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RESUMO 

 
 
 
 
 
 

Com o aumento da demanda do emprego de Forças de Operações Especiais 
(FOpEsp) em operações em ambiente urbano, em especial nas comunidades da 
cidade do Rio de Janeiro-RJ pela Comando de Operações Especiais. Também 
levando em consideração o aumento do poder de fogo das organizações criminosas, 
apresenta-se a necessidade da utilização de viaturas blindadas sobre rodas, sejam 
elas pesadas ou leves, para permitir o cumprimento das missões e aumentar as 
capacidades operativas dessa tropa. Desta forma, o presente estudo teve por objetivo 
verificar se as viaturas blindadas sobre rodas utilizadas atualmente pelo Exército 
Brasileiro, como a VBTP GUARANI e a LMV – Iveco, atendem as demandas táticas 
das operações especiais em ambiente urbano, em especial nas comunidades de 
grandes centros urbanos. Foi utilizado como estudo de caso para esta análise as 
últimas operações ocorridas nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro com o 
emprego de FOpEsp, como a Operação São Francisco e Intervenção Federal. Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica fundamentada em manuais de campanha do 
Exército Brasileiro e do Exército Norte americano, outras dissertações sobre o tema, 
artigos publicados em revistas especializadas e sites da internet que abordassem 
assuntos sobre viaturas blindadas sobre rodas, sobre as operações especiais e sobre 
o ambiente urbano. Também foram realizados questionários com especialistas, 
Comandos e Forças Especiais, que tiveram a oportunidade de empregar a VBTP 
GUARANI em operações especiais dentro do contexto de combate urbano em ações 
diretas ou de Inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos (IRVA), 
durante as operações ocorridas na cidade do Rio de Janeiro. Constatou-se que as 
viaturas atendem de forma satisfatória na sua utilização pelas FOpEsp nas operações 
em ambiente urbano no que tange as ações diretas e missões IRVA. Os aspectos 
levantados como oportunidade de melhoria para VBTP GUARANI são a melhora da 
sua flexibilidade de movimento na realização de curvas mais fechadas e uma maior 
proteção sobre as escotilhas para os momentos que estiverem desescotilhados. Já 
para a LMV-Iveco foram levantadas as possibilidades de se acrescentar uma rampa 
ou porta ao fundo para o desembarque sobre fogos frontais de forma mais protegida.  
 
Palavras-chave: Operações Especiais. Viatura blindadas sobre rodas. Operações em 
ambiente urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

With the increased demand for the employment of Special Operations Forces (SOF) 
in operations in an urban environment, especially in the communities of the city of Rio 
de Janeiro-RJ by the Special Operations Command. Also taking into account the 
increased firepower of criminal organizations, there is a need to use armored vehicles 
on wheels, whether heavy or light, to allow the fulfillment of missions and increase the 
operational capabilities of this troop. Thus, the present study aimed to verify whether 
the armored vehicles on wheels currently used by the Brazilian Army, such as the 
VBTP GUARANI and the LMV - Iveco, meet the tactical demands of special operations 
in an urban environment, especially in communities in large centers urban areas. As a 
case study for this analysis, the last operations that took place in the communities of 
the city of Rio de Janeiro with the use of SOF were used, such as the São Francisco 
Operation and the Federal Intervention. A bibliographical research was carried out 
based on Brazilian Army and North American Army campaign manuals, other 
dissertations on the subject, articles published in specialized magazines and internet 
sites that addressed subjects about armored vehicles on wheels, about special 
operations and about the urban environment. Questionnaires were also carried out 
with specialists, Commands and Special Forces, who had the opportunity to employ 
VBTP GUARANI in special operations within the context of urban combat in direct 
actions or Intelligence, Reconnaissance, Surveillance and Target Acquisition (IRST) 
during the operations that took place in the city of Rio de Janeiro. It was found that the 
vehicles meet satisfactorily in their use by SOF in operations in an urban environment 
with regard to direct actions and IRST missions. Aspects raised as an opportunity for 
improvement for VBTP GUARANI are the improvement of its flexibility of movement in 
making tighter turns and greater protection over the hatches for moments when they 
are unhatched. As for the LMV-Iveco, the possibilities of adding a ramp or door at the 
bottom were raised for the landing on frontal fires in a more protected way. 
 
 
Keywords: Special Operations. Armored vehicle on wheels. Operations in an urban 
environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo BRASIL (2017a, p.2-3), na atualidade os conflitos mundiais têm seus 

combates predominantemente em terrenos humanizados, podendo vir combinados ao 

aumento do uso de tecnologias, do narcotráfico e à migração massiva.  

No contexto brasileiro, as organizações criminosas vêm se fortalecendo nas 

últimas décadas, seja pela aquisição de armamentos com maior poder letal ou pela 

evolução de suas táticas, técnicas e procedimentos (TTP) típicos da guerra irregular. 

Para combater essas organizações, o Exército Brasileiro (EB) tem sido cada vez mais 

empregado e, portanto, necessitado de proteção blindada durante as operações.  

Assim sendo, é importante a constante modernização do material e 

adestramento da tropa no que tange à proteção blindada, principalmente das Forças 

de Operações Especiais (FOpEsp), que possuem como características de suas 

missões a sensibilidade e o alto risco.   

Neste contexto, no ano de 2018, durante a Intervenção Federal no Rio de 

Janeiro, a viatura blindada de transporte de pessoal (VBTP) GUARANI foi amplamente 

empregada pelas FOpEsp em diversas operações.  

Portanto, o presente estudo pretende analisar o emprego das viaturas 

blindadas sobre rodas em operações especiais nas comunidades do Rio de Janeiro 

durante a Intervenção Federal para aprimorar seu emprego nas FOpEsp em 

operações futuras. 

 

 

1.1 PROBLEMA  

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

O aumento do emprego do Exército Brasileiro em Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem (GLO) associado à ampliação do poder relativo de combate das 

organizações criminosas levou à utilização cada vez mais constante das FOpEsp, 

altamente adestradas e preparadas para combater nesse complexo ambiente. 
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Dentro desse contexto, observou-se o amplo emprego da VBTP GUARANI em 

operações especiais durante a Operação São Francisco em 2014 e Intervenção 

Federal em 2018, bem como a possibilidade do emprego de uma Viatura Blindada 

Multitarefa Leve de Rodas (VBMT-LR), recém-adquirida pelo Exército Brasileiro no 

final de 2018.                                                                                                                                                    

 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

 

Com isso, se chega ao seguinte questionamento: as viaturas blindadas sobre 

rodas VBTP GUARANI e VBMT-LR atendem às demandas táticas das Operações 

Especiais em ambiente urbano? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar se as viaturas VBTP GUARANI e VBMT-LR atendem às demandas 

táticas das operações especiais em ambiente urbano. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

-Descrever as características operacionais das viaturas blindadas VBTP 

GUARANI e VBMT-LR; 

-Identificar os tipos de operações especiais realizadas em ambiente urbano? 

-Identificar as demandas táticas das FOpEsp no combate em ambiente urbano; 

-Realizar questionários exploratórios em militares do 1º BAC e 1ºBFEsp sobre 

o emprego da VBTP GUARANI na Intervenção Federal; 
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-Identificar os requisitos operacionais da VBTP GUARANI e VBMT-LR, que 

atendem às demandas táticas das operações especiais. 

 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

Quais são as características operacionais das viaturas blindadas VBTP 

GUARANI e VBMT-LR? 

Quais os tipos de operações especiais realizadas em ambiente urbano durante 

a intervenção federal? 

Quais são as demandas táticas das FOpEsp no combate em ambiente urbano? 

Quais são os requisitos operacionais da VBTP GUARANI e VBMT-LR, que 

atendem às demandas táticas das operações especiais? 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

1.4.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O presente estudo pretende verificar se o emprego das viaturas blindadas 

sobre rodas VBTM GUARANI e VBMT-LR atende às demandas táticas das operações 

especiais em ambiente urbano. O tempo em estudo será o período de 2014 a 2018, e 

o espaço a ser considerado na presente pesquisa se restringe ao emprego dessas 

viaturas nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro durante a Operação São 

Francisco em 2014 e a Intervenção Federal no estado do Rio de Janeiro em 2018.  

A questão “as capacidades das viaturas blindadas sobre rodas nas 

operações em ambiente urbano” apresenta-se como variável independente, tendo 

em vista que se espera que sua manipulação exerça efeito significativo sobre a 

variável dependente “as demandas táticas no emprego das viaturas blindadas 

sobre rodas nas operações especiais em ambiente urbano”.  

Devido às variáveis de estudo serem de natureza qualitativa e a fim de facilitar 

sua observação e mensuração, serão apresentadas suas definições conceituais e 

operacionais. 
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1.4.1.1 Definição conceitual da variável 

 

 

No presente estudo, a variável independente “as capacidades das viaturas 

blindadas sobre rodas nas operações em ambiente urbano” pode ser entendida 

como uma análise sobre as características técnicas e táticas das viaturas VBTP 

GUARANI e VBMT-LR, que influenciam no seu emprego nas operações especiais em 

ambiente urbano. Os indicadores da variável estudada serão: proteção blindada, 

potência de fogo, comunicações, mobilidade e observação. 

 

Variável independente Dimensão Indicadores Formas de 

Medição 

As capacidades das 

viaturas blindadas sobre 

rodas nas operações em 

ambiente urbano 

Proteção blindada Tipo de blindagem e proteções  

Pesquisa 

bibliográfica, 

questionário e 

entrevista 

Potência de fogo Sistema de armas 

Comunicações Equipamentos utilizados 

Mobilidade Trafegabilidade e dimensões 

Observação Meios Optrônicos  

Quadro 1 – Operacionalização da variável independente “as capacidades das viaturas blindadas 
sobre rodas nas operações em ambiente urbano” 
Fonte: O autor 

 

A variável dependente “as demandas táticas no emprego das viaturas 

blindadas sobre rodas nas operações especiais em ambiente urbano” pode ser 

definida como as necessidades que, uma vez atendidas, conferem ao militar em 

atitude de combate a proteção e flexibilidade necessárias para o cumprimento das 

missões. Os tipos de missões que podem ser realizados pelas FOpEsp com emprego 

de viaturas blindadas ditarão as dimensões da variável, e as necessidades de cada 

tipo de operação serão os indicadores utilizados. 

 

Variável 

dependente 

Dimensão Indicadores Formas de Medição 

As demandas táticas 

no emprego das 

viaturas blindadas 

 

Ação direta 

Proteção blindada  

Potência de fogo 

 Comunicações 
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sobre rodas nas 

operações especiais 

em ambiente urbano 

 

IRVA 

Mobilidade Questionário e 

pesquisa 

bibliográfica 

Observação 

Quadro 2 – Operacionalização da variável dependente “demandas táticas das operações 
especiais em ambiente urbano” 
Fonte: O autor 

 

 

1.4.2 AMOSTRA 

 

 

A amostra foi composta por oficiais e praças que serviram ou servem no 

1ºBatalhão de Forças Especiais (1ºBFEsp) ou no 1ºBatalhão de Ações de Comandos 

(1ºBAC), possuidores do curso de Forças Especiais e do Curso de Ações de 

Comandos. Esses militares deverão ter atuado em operações especiais durante a 

Operação São Francisco em 2014 ou na Intervenção Federal no ano de 2018, 

preferencialmente utilizando a VBTP GUARANI.  

Assim, foram critérios de inclusão: 

– ser voluntário a participar do estudo; 

– ter participado da Intervenção Federal ou Operação São Francisco; 

– estar servindo ou ter servido na 1º BFEsp ou 1º BAC; 

– ser possuidor do curso de forças especiais ou ações de comandos. 

Será enviado a cada participante um questionário a partir do qual os militares 

selecionados, de acordo com os critérios de inclusão, avaliarão as questões 

levantadas, contribuindo de maneira pragmática com a natureza deste estudo. 

 

 

1.4.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

O delineamento da pesquisa terá, inicialmente, fases de levantamento e 

seleção da bibliografia, leitura analítica e fichamento das fontes. Posteriormente, 

serão aplicadas pesquisas de campo referentes aos objetivos específicos, por meio 

de questionários e entrevistas dirigidas aos militares selecionados. 
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Quanto ao objetivo geral, o presente estudo utilizará a modalidade exploratória, 

pois a pesquisa pretende examinar as percepções, conhecimentos e sugestões dos 

oficiais e praças que utilizaram as viaturas blindadas nas operações especiais durante 

Operação São Francisco em 2014 ou a Intervenção Federal no Rio de Janeiro em 

2018. Quanto à natureza, a execução da investigação será de característica aplicada, 

pois os conhecimentos nela adquiridos permitirão aperfeiçoar o emprego de viaturas 

blindadas nas operações especiais em ambiente urbano.  

Em relação à forma de abordagem do problema, a pesquisa será qualitativa, 

iniciando com a seleção de documentos, relatórios, entrevistas e questionários. As 

informações colhidas se constituirão de investigação cuja interpretação não será 

mensurável de forma numérica. Ao final, será realizada uma análise e discussão dos 

resultados, utilizando o método indutivo para generalizar os resultados obtidos da 

população objeto deste estudo.  

 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 

  

 

 Para a revisão da literatura, a seleção das fontes de pesquisa será 

fundamentada em publicações de autores de reconhecida importância em relação ao 

assunto em documentos nacionais e internacionais. 

Como estratégia de busca para a base de dados eletrônica foram utilizados os 

seguintes termos que descrevem a intenção de busca: “combate em ambiente urbano, 

operações especiais, viaturas blindadas sobre rodas”, respeitando as peculiaridades 

de cada base de dados. 

 

 

1.4.5 Procedimentos Metodológicos  

  

 

 Após a revisão da literatura e a estruturação de um modelo teórico analítico que 

viabilize a solução do problema de pesquisa foram realizados pré-testes para 

aprimoramento dos questionários. Por fim foi realizada a tabulação dos dados, bem 

como sua análise e discussão.  
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1.4.5.1 Fontes de busca  

 

As fontes de busca foram constituídas de documentos, tanto nacionais quanto 

estrangeiros: 

a. Manuais de Campanha do Exército Brasileiro e EUA; 

b. Livros, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso e artigos 

científicos sobre o emprego de viaturas blindadas; 

c. Questionários e entrevistas aplicadas a militares que empregaram viaturas 

blindadas em operações especiais 

 

1.4.5.2 Critérios de inclusão 

  

 Foram incluídos os seguintes documentos:  

a. Estudos publicados em português e inglês; 

b. Estudos publicados, de 2000 a 2020, de fontes fidedignas; 

c. Estudos quantitativos e qualitativos que descrevem as experiências no 

emprego de blindados em ambiente urbano. 

 

1.4.5.3 Critérios de exclusão 

 

     Foram excluídos os seguintes documentos: 

a. Estudos sobre tropas de países cuja experiência com uso de blindados em 

combate urbano seja pouco expressiva;  

b. Estudos em que o foco principal não seja relacionado ao tema. 

 

 

1.4.6 Instrumentos  

 

 

A pesquisa utilizou como instrumentos um questionário e uma ficha de coleta 

de dados cujos objetivos consistem em mensurar as variáveis “as capacidades das 

viaturas blindadas sobre rodas nas operações em ambiente urbano” e “as 
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demandas táticas no emprego das viaturas blindadas sobre rodas nas 

operações especiais em ambiente urbano”.  

 

1.4.6.1 Questionário 

Os questionários foram compostos por questões objetivas e subjetivas que 

abordem os assuntos pertinentes ao problema e terão a finalidade de mensurar as 

variáveis do mesmo. Sua formulação deverá permitir que o militar, ao responder, 

tenha a oportunidade de incluir sua opinião e experiências. Para realização do 

questionário pelos militares da amostra, foi utilizado um formulário eletrônico pela 

internet. 

Com o objetivo de levantar possíveis falhas de elaboração da pesquisa, dúvidas 

durante sua execução e determinar a clareza dos instrumentos utilizados, foi realizado 

um pré-teste ao questionário com militares do 1ºBFEsp.  

 

1.4.6.2 Ficha de coleta de dados 

Será realizada coleta bibliográfica para verificar o emprego doutrinário de 

viaturas blindadas nas operações especiais em ambiente urbano. Em uma primeira 

fase, a pesquisa reunirá toda a documentação que aborda sobre a VBTP GUARANI e 

VBMT-LR, operações especiais e combate urbano, objetos de estudo desta pesquisa. 

 Em uma segunda fase, será realizada a análise dessa documentação, 

buscando verificar aspectos considerados relevantes ao tema pesquisado. 

 

 

1.4.7 Análise de dados 

 

 

Todos os dados coletados que puderam receber uma avaliação quantitativa 

foram tabulados e transformados em representações gráficas, a fim de facilitar a 

visualização e análise das informações.  

Entretanto, as informações oriundas de questionários e da revisão bibliográfica 

que não puderam ser tabuladas terão tratamento qualitativo e analítico. Foi feito uma 

análise detalhada dos questionários realizadas com o objetivo de se identificar temas 
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centrais dos dados colhidos e, a partir de então, realizar a comparação dos 

questionários, buscando os pontos convergentes e divergentes. Por conseguinte, se 

pretendeu realizar a apresentação dos resultados através da revisão da literatura do 

presente estudo. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVAS 

 

 

Atualmente, observa-se um aumento constante do emprego de FOpEsp no 

combate ao crime organizado, visando a dissuasão e mitigação de seus efeitos 

colaterais. Tal fato, associado ao aumento do poder de combate das facções 

criminosas, promove um cenário que torna cada vez mais imprescindível o estudo 

sobre o emprego de viaturas blindadas – leves ou pesadas – nas operações especiais. 

Além disso, o exército americano, durante a guerra do Iraque, sofreu muitas 

perdas humanas nos combates urbanos por não utilizar veículos blindados e, a partir 

disso, passou a utilizá-los, principalmente para as tropas de operações especiais. 

(ALVES, 2008) 

O adestramento e emprego constante das VBTP GUARANI e VBMT-LR pelas 

FOpEsp no ambiente urbano é uma necessidade relevante para o Exército Brasileiro, 

pois pode potencializar os resultados das operações especiais e minimizar os danos 

colaterais à tropa, elevando a confiabilidade da sociedade com a Instituição.  

Apesar de as tropas especiais do EB possuírem armamentos e equipamentos 

modernos compatíveis ao alto grau de risco e sensibilidade de suas missões, a 

utilização de viaturas blindadas, como a VBTP GUARANI, está restrita a algumas 

operações como as que ocorreram durante a Intervenção Federal em 2018. 

Desta forma, esta pesquisa torna-se extremamente relevante, uma vez que visa 

analisar o emprego das viaturas blindadas VBTP GUARANI e VBMT-LR nas 

operações especiais em ambiente urbano. Além disso, a pesquisa pode apresentar 

possíveis novos requisitos operacionais a serem instalados nessas viaturas para 

potencializar o seu emprego.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Essa seção foi dividida da seguinte forma: Operações Especiais, que visam 

abordar  os tipos de Operações especiais e suas diferentes necessidades no que 

tange aos meios blindados; a evolução das viaturas blindadas leves e pesadas com 

foco nas viaturas recém adquiridas pelo Exército Brasileiro dentro do Projeto 

Estratégico GUARANI; e por último as características das operações em ambiente 

urbano, focando principalmente nos estudos sobre emprego do Exército Brasileiro nas 

comunidades do Rio de Janeiro – RJ nos últimos anos. 

 

 

2.1 OPERAÇÕES ESPECIAIS 

 

 

Segundo BRASIL (2017b, p. 1-2), as operações especiais são aquelas 

realizadas em ambientes hostis, negados ou politicamente sensíveis, por forças 

militares especialmente organizadas, treinadas e equipadas, com o propósito de 

alcançar objetivos em diferentes níveis, tais como: militar, político, econômico, 

psicossocial, valendo-se de habilidades não encontradas nas forças convencionais. 

Neste contexto as operações especiais se caracterizam como operações 

complementares que geralmente estão inseridas no contexto de alguma das três 

operações básicas, ofensiva, defensiva ou Operações de Cooperação e Coordenação 

com Agências (OCCA). (BRASIL, 2017a, p.4 -1). 

Vale ressaltar também que as operações especiais estão relacionadas, 

predominantemente, à guerra irregular (ações indiretas), às ações diretas, ao 

reconhecimento especial e às operações contra forças irregulares. Estas operações 

podem ser desencadeadas de maneira ostensiva, sigilosa ou coberta (BRASIL 2017b, 

p.4-5). 

As Operações Especiais se subdividem em três tipos: ações diretas, ações 

indiretas e reconhecimento especial. Apesar da existência desta separação nem 

sempre é possível realizar uma visível separação das mesmas, pois elas se 

constituem em ações interdependentes e complementares que podem ocorrer de 

forma simultânea pela mesma ou F Op Esp distintas (BRASIL 2017b, p.3-5). 
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As ações diretas são ações ofensivas de pequena envergadura e de 

curta duração, realizadas por tropa capacitada (F Op Esp), de valor e constituição 

variáveis, por meio de uma infiltração terrestre, aérea e/ou aquática, contra 

alvos de valor significativo, localizados em ambientes hostis, negados ou 

politicamente sensíveis. Podem ser conduzidas de forma autônoma ou em apoio a 

operações militares convencionais. (BRASIL 2019, p.1-2). 

Segundo BRASIL (2017b, p.3-5) as ações diretas diferem das ações 

convencionais pelo nível de risco físico, pelo risco político-estratégico, pelas técnicas 

operativas, bem como pelo grau de precisão e uso seletivo da força para alcançar 

objetivos específicos, além da baixa visibilidade e reduzido efeito colateral. 

As ações indiretas consistem na organização, desenvolvimento, 

equipagem, instrução, direção e/ou assessoramento de forças irregulares, 

regulares, auxiliares e de atores estatais e não estatais, para a consecução de 

objetivos políticos, econômicos, psicossociais e/ou militares em situação de 

guerra e de não guerra. As ações indiretas são realizadas por integrantes das 

Forças Especiais (BRASIL 2019, p.1-2). 

O Reconhecimento Especial é uma operação realizada por F Op Esp, em áreas 

hostis, negadas ou politicamente sensíveis, com o propósito de obter, confirmar ou 

atualizar dados e conhecimentos de importância estratégica, operacional ou, 

eventualmente, tática, fundamentais para o planejamento e para a condução de 

operações militares, empregando capacidades normalmente não encontradas em 

forças convencionais (BRASIL 2019, p.1-3). 

Dentro do escopo da pesquisa e utilizando como base o Catálogo de 

Capacidades do Exército (2015-2035), o Comando de Operações Especiais (C Op 

Esp) possui as seguintes capacidades: operações especiais, operações psicológicas 

e proteção ao pessoal e proteção física. Dentro desta ótica  podemos destacar 

algumas atividades e tarefas do C Op Esp relevantes para a pesquisa como: Planejar 

e conduzir operações especiais; Integrar as capacidades e os recursos relacionados 

à informação; Contribuir para a obtenção da consciência situacional; Contribuir para a 

obtenção da superioridade de informações; Planejar e conduzir as ações de 

Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA), no contexto das 

operações especiais ou em apoio a outras operações;  Planejar e conduzir as ações 

de recuperação de pessoal e/ou material em ambientes hostis, negados ou 

politicamente sensíveis (BRASIL 2019, p.2-3). 
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Além dos aspectos doutrinários é importante ser abordada a estrutura 

organizacional dos Elementos de Emprego do C Op Esp relacionados as atividades e 

tarefas elencadas acima. Nesse contexto temos o Batalhão de Forças Especiais (B F 

Esp) e o Batalhão de Ações de Comandos (BAC) com a seguintes estruturas 

Organizacionais: 

O Batalhão de Forças Especiais tem a seguinte composição: Comando; 

Estado-Maior; 01 (uma) Companhia de Comando e Apoio; 02 (duas) Companhias de 

Forças Especiais, a 04 (quatro) Destacamentos Operativos de Forças Especiais cada; 

e 01 (um) Destacamento Contraterrorismo, valor subunidade (BRASIL 2019, p.4-1). 

 

 
        Fig 01 – Estrutura organizacional B F Esp  
        Fonte: BRASIL 2019, p.4-2 
 

O Batalhão de Ações de Comandos tem a seguinte composição: Comando; 

Estado-Maior; 01 (uma) Companhia de Comando e Apoio; 03 (três) Companhias de 

Ações de Comandos, a 03 (três) Destacamentos de Ações de Comandos; e 01 (um) 

Destacamento de Reconhecimento e Caçadores (BRASIL 2019, p.4-1). 
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         Fig 02 – Estrutura organizacional BAC  
         Fonte: BRASIL 2019, p.4-3 

 

No tocante ao emprego das F Op Esp, segundo BRASIL (2019, p. 5-3) é 

importante salientar que a situação política, estratégica, operacional ou tática pode 

impor o emprego isolado ou independente de elementos de Forças Especiais ou 

ações de comandos, porém, para um emprego mais eficiente é necessário a 

combinação de capacidades do C Op Esp e o perfeito equilíbrio entre ações diretas, 

ações indiretas e reconhecimento especial. 

 

2.2  VIATURAS BLINDADAS SOBRE RODAS 

  

 Utilizamos como linha de raciocínio o estudo sobre a evolução das viaturas 

utilizadas no combate urbano para uma melhor compreensão da situação sobre a 

necessidade do emprego de viaturas blindadas nas operações especiais nesse tipo 

de ambiente. Seguimos a seguinte sequência: as experiências dos EUA na Guerra do 

Iraque, as experiências das tropas do brasil na Missão das Nações Unidas para 

Estabilização no Haiti (MINUSTAH), a VBTP GUARANI, a VBTM-LR e por fim a 

Intervenção Federal em 2018, em que houve o emprego das FOpEsp, principalmente 

no que tange as ações diretas e de inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição 

de alvos (IRVA). 
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2.2.1 EVOLUÇÃO DAS VIATURAS TÁTICAS LEVES NOS EUA 

 

Os Estados Unidos da América (EUA), em março de 2003 lideraram uma 

coligação militar internacional no Iraque constituída por 38 países, com o objetivo de 

derrubar o regime de Saddam Hussein. O ditador era acusado de ter ligação com 

redes terroristas e de possuir em seu poder armas de destruição em massa. Desta 

forma a estabilização e democratização do Iraque se tornaram vitais para os 

interesses de segurança nacional dos EUA. (CORREIA, 2009). 

De acordo com BASTOS (2004), com o agravamento dos combates urbanos 

no início da guerra do Iraque, os Estados Unidos tiveram muitas perdas humanas por 

utilizarem uma viatura não blindada como o High-Mobility Multipurpose Wheeled 

Vehicle (HMMWV). Com isso, segundo a revista americana Army and Technology 

(2018), a partir de 2006, a AM General – indústria que produz veículos bélicos – 

desenvolveu acessórios para o HMMWV que melhoraram sua proteção blindada. 

 

 
       FIGURA 03 – HMMWV M 1114 sem blindagem 
       Fonte: https://eu.ironplanet.com  
 

Para imobilizar os HMMWV os iraquianos realizavam disparos nos motores das 

viaturas, que não possuíam qualquer proteção blindada a época, obrigando os 

soldados americanos a abandonarem e destruírem os veículos ao longo das estradas. 

Estes veículos eram saqueados pela população local bem como exibidos como troféus 

pelas tropas iraquianas. Além disso, também eram instalados dispositivos explosivos 
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improvisados (IED) nas margens das estradas para destruírem os veículos que 

passassem por aquela via, ferindo e por vezes matando militares norte-americanos 

(BASTOS, 2004) 

Segundo BASTOS (2004), os americanos após os inúmeros ataques e baixas 

em suas tropas passaram a improvisar proteções blindadas nos HMMWV para tentar 

amenizar os efeitos dos ataques constantes. 

 

 
        FIGURA 04 - HMMWV com blindagem adaptada no Iraque 
        Fonte: http://community.webshots.com/album  
 

Em 2006, segundo a revista americana Army and Technology (revista 

especializada em assuntos militares), a AM General (indústria de veículos militares) 

começou as pesquisas para desenvolver melhorias para a blindagem do HMMWV. 

Para a modernização dos veículos foram utilizadas as lições aprendidas em combate 

durante a Guerra do Iraque. Já em 2008 iniciaram os aprimoramentos, com a 

fabricação de um kit de fragmentação 5 (FK 5) e kit de proteção de artilharia. Esse Kit 

compreende proteção contra IED e munições de pequenos calibres visando proteção 

para o atirador através do vidro blindado transparente. Um pouco depois, em 2009, a 

AM 38 General produziu uma equipagem com uma blindagem mais eficiente, o kit 7 

de fragmentação (FRAG 7) para o HMMWV modelo M1151. 
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   FIGURA 05 – HMMWV modelo M1151 – blindado com kit 7

    Fonte: www.noticias.r7.com 
 

 

Conforme a revista Military Today (2018), o Exército Americano iniciou a 

substituição de parte de sua frota de HMMWV por um veículo tático mais moderno 

chamado de Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). O novo veículo está destinado ao 

Exército, ao Corpo de Fuzileiros Navais e às Forças Especiais Americanas, pois 

apresenta uma blindagem muito superior ao HMMWV.  

 

 
       FIGURA 06 –  JLTV 
       Fonte: http://g1.globo.com 
 

 

http://www.noticias.r7.com/
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2.2.2 TROPAS BRASILEIRAS NA MINUSTAH 

 

No ano de 2004 iniciou-se a Missão das Nações Unidas para Estabilização do 

Haiti (MINUSTAH), através da resolução da ONU 1542. Para liderar essa missão o 

Brasil foi convidado devido a sua posição de destaque na América Latina e o estado 

brasileiro aceitou o convite enviando o primeiro contingente com 1200 (mil e duzentos) 

homens. O primeiro Force Commander da MINUSTAH foi o General de Divisão 

Augusto Heleno que tinha sob seu comando tropas de 12 outros países, com efetivo 

total de 6700 (seis mil e setecentos) homens (LESSA, 2007). 

Segundo SANTOS (2007), quando da criação da MINUSTAH em 2004 as 

favelas haitianas eram dominadas por muitas gangues que se misturavam em meio a 

população entre os becos e vielas, praticando crimes e aterrorizando a população 

local. Essas gangues tinham armamentos com auto poder de fogo, armamentos 

automáticos de calibre 5,56 mm e 7,62 mm, entre metralhadoras e fuzis. Dentre as 

diversas táticas empregadas a mais comum era de ataques de inquietação, onde se 

atirava e se evadia com rapidez evitando-se um combate decisivo. 

Segundo JUNIOR (2013), neste momento, em 2004, as tropas da Organização 

das Nações Unidas (ONU) estavam totalmente dependentes em suas operações da 

utilização de meios blindados. 

Neste período de grande tensão o Haiti se tornou um laboratório para o 

emprego de viaturas blindadas em missões reais em ambiente urbano, chegando-se 

a conclusão de que os modelos 4x4 seriam os mais eficientes para aquele ambiente 

operacional devido a mobilidade e pequenas dimensões (BASTOS, 2007). 

 

 
FIGURA 07 – Viaturas Land Rover 90, 110 e 130 com coletes nas portas 
Fonte: CCOMSEX 
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No caso brasileiro foi observado que pela ausência de um veículo blindado de 

pequeno porte foi utilizado na época coletes de forma improvisada nas portas e 

laterais das Land Rover 90 e 110 para aumentar a proteção para os militares que as 

utilizavam em patrulhamentos. Depois de um tempo também foram acrescentadas em 

algumas viaturas chapas de aço no para-brisas frontal, nas laterais e na traseira. Essa 

blindagem improvisada aumentava o desgaste da viatura e o aço utilizado não era 

próprio para blindagem o que descartava o uso dos coletes também nas laterais 

(BASTOS, 2007).  

 

 
FIGURA 08 – Viaturas Land Rover 90 com chapas de aço 
Fonte: www.4x4brasil.com.br/forum/index.php 
 

 
FIGURA 09 – Viaturas Land Rover 110 com chapas de aço  
Fonte: www.4x4brasil.com.br/forum/index.php 
 

Por conta dessa necessidade de possuir uma viatura leve 4x4, o Arsenal de 

Guerra de São Paulo (AGSP) em conjunto com a empresa Centigon Blindagens do 

Brasil Ltda, desenvolveram kits de blindagem que protegiam com mais eficiência a 

http://www.4x4brasil.com.br/forum/index.php
http://www.4x4brasil.com.br/forum/index.php
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tropa embarcada, em especial nas laterais, para serem adicionados as viaturas do 

tipo Land Rover.  (BASTOS, 2007) 

 

 
FIGURA 10 – Viaturas Land Rover com o Kit de blindagem da AGSP 
Fonte: Centigon Ltda 
 

É importante salientar que a experiência vivida no Haiti em muito se assemelha 

as características das operações nas grandes metrópoles brasileiras e que a 

necessidade de uma viatura leve 4x4 blindada se faz de vital importância para o 

cumprimento das missões devido a sua flexibilidade, mobilidade, proteção blindada e 

dimensões compatíveis com os pequenos espaços característicos das regiões das 

comunidades brasileiras. 

 

2.2.3 A VIATURA BLINDADA LEVE BRASILEIRA 

 

Segundo BASTOS (2004), durante os estudos sobre a MINUSTAH, o 

pesquisador já projetava a importância do Brasil adquirir uma viatura blindada leve 

para a utilização em possíveis intervenções nas cidades brasileiras para enfrentar as 

tropas irregulares denominadas “gangues armadas” chefiadas e financiadas pelo 

narcotráfico e o crime organizado, uma vez que esta celeuma tomaria proporções 

preocupantes para o estado brasileiro. 

Desta forma o Brasil deveria incentivar a indústria nacional a criação de 

veículos blindados leves sobre rodas adequados para este tipo de conflito de baixa 

intensidade para equipar o Exército Brasileiro e também as forças policiais para que 

estas tenham condições de se sobrepor aos equipamentos e armamentos dessas 

“forças irregulares” que estão cada vez mais bem equipadas (BASTOS, 2004). 
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Dentro deste escopo percebemos a importância do desenvolvimento de 

viaturas blindadas leves com características versáteis para os combates modernos, 

seja no combate convencional, seja no combate não convencional. Desta forma o 

Exército Brasileiro viu a necessidade pesquisar novas tecnologias dentro deste 

segmento e aprimorar sua doutrina para estar melhor preparado para os futuros 

empregos, seja dentro do território nacional ou internacional.  

Em dezembro de 2008 o Governo Federal publicou a Estratégia Nacional de 

Defesa (END) que previa as diretrizes para a preparação e capacitação das Forças 

Armadas, buscando a modernização e o desenvolvimento tecnológico no campo 

militar, para assegurar a segurança nacional. 

Em abril de 2010, o Estado-Maior do Exército (EME) criou a Assessoria 

Especial de Gestão e Projetos (AEGP) para desenvolver e gerenciar alguns projetos 

estratégicos, dentre eles o Projeto GUARANI. 

Em seguida por meio da portaria nº 134-EME, em 10 de setembro de 2012, foi 

criado o Escritório de Projetos do Exército (EPEx), como um órgão responsável por 

gerenciar em sua plenitude os Projetos Estratégicos do Exército (PEE). Estes projetos 

estão distribuídos dentro do Portifólio Estratégico do Exército, subdivididos em 3 

campos distintos: Dimensão Humana, Defesa da Sociedade e Geração de Força. 

Dentro da Defesa da Sociedade está o Projeto Guarani que têm como um dos 

Objetivos transformar as OM de Infantaria Motorizada em Infantaria Mecanizada (Inf 

Mec), e também modernizar as OM de Cavalaria Mecanizada. Dentro deste projeto 

está como ponto central o desenvolvimento da Nova Família de Blindados Sobre 

Rodas (NFBSR), onde estão enquadrados a VBTP GUARANI e a Viaturas Blindadas 

Multitarefa Leve de Rodas (VBTM-LR), objeto de estudo deste trabalho. 

No transcorrer do Projeto Guarani, no ano de 2013 o EME deu início a 

pesquisas sobre a viabilidade do projeto de VBMT-LR. Para isto começaram um 

processo seletivo para verificar dentre as diversas empresas interessadas, como a 

IVECO Defense e a AVIBRAS, qual seria a mais apta a desenvolver o projeto. Após 

rigoroso processo a Iveco foi a escolhida de acordo com o Diário Oficial da União 

(DOU) nº 74, de 19 de abril de 2016. 

Segundo o EPEx a IVECO atendia melhor aos requisitos técnicos e apresentou 

um preço final menor dentre as concorrentes. Dentre os requisitos estudados os que 
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têm maior relevância são os relacionados a proteção para assegurar a sobrevivência 

dos militares ocupantes da viatura contra diversas formas de ataques.  

 

 
          FIGURA 11 – LMV 
          Fonte: EPEx 
 

 De acordo com Escritório de Projeto do Exército Brasileiro (EPEx), o Gabinete 

de Intervenção Federal adquiriu, de forma emergencial, 16 veículos blindados leves 

Iveco M65E LMV em julho de 2018, o que revela a necessidade de veículos blindados 

de menor porte para as operações de combate em ambiente urbano. Esse veículo é 

semelhante à VBMT-LR, que faz parte do programa de modernização das unidades 

mecanizadas do EB, vencido pela empresa Iveco. O VBMT-LR é um blindado 4x4 

dotado de excelente proteção contra minas, explosivos improvisados (Improvised 

Explosive Device - IED), armas leves, além de ser utilizado por mais de 10 exércitos 

pelo mundo como Itália, Reino Unido e Espanha. O LMV está sendo fabricado na 

planta industrial da IVECO em Sete Lagoas-MG, onde é produzido o Guarani. 

 Segundo LOBATO (2019, p.47-53) as especificações técnicas da VBMT-LR 

são: proteção blindada do tipo Standardization Agreement (STANAG) 4569 nível 3, 

que lhe confere resistência a disparos de munições 7.62 mm a uma distância de 30 

metros; consegue receber e operar um sistemas de armas do tipo REMAX, com 

capacidade de visão noturna; equipamento Rádio Harris Falcon 3 e o Sistema do 

Gerenciador do Campo de Batalha (GCB), o mesmo empregado na VBTP GUARANI 

e capacidade de 5 (cinco) tripulantes, dentre outras características que lhe conferem 

flexibilidade e proteção. 
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2.2.4 VIATURAS BLINDADAS PESADAS SOBRE RODAS NOS EUA 

 

Além desses blindados leves, os EUA utilizam veículos blindados pesados, 

como o Stryker que, segundo PEREIRA (2017, p.110), possui como armamento 

básico uma estação de armas remotamente controlada (Protector M151), equipada 

com uma metralhadora M2 de calibre .50 ou M240 7,62mm, além de possuir 

blindagem contra fogos de armamentos leves e estilhaços de artilharia. 

 

 
     FIGURA 12 – Stryker  
     Fonte: https://www.armyupress.army.mil 
 

Também segundo SINZATO (2019, p.50) o Stryker foi desenvolvido pela 

General Dynamics e é excepcionalmente versátil e adaptável ao campo de batalha, 

tendo sua construção baseada no modelo suíço PIRANHA III. 

 

 2.2.5  VIATURA BLINDADA DE TRANSPORTE DE PESSOAL GUARANI  

 

 No final da década de 1990 se iniciou no EB o projeto da nova família de 

blindados sobre rodas, que posteriormente deu início ao projeto GUARANI para futura 

substituição ao EE-11 Urutu, tradicional viatura blindada utilizada até o momento. 

(BASTOS, 2018, p.2) 

De acordo com SINZATO (2019, p.35), o projeto GUARANI começou em 2008 

com a empresa italiana Iveco, com o objetivo de fornecer um blindado nacional, apto 
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a operar em diferentes situações de conflitos, com mobilidade e proteção, bem como 

de dar independência tecnológica ao Brasil nesse segmento da defesa.  

De acordo com SINZATO (2019, p.35) o projeto GUARANI começou em 2008 

com a empresa italiana IVECO, utilizando a plataforma de sua viatura SuperAV de 8 

rodas que possibilitasse o desenvolvimento de um blindado nacional, apto a operar 

em diferentes situações de conflitos, com mobilidade e proteção, bem como de dar 

independência tecnológica ao Brasil nesse segmento da defesa. O projeto teve como 

objetivo de transformar a infantaria motorizada em mecanizada, modernizar a 

cavalaria mecanizada, além de ser um salto tecnológico e operacional para o EB.  

Segundo BRASIL (2015, p.4), a VBTP GUARANI tem a capacidade de 

transportar onze militares, sendo oito embarcados e três da tripulação. Possui 

blindagem contra armamentos leves e explosivos improvisados, além de poder 

receber uma estação de armas remotamente controlada. 

 

2.2.5.1 Características técnicas e operacionais da VBTP-MR GUARANI   

 

De acordo com BRASIL (2015c, p.27), a viatura possui as seguintes 

características e especificações técnicas: 

 

2.2.5.1.1 Vistas da Viatura 

 

A seguir, serão apresentadas diversas figuras que retratam as características 

físicas da VBTP:  

 
      FIGURA 13 – Vista de 3/4 dianteira direita 
      Fonte: BRASIL (2015, p.27 
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    FIGURA 14 – Vista Superior  
    Fonte: BRASIL (2015, p.29) 
 
 

 
    FIGURA 15 – Vista traseira e Vista Frontal  
     Fonte: BRASIL (2015, p.28) 

 
2.2.5.1.2 Especificações Técnicas da Viatura 
 
Os quadros apresentados a seguir retratam as principais características 

técnicas da VBTP GUARANI: 
 

 
QUADRO 01 - Pneus e Rodas 
Fonte: BRASIL (2015, p.31) 
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QUADRO 02 – Pesos Aproximados  
Fonte: BRASIL (2015, p.32) 
 

 
QUADRO 03 – Transporte de Pessoal 
Fonte: BRASIL (2015, p.33) 
 

 
QUADRO 04 – Dimensões 
Fonte: BRASIL (2015, p.32) 
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QUADRO 05 – Desempenho 
Fonte: BRASIL (2015, p.33) 
 
 
2.2.5.1.3 Descrição dos Sistemas 
 

 

Segundo BRASIL (2015, p.37), a VBTP GUARANI opera com os seguintes 

sistemas: 

 

a) Conjunto Motopropulsor: Motor FPT Cursor 9, Câmbio ZF 6HP602S, Sistema 

de arrefecimento com ventilador, Tubulações de admissão e exaustão, Caixa de 

transferência e dois diferenciais;  

b) Sistema de Combustível com autonomia de 600 km com a viatura a 70 km/h, 

sendo dois tanques protegidos com espuma antiexplosão e com capacidade total de 

270 litros;  

c) Câmbio Automático com 06 (seis) marchas à frente e 01 (uma) a ré;  

d) Sistema de transmissão 6x6 que permite a interrupção da tração do primeiro 

eixo (tração 6x4) e várias combinações de bloqueio de modo a permitir maior 

economia de combustível em pisos pavimentados e máxima tração em terrenos fora 

de estrada;  

e) Para-brisa com alta resistência a impactos, sem oferecer proteção 

balística, com esguicho, limpador e três esguichos dos periscópios 

do motorista; 
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f) Carcaça estruturada em aço balístico homogêneo com os níveis de proteção 

balística e antiminas especificados pelo EB. Permite a instalação de placas de 

blindagem adicional externa;  

g) Suspensão independente nas seis rodas;  

h) Rodas com pneu sem câmara, com anel toroidal montado no aro para 

garantir a movimentação da viatura mesmo com pneus vazios;  

i) Sistema Elétrico equipado com 04 (quatro) baterias, divididas em dois 

conjuntos compostos por duas baterias ligadas em série;  

j) Sistema de Comunicação: transceptor (transmissor/receptor) VHF, base 

veicular amortecida com amplificador de potência, acoplador de antena, bases para 

antena VHF e GPS, conjunto intercomunicador para a tripulação e um ponto de 

conexão para conjunto telefônico externo;  

k) Sistema de ar-condicionado;  

l) Sistema de Controle da Pressão dos Pneus que permite o ajuste da pressão 

dos pneus em quatro níveis diferentes: estrada pavimentada, off-road, terra 

inconsistente e emergência;  

m) Sistema de freios constituído por três tipos de frenagem: frenagem de 

serviço, frenagem de imobilização e frenagem de estacionamento;  

n) Sistema Automático de Detecção e Extinção de Incêndio;  

o) Sistema de Proteção Contra Agentes Químicos, Bacteriológicos e 

Nucleares (QBN);  

p) Módulo para acoplagem de Visor Noturno no periscópio central do motorista;  

q) Sistema de Navegação Anfíbia. 

 

2.2.5.1.4 REMAX  

 

Segundo a ARES (2018), o REMAX (Reparo de Metralhadora 

Automatizado X) é uma estação de armas remotamente controlada giro-estabilizada 

para metralhadoras M2HB 12,7 mm e MAG 7,62 mm.  

O REMAX possui as seguintes características: 

a) Estabilizada em dois eixos; 

b) Operação remota protegida no interior da viatura; 

c) Operação em condições ambientais extremas; 

d) Operação manual em situação de emergência; 
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e) Operação Diurna e Noturna; 

f) Sensores Ópticos e Laser de precisão para detectar, reconhecer e identificar 

alvos; 

g) Alta precisão no tiro em movimento; 

h) Tipos de tiro rajada, intermitente e total; 

i) Contadores de tiros; 

j) Operação remota de pontaria, disparo e rearme; 

k) Lançador de Granadas Fumígenas 76 mm x 4 tubos; 

l) Sensores Ópticos (Câmera Diurna); 

m) Câmera Termal; 

n) Telêmetro Laser; 

 
  
2.3 AMBIENTE URBANO 

 

 

Devido a revolução industrial, iniciada pela Inglaterra na segunda metade do 

século XVIII, uma maior demanda de mão de obra fez com que houvesse um fluxo 

migratório intenso de pessoas do campo para a cidade fazendo com que os centro 

urbanos aumentassem muito de tamanho e de densidade demográfica. O mesmo 

ocorreu com outros países no século seguinte e com o Brasil a partir da segunda 

metade do século XX. Somado a este fato, com o desenvolvimento da medicina, 

tivemos um aumento da expectativa de vida o que aumentou ainda mais crescimento 

populacional, e a mecanização do campo que intensificou ainda mais este êxodo rural 

no Brasil a partir da década de 70. Desta forma saímos de pouco mais de 50 milhões 

de habitantes na década de 50 para mais de 190 milhões, segundo o último censo do 

IBGE de 2010; são 140 milhões em apenas 60 anos. Desse efetivo temos no Brasil, 

segundo o último censo do IBGE de 2020, 84,4% dessa população vivendo em áreas 

urbanas, o que nos mostra que a população das cidades hoje ultrapassa os 160 

milhões de pessoas. 

Desta forma podemos observar que diversos conflitos foram estabelecidos no 

ambiente urbano desde a antiguidade, sendo possivelmente um dos mais antigos, a 

guerra de Troia ocorrida entre 1300 a.C. e 1200 a.C. Da antiguidade até a idade 

contemporânea os conflitos em ambiente urbano só se intensificaram e temos 
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inúmeras batalhas ocorridas durante a 2ª Guerra mundial, Beirute (1975), Kuwait 

(1991), Bagdá (2003) e Fallujah (2004). No que tange ao Exército Brasileiro temos de 

mais recente emprego em operações em ambiente urbano a Missão de Paz no Haiti 

(2004-17) e o emprego de tropas no Rio de Janeiro, na Operação São Francisco 

(2014-2015) e Intervenção Federal em 2018. 

Assim podemos concluir que a crescente urbanização do mundo nas últimas 

décadas tem tornado os combates urbanos cada vez mais constantes, como 

observado, recentemente, na Guerra do Iraque (ALVES, 2008). 

De acordo com o Exército dos Estados Unidos da América (EUA, 2011, p.12, 

tradução nossa), o ambiente urbano se caracteriza como um complexo topográfico 

com concentração populacional ou acúmulo de construções realizadas pelo homem. 

Para compreender o ambiente urbano e seus componentes ao máximo 

possível, os comandantes devem integrar e empregar cuidadosamente forças de 

reconhecimento tático, forças de operações especiais (SOF), tropas de operações 

psicológicas (PSYOP), unidades de assuntos civis, e especialistas regionais. (EUA, 

2006, p. 2-2, tradução nossa) 

Além dessas características, o ambiente urbano pode apresentar a existência 

do crime organizado, que exerce considerável influência nas pessoas, bem como na 

atuação de governos e forças militares no decorrer da execução das operações 

urbanas. Para as forças do exército que operam em áreas com alta atividade criminal, 

o gerenciamento da aplicação das leis se torna uma das questões mais críticas das 

operações, como se observa no Rio de Janeiro (EUA, 2006, p.3-16, tradução nossa). 

Dentro deste contexto, existe uma demanda ampla pelo emprego de F Op Esp 

na garantia da lei e da ordem, na prevenção e combate ao terrorismo e nas ações sob 

a égide de organismos internacionais nos conflitos com características 

preponderantemente irregulares. (BRASIL 2017b, p.3-5). 

Os conflitos assimétricos exigem o emprego de forças especializadas para o 

combate em áreas edificadas, devendo, ainda, ser: dotadas de alta mobilidade e 

flexibilidade; conectadas em rede; capazes de operar diuturnamente; e dotadas de 

armas, munições e veículos especificamente projetados para esse emprego (BRASIL, 

p.1-3). 

Outro aspecto relevante abordado por BRASIL 2018 é que combate em áreas 

edificadas se caracteriza pelas ações aproximadas, pela limitação da observação e 
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dos campos de tiro, pela canalização do movimento de veículos e significativa 

dificuldade de comando e controle (C²). 

Além disso, as operações em área edificada exigem o máximo de operações 

de informação, precedidas de operações de inteligência e o apoio da população é uma 

meta importante, sem esse apoio as demais ações podem sofrer restrições (BRASIL, 

p.2-2). 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE URBANO 

 

Segundo BRASIL (2018, p.2-3) as operações em área edificada requerem 

execução descentralizada. Com isso, o estabelecimento das comunicações, de forma 

efetiva, em todos os escalões, é ponto crítico para o sucesso da missão.  

É importante salientar que os comandantes devem dar especial atenção à 

velocidade de progressão, à precisão dos fogos nos disparos e à redução ao mínimo 

de combate corpo a corpo com o inimigo. Ao mesmo tempo, deve-se buscar anular, 

ou minorar ao máximo, as ações dos caçadores, de lançadores de granadas e das 

armadilhas lançadas pelo inimigo (BRASIL 2018, p.2-3). 

 
Figura 16 - Local para treinamento simulado em área edificada 
Fonte: BRASIL (2018, p 2-3) 
 

Além disso, sempre que possível, a tropa deve contar com o apoio de viaturas 

blindadas ou mecanizadas integrando a base das frações, estabelecendo a proteção 

blindada à tropa, provendo apoio de fogo de maior calibre e proporcionando condições 
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de reforço imediato. Entretanto, devido às peculiaridades das áreas edificadas, torna-

se imprescindível o apoio da infantaria a pé aos veículos blindados/mecanizados 

(BRASIL, 2018 p 2-4). 

Vale destacar que o caráter tridimensional do terreno, com o uso de passagens 

subterrâneas (estações de metrô, galerias, sistemas de esgoto e de águas 

pluviais) e de diversos pavimentos das construções, influencia no 

desenvolvimento das operações (BRASIL, 2018 p 2-5). 

É importante salientar também que tendo em vista a multidimensionalidade de 

uma área edificada, detalhes importantes podem não ser representados por mapas 

ou cartas topográficas. Um prédio de vários andares pode ocupar a área de um 

pequeno campo de futebol, entretanto sua área é multiplicada pelo número de 

pavimentos (BRASIL, 2018 p 2-6). 

 
      Figura 17 - Multidimensionalidade das áreas edificadas 

      Fonte: BRASIL (2018, p 2-6) 
 
O manual FM 03-06.11 "Combined Arms Operations In Urban Terrain” – 

Operações Combinadas Em Ambiente Urbano (EUA, 2006, p. 2-3), divide a área 

urbana da seguinte forma: 

a) Centro da cidade e área comercial: é o coração da área urbana do 

distrito comercial do centro. É relativamente pequeno e compacto, mas 

contém uma porcentagem maior de lojas, escritórios e instituições 

públicas. Normalmente contém a maior densidade de edifícios de 

vários andares e áreas subterrâneas. Na maioria das cidades, o centro 

passou por um desenvolvimento mais recente do que a periferia. Como 
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resultado, as duas regiões são muitas vezes bastante diferentes. Os 

centros de cidade típicos de hoje são feitos de edifícios que variam 

muito em altura; 

b) Subúrbios residenciais: estão localizados na periferia do centro da 

cidade, sendo compostos por ruas de 12 a 20 metros de largura, com 

frentes contínuas de prédios de tijolos ou concreto. As alturas de 

construção são bastante uniformes; 

c) Áreas residenciais: consistem em casas geminadas ou moradias 

familiares com quintais, jardins, árvores e cercas; 

d) Área residencial densamente povoada: típica construção moderna nas 

grandes cidades é composta por prédios de apartamentos de vários 

andares, separados por áreas abertas e edifícios, com ruas largas 

dispostas em padrões retangulares; 

e) Áreas industriais: são geralmente localizadas sobre ou ao longo das 

principais rotas de transporte ferroviário e rodoviário nos complexos 

urbanos. A identificação de meios de transporte dentro dessas áreas é 

fundamental, porque estas instalações, especialmente as ferroviárias, 

podem ser obstáculos significativos para o movimento militar; 

 f) Fortes: são instalações construídas com intuito de defesa, podendo ser 

feitas de terra, pedra, madeira, tijolo, concreto, concreto armado ou 

materiais combinados. Alguns fortes recentes são construídos no 

subsolo, tipo "bunker", e empregam blindagem pesada, comunicações 

internas e sistemas de defesa química, biológica e nuclear; e 

 g) Favelas: não necessariamente seguirão qualquer um dos modelos 

acima e podem ser encontradas em muitas zonas diferentes dentro de 

áreas urbanas. Podem ser construídas com materiais que vão desde 

papelão, passando aos barracos de lata ou zinco, até construções de 

concreto. 

 A classificação dos tipos de ruas e avenidas, segundo EUA (2006, p.2-9), é 

feita da seguinte forma, como mostra a figura 21: 
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     FIGURA 18 – Tipos de rua e suas características 

      Fonte: PEREIRA (2017, p.40) 
 

Segundo PEREIRA (2017, p. 38), o estudo do ambiente operacional urbano é 

importante no caso do emprego de viaturas blindadas, pois os veículos precisam ser 

usados de forma precisa para evitar danos colaterais e evitar a destruição de carros e 

habitações. 

 

2.3.2 AS COMUNIDADES DO RIO DE JANEIRO 

 

Com a migração da população rural para o espaço urbano, temos o 

surgimento das comunidades no Rio de Janeiro. Segundo os primeiros 

pesquisadores interessados em analisar o cenário urbano na cidade, ele foi 

considerado no século XIX como o lugar da pobreza, abrigo de vadios, malandros e 

residência de alguns trabalhadores (VALLADARES, 2000, p.3). 

Em 1907, já há indicações precisas da presença de diversos barracões no 

morro da Babilônia, na zona sul da cidade. Em 1909, tem-se como certa a 

existência da favela do Salgueiro. Em 1910, por sua vez, surge a favela da 

Mangueira, no morro do Telégrafo (ABREU, 1994, p.38). 
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“A partir da década de 1910 houve um crescimento no processo de 
favelização no tecido urbano carioca. A imprensa que inicialmente utilizava a 
palavra Favela com maiúsculo para designar uma localidade específica, na 
década de 20, escreve o vocábulo com letra minúscula em função de seu uso 
generalista, passando a denominar todas as aglomerações de construções 
precárias que surgiam na cidade, geralmente nos morros, construídas em 
terrenos privados e sem a autorização do governo” (ABREU, 1994, p.40). 

 

Sem a presença do poder público nessas localidades, os anos 80 foram 

marcados pelo crescimento do narcotráfico, transformando as comunidades cariocas 

na sede do crime organizado (SINZATO 2019, p.64) 

 
              FIGURA 19 – Porcentagem de domicílios em favelas por região  
            Fonte: TERRA (2018) 
 

 

Conforme EUA (2006, p. 2-3), esses assentamentos informais e não guiados 

pelo planejamento urbano, possuem ausência de redes formais de ruas, numeração 

para referência, rede de esgoto, eletricidade, telefone, etc. Quando possuem 

recursos com esses, provavelmente serão desorganizados e/ou desatualizados. Há 

tendência de falta de policiamento, serviços médicos e coleta de lixo, entre outros, 

devido ao acesso desorganizado e, muitas vezes, estreito para a passagem de 

viaturas de coleta de lixo, corpo de bombeiros, ambulâncias e transporte público, por 

exemplo. 

De acordo com SINZATO 2019, p.65 a economia informal é comum dentro das 

comunidades devido às altas taxas de desemprego. Muitos moradores acabam se 

envolvendo em atividades lícitas sem qualquer tipo de segurança social como 

contratos legais, proteção dos direitos trabalhistas e de regulamentos em serviço. Há 
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também atividades de economia informal ilícitas como o tráfico de drogas e de armas, 

a produção de drogas, prostituição e jogos de azar.  

O quadro 17, a seguir, apresenta as 10 (dez) maiores comunidades no Brasil. 

 
QUADRO 06 – As 10 (dez) maiores comunidades do Brasil 
Fonte: PRATES (2018) 
 
Segundo CADAVID (2018), a adaptação e evolução tática do crime 

organizado obrigaram as Forças Armadas a utilizar intensivamente o conjunto de 

recursos blindados que possuem. 

 
2.3.3 A Intervenção Federal na Segurança Pública 
 
Segundo BRASIL (2018b, p.8), a Intervenção Federal na Segurança Pública 

no estado do Rio de Janeiro em 2018 foi a decisão do Governo Federal do Brasil de 

intervir na autonomia do estado. Foi a primeira aplicação do art. 34 da Constituição 

Federal de 1988 e decretada com objetivo de aumentar a sensação de segurança. 

Foi instituída por meio do Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, com término 

em 31 de dezembro do mesmo ano. Foi nomeado como interventor o General de 

Exército WALTER SOUZA BRAGA NETTO. 

Além disso, de acordo com BRASIL (2018b, p.8), o planejamento das ações da 

intervenção teve seu contorno definido pelo tempo, complexidade e abrangência das 

ações necessárias para pôr fim ao grave comprometimento da ordem pública. Ocorreu 

planejamentos para ações emergenciais (curto prazo) e ações estruturantes (médio e 

longo prazo), nas diversas áreas funcionais (pessoal, inteligência, operações, 

logística, planejamento, comunicação social, relações institucionais, administração e 

finanças). Foram executadas ações que buscaram efetivamente a recuperação da 

capacidade operativa dos Órgão de Segurança Pública (OSP), com diminuição dos 
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índices de criminalidade, aumentando a sensação de segurança na sociedade 

fluminense e garantindo um ambiente seguro e estável.  

 
          FIGURA 20 - Organização do Gabinete de Intervenção Federal  
        Fonte: BRASIL (2018b, p.8) 

 

De acordo com BRASIL (2018b, p.10), o Comando Conjunto das Forças 

Armadas, ativado para as ações de GLO no Estado do Rio de Janeiro, realizou 

operações aéreas, marítimas, fluviais, transporte aéreo logístico, fiscalização de 

produtos controlados, proteção de estruturas estratégicas, policiamento ostensivo 

com OSP, operações especiais (com tropas especializadas das Forças Armadas e 

dos OSP) e Assistências Militar, contemplando todo o estado do Rio de Janeiro.  

 

 
  FIGURA 21 - Arquitetura de C2 e Relações Institucionais 
  Fonte: BRASIL (2018b, p.9) 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS 

  

 

 Neste capítulo do trabalho, são apresentados os resultados obtidos através dos 

questionários aplicados, que visam auxiliar no estudo sobre as atuais viaturas 

blindadas sobre rodas utilizadas pelo Exército Brasileiro, VBTP GUARANI e viatura 

LMV – Iveco, verificando se suas características atendem as demandas táticas das 

operações especiais nas missões em ambiente urbano, mais especificamente nas 

comunidades de grandes centros urbanos.   

 Foram utilizados para este estudo os ensinamentos colhidas por militares 

experientes nas atividades de operações especiais que operaram nas comunidades 

da cidade do Rio de Janeiro nos últimos anos, seja na Operação São Francisco em 

2014/15, Op Furacão em 2017 e Intervenção Federal em 2018, nesta última 

particularmente com largo emprego da VBTP GUARANI.  

 Partindo deste objetivo, o tema foi analisado por 32 militares especializados 

com os cursos de Comandos ou Forças Especiais. Os dados foram analisados e 

verificados antes de serem apresentados. Os resultados foram obtidos a partir dos 

questionários respondidos por oficias e sargentos que serviram no 1º Batalhão de 

Ações de Comandos ou no 1º Batalhão de Forças Especiais que realizaram ações 

diretas, missões de inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos 

(IRVA), nas comunidades da cidade Rio de Janeiro nos últimos anos.  

 Dessa forma, participaram do estudo militares diretamente envolvidos com a 

atividade de operações especiais que estiveram compondo as F Op Esp em diversas 

operações nos últimos anos. No período estabelecido, foi observado um crescente 

aumento do emprego das F Op Esp em operações especiais dentro do contexto de 

GLO, principalmente no ano de 2018 na Intervenção Federal no Rio de Janeiro, onde 

foi empregada com mais evidencia a VBTP GUARANI em diversas missões o que 

serviu como base experimental para o emprego desse meio nas operações especiais 

no ambiente urbano. 

 Por último dentro de cada aspecto de estudo, foram confrontadas as 

informações obtidas com os questionários com os dados obtidos pelo estudo realizado 

pela pesquisa bibliográfica, para, dessa forma, alcançar uma abordagem mais 

abrangente do objeto formal de estudo, com a finalidade de concluir sobre a 

confirmação ou rejeição da hipótese de estudo levantada. 
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Antes de iniciar a análise propriamente dita, será apresentada como se 

caracterizou a amostra dos militares que responderam ao questionário em relação à 

sua experiência, as missões realizadas e quais operações que participaram nas 

comunidades da cidade Rio de Janeiro nos últimos anos. A amostra foi composta por 

32 militares, entre Of e Sgt, com o curso de Comandos ou Força Especiais 

 No tocante ao posto e graduação, foi verificado que 37,5% da amostra foi 

composta por praças, composto por dez 2º Sgt e dois 3º Sgt; 62,5% de oficiais, sendo 

20 Capitães. Dentre os militares consultados, de acordo com o Gráfico 1, 78,1% tem 

mais de 5 anos de experiência na atividade de operações especiais, enquanto 

aproximadamente 21,9% tem entre 3 e 5 anos de experiência. Tal gráfico confirma a 

relevância das informações prestadas, considerando-se o tempo de experiência 

desenvolvido efetivamente pelos especialistas, com mais de ¾ da amostra acima de 

5 anos na atividade de operações especiais. 

 
   GRÁFICO 1 – Experiência nas Operações Especiais 
   Fonte: O Autor 
 

Outro aspecto bastante relevante é que 100% da amostra esteve presente em alguma 

operação na cidade do Rio de Janeiro compondo F Op Esp e que mais de 80% esteve 

presente na intervenção federal no ano de 2018, momento em que foi empregado a VBTP 

GUARANI com bastante frequência no apoio as Operações Especiais. Além disso, apesar 

de não ter sido empregada na intervenção, o ano de 2018 foi o período de aquisição das 

primeiras LMV – Iveco pelo EB. 
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     GRÁFICO 2 – Operações compondo F Op Esp 
     Fonte: O Autor 
 
Além disso, observamos que mais de 90% da amostra executaram alguma das 

missões do escopo do trabalho como ações diretas e missões de inteligência, 

reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos (IRVA) no contexto das operações nas 

comunidades da cidade do Rio de Janeiro conforme o gráfico 3.  

 

  
    GRÁFICO 3 – Missões como F Op Esp 

    Fonte: O Autor 
 

Vale ressaltar que 100% utilizaram a VBTP GUARANI em alguma missão real sendo 

que mais de 60% mais de 5 vezes conforme o gráfico 4. Desta forma os militares puderam 

avaliar de forma mais precisa as necessidades táticas destas missões e contribuir de forma 

mais assertiva na avaliação das características da VBTP GUARANI e LMV – Iveco. 
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       GRÁFICO 4 – Emprego VBTP GUARANI em missões reais 
       Fonte: O Autor 
 

3.1 Emprego da VBTP GUARANI  

 

A partir dos dados coletados através da pesquisa e seu confronto com as 

informações coletadas na pesquisa foi feito a análise sobre o emprego da VBTP 

GUARANI nas Op Esp, principalmente relacionando suas capacidades e 

características com as demandas táticas nas ações diretas e missões IRVA. 

 

 
      FIGURA 22 – FOpEsp empregando a VBTP GUARANI na Rocinha 
      FONTE: PORTALODIA 
 
De forma geral, 78% dos operadores de forças especiais consideram a VBTP 

GUARANI eficiente para o emprego nas missões em que participaram (ações diretas 

e missões IRVA). Apenas 21% consideraram a sua eficiência parcial, mas nenhum 
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considerou o emprego desse meio ineficiente para as operações deste tipo em 

ambiente urbano. 

 

 
     GRÁFICO 5 –Eficiência do emprego VBTP GUARANI nas Op Esp 
     Fonte: O Autor 

 

Umas das características mais evidenciadas nas justificativas para a 

classificação positiva foram a proteção blindada que foi empregada por diversas vezes 

em diversas situações de combates com os agentes perturbadores da ordem pública 

(APOP), se provando um fator multiplicador do poder de combate e de dissuasão 

principalmente para as ações diretas. Além disso, apresentava no tocante a 

mobilidade como uma ferramenta eficiente para a transposição de locais onde haviam 

obstáculos colocados nas vias, o que não seria possível com uma viatura de menor 

porte e não blindada. 

Os que colocaram a atribuição parcial apresentaram que as dimensões, 

manobrabilidade e flexibilidade da VBTP em diversas situações a impediam ou 

dificultavam sobre maneira o seu deslocamento dentro nas ruas pequenas, becos e 

vielas das comunidades. Desta forma muitas vezes seu emprego ficava limitado as 

ruas principais das áreas onde se operava. Ainda com relação a mobilidade foi 

observado que tanto os pneus quanto a suspensão eram muito expostos e podiam ser 

danificados pelos obstáculos lançados. Também foi observado que os motoristas 

tinham dificuldade de pilotar escotilhados, seja pela falta de prática e principalmente 

pela limitada visão do periscópio. E por último que em algumas ruas mesmo de largura 

adequada para a VBTP, a mesma não conseguia prosseguir devido ao acentuado 

ângulo da curva ou da aclividade do terreno. 
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Outra questão apresentada já com relação a blindagem era que as escotilhas 

não possuíam blindagem, dando uma falsa sensação de segurança. Porém foi 

ressaltado que a blindagem foi bastante satisfatória, pois permitia que as equipes se 

aproximassem de forma segura e rápida dos locais de desembarque para 

prosseguirem a pé até os objetivos finais. 

No tocante as comunicações foram observados por diversos operadores que 

quando escotilhados os aparelhos de comunicações, como celulares, rádios internas 

e GPS ficavam inutilizados neste momento. 

Dentro do quesito da capacidade de transporte alguns operadores relatavam 

que uma F Op Esp armada e equipada com 8 militares tinha dificuldade de se 

movimentar dentro da viatura, bem como a utilização da escotilha por dois militares 

também se mostrava bastante reduzida. 

Com relação a observação a câmera da REMAX foi um ponto positivo 

levantado por diversos operadores que segundo eles era utilizada para auxiliar no 

deslocamento como na busca de alvos.  

 

 

 
         GRÁFICO 6 –Mobilidade da VBTP GUARANI nas comunidades 
         Fonte: O Autor 
 

Ao observarmos o Gráfico 6 percebemos que com relação a mobilidade nas 

comunidades a VBTP GUARANI apresentou uma classificação de 68,8% de parcialmente 

apta a operar e 01 dos operadores classificou ela como não apta a ser utilizada pelas F Op 

Especiais neste ambiente. 

Desta forma vale destacar que em que pese as demais características favoráveis 

como a blindagem, potência de fogo e capacidade de observação dos optrônicos, 
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percebemos que devido as suas dimensões, próprias de uma VBTP, o GUARANI apresenta 

algumas desvantagens em seu emprego neste tipo de ambiente. 

Além das desvantagens exemplificadas acima foi levantado também que seu 

emprego por diversos momentos dentro das comunidades gerava algum dano a outros 

veículos e a estruturas das ruas como placas, postes de luz e residências locais, o que podia 

em alguma escala gerar uma insatisfação por parte da população e levar a uma preocupação 

maior com o controle de danos. 

Também foi levantado a necessidade do estudo prévio detalhado do deslocamento, 

uma vez que, por vezes as ruas se estreitavam demais e a VBTP tinha que realizar um 

deslocamento de ré para contornar ou retornar. Esse deslocamento aumentava a 

probabilidade de algum dano e deixava a equipe exposta no caso de uma necessidade de 

evasão mais acelerada. 

Alguns operadores levantaram que uma viatura com as mesmas capacidades de 

blindagem, de observação e de comunicações, porém com dimensões menores e mais 

manobrabilidade poderia aumentar a eficiência do emprego deste meio nas Op Esp neste 

tipo de ambiente, assim como foi observado do emprego da viatura Land Rover com uma 

blindagem adaptada nas operações durante a MINUSTAH e que se mostrou com suas 

limitações bastante eficiente e largamente empregada. 

 

 
      GRÁFICO 7 – A blindagem da VBTP GUARANI  
      Fonte: O Autor 
 

Como podemos observar no gráfico 7 a blindagem da VBTP GUARANI se mostrou 

totalmente eficiente para mais de 80% dos operadores e parcialmente para apenas 12%. 

Mesmo esse último grupo levantou pequenas deficiências como a blindagem da torre e dos 

elementos que estão na escotilha ficam comprometidas quando há militares nessas 
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posições. Além disso que o para-brisas não oferecem nenhuma blindagem para o 

motorista quando desescotilhado. 

 

 

 
     GRÁFICO 8 – As comunicações na VBTP GUARANI  
     Fonte: O Autor 
 
De acordo com o gráfico 8 os meios de comunicações mais utilizados com a VBTP 

GUARANI foram o Rádio Motorola, celular e o Pacificador. Todos estes sistemas eram 

afetados quando escotilhados conforme descrito anteriormente. Vale destacar que um dos 

operadores relatou que foi necessário a elaboração de um extensor de antena para que os 

rádios funcionassem adequadamente. Outro aspecto interessante foi o emprego por cerca 

de 40% das militares do rádio Falcon Veicular, próprio da VBTP. Com isso observa-se a 

possibilidade do emprego mesmo com alguma limitação de diversos meios de comunicações 

que se complementam e se sobrepõem para manter a permanente consciência situacional.  

 

 
          GRÁFICO 9 – Potência de Fogo da REMAX  
          Fonte: O Autor 
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Com relação as capacidades da REMAX observamos pelo gráfico 10 que ele foi 

utilizado por mais de 90% das Equipes de F Op Esp e que mais de 80% considerou seu 

emprego com a metralhadora MAG (7,62mm) eficiente no emprego das diversas missões 

como apoio de fogo.  

Apesar de suas excelentes capacidades vários militares levantaram a necessidade 

do detalhado planejamento de seu emprego e rigoroso cumprimento as regras de 

engajamento, evitando-se ao máximo os efeitos colaterais desnecessários durante seu 

emprego neste ambiente operacional. 

 

 
   GRÁFICO 10 – Observação da REMAX  
   Fonte: O Autor 
 

Além dos aspectos positivos relativos ao apoio de fogo, mais de 80% dos operadores 

levantaram que a REMAX é eficiente para as missões de IRVA. Porém alguns militares 

relataram que o aparelho não apresentava uma nitidez suficiente nas imagens geradas para 

este emprego. Vale ressaltar o alto grau de precisão necessário na identificação dos alvos 

neste tipo de operação, que geralmente envolvem alvos de valor estratégico e por vezes até 

mesmo político. Porém de forma geral, esse equipamento se mostrou bastante útil nestes 

tipos de missões, uma vez que permite a observação, mesmo que limitada, mas de forma 

mais protegida. 

 

3.2 Emprego da LMV-Iveco 

 

 Nesta seção buscou-se utilizar da experiência dos operadores de forças 

especiais para ao observarem as capacidades da LMV-Iveco e avaliarem o seu emprego 
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nas Op Esp no ambiente das comunidades dentro do contexto de operações em área 

edificada. 

 
       GRÁFICO 11 – Experiência com a LMV-Iveco  
       Fonte: O Autor 
 

Conforme o gráfico 11 apenas um pequeno número de militares teve a oportunidade 

de utilizar a LMV-Iveco. Este fato se deve principalmente ao fato da recente compra do 

material que ainda não pode ser empregado em nenhuma grande operação de vulto com os 

militares especializados do C Op Esp.  

 

 
    GRÁFICO 12 – Capacidade de transporte de pessoal da LMV-Iveco  

    Fonte: O Autor 

 

 Em relação a capacidade de transporte da LMV-Iveco para o cumprimento das 

missões de IRVA mais de 60% dos operadores acreditam que a viatura atende totalmente 

as necessidades e acreditam que sua utilização é uma evolução quando comparada com a 

utilização da viatura marruá e até mesmo em relação a VBTP GUARANI para este tipo de 
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missão, devido a sua proteção blindada, potência de fogo e maior mobilidade para transitar 

nesse tipo de ambiente. 

 Porém 26% dos militares acreditam que ela atende parcialmente e 3% 

acreditam que não atende as necessidades táticas para este tipo de operação. Um dos 

grandes limitadores levantados é o pequeno espaço interno para as equipes operacionais 

equipadas, bem com a dificuldade de realizar disparos do interior da viatura, se necessário, 

quando embarcado. Além desses aspectos, em algumas missões a questão do sigilo é 

fundamental para seu cumprimento o que inviabiliza o emprego deste tipo de viatura e de 

qualquer outra viatura militar, sendo necessário o emprego de viaturas descaracterizadas. 

Da mesma forma para as ações diretas também foram levantadas questões e avaliações 

semelhantes para a LMV-Iveco. 

 

 
   GRÁFICO 13 – Proteção da LMV-Iveco (IED) 
    Fonte: O Autor 
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    GRÁFICO 14 – Proteção blindada da LMV-Iveco  
    Fonte: O Autor 
 

Com relação a proteção blindada mais de 80% dos operadores avaliaram como 

totalmente adequada para missões de IRVA e ações diretas. Porém 12% acreditam que 

atende parcialmente, pois por vezes o combate aproximado dentro desse ambiente ocorre a 

distâncias menores que 30 metros com os APOP empregando calibre 7,62mm e até calibres 

maiores em alguns raros casos. Desta forma a blindagem atende muito bem, mas não seria 

100% eficaz na avaliação de alguns operadores. 

 

 
    GRÁFICO 15 – Proteção da LMV-Iveco (IED) 
    Fonte: O Autor 
 

Com relação a proteção contra explosivos mais de 85% acreditam ser totalmente 

adequada a proteção oferecida, seja para missões IRVA ou ações diretas, observando as 
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experiências colhidas em relação ao emprego dos explosivos por parte dos APOP nas 

comunidades da cidade do Rio de Janeiro.  

Desta forma podemos concluir que a proteção contra explosivos atende totalmente as 

necessidades táticas para as operações especiais no ambiente urbano. 

 

 
          GRÁFICO 16 – Comunicações da LMV-Iveco  
                  Fonte: O Autor 
 

De acordo com o gráfico 15 mais de 85% dos operadores avaliaram que as 

comunicações oferecidas pela LMV-Iveco atendem totalmente as demandas táticas das Op 

Esp nesse ambiente nas Op de IRVA e ações diretas. 

Como a viatura utiliza a Falcon 3 que é o mesmo rádio utilizado pelas equipes de Op 

Esp podemos concluir que no tocante as comunicações a LMV-Iveco têm as capacidades 

necessárias para apoiar as Op Esp nas comunidades de grandes centros urbanos. 
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         GRÁFICO 17 – GCB da LMV-Iveco  
         Fonte: O Autor 
 
Como podemos observar no gráfico 16, o GCB atende totalmente as demandas 

táticas no tocante ao comando e controle nas operações especiais para mais de 90% dos 

operadores. 

Desta forma podemos concluir que pelas suas capacidades relativas ao GCB o LMV-

Iveco pode ser considerado como uma importante ferramenta no Comando e Controle nas 

Op Especiais nas comunidades.  

 

 
         GRÁFICO 18 – Autonomia da LMV-Iveco  
             Fonte: O Autor 
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A autonomia da LMV de 500 Km foi avaliada como totalmente satisfatória por mais 

de 90% dos operadores para a execução das missões IRVA e ações diretas nas 

comunidades da cidade do Rio de Janeiro.  

Observando as dimensões desse grande centro urbano podemos verificar que essa 

autonomia é o suficiente para se deslocar dentro da cidade. Como exemplo, em um 

deslocamento da Vila Militar até a comunidade da Rocinha, ambas as posições em 

extremidades destintas da cidade teremos um deslocamento de 42Km utilizando o itinerário 

mais distante. Desta forma seria possível ir e voltar dessa comunidade por mais de 5 vezes 

utilizando a autonomia de 500 Km. 

Desta forma podemos concluir que a sua autonomia atende as demandas táticas das 

operações especiais nas comunidades de grandes centros urbanos. 

 

 

              Figura 23 – Distância Vila Militar – Comunidade da Rocinha 

              Fonte: Google Maps      
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       GRÁFICO 19 – Potência de fogo da LMV-Iveco  
       Fonte: O Autor 
 

Analisando a potência de fogo da LMV-Iveco dotada de torre REMAX (tiro remoto) 

temos que 84% acreditam atender totalmente as demandas táticas das operações especiais 

nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro, utilizando a metralhadora 7,62mm. Os que 

responderam parcialmente observaram que devido ao calibre e ao grande volume de fogo 

em áreas densamente povoadas como as comunidades, os efeitos colaterais de seu 

emprego devem ser minuciosamente estudados e levados em consideração no 

planejamento e emprego desta ferramenta. 

Desta forma concluímos que no tocante a apoio de fogo a LMV-Ivego atende as 

demandas táticas das operações especiais nas comunidades dos grandes centros urbanos. 

 

 
       GRÁFICO 20 – Potência de fogo (Lanç Gr) da LMV-Iveco  
       Fonte: O Autor 
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Podemos verificar que mais de 80% dos militares acreditam que os lançadores de 

granadas de 40 mm atendem as demandas das operações especiais em área urbana no 

que tange principalmente as ações diretas. Vale destacar que os 18% que avaliaram como 

parcialmente levantaram também a questão do uso judicioso e planejado desta ferramenta 

principalmente quanto a escolha dos tipos de granadas para se evitar efeitos colaterais 

desnecessários. 

Desta forma podemos concluir que, somando-se as características da REMAX com 

o lançador de granadas 40mm que a LMV-Iveco possui as capacidades que atendem as 

demandas táticas das operações especiais em terreno urbano. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Este trabalho de pesquisa se orientou pelos objetivos propostos e voltado a 

responder os questionamentos das questões de pesquisa. Tudo com o objetivo central de 

verificar se as viaturas blindadas sobre rodas atualmente empregadas pelo Exército 

Brasileiro atendem as demandas táticas das operações especiais no ambiente urbano. 

Desta forma utilizamos como objeto de análise o emprego das FOpEsp ocorridas nas 

comunidades da cidade do Rio de Janeiro nos últimos anos, com foco nas Operações São 

Francisco no ano de 2014 e 2015 e na Intervenção Federal no ano de 2018. Nestas duas 

ocasiões ocorreram o emprego de FOpEsp em diversas ocasiões sendo muitas delas com 

o apoio de viaturas blindadas sobre rodas, em especial a VBTP GUARANI. Desta forma os 

especialistas, dotados dos cursos de comandos ou forças especiais, puderam contribuir de 

forma significativa por meio de um questionário no esclarecimento das questões de estudo.  

Para iniciarmos a análise primeiro verificamos quais os tipos de operações especiais 

mais comuns efetivamente realizadas pelas FOpEsp durante essas operações em ambiente 

urbano. Verificou-se após a pesquisa que as atividades mais comuns foram as ações 

diretas, seguidas pelas missões de reconhecimento, inteligência, vigilância e aquisição de 

alvos. Observou-se que as ações indiretas foram pouco empregadas e que o emprego das 

viaturas blindadas sobre rodas para este tipo de operação seria pouco relevante. Desta 

forma buscou-se focar principalmente nas demandas táticas das ações diretas e nas 

missões IRVA. 

Para facilitar o entendimento e tornar a pesquisa o mais objetiva possível buscou-se 

levantar dentro de cada tipo de operação quais são as demandas táticas mais relevantes a 

serem objetos de aprofundamento. Desta forma verificou-se que os principais aspectos a 

serem avaliados seriam as necessidades de proteção blindada e a potência de fogo para as 

ações diretas e as capacidades de mobilidade, observação e comunicações para as 

missões IRVA. Cabe ressaltar que essa divisão das capacidades para cada tipo de 

operação visou observar aquela capacidade mais relevante para aquela atividade, não 

excluindo a análise sobre as demais, uma vez que todas elas foram utilizadas em todas as 

operações objeto da pesquisa. 

A partir da pesquisa verificou-se que para as ações diretas as viaturas se 

apresentavam sendo o principal meio para os deslocamentos até as proximidades do 

objetivo, até onde suas dimensões e capacidades permitiam, proporcionando proteção 

blindada e velocidade a operação, em detrimento da perda do sigilo na grande maioria dos 
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casos. Já para as missões IRVA a viatura foi observada como uma importante plataforma 

de observação e transmissão de dados de forma eficiente e oportuna permitindo uma melhor 

consciência situacional do decisor. Vale ressaltar que a VBTP GUARANI foi empregada em 

diversas missões nas operações em estudo, porém a LMV-Iveco, devido a data de sua 

aquisição não teve a oportunidade de ser testada nesse tipo de operação com as FOpEsp. 

Desta forma as observações com relação a LMV-Iveco foram fruto do conhecimento sobre 

as suas características técnicas somadas a experiência do uso da VBTP GUARANI pelos 

operadores de forças especiais. 

Para analisar o emprego nas ações diretas, com relação a proteção blindada 

observou-se que tanto a VBTP GUARANI e a LMV-Iveco apresentam blindagens adequadas 

para suprir a proteção das equipes operacionais frente a potência de fogo empregados pelas 

as organizações criminosas nas comunidades do Rio de Janeiro. Já com relação a potência 

de fogo verifica-se também que ambas as viaturas atendem as demandas táticas nas ações 

diretas com relação ao emprego do sistema de armas REMAX presente nos dois tipos de 

viaturas em estudo. Vale ressaltar que neste quesito a LMV-Iveco apresenta também 

lançadores de granada 40mm que aumentam a flexibilidade do emprego neste tipo de 

operação. Porém é importante salientar que o emprego deste poder de fogo mais elevado 

aumenta substancialmente as chances de efeitos colaterais indesejáveis tornando o seu 

uso, muitas vezes nesse tipo de ambiente, bastante limitado. Desta forma conclui-se que no 

tocante as demandas de proteção blindada e potência de fogo as viaturas blindadas sobre 

rodas GUARANI e LMV-Iveco atendem as demandas táticas das operações especiais em 

ambiente urbano. 

Para analisar o emprego nas missões IRVA, com relação as comunicações 

observaram-se que a VBTP GUARANI foi amplamente empregada em suas capacidades 

de comunicações durante as operações tendo um resultado bastante satisfatório e 

permitindo uma melhor consciência situacional. Como a LMV-Iveco apresenta em seu 

projeto a utilização da família de rádio FALCON III, sendo o mesmo rádio empregado pelas 

equipes operacionais de forças especiais, e permitindo um alcance adequado para a 

amplitude das operações no ambiente urbano foi verificado que suas características 

atendem de forma adequada as missões IRVA. Com relação a mobilidade da VBTP 

GUARANI devido a sua dimensão e dificuldade na realização de curvas mais acentuadas 

foi verificado que ela atende parcialmente as necessidades de mobilidade para este tipo de 

operação. Neste mesmo quesito a LMV-Iveco apresenta vantagens devido a sua dimensão 

mais reduzida, permitindo um deslocamento em locais onde o GUARANI não consiga 
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acessar. Porém com capacidade de transporte menor, levando apenas 04 militares, sem a 

possibilidade de desembarque pela retaguarda, somente pelas laterais, o que prejudica em 

caso de um contato frontal. Já com relação as capacidades de observação verificam-se que 

ambas as viaturas apresentam boas condições de observação empregando o sistema 

REMAX, porém foi ressaltando por diversos operadores a dificuldade de se aferir com 

clareza muitas das vezes se realmente o alvo estava armado ou não pela baixa definição 

oferecida pelo equipamento. Desta forma conclui-se que com relação as comunicações a 

VBTP GUARANI e LMV-Iveco atendem as demandas táticas das operações especiais em 

ambiente urbano e que com relação a observação e mobilidade de forma parcial. 

Do presente trabalho, verifica-se que a pesquisa resolveu o problema proposto pois 

a partir dos dados coletados por meio das pesquisas e questionários concluiu-se que as 

viaturas blindadas sobre rodas VBTP GUARANI e LMV-Iveco atendem as demandas táticas 

das operações especiais em ambiente urbano, em especial nas operações nas 

comunidades de grandes centros urbanos. Além disso, observa-se que devido as suas 

características principalmente em relação as dimensões e mobilidade que a LMV-Iveco 

apresenta melhores condições para apoiar as operações especiais nesse tipo de ambiente. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO EM APOIO À PESQUISA DE CAMPO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
Trabalho de Conclusão de Curso 

(Of/Sgt Comandos e Forças Especiais) 
 

 Sou o Cap Inf THIAGO HENRIQUE ALVES MACHADO DE ARÊDES, da turma 

de formação de 2012 da AMAN, cursando a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO). 

 Estou realizando uma pesquisa para solucionar o seguinte problema: as 

viaturas blindadas sobre rodas VBTP GUARANI e VBMT-LR atendem às demandas 

táticas das Operações Especiais em ambiente urbano? A fim de buscar respostas a 

este problema, solicito-vos a gentileza de responder o questionário o mais 

completamente possível.  A experiência profissional do senhor irá contribuir 

sobremaneira para a presente pesquisa, possibilitando aprimorar as capacidades do 

emprego de viaturas blindadas sobre rodas nas operações especiais, sendo as 

questões focadas especificamente no ambiente de combate urbano em 

comunidades da cidade do Rio de Janeiro-RJ.  

 Este questionário é composto por questões abertas e fechadas. Na maioria das 

questões fechadas, existe um espaço destinado a fim de que o sr. possa justificar sua 

resposta quando necessário e tecer comentários que serão de grande valia acerca 

dos atributos em pauta. Está dividido da seguinte forma:  

 

-Parte 1: com 05 perguntas voltadas à experiência profissional; 

-Parte 2: com 07 perguntas voltadas ao emprego da VBTP GUARANI; 

-Parte 3: com 13 perguntas voltadas ao emprego da VBMT-LR;  

 

 As informações prestadas nos questionários serão tratadas de maneira genérica 

no trabalho, sem expor nomes. Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à 

disposição para esclarecimentos, críticas e sugestões nos seguintes contatos:  

Tel (62) 999238440 / Email: thiagohenriquearedes@gmail.com 
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PARTE 1 – EXPERÊNCIA 

 

1. Posto/ Graduação e Nome de Guerra 

___________________________________________________________________ 

 

2. Quanto tempo o sr. possui, efetivamente, nas Op Esp? 

 

( ) Menos de 3 anos 

( ) Entre 3 e 5 anos 

( ) Mais de 5 anos 

 
3. Quais Operações o sr. participou compondo F Op Esp nas Comunidades da cidade 

do Rio de Janeiro? (admite-se mais de uma resposta)  

 

( ) Operação São Francisco (Complexo da Maré - 2014/2015) 

( ) Intervenção Federal no Rio de Janeiro (2017/2018) 

( ) Outras Operações.  

( ) Não participei 

 
4. Quais tipos de missões o sr. teve a oportunidade de realizar nestas Operações, 

especificamente? (admite-se mais de uma resposta)  

 

( ) Reconhecimento Especial 

( ) Monitoramento de RIPI  

( ) Inteligência      

( ) Aquisição de Alvos 

( ) Vigilância 

( ) Ações diretas   

 
5. O sr. empregou em algum momento a VBTP GUARANI em missões reais? 

 
( ) Sim, mais de 1 vez. 

( ) Sim, mais de 3 vezes 

( ) Sim, mais de 5 vezes 

( ) Não empreguei 
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PARTE 2 – EMPREGO VBTP GUARANI 

 

6. Caso tenha participado de missões reais com emprego da VBTP GUARANI, o Sr(a) 

considerou eficiente a utilização desse meio? 

 

( ) Sim 

( ) Parcialmente 

( ) Não 

 

7. Com relação as suas dimensões e mobilidade, na sua opinião, a VBTP GUARANI 

é apta a operar nas comunidades do RJ? 

 

( ) Sim 

( ) Parcialmente 

( ) Não 

 

8. O sr. considera a blindagem da VBTP GUARANI eficiente? 

 

( ) Sim 

( ) Parcialmente 

( ) Não 

 

9. Quais equipamentos o Sr(a) empregou como meio de comunicação no interior da 

VBTP GUARANI? 

 

( ) Rádio Motorola 

( ) Celular 

( ) Sistema C2 – Pacificador 

( ) Rádio Falcon Veicular 

( ) Outros meios. Quais? ______ 

 

10.Na sua opinião, o Reparo de Metralhadora Automatizado X (REMAX) foi eficiente 

para o emprego nas missões? 
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( ) Sim, com Metralhadora MAG (7,62 mm)  

( ) Sim, com Metralhadora .50 (12,7mm) 

( ) Não foi eficiente. 

( ) Não foi utilizada a REMAX 

 

11.Na sua opinião, a visão termal do REMAX é eficiente, principalmente no tocante a 

missões IRVA? 

 

( ) Sim 

( ) Parcialmente 

( ) Não 

 

12.Caso o sr. tenha respondido alguma resposta de forma negativa ou parcialmente 

e deseje apresentar os motivos para a classificação utilize o espaço abaixo para 

apresentar as ideias ou complementos ao questionário.  

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

13. Caso o sr. deseje apresentar sugestões a respeito do emprego da VBTP 

GUARANI em operações especiais nas comunidades do RJ que julgue ter importância 

para o desenvolvimento deste trabalho, utilize o espaço abaixo para comentar ou 

relatar alguma experiência profissional que tenha relação com o tema proposto. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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PARTE 3 – EMPREGO DA VBMT-LR – LMV IVECO 

 

14. O sr. já participou de algum estágio, adestramento ou missão com a viatura VBMT-

LR LMV - Iveco?  

 

( ) Sim  

( ) Não  

 

15. O LMV possui capacidade para 5 militares, sendo 1 motorista e 4 tripulantes. 

Considerando as missões de IRVA, como o senhor avalia tal capacidade para o 

emprego de uma viatura por Equipe Operacional de Operações Especiais em 

comunidades do RJ? 

 

( ) Atende  totalmente  

( ) Atende parcialmente 

( ) Não atende 

 

16. O LMV oferece proteção blindada contra Fuzil 7,62 mm à uma distância de 30 m 

e proteção contra explosivos até 6 kg. Considerando as missões de IRVA, como o 

senhor avalia tal capacidade no emprego da viatura pelas Equipes Operacionais de 

Operações Especiais em comunidades do RJ?  

 

( ) Atende  totalmente  

( ) Atende parcialmente 

( ) Não atende 

 

17. O LMV oferece Rádio do tipo Falcon 3 que permite, além da comunicação com o 

Escalão superior, a capacidade de transmissão de dados. Considerando as missões 

de IRVA, como o senhor avalia tal capacidade no emprego da viatura pelas Equipes 

Operacionais de Operações Especiais em comunidades do RJ? 

 

( ) Atende  totalmente  

( ) Atende parcialmente 

( ) Não atende 
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18. O LMV oferece o sistema Gerenciador do Campo de Batalha (GCB) que permite 

localizar a posição das viaturas da equipe e inserir locais onde existam posições 

inimigas, além de permitir a transmissão de mensagens de texto entre as viaturas. 

Considerando as missões de IRVA, como o senhor avalia tal capacidade no emprego 

da viatura pelas Equipes Operacionais de Operações Especiais em comunidades do 

RJ no tocante ao C2?  

 

( ) Atende  totalmente  

( ) Atende parcialmente 

( ) Não atende 

 

19. O LMV permite o deslocamento de até 500 Km sem reabastecimento. 

Considerando as missões de IRVA, como o senhor avalia tal capacidade no emprego 

da viatura pelas Equipes Operacionais de Operações Especiais em comunidades do 

RJ?  

 

( ) Atende  totalmente  

( ) Atende parcialmente 

( ) Não atende 

 

 

20. O LMV possui capacidade para realizar o tiro embarcado de Mtr 7,62 mm ou Cal 

.50 por meio da REMAX (tiro remoto). Considerando as missões de Ações Diretas, 

como o senhor avalia tal capacidade no emprego da viatura pelas Equipes 

Operacionais de Operações Especiais em comunidades do RJ?  

 

( ) Atende  totalmente  

( ) Atende parcialmente 

( ) Não atende 

 

21. O LMV possui capacidade de realizar o lançamento de granadas de 40 mm 

embarcado. Considerando as missões de Ações Diretas, como o senhor avalia tal 
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capacidade no emprego da viatura pelas Equipes Operacionais de Operações 

Especiais em comunidades do RJ? 

 

( ) Atende  totalmente  

( ) Atende parcialmente 

( ) Não atende 

 

22. O LMV oferece proteção blindada contra Fuzil 7,62 mm à uma distância de 30 m 

proporcionando a capacidade proteger pessoal embarcado e também possibilita 

utilizar a viatura como proteção para deslocamento à pé da equipe. Considerando as 

missões de Ações Diretas, como o senhor avalia tal capacidade no emprego da viatura 

pelas Equipes Operacionais de Operações Especiais em comunidades do RJ? 

 

 

23. O LMV oferece proteção contra explosivos até 6 kg proporcionando a capacidade 

proteger pessoal embarcado contra lançamento de explosivos improvisados ou 

granadas defensivas pelos APOP. Considerando as missões de Ações Diretas, 

como o senhor avalia tal capacidade no emprego da viatura pelas Equipes 

Operacionais de Operações Especiais em comunidades do RJ? 

 

( ) Atende  totalmente  

( ) Atende parcialmente 

( ) Não atende 

 

24. O LMV possui pneus com toróides (espécie de borracha no interior do pneu), que 

o permite percorrer até 50 km com o pneu danificado, proporcionando à equipe a 

capacidade de se evadir de um confronto. Considerando as missões de Ações 

Diretas, como o senhor avalia tal capacidade no emprego da viatura pelas Equipes 

Operacionais de Operações Especiais em comunidades do RJ? 

 

( ) Atende  totalmente  

( ) Atende parcialmente 

( ) Não atende 
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25.Caso o sr. tenha respondido alguma resposta de forma negativa ou parcialmente 

e deseje apresentar os motivos para a classificação utilize o espaço abaixo para 

apresentar as ideias ou complementos ao questionário.  

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

26. Nas perguntas acima foram abordadas as principais capacidades que o LMV 

possui. Existe alguma capacidade que o senhor julga imprescindível que uma viatura 

blindada leve possua para melhor atender às demandas operacionais das Operações 

Especiais? Em caso positivo, utilize as linhas abaixo para descrever essa capacidade. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 


