃO
SUPERIOR
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DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO COM O MOTORISTA

33

DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO COM ELEMENTOS
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Gráfico 4 – Problemas de comunicações mais frequentes pelas tropas que utilizaram blindados nas
Operações em Localidade.
Fonte: O autor.
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O estudo deste gráfico gera uma relação com a informação apresentada no
Gráfico 1, onde somente 12% disseram ter extraído proveito do sistema amplo e flexível de comunicação apresentado pelos manuais como uma das características dos
blindadas. Esse resultado mostra que, mesmo as viaturas que dispõem de um sistema
de comunicações moderno, os equipamentos empregados não suprem à totalidade
das exigências do combate em localidade. “Durante a segurança dos Jogos Olímpicos
em 2016, mesmo empregando o moderno GUARANI, comumente a tropa utilizava
somente rádios portáteis para realizar a comunicação. Em caso de desembarque, não
havia contato rádio com os militares da guarnição (motorista e atirador), que permaneciam embarcados”, frisa o Capitão Marcelo.
Como forma de buscar uma alternativa a esse problema foi questionado qual
seria a melhor solução. Rádios portáteis com headset foram escolhidos por 61,7%,
que acreditam ser a melhor opção; 5% acreditam que o rádio portátil sem headset,
acionado somente pelo sistema Press To Talk é uma boa solução e 18,3% acreditam
que o sistema de comunicações da viatura é a melhor forma de realizar a comunicação, principalmente com o motorista. Como este era um questionário aberto, surgiu a
sugestão de utilizar o sistema de INTERCOM embarcado e, ao desembarcar, utilizar
um rádio portátil que permita falar com a INTERCOM da viatura para manter a comunicação com a guarnição que permanece na viatura.

Melhor Forma de Realizar a Exploração das Comunicações.
Meios de comunicações da viatura
Rádios portáteis sem headset
Rádios portáteis com headset
Meios particulares
Antena externa na viatura e todos utilizavam
rádios da família FALCON
INTERCOM quando embarcado, rádio portátil
quando desembarcado

Gráfico 5 – Melhor forma de realizar a exploração rádio dentro da fração.
Fonte: O autor.

Na questão seguinte buscou-se a melhor forma de extrair apoio de fogo oriundo
da VBTP, uma vez que sua dimensão e constituição fornecem um ligeiro comando e
boa base de fogos para armas de tiro tenso. Foi aberto ao informante escolher até
duas opções.
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Melhor Forma de Explorar o Apoio de Fogo da
Viatura.
INTEGRANTES NA ESCOTILHA DE CARGA COM…
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Gráfico 6 – Melhor forma de explorar apoio de fogo proveniente da VBTP.
Fonte: O autor.

O resultado expõe uma desvantagem do M113 em relação a moderna VBTP
GUARANI que dispõe da REMAX, considerado pelos informantes a melhor forma de
explorar um apoio de fogo proveniente da viatura, principalmente por evitar uma exposição do atirador. Contudo, soluções aplicáveis ao M113 foram bastante citadas
como integrantes da fração na escotilha de carga usando sacos de areia como proteção e uma boa parcela considera que o atirador manuseando a metralhadora na torre
ainda é uma boa forma de obter apoio de fogo proveniente da viatura.
“O apoio de fogo é sempre importante nas operações, no entanto, devido às
diversas limitações do ambiente urbano e das regras de engajamento, muitas vezes
não há como utilizar este apoio para favorecer a tropa, apesar disso, o REMAX mostrou-se muito eficiente na designação e busca de alvos”, destaca o Capitão Marcelo.
O Capitão Roberto Freitas ainda conclui que “muitas vezes, as VBTP não são
empregadas da melhor forma em Operações em Localidade, sendo utilizadas praticamente com viaturas 5 ton blindadas”, essa afirmação novamente traz a necessidade
de adaptar as VBTP e principalmente adastrar e empregar as tropas de infantaria blindada de forma que extraiam máximo das possibilidades dessas viaturas.
No final do questionário foi aberto um espaço para que o militar pudesse inserir
algum outro comentário que achasse significativo sobre as adaptações possíveis na
VBTP M113 e, nesta parte do questionário, destacaram-se as seguintes colocações:
a) Câmera 360° do lado externo da Vtr para dar consciência situacional
aos elementos embarcados;
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b) Instalação de exaustor, tendo em vista o monóxido de carbono gerado
no interior da viatura;
c) Elevação da altura do chão na escotilha de carga para melhorar a
posição de tiro;
d) Retrovisor adaptado para auxiliar na execução e manobras de ré
quando há impossibilidade de existir um ou dois militares expostos para balizar;
e) Os meios de comunicação da viatura precisam ser compatíveis com
o sistema de comunicações da operação como um todo;
f) Instalação de equipamentos para remoção de obstáculos similares ao
do URUTU do BRABAT; e
g) Instalação de REMAX no M113 BR.
Também cabe ressaltar adaptações apresentadas pelos entrevistados já constante na exposição teórica do trabalho como:
a) Proteção blindada para o motorista conduzir desescotilhado e
b) Utilização de lagarta de borracha no M113.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O crescimento populacional exacerbado nos grandes centros urbanos do Brasil
já desenha uma evolução do combate, apontando novos desafios para o cumprimento
da missão constitucional das Forças Armadas e do Exército Brasileiro. Associe-se a
isso a criatividade da Força Adversa e torna-se evidente a necessidade de constante
aperfeiçoamento do material empregado.
Na revisão de literatura verificamos a importância do emprego de blindados na
incursão em localidades e analisamos o organograma das tropas de infantaria
blindada concluindo sobre o enorme poder de combate e efetivo desses batalhões.
Tais unidades são compostas por uma tropa em constante adestramento e habituada
ao emprego de viaturas blindadas sobre lagartas, ressaltando a importância de
possuírem um veículo de transporte adequado às exigências do combate moderno.
De acordo com o levantado através de questionários, entrevistas e pesquisa
bibliográfica, conclui-se que a VBTP M113 BR é parcialmente apta as Operações em
Localidade, fornecendo proteção blindada, flexibilidade de emprego e mobilidade. A
grande vantagem desta viatura repousa em dois pontos: seu trem de rolamentos sobre
lagartas que possibilita ultrapassar obstáculos com mais facilidade quando
comparadas a viaturas sobre rodas e um sistema de pivoteamento que lhe permite

29

realizar mudanças na direção de movimento mesmo em espaços reduzidos. Em
contrapartida, exige adaptações no sistema de comunicação para elevar o grau de
comando e controle e consciência situacional do comandante, adaptação no sistema
de armas orgânicas para viabilizar seu emprego ao combate urbano com todas as
peculiaridades que ele se desenha em nosso país. Da mesma forma, observa-se, a
necessidade de adaptação que proporcione maior segurança aos atiradores, bem
como eleve a segurança dos motoristas.
Por fim, conclui-se que frente às exigências do combate moderno há diversas
inovações e adaptações possíveis de serem executadas na VBTP M113 BR,
aumentando as suas possibilidades e minorando as suas limitações, permitindo,
assim, usufruir da melhor forma possível da infantaria blindada no Combate em
Localidade.
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Apêndice A – QUESTIONÁRIO

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS
SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
O presente questionário é parte integrante da especialização em Ciências
Militares do Cap Inf Guilherme da Silva FREITAS e Bavaresco, cujo tema é
Possibilidades e limitações da VBTP M113 BR no Combate em Localidade:
Adaptações Necessárias Frente a um Conflito Assimétrico. O objetivo deste
instrumento de pesquisa é obter subsídios para desenvolver um material militar que
se adeque a realidade do combate moderno com base na experiência profissional de
militares do Exército Brasileiro que realizaram operações reais em localidades.
O presente artigo tem como foco a VBTP M113, visando o emprego dos
Batalhões de Infantaria Blindado em Operações em Localidade, contudo, sua
experiência adquirida com a utilização de outras VBTP é de fundamental importância
para o desenvolvimento deste trabalho.
Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para
esclarecimentos através dos seguintes contatos:
Guilherme da Silva Freitas e Bavaresco (Capitão de Infantaria – AMAN 2011)
Celular: (51) 99898-8949
E-mail: freitas.db@gmail.com
IDENTIFICAÇÃO
1. Qual seu posto/graduação atual?
( ) Cel ( ) Ten Cel
( )Maj

( ) Cap

( ) Ten

(

) ST

( ) Sgt

2. Qual sua experiência em Operações no Ambiente Urbano? (pode ser
marcada mais de uma alternativa)
( ) MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti).
( ) Op Arcanjo (Pacificação Complexo do Alemão e da Penha – RJ).
( ) Segurança de Grandes Eventos.
( ) Op São Francisco (
( ) Op Furacão (Intervenção Federal no Estado do RJ).
( ) Outras: _________________________________________________
( ) Nenhuma.
3. Qual função exerceu nas operações acima citadas? (pode ser marcada mais
de uma alternativa)
( ) Integrante de fração Operacional (Cia Fuz, Pel Fuz, GC, DOFEsp, ...).
( ) Integrante de fração Logística/Apoio (Cia C Ap, Pel Com, Seç Cmdo, ...).
( ) Chefe de Seção/Adjunto/Auxiliar de Estado-Maior.
( ) Outras: ___________________________________________________
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4. Qual VBTP o Sr empregou em na(s) operação(ões) que participou (Obs:
embora o foco do estudo seja a VBTP M113, a experiência adquirida com outras VBTP
é de fundamental importância para a análise dos dados). (pode ser marcada mais de
uma alternativa)
( ) M113 B ou BR.
( ) EE11 URUTU.
( ) GUARANI.
( ) PIRANHA.
Outra:_______________________________________________________
ASPECTOS DOUTRINÁRIOS
5. Fruto de suas características, as viaturas blindadas fornecem acentuada
vantagem as tropas que as empregam em combate. Baseado em sua experiência
profissional, quais dessas características das VBTP o Sr pode efetivamente extrair
vantagens? (pode ser marcada mais de uma alternativa)
( ) Mobilidade – permite grande raio de ação, deslocamento em alta
velocidade.
( ) Flexibilidade – Produto da mobilidade, estrutura e constituição, em pessoal
e meios, que lhes concedem desenvolvida capacidade de evitar ou romper o
engajamento em combate.
( ) Potência de fogo – Função do armamento orgânico.
( ) Proteção blindada – Proporcionada pela blindagem das viaturas blindadas.
( ) Ação de choque – Aproveitamento simultâneo de suas características de
mobilidade, potência de fogo e proteção blindada.
( )Sistema de comunicações amplo e flexível – Possibilitado pelo material
rádio de que são dotadas, que assegura ligações rápidas e continuadas com o escalão
superior e os elementos subordinados.
6. Frente as limitações próprias dos Veículos Blindados somadas as
peculiaridades da trafegabilidade no interior de Áreas Urbanas, quais limitações o Sr
efetivamente se deparou no decorrer de Operações em Localidade empregando
VBTP? (pode ser marcada mais de uma alternativa)
( ) Sensibilidade ao emprego de armas AC.
( ) Sensibilidade a obstáculos artificiais.
( ) Mobilidade limitada por algum tipo de solo nas cidades.
( ) Poder de fogo restrito em áreas edificadas e cobertas.
( ) Dificuldade em assegurar o sigilo desejável, em virtude do ruído e da poeira
produzidos por suas viaturas, quando em deslocamentos.
( ) Impossibilidade de transpor algum curso d’água no interior de localidades
(alagamentos, córregos a céu aberto, etc).
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ASPECTOS OPERACIONAIS
7. Qual a opção a seguir mais se enquadra quanto ao procedimento adotado
pelo motorista na condução do veículo que o Sr empregou?
( ) 100% do tempo escotilhado, utilizando somente o telescópio.
( ) Utilizava escotilha somente frente a grave ameaça (Fogos contra a tropa
embarcada).
( ) Havia proteção de vidro blindado a frente da escotilha do motorista,
protegendo-o parcialmente.
( ) Havia torre de proteção balística para o motorista, gerando proteção 360º.
Caso queira complementar: _______________________________
8. Em operação, o Sr enfrentou algum problema de comunicação com a sua
fração? (pode ser marcada mais de uma alternativa)
( ) Problema de comunicação com motorista.
( ) Problema de comunicação com escalão superior.
( ) Problema de comunicação com os elementos subordinados.
( ) Não houve problema de comunicação.
( ) Não houve dificuldade em realizar comunicações.
Caso queira complementar: _____________________________________
9. Fruto de sua experiência, classifique de 1 a 5 as forma de realizar a
exploração de comunicações durante Operações com VBTP (1 – melhor forma; 5 –
forma menos apropriada. Caso não tenha empregado outra forma, favor marcar este
item com o número 5):
( ) Meios de comunicações da viatura.
( ) Rádios portáteis sem headset.
( ) Rádios portáteis com headset.
( ) Meios particulares.
( ) Outro meio de comunicação. Qual? _____________________________
Caso queira complementar: _______________________________
10. Normalmente, como era extraído proveito da proteção blindada da VBTP
pela sua fração? (pode ser marcada mais de uma alternativa)
( ) Deslocamento e patrulhamento embarcado.
( ) Deslocamento até a Área de Operações, com subsequente patrulhamento
desembarcado e VBTP a retaguarda.
( ) Deslocamento até a Área de Operações, com subsequente patrulhamento
desembarcado e tropa junto a VBTP, utilizando-a como abrigo.
( ) Outra forma: como:__________________________________
Caso queira complementar: _______________________________
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11. A VBTP fornece ligeiro comandamento e boa base de fogos para tiro tenso.
Durante o emprego da VBTP em Área Urbana, como era explorado essa vantagem
que a VBTP pode fornecer. (pode ser marcada mais de uma alternativa)
( ) Integrantes do GC/ Pel na escotilha de carga ou na torre empregando
armamento orgânico.
( ) Integrantes do GC/ Pel na escotilha de carga ou na torre empregando
armamento orgânico utilizando sacos de areia improvisados.
( ) Atirador manuseando metralhador 7,62 mm ou 12,7 mm acoplada a torre.
( ) REMAX (Estação de Armas Remotamente Controlada).
( ) Seteiras.
( ) Não havia essa exploração.
( ) Outra forma: como:__________________________________
Caso queira complementar: _______________________________
12. Fruto de sua experiência, classifique de 1 a 6 a melhor forma de extrair
proveito do apoio de fogo de uma VBTP durante a Incursão em uma Localidade. (1 –
melhor forma de exploração; 6 – forma menos apropriada. Caso não tenha empregado
outra forma, favor marcar este item com o número 6).
( ) Integrantes do GC/ Pel na escotilha de carga ou na torre empregando Armt
orgânico e utilizando sacos de areia improvisados.
( ) Atirador manuseando metralhadora 7,62 mm ou 12,7 mm acoplada a torre.
( ) REMAX (Estação de Armas Remotamente Controlada).
( ) Seteiras.
( ) Não haver apoio de fogo para não expor elementos da fração.
( ) Outra forma: como:__________________________________
Caso queira complementar: _______________________________
13. Em algum momento o Sr percebeu alguma melhoria ou adaptação que
pudesse ser feita na VBTP visando aumentar seu poder de combate, segurança da
guarnição ou até mesmo conforto para a tropa?
(
(

) Sim. Qual adaptação? ________________________
) Não.

Caso queira complementar: _______________________________
FECHAMENTO
14. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Obrigado pela participação.
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Apêndice B – ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS
SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
A presente entrevista é parte integrante da especialização em Ciências
Militares do Cap Inf Guilherme da Silva FREITAS e Bavaresco, cujo tema é
Possibilidades e limitações da VBTP M113 BR no Combate em Localidade:
Adaptações Necessárias Frente a um Conflito Assimétrico. O objetivo deste
instrumento de pesquisa é obter subsídios para desenvolver um material militar que
se adeque a realidade do combate moderno com base na experiência profissional de
militares do Exército Brasileiro que realizaram operações reais em localidades.
O presente artigo tem como foco a VBTP M113, visando o emprego dos
Batalhões de Infantaria Blindado em Operações em Localidade, contudo, sua
experiência adquirida com a utilização de outras VBTP é de fundamental importância
para o desenvolvimento deste trabalho.
Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para
esclarecimentos através dos seguintes contatos:
Guilherme da Silva Freitas e Bavaresco (Capitão de Infantaria – AMAN 2011)
Celular: (51) 99898-8949
E-mail: freitas.db@gmail.com
IDENTIFICAÇÃO
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, experiências profissionais empregando
Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal em Operações.
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Quais VBTP o Sr empregou nessas Operações?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

QUESTIONAMENTOS

3. Quais foram os principais pontos positivos verificados pela tropa ao empregar
as VBTP?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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4. Quais as limitações observadas pela tropa ao empregar esses meios?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Observou problemas de comunicação com a sua tropa? Quais foram os problemas mais comuns nessa área?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Em diversas situações existe a necessidade de a tropa progredir desembarcada. Nessas situações, havia algum apoio de fogo proveniente da viatura?
Quem prestava esse apoio de fogo à tropa desembarcada?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. Fruto de sua experiência, acredita ser importante a existência desse apoio de
fogo para a progressão da tropa desembarcada?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Durante o deslocamento com a tropa embarcada, como era feita a observação
e a tomada da posição de tiro de forma a obter segurança e consciência situacional?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Qual era o procedimento adotado pelos motoristas quanto a utilização ou não
da escotilha?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. Quanto a segurança dos atiradores, motoristas e fuzileiros o senhor notou alguma deficiência ou exposição excessiva? Quais?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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11. Sua fração chegou a realizar adaptações próprias para melhor extrair proveito
para aumentar as capacidades ou diminuir as limitações das viaturas blindadas? Quais?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
12. O Sr possui mais alguma experiência que julgue importante acrescentar ao presente estudo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Obrigado pela participação.

40
Apêndice C – SOLUÇÃO PRÁTICA
O presente estudo concluiu que a VBTP M113 BR é apta as Operações em
Localidade, fornecendo proteção blindada, flexibilidade de emprego, mobilidade e
possui como grande vantagem seu trem de rolamentos sobre lagartas e um sistema
de pivoteamento que lhe conferem a possibilidade ultrapassar obstáculos com mais
facilidade quando comparada a viaturas sobre rodas e de realizar mudanças na direção de movimento mesmo em espaços reduzidos, contudo necessita de adaptações
como mostradas a seguir:

1. Melhora no sistema de comunicação para elevar o grau de comando e
controle e consciência situacional do comandante: para tanto sugere-se o emprego de um capacete com headset interligado entre todos os militares que poderão
ter que desembarcar durante o combate; contudo, deve haver uma ligação do equipamento rádio do comandante do carro (Cmt Pel, Cmt GC, DOFEsp, etc.) com o sistema
de comunicações da viatura, a fim de possibilitar a exploração rádio utilizando o INTERCOM, uma vez que o motorista e o atirador necessitam realizar a comunicação
sem acionar o “Press To Talk”. Tal solução torna-se bastante viável e prática uma vez
que os rádios da família FALCON podem operar na mesma frequência dos comumente utilizados Motorola APX e XTS, utilizando equipamento como o Motobridge, da
Motorola, que torna possível esta interface.
:

Utilização de headset no equipamento rádio combinado com capacete balístico.
Fonte: tidewatertactical.
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2. Aumento na segurança dos atiradores e dos motoristas.
O sistema de torre balística utilizado nas VBTP EE11 URUTU empregadas pela
Força de Paz no Haiti mostrou-se extremamente eficiente fornecendo segurança a
ambos, sem diminuir a percepção de distâncias do motorista nem agilidade do atirador.

Torre balística para motorista e atirador.
Fonte: Luiz Kawaguti.

3. Adaptação no sistema de armas orgânicas para adequar seu emprego
ao Combate em Localidade.
O sistema REMAX presente no GUARANI é extremamente eficaz pois confere
segurança e ao mesmo tempo auxilia na designação de alvos; assim sendo, seria o
ideal “copiar” esse sistema para o M113. No entanto, frente à complexidade e elevado
custo que esse projeto exigiria, como forma de diminuir as possibilidades de dano
colateral e adequar o apoio de fogo proveniente da VBTP às regras de engajamento
nos conflitos urbanos em localidades, sugere-se incorporar ao berço da torre, um suporte para a Mtr M971 MAG, de calibre 7,62mm, sendo possível substituir a Mtr Browning M2, de calibre 12,7mm (.50), quando a situação assim impor.
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VBTP Urutu adaptada para utilização de Mtr 7,62 M971 MAG
Fonte: Luiz Padilha

Outra solução bastante prática e eficiente é a utilização de sacos de areia
como barricadas na escotilha de carga em que pese, esta medida é pouco eficiente
para disparos oriundos de posições elevadas ocupadas pelas forças adversas.

VBTP Urutu preparada para o combate empregando sacos de área como proteção nas escotilhas.
Fonte: Fabio Cordeiro

