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A DOTAÇÃO DE LANÇADORES AM 600 NA COMPANHIA DE FUZILEIROS EM
OPERAÇOES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM
Tiago de Souza Mattano
Gedilson Silva da Silva
RESUMO
Nas operações de garantia da lei e da ordem, faz-se necessário o emprego de meios não letais como
opções às tropas para que tenham a capacidade de reagir com proporcionalidade às situações de
confronto contra agentes perturbadores da ordem pública. Dentro da gama de armamentos e
munições não letais, encontra-se o lançador de munições não letais AM 600 largamente empregado
em diversas operações como a Arcanjo e a São Francisco. As tropas empregadas para o
patrulhamento são as mais variadas, destacando-se em sua maioria as companhias de fuzileiros, as
quais não têm prevista uma dotação definida de lançadores AM 600, sendo a cada missão adaptadas
a instrução e a quantidade desses armamentos, pois são previstas apenas para as organizações
militares de polfcia do exército. Sendo assim, viu-se a necessidade de realizar um estudo em que
pudesse ser levantada a dotação ideal de lançadores AM 600 para as companhias de fuzileiros
cumprirem sua missão em uma operação de garantia da lei e da ordem. Diante dessa situação, foi
produzido este artigo cientffico que, não esgotando o assunto, pôde chegar a uma conclusão acerca
do problema levantado.

Palavras-chave: garantia da lei e da ordem, não letal, lançador AM 600, companhia de fuzileiros e
dotação.

ABSTRACT
In law and order enforcement operations, it is necessary to use non-Iethal means as options for the
troops 50 that they have the capacity to react with proportionality to situations of confrontation against
public order disturbing agents. Within the range of non-lethal weapons and ammunition, there is the
AM 600 non-Iethal ammunition launcher widely used in various operations such as the Arcanjo and the
São Francisco. The troops deployed for the patrol are the most varied, most of them being the riflemen
companies, which have not planned a definite endowment of AM 600 launchers, with each mission
being adapted to the instruction and quantity of these armaments, since they are intended only for
military police organizations in the army. In that way, there was a need to conduct a study in which the
ideal allocation of AM 600 launchers could be lifted for the riflemen companies to fulfill their mission in
a law-and-order enforcement operation. With this situation, this scientific article was produced, which,
without exhausting the subject, was able to reach a conclusion about the problem raised.

Keywords: law and order enforcement,
endowment.
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1 INTRODUÇÃO
Já há alguns anos, o Exército Brasileiro é empregado com frequência pelo
País para suprir a ausência ou a insuficiência de órgãos de segurança pública
estaduais e federais, nas suas atribuições.
As tropas têm sido empregadas em diferentes operações de garantia da lei e
da ordem, que está contida no escopo das operações de cooperação e coordenação
com agências, como as operações nos complexos do alemão e da maré (operações
Arcanjo e São Francisco, respectivamente), nas greves de 2012 e 2014 da polícia
militar da Bahia, entre outras nos últimos anos.
As operações de cooperação e coordenação com agências são aquelas que
normalmente ocorrem nas situações de não guerra, nas quais o emprego do
poder militar é usado no âmbito interno e externo, não envolvendo o
combate propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais. (BRASIL,
2017b, p. 3-15).

Essas operações têm como características, dentre outras: o uso limitado da
força; a coordenação com outros órgãos governamentais e/ou não governamentais;
execução

de tarefas

atípicas;

combinação

de esforços

políticos,

militares,

econômicos, ambientais, humanitários, sociais, científicos e tecnológicos; caráter
episódico; maior interação com a população; e ambiente complexo, conforme Brasil
(2017b).
A cada operação

desencadeada,

as

unidades

envolvidas

sentem

a

necessidade de padronizar sua estrutura, seus equipamentos e seus armamentos,
para bem cumprir as suas missões. Não há uma dotação de armamentos não letais
prevista nas companhias de fuzileiros para realizar esse tipo de operação e as
frações têm que se adaptar a cada operação.
A atual geração tem o dever de buscar alternativas para preparar a Força
Terrestre, de forma inovadora, mas responsável, com o propósito de se
dispor de meios que serão motivo de orgulho para os mais velhos e
entusiasmo para os mais jovens (ARAÚJO, 2013, p. 27).

Desta forma, as tropas que cumpriram as operações supracitadas se valeram
de padronizações

diferentes,

decididas

por seus

respectivos

comandantes,

imediatamente antes da execução da operação.
A dotação de armamentos varia conforme a operação e a unidade que está
sendo empenhada, não sendo possível realizar uma preparação prévia adequada do
efetivo a ser empregado com esses armamentos e munições. O mesmo ocorre com
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a dotação do lançador de munições não letais AM 600 que estudaremos neste artigo
(Figura 1).

FIGURA 1 - AM 637 - Lançador de munições não letais 37/38 mm
Fonte: www.condornaoletal.com.br/produtos. php (2018)

Os lançadores AM 600 vêm sendo empregados na maioria das operações de
garantia da lei e da ordem. É um armamento previsto para as unidades de polícia do
exército, porém não para as demais unidades de infantaria. Mesmo assim, vem
sendo utilizado pela maioria das companhias de fuzileiros como uma excelente
opção não letal dentro do pelotão, por sua versatilidade e variedade de munições.
Como forma de compreender melhor esse armamento, vamos apresentar
abaixo as munições mais utilizadas pelo exército brasileiro e suas principais
características, conforme Brasil (2017a).
As características desse lançador variam conforme as munições utilizadas,
podendo ser munições de impacto controlado ou granadas. Dentre as munições de
impacto controlado temos as de jato direto e as de projéteis.
As munições de jato direto se caracterizam pelo simples jato de agente
químico lacrimogêneo que sai diretamente do lançador, formando uma nuvem, não
havendo projétil lançado. Exige uma distância mínima de segurança de três metros e
não deve ser lançada diretamente no rosto do agente perturbador da ordem pública
e, sim, sobre a cabeça.
Já as munições de projéteis contemplam os elastômeros (produzidos em
borracha butílica prensada), encontrados em opções de três esferas ou doze esferas
de borracha por munição. Devem ser empregadas a uma distância mínima de
segurança de 20 metros e ser disparado na direção das pernas do alvo, para evitar
danos colaterais.
Temos, ainda, as granadas que podem ser lançadas pelo lançador em
questão, são elas: as de médio alcance, a de longo alcance e a granada com carga
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de múltipla emissão. Tanto a de médio quanto a de longo alcance libera o misto
lacrimogêneo diretamente do corpo do artefato, durante cerca de 20 segundos,
diferindo apenas na distância que é lançada, com a de médio alcance atingindo
entre 60 e 90 metros, enquanto que a de longo alcance atinge entre 90 e 120
metros. As granadas com carga de múltipla emissão podem atingir entre 70 e 90
metros e, ao chegar ao solo, libera cinco pastilhas que emitem o misto lacrimogêneo
por cerca de 25 segundos cada uma.
"O

comportamento

experiente

e

seguro

da

tropa

empenhada

para

restabelecer a ordem e proteger o patrimônio público se define, coerente com sua
formação e equipamento de combate [ ... ]" (BRASIL, 2006, p. 6-1).
Uma companhia de fuzileiros deve ter sua dotação de armamentos já
definidas e enraizadas no dia a dia do ano de instrução da tropa, com os seus
militares familiarizados com esses armamentos, sendo uma dotação para operações
de guerra, já existente e padronizada nas unidades do Exército, e outra para
operações de não guerra, que não se verifica ainda.
"As Operações de garantia da lei e da ordem abrangerão o emprego das
forças armadas em variados tipos de situações e atividades, em face das diversas
formas com que perturbações da ordem e as ameaças à incolumidade das pessoas
e do patrimônio poderão se apresentar" (BRASIL, 2014, p. 17).

1.1

PROBLEMA

Deparamo-nos com largo emprego, pela tropa em operações de garantia da
lei e da ordem, de uma diversidade considerável de armamentos e munições não
letais, entre eles espingardas cal .12 com suas munições não letais, granadas de
mão dos mais variados tipos, espargidores de agentes químicos e lançadores de
munições não letais AM 600.
Com o intuito de direcionar este artigo, focando na dotação de um dos
armamentos não letais empregado pela companhia de fuzileiros em operações de
garantia da lei e da ordem, o lançador de munições não letais AM 600, foi formulado
o seguinte problema:
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Qual será a dotação de lançadores de munições não letais AM 600 para uma
companhia de fuzileiros em operações de garantia da lei e da ordem?

1.2 OBJETIVOS

A fim de padronizar a dotação desses lançadores necessários para realizar as
operações de garantia da lei e da ordem, o presente estudo pretende analisar a
dotação de lançadores de munições não letais AM 600 ideal para que as
companhias de fuzileiros atinjam a eficiência operacional esperada, evitando ao
máximo os efeitos colaterais à população e ao patrimônio.
A fim de viabilizar essa pesquisa, seguiremos a ordem lógica dos seguintes
objetivos específicos que, ao serem atingidos, permitirão que encontremos os
resultados deste estudo. São eles:
a. Realizar uma pesquisa bibliográfica para verificar o que já foi escrito a
respeito dessa dotação específica de lançadores, para o tipo de operação e tropa
citados na formulação do problema, no Brasil.
b. Fornecer questionários a oficiais, que participaram de operações de
garantia da lei e da ordem nos últimos cinco anos, na função de comandantes de
pelotões e/ou companhias de fuzileiros;
c. Analisar os resultados obtidos e concluir sobre a dotação de lançadores de
munições não letais AM 600 nas companhias de fuzileiros em operações de garantia
da lei e da ordem futuras.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUiÇÕES

Nas operações de garantia da lei e da ordem, as tropas se deparam com uma
gama enorme de situações, desde um cidadão solicitando ajuda por ter se
acidentado, até o confronto direto utilizando armamentos letais ou não letais,
conforme a natureza do incidente.
Posto isso, as tropas necessitam,

desde as fases de instrução em suas

organizações militares, de uma dotação de armamentos e equipamentos não letais
definida para cumprir as missões nessas operações, para que possam se preparar
adequadamente e com antecedência. Até o presente momento não existe previsão
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de lançadores de munições não letais AM 600 nos batalhões de infantaria, o que se
tomaria uma novidade na força.
"O uso da força nas operações de garantia da lei e da ordem, em princípio,
será progressivo. Deverá ser priorizada a utilização de munição não letal e/ou de
equipamentos especiais de reduzido poder ofensivo." (BRASIL, 2014, p. 26).
Precisamos mesclar armamentos letais e não letais, na companhia de
fuzileiros, para que a fração possa sanar os incidentes enfrentados, repelindo um ato
hostil com força letal, se necessário, mas também confrontando uma intenção hostil
com recursos não letais.
Há uma tendência mundial de aumento do emprego e do desenvolvimento
tecnol6gico das armas menos letais, fomentado, em parte, pelo rigor da
legislação atinente à preservação dos direitos humanos e das restrições ao
uso da força durante ações de coerção. (BRASIL, 2017a, p. 1-1).

A realidade complexa do cenário atual exige do Exército Brasileiro, mais do
que

em

tempos

remotos,

uma

reação

que

respeite

os

princípios

da

proporcionalidade e progressividade diante das ações dos agentes perturbadores da
ordem pública.
Proporcionalidade é o emprego necessário e suficiente para reagir a uma
ação de modo que não haja excesso por parte da tropa. Já a progressividade é o
uso crescente e gradual da força até que seja neutralizada a ameaça, evitando o
dano colateral.
"Agentes de Perturbação da Ordem Pública (APOP) são pessoas ou grupos
de pessoas cuja atuação momentaneamente comprometa a preservação da ordem
pública ou ameace a incolumidade das pessoas e do patrimônio." (BRASIL, 2014, p.
15).
Segundo Jansen (2013, p. 7), "com as experiências adquiridas em operações,
devemos identificar os erros e acertos, aprendendo e aperfeiçoando a Doutrina
Militar Terrestre".
Dessa maneira, esse estudo científico justifica-se por promover a eficiência
operacional das companhias de fuzileiros, concluindo sobre a dotação de lançadores
de munições não letais AM 600 para as operações de garantia da lei e da ordem,
contribuindo como vantagem significativa para o bom cumprimento da missão do
Exército Brasileiro com o mínimo de efeitos colaterais à população e ao patrimônio
público e privado.
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2 METODOLOGIA
Para propor uma solução ao problema desta pesquisa, buscou-se realizar o
estudo de casos anteriores, entrevistas com comandantes de pelotão e companhia e
questionários.
Quanto à forma de abordagem do problema, foi utilizada, principalmente, a
pesquisa quantitativa, tendo em vista que os resultados numéricos obtidos nos
estudos, entrevistas e questionários tomaram-se essenciais para a mensuração da
necessidade de uma dotação específica do armamento foco deste artigo.
Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, pois há
poucas fontes escritas disponíveis sobre o tema, exigindo uma dependência
significativa dos resultados das entrevistas e questionários aplicados a uma amostra
de militares com experiência real em operações de garantia da lei e da ordem nos
últimos cinco anos no Brasil.

2.1

REVISÃO DE LITERATURA
Com a finalidade de solucionar o problema levantado, delineou-se a pesquisa

definindo termos e conceitos primários e subsidiários, inicialmente baseados em
uma revisão da literatura limitada aos últimos cinco anos (2014-2018). A delimitação
de tempo foi fundada para que o estudo não sofresse influência do emprego de
armamentos e equipamentos não letais de tecnologias ultrapassadas, bem como de
técnicas, táticas e procedimentos não mais empregados pela tropa nos últimos anos.
Assim, o período de cinco anos enquadra as mais novas tecnologias e técnicas,
táticas e procedimentos empregadas.
Primeiro, o limite anterior buscou enquadrar as mais atuais operações e
intervenções do Exército Brasileiro em situações de garantia da lei e da ordem,
decretadas pelo País.
Segundo, esse limite contempla manuais mais atualizados como:
- EB70-MC-10.223 - Operações, edição 2017; e
- MD33-M-10 - Garantia da Lei e da Ordem, edição 2014.
As palavras-chave selecionadas foram: garantia da lei e da ordem, não letal,
lançador AM 600, companhia de fuzileiros e dotação. Também disponibilizados os
seus correspondentes no idioma inglês.
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o

tipo de operação militar foco deste artigo limitou-se às operações de

garantia da lei e da ordem, enquadrada

em operações de cooperação e

coordenação com agências e em situação de não guerra.
De acordo com Flores (2002),

mesmo países com notada tradição

democrática fazem uso de suas forças armadas em ações internas. Para isso,
devem estar preparados.
Notamos a relevância do assunto também em outros países, como podemos
verificar nas seguintes palavras da citação abaixo de um pesquisador de Usboa,
Portugal.
Os militares de hoje em dia consideram como tarefas prioritárias de
suas forças armadas a defesa do território, a ajuda humanitária e a
participação em missões de paz. Não obstante, muitos deles já
consideram de fundamental importância a luta contra as chamadas
novas ameaças, tais como o terrorismo e o crime organizado, que se
materializa, principalmente, no tráfico de drogas. Entende-se que
essas novas ameaças passaram a comprometer a própria segurança
dos Estados (OLIVEIRA, 2016, p. 11)

a. Critério de inclusão:
- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados à garantia da lei e
da ordem e emprego de lançadores de munições não letais, independente do
modelo ou fabricante;
- Estudos e portfólios de empresas que desenvolvem e/ou produzem
lançadores de munições não letais; e
- Estudos e manuais sobre o emprego do Exército Brasileiro em operações de
garantia da lei e da ordem, em vigor nos últimos cinco anos.
b. Critério de exclusão:
- Estudos que abordam o emprego logístico em operações de garantia da lei e
da ordem; e
- Estudos cujo foco tenha finalidade distinta do emprego de tecnologias não
letais em operações de garantia da lei e da ordem, bem como em período anterior a
cinco anos desta pesquisa.
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2.2 COLETA DE DADOS
Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o
delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio:
questionário.
2.2.1 Questionário
A amostra selecionada para responder ao questionário foi determinada
baseada nos militares que exerceramfunção de comando de pelotão ou companhia
de fuzileiros, nas operações e períodojá delimitados.Em consequência,restringe-se
a oficiais de infantariado Exército Brasileiro.
Foi escolhida essa amostra pelo fato de que os militares nesse universo
vivenciaram várias situações de enfrentamento com agentes perturbadores da
ordem pública, empregandoarmamentose muniçõesletais e não letais, tomando-se
fundamentaispara o presenteartigo.
Dessa forma, buscou-seatingir uma amostra coerente com este estudo, a fim
de viabilizar conclusões confiáveis, admitindo-se um erro amostral de 10% dos
questionáriosaplicados. Assim, consideramosuma amostra compatívelcom o artigo
científicode 52 (n=52).
O universo contempla oficiais de infantaria, sendo capitães e tenentes,
oriundosde uma populaçãoconsideradade 60 (N=60). Foram, então, distribuídos52
questionários para militares de diferentes organizações militares, evitando
interferênciasnos resultados.
Os questionários foram enviados pessoalmente ou por e-rnaíl, para 52
militarescom as característicasdas delimitaçõesda amostra citada acima.
Foram recebidos41 questionáriosrespondidos(78,85% de n e 68,33% de N).
Apesar do número estar abaixo da quantidade desejável, esse fato não inviabilizao
trabalho, tendo em vista que este artigo científico busca despertar o interesse por
outras pesquisase estudos mais aprofundadosno futuro.
Com o escopo de verificar possíveis falhas no instrumento de coleta, foi
aplicado um pré-teste com cinco militares, capitães alunos da Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais, os quais não verificaram erros ou incoerências que
justificassemalterar o questionário,sendo esse instrumentoratificadoe distribuídoà
amostra da pesquisa.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os estudos mostram-se cada vez mais crescentes no sentido de que devem
ser priorizados os meios não letais aos meios letais. Existem várias opções de
armamentos e munições não letais que a tropa em operações de garantia da lei e da
ordem tem como opções de emprego, dentre elas o foco deste estudo: o lançador de
munições não letais AM 600.
As armas não letais são especificamente projetadas para que sejam evitados
ferimentos permanentes elou mortes, assim como danos ao meio ambiente e ao
patrimônio,

sem deixar de cumprir seu principal papel, dentro da gama de

armamentos disponíveis para a tropa, de incapacitar temporariamente agentes
perturbadores da ordem pública. (BRASIL, 2017a).
Para serem bem empregadas, exige-se um preparo mínimo da tropa que será
dotada dessas tecnologias não letais, pois só assim será possível evitar danos
colaterais durante as operações de garantia da lei e da ordem.
A instrução básica e de qualificação deste lançador, ainda, é restrita às
unidades de polícia do exército, entretanto as tropas empregadas nas operações de
garantia da lei e da ordem, independente de sua natureza, têm empregado
largamente esses lançadores de munições não letais.
Buscando,

dentro

da

amostra

selecionada,

identificar

a

função

desempenhada pelo militar durante uma das operações de garantia da lei e da
ordem enquadradas neste estudo, foram levantados os seguintes dados dos 41
militares que responderam ao questionário:

Fu nção exercida

• Comandante de pelotão
• Comandante de companhia

GRÁFICO 1 - Função exercida por militar durante a Op GLO que participou
Fonte: O autor
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Dispomosde um universo predominantede militares que participaramdessas
operações exercendo a função de comandante de pelotão, como já era esperado,
tendo em vista a proporção estrutural das companhias de fuzileiros. Essa
constataçãopode ser encarada de forma positiva, pois o comandantede pelotão é o
oficial que mais está presente no teatro de operações, acompanhandode perto o
emprego de cada grupo de combate e apto a contribuir com este estudo, visto que
tem plenas condições de opinar sobre o emprego de qualquer armamento ou
muniçãoda sua fração.
Outro ponto julgado importantelevantar foi a operação em que o questionado
participou, com a finalidade informativa e para que possa ser utilizada para
condusões futuras que este trabalho científico tem condições de despertar em
outros pesquisadores. As operações Arcanjo e São Francisco foram as operações
em que houve os maiores consumos de munições e mais enfrentamentosao longo
de suas vigências, contribuindo, assim, sobremaneira com a resolução do nosso
problema.Abaixo, verificamosna tabela os resultadosobtidos.
TABELA 1 - Operação de GLO em que o militar participou

Amostra
Operação

Númerode militares

Percentual

Op São Francisco

21

51,2%

OpArcanjo

13

31,7%

Outras

7

17,1%

TOTAL

41

100%

Fonte: O autor

Computamos que 82,9% dos militares respondentes dos questionários
participaramou da operação Arcanjo ou da operação São Francisco, impulsionando
os resultados do presente estudo, pelos motivos já apresentados no parágrafo
anterior.
Para a amostra, foi questionadose tinham a disponibilidadede lançadoresde
munições não letais AM 600 nas suas companhias de fuzileiros, para que
pudéssemos separar aqueles que tiveram a oportunidade de contar com essa
tecnologianão letal dos que não tiveram.
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Compilando os dados no gráfico abaixo, obtivemos um número de 34 militares
(82,93%) que contaram com a tecnologia desse armamento nas suas frações,
enquanto que sete (17,07%) militares não puderam dispor dessa opção durante
suas operações.

Cmt de fração que tinha disponível o lançador AM
600 para emprego.

• 82,93%
--GRÁFICO 2 - Comandantes de fração que tinham disponlvel o lançador AM 600 para emprego
Fonte: O autor.

Os militares que não contaram com o lançador de munições não letais AM
600 não foram descartados da pesquisa já que puderam contribuir com o
levantamento da quantidade ideal dessa tecnologia por companhia de fuzileiros,
fruto da necessidade que esses militares evidenciaram ao não ter esse armamento
como opção nas operações.
Foi perguntado aos militares, em pergunta aberta, a respeito do número de
lançadores disponíveis para emprego por cada grupo de combate (GC) dos pelotões
de fuzileiros, durante as operações, obtendo-se os resultados abaixo:
TABELA 2 - Quantidade de lançadores AM 600 disponlveis por GC, durante as operações

Amostra
Quantidade de lançadores
AM 600 porGC

N° de militares que indicaram essa
quantidade

Percentual

O

07

17,1%

1

29

70,7%

2

05

12,2%

TOTAL

41

100%

Fonte: O autor
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Concluímos que a grande maioria, 70,7%,

dispunha de um lançador de

munições não letais AM 600 por grupo de combate, para cumprir as suas missões.
Apenas 12,2% tiveram uma disponibilidade maior, de dois lançadores por grupo de
combate. E 17,1% não contaram com o armamento em questão para as operações
em que foram empregados. Não houve resposta que apresentasse uma quantidade
superior a duas unidades do lançador.
Levantamos, aproveitando a experiência de cada questionado em sua
operação, qual seria a quantidade ideal de lançadores de munições não letais AM
600 por grupo de combate, em pergunta aberta, para que pudessem cumprir em
melhores condições a sua missão, principalmente para confrontos sem o uso da
força letal frente aos agentes perturbadores da ordem pública. Assim, demonstramos
abaixo os dados compilados que serão fundamentais e decisivos na solução do
nosso problema.
TABELA 3 - Quantidade de lançadores AM 600, ideal, por GC

Amostra
Quantidade de lançadores
AM 600, ideal, por GC

N° de militares que indicaram essa
quantidade como sendo a ideal

Percentual

1

38

92,7%

2

03

7,3%

TOTAL

41

100%

Fonte: O autor

Notamos que 92,7% dos questionados entendem que um lançador por grupo
de combate seria a quantidade ideal para cumprimento de operações de garantia da
lei e da ordem e apenas 7,3% idealizam a quantidade de dois lançadores por grupo
de combate.
Esse último dado compilado, em conjunto com os demais, foi o ponto de
gravidade deste estudo, visto que por si só já, praticamente, responderia ao nosso
problema levantado no início dos trabalhos.

É fundamental que o comandante de pelotão ou companhia de fuzileiros
contribua na formulação de propostas sobre preparo e emprego da tropa, bem como
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sobre a serventiae utilidade dos armamentose equipamentos.Esses militaresforam
os que, imersos no ambiente de conflitos urbanos, mesmo que em uma situação de
garantia da lei e da ordem, puderamcom propriedadeexpressarsua opinião sobre o
assunto, pois verificaram no dia a dia da operação a necessidade ou não de
armamentos,equipamentose materiais.
4 CONSIDERAÇOES FINAIS

Realizado todo o estudo, análise dos resultados e discussão, chegamos a
uma conclusão quanto ao objetivo deste trabalho, levantando a dotação de
lançadores de munições não letais AM 600 ideal para que as companhias de
fuzileiros atinjam a eficiência operacional esperada, evitando ao máximo os efeitos
colateraisà populaçãoe ao patrimônio.
Na revisão de literatura, verificamos a grande ênfase dada pelos nossos
manuais quanto ao preparo da tropa, visando evitar ao máximo os efeitos colaterais
a populaçãoe ao patrimônio.
5.2.2 o preparo compreende, entre outras, as atividades permanentes de
planejamento,
organização e articulação, instrução e adestramento,
desenvolvimento de doutrinas especificas, inteligência e logistica.
5.2.3 No preparo das FA deverão ser planejados e executados exercícios
operacionais que poderão ser realizados com a cooperação dos OSP e de
órgãos públicos com interesses afins. Desta forma, possibilita-se uma
integração com os órgãos que participarão das Op GLO. (BRASIL, 2014, p.
31).

Alguns autores de estudos individuais, também, seguem essa linha do
preparo e da prioridade do emprego das tecnologias não letais sobre as letais,
sempre que possível.
Não foi encontrado trabalho que conste sugestão, citação ou menção à
dotação de lançadores de munições não letais AM 600 pelas companhias de
fuzileiros em operações de garantia da lei e da ordem, o que dificultou a referência
sobre esse assunto específico,mas não inviabilizandoo estudo.
Os oficiais que responderam aos questionários contribuíram muito para o
êxito deste trabalho, tendo em vista que, na maioria dos levantamentos,obtivemos
números bem consistentes, que não deixaram dúvidas quanto às perguntas
disponibilizadas, possibilitando o aproveitamento de todas as respostas para
solucionar o nosso problema. Notamos a maioria de, no mínimo, 70,4% nas
respostasquantificadorasdesta pesquisa.
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Baseado nas experiências dos militares que compuseram a amostra deste
trabalho, bem como a própria experiência deste autor, conseguimos chegar a uma
conclusão para o nosso problema, definindo a dotação de lançadores de munições
não letais AM 600 na companhia de fuzileiros em operações de garantia da lei e da
ordem.
Para que as companhias de fuzileiros possam dispor de uma gama cada vez
maior de armamentos e equipamentos, nas operações de garantia da lei e da
ordem, notou-se que o lançador de munições não letais AM 600 é um armamento
não letal que aumenta essas opções aos comandantes de fração.
Conclui-se que,

além da importância óbvia, a quantidade ideal, até o

momento, de lançadores de munições não letais por grupo de combate é de uma
unidade. Com a organização prevista da companhia de fuzileiros, com nove grupos
de combate, chegamos ao número de nove unidades desse armamento. Assim, a
dotação de lançadores de munições não letais AM 600, na companhia de fuzileiros
em operações de garantia da lei e da ordem é de nove lançadores.
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