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RESUMO 

A pesquisa está inserida no tema da transformação do Exército Brasileiro, por meio 

da adoção do novo Veículo Blindado de Transporte de Pessoal GUARANI para 

modernizar a infantaria motorizada e a cavalaria mecanizada. Este estudo analisa o 

emprego da VBTP GUARANI em Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências (OCCA) nas comunidades do Rio de Janeiro, cooperando com o 

desenvolvimento da doutrina militar terrestre. Identifica-se a necessidade de 

comprovação do emprego da viatura em ações no ambiente operacional urbano, 

como as comunidades do Rio de Janeiro, visando à adequação do conjunto 

blindagem-mobilidade da tropa mecanizada em OCCA. O tema é desenvolvido a 

partir de pesquisas bibliográficas sobre aspectos relacionados ao emprego de 

blindados em ambiente urbano e atuação das Forças Armadas em OCCA. Foram 

aplicados questionários e realizadas entrevistas com militares especializados e com 

experiência em emprego de blindados nas comunidades cariocas. Analisando os 

resultados desta pesquisa, conclui-se que a tropa mecanizada necessita de 

Técnicas Táticas e Procedimentos (TTP) específicos para OCCA. Por fim, 

apresenta-se um caderno com proposta de Técnicas, Táticas e Procedimentos para 

o emprego da VBTP GUARANI nesse ambiente operacional. 

Palavras-chave:VBTP GUARANI. Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências. Blindados. Infantaria Mecanizada. Ambiente Urbano. 
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ABSTRACT 

The research is part of the theme transformation of the Brazilian Army through the 

adoption of the new armored personnel carrier GUARANI to modernize motorized 

infantry and mechanized cavalry. This study analyzes the use of GUARANI in Agency 

Cooperation and Coordination Operations (ACCO) in the communities of Rio de 

Janeiro, cooperating with the development of military ground doctrine. It is identified 

the necessity to prove the use of vehicle in actions in the urban operating 

environment, such as the Rio communities, aiming at the adequacy of the armored 

troop armor-mobility set in ACCO. The theme is developed from bibliographical 

research on aspects related to the use of armor in urban environment and the Armed 

Forces performance in ACCO. Questionnaires were applied and interviews were 

conducted with specialized military personnel with experience in the use of armor in 

the communities of Rio de Janeiro. Analyzing the results of this research, it can be 

concluded that the mechanized troop needs ACCO specific tactical, techniques and 

procedures. Finally, we present a tactical proposal for the use of GUARANI in this 

operating environment. 

Keywords: VBTP GUARANI. Cooperation and Coordination Operations with 

Agencies. Armored. Mechanized Infantry. Urban environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A Viatura Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) é um veículo de 

combate blindado projetado para transportar homens para o campo de batalha a 

salvo de estilhaços e emboscadas. Como fruto da adequação do Exército Brasileiro 

(EB) à atual realidade do combate urbano, previsto com meta do Plano Estratégico 

do Exército (PEEX) 2016-19, temos o Projeto GUARANI, VBTP sobre rodas. 

 Atualmente, o Grupamento de Unidades Escola – 9ª Brigada de Infantaria 

Motorizada (GUEs – 9ª Bda Inf Mtz), conforme BRASIL (2003), foi empregado na 

última década em Operações de Garantia da Lei e da Ordem nas comunidades do 

Rio de Janeiro. Pertence ao grupo de Organizações Militares (OM) que recebeu a 

VBTP GUARANI e possui a peculiaridade de empregar a viatura mecanizada em 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA) nas comunidades 

do Rio de Janeiro.  

 Nesse contexto, o presente estudo pretende analisar o emprego da VBTP 

GUARANI em OCCA nas comunidades do Rio de Janeiro, durante a Intervenção 

Federal na Segurança Pública em 2017-18, a fim de fornecer dados que permitam o 

emprego da tropa mecanizada em futuras operações com eficiência. 

1.1 PROBLEMA 

A VBTP GUARANI foi desenvolvida pelo Exército Brasileiro em parceira com a 

empresa IVECO. O projeto nasceu da busca pela modernidade, com produção 

tecnológica independente, para ampliar a capacidade da Força Terrestre e fortalecer 

a indústria nacional. Em 1999, o Exército Brasileiro começou a pesquisar uma nova 

família de veículos blindados para substituir o Cascavel e o Urutu, desenvolvidos na 

década de 1970 pela ENGESA (Engenheiros Especializados S/A). A nova geração 

de blindados possui como característica a incorporação de diferentes recursos de 

forma modular, garantindo a versatilidade de sistemas e sensores para o emprego 

do veículo nos diferentes ambientes operacionais. 

 Por meio da experiência profissional do pesquisador, que participou da 

Intervenção Federal na cidade do Rio de Janeiro em 2018, onde o emprego do EB 

ocorreu com a autorização do Presidente da República por meio do decreto de 28 de 
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julho de 2017, prorrogado em 20 de dezembro de 2017, para ações de Garantia da 

Lei e da Ordem, verificou-se que a VBTP GUARANI possuiu limitações de uso e 

necessita de uma certificação de emprego em OCCA, para permitir um planejamento 

mais detalhado do emprego tático da viatura, principalmente no interior das 

comunidades. 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 Fazendo uma análise da evolução do emprego de tropas blindadas, segundo 

PEREIRA (2017,p.17), a história militar do século XX registrou uma série de conflitos 

bélicos tendo como presença marcante os veículos blindados. Foi durante a 1ª 

Guerra Mundial (GM), conhecida também por guerra de posição, que teve início o 

pensamento sobre a mobilidade como característica dos novos conflitos, iniciando o 

desenvolvimento de viaturas blindadas e sofrendo enorme impulso após a 2ª GM e o 

início da Guerra Fria, produto das inovações tecnológicas que surgiram.  

 Com a evolução tecnológica militar, ocorre o crescimento do processo de 

urbanização pelo mundo como consequência da expansão da industrialização 

mundial no século XX. Com isso, o ambiente operacional que antes se caracterizava 

por regiões rurais passou a ter características urbanas, tornando a mobilidade da 

tropa mais restritiva, principalmente em áreas edificadas. 

 Os últimos conflitos pelo mundo, como a Guerra do Iraque, Afeganistão e 

Síria, possuem como característica o ambiente operacional urbano (AOU), trazendo 

como consequência o desenvolvimento de Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) 

específicos e adequados para esse tipo de ambiente. Os planejamentos se 

adaptaram, principalmente, por haver o fator de decisão “assuntos civis”, tornando 

as ações militares cautelosas quanto ao emprego de seus meios orgânicos. 

 Após o ataque terrorista ao “World Trade Center”, em 11 de setembro de 

2001, surgiu um novo tipo de conflito, denominado guerra de 4ª geração, onde o 

Estado perde o monopólio sobre a guerra e oponentes não estatais, como a “al-

Qaeda” e Estado Islâmico, passa a atacar o Estado. Nesse tipo de conflito, 

caracterizado por não haver um exército regular, dificultando a identificação do 

inimigo e seu “modus operandi”, as ações militares possuem uma série de 

coordenações e controle para o emprego de tropa de forma imparcial na seleção e 
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reconhecimento de alvos, principalmente em centros urbanos. (LIND et al., 

1989,p.25).  

 Segundo PEREIRA (2017,p.19), o combate moderno transformou-se em uma 

tarefa complexa, sendo resumidamente caracterizado por:  

 a) maior necessidade de inteligência militar; 

 b) combate continuado; 

 c) uso intensivo da Guerra Eletrônica (GE); 

 d) emprego de operações psicológicas; 

 e) maior capacidade de sobrevivência no campo de batalha; 

 f) ênfase nas considerações civis; 

 g) maior profundidade nas ações; e 

 h) grande mobilidade, rapidez e sincronização das operações características 

marcantes da tropa blindada. 

 Segundo Mesquita (2009, p.3), falar em guerra moderna sem se referir ao 

combate urbano é praticamente impossível e combater em localidade sem 

considerar o emprego do meio blindado é uma decisão extremamente temerária. 

Uma vez que o adequado emprego desse nobre meio influencia diretamente o 

sucesso das operações militares. 

 Os veículos blindados, criados na década de 1910, são cada vez mais 

utilizados como forma de obter vantagem no campo de batalha. Segundo Calixto 

(2015, p. 13), com o passar do tempo, esses veículos deixaram de ser somente 

ferramentas de ultrapassagem de obstáculos e posicionamento de tropa a pé e se 

tornaram cada vez mais sofisticados, recebendo armas e equipamentos eficientes, 

aumentando a letalidade e a proteção dos tripulantes. 

 Assim, visualizando a evolução do combate moderno, com a finalidade de 

atender às exigências do EB e também em função dos custos, optou-se por 

incorporar ao projeto GUARANI o maior número possível de componentes que já 

existissem no mercado automotivo de caminhões, como forma de baratear os 

custos, ao mesmo tempo em que se tem um veículo moderno. Com isso, temos um 

veículo militar versátil utilizando tecnologia e materiais de fácil acesso para 

manutenção em todos os escalões.  

 O projeto contempla também viaturas de médio e leve porte, com variantes de 

reconhecimento, morteiro, central de tiro, posto de comando, comunicações, 
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socorro, oficina, ambulância, anticarro e radar. Todo o projeto foi concebido pelo 

Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Exército em parceria com a IVECO 

Defesa, subsidiária da FIAT Automóveis S.A, com sede no município de Sete Lagoas 

(MG). 

 Analisando o AOU, é perceptível o desenvolvimento urbano sem 

planejamento, aliado por uma combinação de razões demográficas, sociais, 

econômicas e políticas, o surgimento de assentamentos urbanos informais 

densamente povoados caracterizados por moradias precárias, carentes de 

saneamento básico, abastecimento de água potável, eletricidade, policiamento, 

entre outros problemas. As residências dessa natureza são coloquialmente 

chamadas de Favelas.  

 No cenário brasileiro, ocorreu o surgimento das favelas cariocas nas encostas 

dos morros, fruto do fechamento dos cortiços, a falta de uma política habitacional 

pública e o preço alto do aluguel de moradias. Para amenizar esse problema os 

trabalhadores encontraram como solução a ocupação de terrenos públicos e 

privados próximos aos postos de trabalho.  

 Com o crescimento do número de favelas, ocorre no início do século XXI, 

devido a falta da presença do estado, o aumento da violência no Rio de Janeiro, 

deixando de ser um tema nacional e passando a imagem de uma metrópole 

insegura para o mundo, sendo vista como um território dominado pelo medo. A 

mudança de postura do poder público ocorreu com a candidatura da cidade para 

sediar a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, pois não era 

possível vencer a disputa se ela permanecesse com uma imagem negativa 

internacionalmente.  

 Como pronta resposta a uma onda de ataques de terror na cidade do Rio de 

Janeiro, ocorreu a ocupação do Complexo do Alemão e da Penha, em 28 de 

novembro de 2010, sendo um marco histórico da cidade, onde ocorreu uma 

operação de grande vulto, integrando os Órgãos de Segurança Pública, com 

presença e participação efetiva das Forças Armadas, representando a união de 

esforços dos três níveis de poder: união, estado e município.  

 Nessa Operação Conjunta em Apoio aos Órgãos Governamentais (AOG), 

coube ao Exército Brasileiro realizar o cerco do Complexo do Alemão. A Marinha e a 

Força Aérea deram suporte por meio do uso de viaturas blindadas de transporte de 
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pessoal e aeronaves de asas rotativas. O Batalhão de Operações Policiais Especiais 

(BOPE) utilizou as VBTP para realizar ações com forte proteção blindada, 

ultrapassando obstáculos lançados ao longo dos principais acessos, e se aproximar 

decisivamente dos criminosos. 

 Em 2018, após carência de recursos por causa de uma crise econômica, o 

estado do Rio de Janeiro foi afetado nos investimentos na área de segurança 

pública. Após decreto presidencial de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em 2017, 

foi organizado um centro de comando e controle, que contou com a participação das 

forças  federais de segurança, com objetivo de aumentar a sensação de segurança 

interna intervindo na autonomia do estado do Rio de Janeiro. Assim, em 2017-18, o 

Rio de Janeiro foi palco da Operação Furacão no contexto da Intervenção Federal 

na Segurança Pública. 

 As operações foram desencadeadas em ambiente urbano, na maioria das 

vezes em comunidades, onde ocorre confrontações a curtas distâncias com Agentes 

Perturbadores da Ordem Pública (APOP) que utilizaram de posições vantajosas 

(cobertos e abrigados) para executar disparos em direção à tropa. Nesse contexto, a 

plataforma blindada é um meio de proteção aos militares que operam nesse tipo de 

operação, permitindo a progressão em locais hostis de forma eficiente e protegida. 

 As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA), 

segundo BRASIL (2017a, p 3-14), são definidas como a interação das Forças 

Armadas com outras organizações com a finalidade de conciliar interesses e 

coordenar esforços, como ocorreu no contexto da Intervenção Federal na Segurança 

Pública do Estado do Rio de Janeiro em 2018, para a consecução de objetivos que 

atendam ao bem comum, evitando a duplicidade de ações, dispersão de recursos e 

a divergência de soluções com eficiência, eficácia, efetividade e menores custos. 

 A participação do Exército Brasileiro em OCCA visa combater esses novos 

tipos de ameaças que contribuíram para uma crise no setor da segurança 

doméstica, resultado de APOP relacionados com o tráfico de drogas e da onda de 

violência dos grandes centros urbanos. A atuação coordenada das Forças Armadas 

tem por finalidade a garantia dos poderes constitucionais através de Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

 Segundo BRASIL (2014, p. 1-1), o Exército Brasileiro, ao longo da história, 

tem sido um importante colaborador para a garantia da Soberania Nacional, sempre 
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apto nos momentos em que concorreu para que fosse garantida a lei, a ordem e os 

poderes constitucionais. Ao analisar o atual emprego da Força Terrestre em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em grandes centros urbanos, 

como a cidade do Rio de Janeiro, é perceptível que o apoio prestado aos Órgãos 

Governamentais tem sido constante, conciliando interesses e coordenando esforços 

para a consecução de objetivos ou propósitos convergentes. 

 Como consequência do constante emprego em operações desta natureza, o 

Exército Brasileiro tem passado por intensas transformações, como por exemplo, o 

emprego da Viatura Blindada de Transporte de Pessoal GUARANI em OCCA. O 

combate moderno, conciliado com o grande avanço bélico mundial, particularmente 

no setor tecnológico, se caracteriza pelo surgimento de viaturas cada vez mais 

sofisticadas e de grande valor nas áreas de operações, dando vantagens 

significativas com o emprego destes meios. Dentro dessa conjuntura, o Plano 

Estratégico do Exército (PEEx) 2016-19 prevê a ampliação das capacidades de 

mobilidade e elasticidade com a reestruturação das Forças Blindadas, 

transformando as Brigadas de Infantaria Motorizada em Brigadas de Infantaria 

Mecanizada. 

1.1.2 Formulação do problema 

 Atualmente, a VBTP GUARANI é empregada em operações de GLO nas 

comunidades do Rio de Janeiro, sendo utilizada das mais diversas formas em 

OCCA. As características peculiares desse tipo de operação em ambiente urbano e 

em um conflito doméstico de 4º geração, torna imprescindível o planejamento 

detalhado do emprego da tropa para evitar danos colaterais, preservando a imagem 

do EB.  

 Devido a recente aquisição da VBTP GUARANI pelo EB e o atual emprego da 

tropa mecanizada em operações dessa peculiaridade, são poucas as publicações 

que abordam os pontos fortes e oportunidades de melhoria em Operações de 

Cooperação e Coordenação com Agências.  

 Após observar o emprego da VBTP GUARANI nas operações no Rio de 

Janeiro em 2018, a particularidade de materiais, a escassez de documentação que 

aborde o emprego da tropa mecanizada em comunidades e o adestramento 
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específico para este tipo de ambiente operacional, surge o seguinte problema: Qual 

a forma de emprego doutrinário da VBTP GUARANI que atende às peculiaridades 

das Operações de Cooperação e Coordenação com Agências em comunidades do 

Rio de Janeiro? 

1.2 OBJETIVOS 

 O objetivo geral da pesquisa é: da análise das operações realizadas com 

emprego da VBTP GUARANI no contexto de OCCA, como nas Operações 

FURACÃO, apresentar uma proposta de emprego doutrinário dessa viatura. Para 

isto, serão investigados os conhecimentos existentes através do desenvolvimento 

dos seguintes objetivos específicos:  

a) apresentar a evolução do Projeto GUARANI no Brasil; 

b) apresentar as características técnicas da VBTP GUARANI; 

c) apresentar os principais aspectos doutrinários relativos ao 

emprego tático da VBTP GUARANI; 

d) identificar os principais conceitos, definições e formas de utilização 

da VBTP GUARANI; 

e) analisar as formas de emprego tático da VBTP GUARANI durante 

a Operação FURACÃO; 

f) descrever a influência da população no emprego da VBTP 

GUARANI no interior das comunidades para as operações 

militares; 

g) descrever a influência do terreno no emprego da VBTP GUARANI 

no interior das comunidades para as operações militares; 

h) descrever a influência do emprego do sistema de armamento 

orgânico da VBTP GUARANI no interior das comunidades para as 

operações militares; 

i) descrever a influência da utilização dos sistemas da VBTP 

GUARANI no interior das comunidades para as operações 

militares; 

j) apresentar os principais conceitos do Ambiente Interagências; 

k) apresentar as peculiaridades das comunidades do Rio de Janeiro; 
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l) apresentar o emprego da VBTP GUARANI em OCCA;  

m) concluir sobre uma forma de emprego da tropa mecanizada em 

OCCA. 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 Partindo do questionamento acerca de quais seriam as TTP para o emprego 

da VBTP GUARANI em OCCA, foram formuladas algumas questões de estudo: 

a) Quais as características da VBTP GUARANI? 

b) Quais os sistemas da VBTP GUARANI são eficazes em OCCA? 

c) Quais TTP foram utilizados no emprego das VBTP GUARANI 

durante as operações Furacão? 

d) Quais as TTP utilizadas no emprego da VBTP GUARANI durante 

as OCCA foram eficazes? 

e) Quais as principais características do ambiente operacional 

urbano nas operações militares? 

f) Quais os principais conceitos das OCCA? 

g) Quais as formas de emprego doutrinário da VBTP GUARANI? 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 À medida que o emprego do EB em Operações GLO se torna constante e a 

evolução da instituição se volta para o emprego de tropas mecanizadas, cresce de 

importância do estudo do emprego tático e técnico da VBTP GUARANI, fruto dos 

avanços doutrinários e tecnológicos, para auxiliar no planejamento de sua utilização 

em OCCA.   

 O amplo emprego de tropas mecanizadas, dotadas de proteção, velocidade e 

mobilidade, desde pequenas localidades até grandes centros, é uma tendência 

moderna devido as características do combate atual onde temos o emprego de 

armamentos similares pela força oponente. Essas características específicas tornam 

o emprego de meios blindados uma opção inevitável para conquista de objetivos nas 

operações e manutenção da zona de ação.  
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 A presente pesquisa se justificou pelo fato do EB estar se adaptando às 

tendências do combate moderno, seja pela peculiaridade de emprego em OCCA ou 

pela aquisição de meios mecanizados. A utilização das Forças Armadas é cada vez 

maior em operações de situação de não guerra, uma vez que nos últimos anos a 

instituição participou de operações de grande vulto, principalmente no estado do Rio 

de Janeiro.  

 O recente emprego do EB na Intervenção Federal na Segurança Pública no 

Estado do Rio de Janeiro vem sendo analisada por meio de reportagens que 

mostram a importância das Forças Armadas em prol da sociedade brasileira. A 

doutrina da tropa mecanizada está em desenvolvimento e o emprego em OCCA é 

um assunto que vem evoluindo com a recente demanda de emprego do Exército, 

principalmente pela presença de vários atores envolvidos como: população, APOP, 

mídia, redes sociais, situação política e imagem da força. 

 A pesquisa baseou-se no emprego da VBTP GUARANI e na necessidade de 

aprimoramento das TTP para planejamento e execução de ações em OCCA, 

assunto de pouco conhecimento por grande parte dos militares da Força Terrestre. 

 Um dos aspectos positivos foi o fato do autor ter sido integrante do 1º BI Mec 

(Es) que participou das Operações Furacão em 2018, o que possibilitou estar 

familiarizado com o problema do estudo em questão. 

 Espera-se que a VBTP GUARANI possa ser uma boa ferramenta dissuasória 

para atingir os preceitos estabelecidos do EB, principalmente nas Operações em 

comunidades do Rio de Janeiro. Neste sentido, o presente estudo visa ampliar o 

conhecimento acerca de procedimento e do emprego tático e técnico da VBTP 

GUARANI, particularmente no contexto de OCCA, embasada em análise científica 

de um tema de suma importância para a evolução do emprego da tropa mecanizada, 

bem como propor uma coletânea de observações referentes às TTP do GUARANI 

em OCCA, modificados ou adaptados pela peculiaridade do emprego em ambiente 

urbano, que poderão ser utilizados no planejamento e na execução de futuras 

operações que envolva o assunto em questão. 
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2. METODOLOGIA 

 A finalidade desta seção é apresentar a trajetória percorrida para solucionar o 

problema levantado, especificando os procedimentos necessários para atingir os 

objetivos da pesquisa, além da coleta e análise das informações de interesse. 

 Foram especificados a escolha do espaço e do grupo de pesquisa, o 

estabelecimento dos critérios de amostragem, a construção de estratégias para 

entrada e exploração de campo, definição de instrumentos e procedimentos para 

análise dos dados. Assim, para construção de idéias, esta seção foi dividida nos 

seguintes tópicos: objeto formal de estudo, amostra e delineamento de pesquisa. 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 O estudo pretendeu verificar quais as possibilidades e limitações da VBTP 

GUARANI que influenciam nas TTP da viatura em OCCA, a fim de contribuir para o 

adestramento e planejamento em futuras operações com emprego de meios 

mecanizados. O contexto estudado foi OCCA, no caso, as operações Furacão no  

estado do Rio de Janeiro em 2017 e as operações no contexto da Intervenção 

Federal na Segurança Pública em 2018, também no estado do Rio de Janeiro. O 

espaço considerado na presente pesquisa se limitou ao emprego do GUARANI em 

comunidades do RJ.  

 A recente aquisição pelo EB da VBTP GUARANI, a característica do combate 

moderno em AOU, as peculiaridades das comunidades cariocas e a atualização do 

conhecimento sobre emprego de tropa mecanizada pelo EB foram levadas em 

consideração para viabilizar os objetivos proposto pela pesquisa. O estudo está 

limitado ao consentimento voluntário de participação por parte dos militares 

selecionados na amostra, bem como através de seus conhecimentos e experiências 

profissionais.  

 A revisão da literatura apontou para a necessidade de OCCA utilizando meios 

mecanizados como proteção e demonstração de força para os APOP. Tomando por 

base esta necessidade, o estudo foi dedicado a avaliar o emprego da VBTP 
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GUARANI que, atualmente, é utilizado para proteção blindada, transporte de 

militares e agentes, entre outras finalidades. 

 A partir do estudo das OCCA com emprego de meios mecanizados, procurou-

se os aspectos doutrinários de operações de situação de não guerra e o emprego de 

blindados sobre rodas no Brasil e no exterior, focando nos ensinamento colhidos e 

nas evoluções doutrinárias para o combate moderno. 

 O alcance da pesquisa ficou limitado ao estudo dos blindados empregados 

pelo Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, EUA, Espanha e França, por serem 

países que empregam e/ou fabricam veículos modernos similares ao projeto da 

VBTP GUARANI. Houve, também, limitação à pesquisa de operações de situação de 

não guerra no Brasil, EUA, China e Colômbia, fruto da análise de oficiais superiores 

que realizaram cursos no exterior e agregaram conhecimento para a evolução da 

doutrina brasileira neste tipo de operação, principalmente em OCCA, conceito 

adotado pelo mais recente manual brasileiro de Operações, EB70-MC-10.223, de 

2017. 

 A pesquisa se limitou a buscar somente as contribuições das OCCA que 

incidiram diretamente no emprego de VBTP GUARANI, abordando a função de 

combate Movimento e Manobra da tropa mecanizada.  

  Da análise das variáveis envolvidas, “Emprego da VBTP Guarani em 
Operações GLO" apresenta-se como variável independente, tendo em vista que 

sua manipulação exerça efeito significativo sobre a variável dependente “As TTP da 

VBTP GUARANI nas Comunidades do RJ”. Devido às características qualitativas 

das variáveis de estudo, foi necessário defini-las conceitual e operacionalmente, a 

fim de torná-las passíveis de observação e mensuração.  

2.1.1 Definição conceitual da variável 

 No presente estudo, a variável independente “Emprego da VBTP Guarani 

em Operações GLO” pode ser entendida como o emprego doutrinário da viatura 

através do objetivo do seu projeto de criação, a qual apresenta possibilidades e 

limitações em suas características que poderão influenciar as ações e 

procedimentos executados em ambiente operacional urbano, como as comunidades 

do Rio de Janeiro, para OCCA. Os indicadores da variável estudada são: tipo de 
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emprego, eficiência da proteção blindada, eficiência do sistema de comunicações, 

potência de fogo e visibilidade noturna. 

 O quadro a seguir apresenta a definição operacional da variável 

independente:  

QUADRO 1 - Variável “ Emprego da VBTP Guarani em Operações GLO” 
Fonte: o autor 

 A variável dependente "As TTP da VBTP GUARANI nas Comunidades do 
RJ” pode ser entendida como as ações tomadas por parte da tropa embarcada em 

OCCA, principalmente as de GLO. Os indicadores são: doutrina, ações executadas 

e procedimentos executados. 

 No quadro a seguir, é possível compreender a definição operacional da 

variável dependente:  

VARIÁVEL 
INDEPENDENTE DIMENSÕES INDICADORES FORMAS DE MEDIÇÃO

Emprego da 
VBTP Guarani 
em Operações 

GLO

Tipo de emprego Forma de utilização da 
viatura

Perguntas de 3 a 20 do 
questionário; 
Pesquisa bibliográfica; 
Entrevista.

Eficiência da proteção 
Blindada Tipo de blindagem

Perguntas de 3 a 20 do 
questionário; 
Pesquisa bibliográfica; 
Entrevista.

Eficiência do sistema 
de comunicações

E q u i p a m e n t o s 
utilizados

Perguntas de 3 a 20 do 
questionário; 
Pesquisa bibliográfica; 
Entrevista.

Potência de Fogo Armamento e munição 
utilizados

Perguntas de 3 a 20 do 
questionário; 
Pesquisa bibliográfica; 
Entrevista.

Visibilidade Noturna
U t i l i z a ç ã o d o 
equipamento de visão 
noturna

Perguntas de 3 a 20 do 
questionário; 
Pesquisa bibliográfica; 
Entrevista.
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QUADRO 2 - Variável “As TTP da VBTP GUARANI nas Comunidades do RJ" 
Fonte: o autor 

2.2 AMOSTRA 

 A população do presente estudo, inicialmente, correspondeu aos militares da 

9ª Brigada de Infantaria Motorizada (Escola), sediada no Rio de Janeiro - RJ, que 

participaram da Intervenção Federal na Segurança Pública no estado do Rio de 

Janeiro em 2018. 

 A escolha desta amostra se deve ao fato do universo ser composto por 

militares que possuem conhecimentos e experiências que permitem responder as 

questões levantadas, contribuindo de maneira positiva para a conclusão do estudo. 

 Como critério de inclusão, os militares devem: 

a) ser voluntários a participar do estudo: 

b) ter servido ou estar servindo na 9ª Bda Inf Mtz (Es); e/ou 

c) ter participado das OCCA no RJ em 2017/2018. 

 Para chegar ao cálculo da população, foi utilizado o efetivo de 01 (uma) 

companhia mecanizada dos Batalhões da 9ª Bda Inf Mtz (Es), sendo esta composta 

por 01 (um) Capitão, 03 (três) Tenentes, 12 (doze) Sargentos, 18 (dezoito) Cabos e 

67 (sessenta e sete) Soldados, totalizando 101 (cento e um) militares. Considerando 

VARIÁVEL 
DEPENDENTE DIMENSÕES INDICADORES FORMAS DE MEDIÇÃO

As TTP da VBTP 
GUARANI nas 
Comunidades 

do RJ

Doutrina

Adestramento Perguntas de 3 a 8 do 
questionário; 
Pesquisa bibliográfica; 
Entrevista.

Emprego

Eficiência

Ações Executadas

Efeito dissuasório

Perguntas de 9 a 20 do 
questionário; 
Pesquisa bibliográfica; 
Entrevista.

Remoção de Barricadas

REMAX

Visão Termal

Procedimentos 
executados

Transporte de tropa 
Mec Perguntas de 3 a 20 do 

questionário; 
Pesquisa bibliográfica; 
Entrevista.

Transporte de Elm FE

Transporte de Agentes
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que foram empregadas 03 (três) companhias mecanizadas, o total de militares foi de 

303 militares. 

 Foi também levado em consideração a participação de Pelotões do 12º BI, 

28º BIL e 4º BIL que receberam VBTP GUARANI em apoio durante as operações em 

2019. O efetivo de um Pelotão é composto por 01 (um) Tenente, 04 (quatro) 

Sargentos, 09 (nove) Cabos e 18 (dezoito) Soldados, totalizando 32 (trinta e dois) 

militares por pelotão. Além disso, 21 (vinte) militares que fizeram parte do 

Destacamento de Forças Especiais (07 oficiais e 14 sargentos), 14 (quatorze) 

militares do CIBld (05 oficiais e 09 sargentos) e 16 (dezesseis) militares do CIGLO 

( 07 oficiais e 09 sargentos). Desta forma, a população total foi composta por 450 

(quatrocentos e cinquenta) indivíduos. Tomando por base o quadro amostral (n) em 

função do tamanho populacional (N), publicado por Rodrigues (2006, p.72), a 

amostra deveria contar com um efetivo mínimo de 207 militares. Assim, o efetivo de 

indivíduos que responderam a questionários ou que foram entrevistados foi de 215 

(duzentos e quinze) militares. 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 A pesquisa, quanto à forma de abordagem, foi do tipo qualitativa, iniciada com 

a seleção de documentos, relatórios, entrevistas e questionários, a partir da qual se 

seguirão a coleta e análise dos dados, e, por fim, uma discussão. 

 Quanto ao objetivo geral, o presente estudo utilizou a modalidade 

exploratória, que poderá elucidar e tornar familiar os conhecimentos a respeito do 

emprego da VBTP GUARANI em OCCA. Visa explorar as percepções, sugestões e 

o conhecimento dos oficias e praças que empregaram essa viatura após a aquisição 

pelo EB. 

 O delineamento da pesquisa pautou-se, inicialmente, pelas fases de 

levantamento e seleção da bibliografia, leitura analítica e fichamento de fontes. Em 

um segundo momento, foram aplicadas e conduzidas pesquisas de campo referente 

aos objetivos específicos, por meio de questionários dirigidos aos militares 

selecionados para certificar quais as possibilidades e limitações da VBTP GUARANI 

em OCCA nas comunidades do RJ. Por fim, foi realizada a análise e discussão dos 
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resultados, utilizando o método indutivo como forma de generalizar os resultados 

obtidos para os integrantes da população objeto. 

2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 Para o estudo que se propôs com esta pesquisa foram utilizados manuais de 

campanha do EB; manuais de campanha de exércitos estrangeiros; livros e 

monografias da Biblioteca Digital do Exército, da ESAO e da ECEME; artigos 

científicos relacionados ao tema em questão; relatórios da Operação Furacão; e 

publicações especializadas, nacionais e estrangeiras, nos assuntos relacionados 

com o tema. 

2.3.2 Procedimentos metodológicos 

a) Critérios de inclusão: estudos publicados em fontes fidedignas; 

estudos publicados em português, espanhol e inglês; estudos 

publicados de 1992 a 2018; estudos quantitativos e qualitativos 

que descrevem experiências no emprego de blindados em AOU; 

estudos qualitativos sobre as características do ambiente urbano; 

estudos sobre a utilização de blindados por exércitos estrangeiros; 

estudo de operações de não guerra; e estudo de OCCA. 

b) Critérios de exclusão: estudos que reutilizam dados obtidos em 

trabalhos anteriores (fontes secundárias); e estudos que o foco 

principal não seja relacionado com o tema em questão. 

2.3.3 Instrumentos 

 Para que fosse possível a mensuração das variáveis “Emprego da VBTP 

Guarani em Operações GLO” e "As TTP da VBTP GUARANI nas Comunidades 
do RJ”, a presente pesquisa utilizou como instrumentos ficha de coleta de dados, 

entrevistas e questionários. 
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a) Ficha de coleta de dados 

 Foi realizado uma coleta bibliográfica para verificar o emprego doutrinário da 

VBTP GUARANI em OCCA nas comunidades do Rio de Janeiro. Em uma primeira 

fase, a pesquisa procurou levantar toda a documentação que abordava a VBTP 

GUARANI, OCCA e Comunidades do Rio de Janeiro, objetos de estudo desta 

pesquisa. Em uma segunda fase, foi realizado uma análise desta documentação 

buscando verificar aspectos considerados relevantes para o tema pesquisado. 

b) Questionário 
 O questionário teve o intuito de mensurar as variáveis do problema, através 

dos indicadores de cada variável abordada. Foi utilizado formulário eletrônico da 

internet como meio de divulgação para os militares que integram a amostra, 

facilitando o voluntariado e dinamizando as respostas. Ao receber o questionário, os 

indivíduos responderam à perguntas abertas, fechadas e mistas, de modo a se obter 

variadas informações sobre o problema em questão. Com a variedade de questões, 

foram repassadas outras experiências e sugestões que o pesquisador não previu na 

formulação do questionário, enriquecendo o conteúdo adquirido. Não houve 

distinção na formulação das perguntas com relação à função exercida pelo militar, 

para que ocorresse tendência de visualização dos diferentes pontos de vista e 

escalões de emprego. 

 Foi realizado um pré-teste do questionário com militares do 1º BI Mec (Es) 

que participaram das Operações Furacão empregando a VBTP GUARANI em 2018, 

no intuito de verificar a formatação, entendimento e redação dos questionamentos. 

c) Entrevista 

 A entrevista teve como objetivo permitir a interação direta do pesquisador com 

os militares envolvidos com as questões de estudo. Foram entrevistados 

profissionais de notório saber na área de conhecimento do assunto e/ou que 

utilizaram a VBTP GUARANI em OCCA. 

 Optou-se pela entrevista do tipo semiestruturada para que o pesquisador 

tivesse maior flexibilidade durante o seu desenvolvimento e permitisse intervenções, 

caso fosse necessário. 



33

2.3.4 Análise dos dados 

 A análise de dados foi realizada através da ficha de coleta de dados, 

levantando informações acerca do emprego da VBTP GUARANI em OCCA. A 

apresentação dos resultados se deu pela revisão da literatura do presente estudo e 

dos dados colhidos nos questionários. 

 A pesquisa é predominantemente qualitativa e utilizou pouco o recurso 

estatístico para análise de dados, usufruindo de alguns resultados numéricos para 

informações importantes para se atingir o objetivo de estudo. O pesquisador 

agrupou os dados colhidos e analisou tendo por base as perguntas do questionário e 

entrevista. 

 Os resultados foram apresentados por meio de gráficos e confrontados com a 

revisão da literatura. Para cada entrevista realizada, foi feita uma análise 

comparativa de cada entrevistado, buscando pontos comuns convergentes ou 

divergentes para extrair considerações e conclusões acerca do tema em estudo. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 Com a finalidade de analisar as Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) do 

emprego da VBTP GUARANI em Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências (OCCA) em comunidades do Rio de Janeiro e no intuito de criar uma base 

de informações para possibilitar uma abordagem crítica capaz de fundamentar uma 

resposta ao problema proposto, este capítulo foi dividido nos seguintes tópicos: 

Blindados sobre rodas e Operações de Coordenação e Cooperação com Agências. 

3.1 BLINDADOS SOBRE RODAS 

3.1.1 A Viatura Blindada de Transporte de Pessoal GUARANI 

 Neste tópico será abordado o histórico da VBTP GUARANI, as especificações 

técnicas da viatura e a descrição dos sistemas.  

3.1.1.1 Histórico da VBTP GUARANI 

 O Exército Brasileiro utiliza viaturas blindadas desde 1921, tendo utilizado 

nesses quase 100 (cem) anos, diversas plataformas em atividades operacionais. Os 

primeiros blindados foram adquiridos na França, como fruto dos ensinamentos da 1ª 

GM (1914-1918), onde fizeram a diferença contra o imobilismo e protegendo o 

avanço da infantaria no campo de batalha. Em 1919 foram adquiridos 12 (doze) 

Carros de Combate Leve Renault FT-17 os quais foram incorporados ao Exército em 

1921, quando da criação da Companhia de Carros de Assalto (BASTOS, 2018, p.1). 

Nas décadas seguintes empregamos blindados de origem italiana, 
americana, alemã e muitos de produção nacional, cujo ápice de nossa 
indústria se deu entre 1970 a 1990, passando em seguida, logo após o seu 
colapso a novamente importar blindados, usados, oriundos da Europa e 
Estados Unidos, onde em alguns casos tivemos um projeto nacional 
superior ao que vem sendo adquirido (BASTOS, 2018a, p.1). 
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O início do projeto GUARANI começou com a idéia da Nova Família de 

Blindados sobre Rodas (NFBR), no final da década de 1990, posteriormente sendo 

apelidado de Urutu III, que seria o sucessor do tradicional veículo brasileiro EE-11 

Urutu. Estudos realizados discutiam versões com configurações 6x6 e 8x8, com 

utilização de canhões 90 mm e 105 mm, e uma versão leve 4x4. A figura 1 retrata as 

versões estudadas na época. 

 

FIGURA 1 - Folheto distribuído em uma exposição de equipamentos militares realizada na ECEME 
Fonte: BASTOS (2018, p.2) 

 O programa de desenvolvimento começou em 2008 com o intuito de 

transformar a infantaria motorizada em mecanizada e modernizar a cavalaria 

mecanizada. A empresa italiana IVECO usou como base no projeto a plataforma da 

sua viatura tática SuperAV de oito rodas, possibilitando assim o desenvolvimento de 

um blindado nacional que possa dar independência tecnológica ao Brasil, apto a 

operar em diversas categorias de conflitos, oferecendo mobilidade, segurança para 

a sua tripulação, sendo ao mesmo tempo moderna e capaz de representar um 

verdadeiro salto tecnológico e operacional para o EB. A figura 2 retrata o projeto na 

época. 
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FIGURA 2 – Diagrama mostrando o projeto de Blindados 8x8 
Fonte: BASTOS (2018, p.3) 

 Em dezembro de 2009 teve início a construção do protótipo, sendo que em 

abril de 2009, na Feira de Defesa e Segurança da América Latina – Latin American 

Aero & Defence (LAAD), foi apresentado o seu mock-up ( modelo em escala ou 

tamanho real), construído na Itália e montado no Brasil. A principal característica do 

modelo é o design modular, permitindo a incorporação de diferentes torres, armas, 

sensores e sistemas de comunicação, sendo previstas versões de reconhecimento, 

morteiro, central de direção de tiro, de posto de comando, comunicações, socorro, 

oficina, ambulância, reconhecimento leve, anticarro, observador avançado e radar.  
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 O Centro de Avaliações do Exército – CAEx, no Rio de Janeiro, iniciou os 

primeiros testes visando a homologação em 2011 e, no mesmo ano, o protótipo do 

carro foi apresentado na LAAD no Rio de Janeiro. As primeiras unidades foram 

entregues em 24 de março de 2014 à 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, sediada 

em Cascavel - PR. 

3.1.1.2 Características técnicas e operacionais da VBTP-MR GUARANI 

 Segundo BRASIL (2015c, p.27), a viatura possui as seguintes características 

e especificações técnicas: 

3.1.1.2.1  Vistas da Viatura 

 A seguir, serão apresentadas diversas figuras que retratam as características 

físicas da VBTP: 

 

FIGURA 3 – Vista de 3/4 dianteira esquerda. 
Fonte: BRASIL (2015c, p.27). 
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FIGURA 4 – Vista de 3/4 dianteira direita 
Fonte: BRASIL (2015c, p.27) 

FIGURA 5 – Vista Lateral Esquerda 
Fonte: BRASIL ( 2015c, p.28) 

 

FIGURA 6 – Vista Lateral Direita 
Fonte: BRASIL (2015c, p.28) 
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FIGURA 7 – Vista Superior 
Fonte: BRASIL (2015c, p.29) 

FIGURA 8 – Vista traseira e Vista Frontal 
Fonte: BRASIL (2015c, p.28) 

3.1.1.2.2  Especificações Técnicas da Viatura 

 Os quadros apresentados a seguir retratam as principais características 

técnicas da VBTP GUARANI:  
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QUADRO 3 - Motorização 
Fonte: BRASIL (2015c, p.30) 
 

QUADRO 4 - Transmissão 
Fonte: BRASIL (2015c, p.30) 
 

QUADRO 5 - Tração 
Fonte: BRASIL (2015c, p.30) 
 

QUADRO 6 - Suspensão 
Fonte: BRASIL (2015c, p.30) 
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QUADRO 7 - Freios 
Fonte: BRASIL (2015c, p.31) 
 

QUADRO 8 - Direção 
Fonte: BRASIL (2015c, p.31) 
 

QUADRO 9 - Pneus e Rodas 
Fonte: BRASIL (2015c, p.31) 
 

QUADRO 10- Sistema Elétrico 
Fonte: BRASIL (2015c, p.31) 
 

QUADRO 11 - Sistema Hidráulico e Pneumático 
Fonte: BRASIL (2015c, p.31) 
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QUADRO 12 – Sistema de Controle do Ambiente Interno 
Fonte: BRASIL (2015c, p.32) 
 

QUADRO 13 – Pesos Aproximados 
Fonte: BRASIL (2015c, p.32) 
 

QUADRO 14 – Transporte de Pessoal 
Fonte: BRASIL (2015c, p.33) 
 

QUADRO 15 – Dimensões 
Fonte: BRASIL (2015c, p.32) 
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QUADRO 16 – Desempenho 
Fonte: BRASIL (2015c, p.33) 

3.1.1.2.3 Descrição dos Sistemas 

 Segundo BRASIL (2015c, 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. 

3.1.1.2.4 REMAX 

 De acordo com ARES (2018), o REMAX (Reparo de Metralhadora 

Automatizado X) é uma estação de armas remotamente controlada giro-estabilizada 
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para metralhadoras M2HB 12,7 mm e MAG 7,62 mm. A figura 9 mostra o REMAX 

acoplado no GUARANI.  

 

FIGURA 9 – REMAX com a Metralhadora MAG 7,62mm 
Fonte: o autor 

 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; 

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; 
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l) Sensores Ópticos (Câmera Diurna); 

m) Câmera Termal; 

n) Telêmetro Laser; 

 A figura 10, a seguir, apresenta um militar operando o REMAX no interior da 

VBTP GUARANI. 
 

FIGURA 10 – Militar realizando adestramento de tiro do REMAX no interior da VBTP GUARANI 
Fonte: o autor 

3.1.1.2.5 Torre PLATT 

 De acordo com ESTRATÉGIA GLOBAL (2018), a estação de armas manual 

PLATT, com cúpula de proteção, é uma alternativa para as VBTP GUARANI que não 

estão equipadas com o REMAX. É uma torre manual operada diretamente pelo 

atirador que fica protegido dentro da cúpula blindada, compatível com as 

metralhadoras M2HB 12,7 mm e MAG 7,62 mm. A figura 11 mostra uma viatura 

equipada com a Torre Platt. 



47

FIGURA 11 – VBTP GUARANI equipada com Torre PLATT 
Fonte: o autor 
 

3.1.2 Batalhão de Infantaria Mecanizado (BI Mec) 

 De acordo com BRASIL (2019, p 1-1), O BI Mec é uma unidade dotada de 

grande mobilidade e rapidez, decorrente da utilização da VBTP GUARANI, com 

relativa proteção blindada e potência de fogo. Possui a vocação para realizar 

operações em áreas humanizadas, em um ambiente de amplo espectro. 

 Os BI Mec possuem a seguinte estrutura organizacional (BRASIL, 2019, p. 

1-3):  

a) Comando e Estado-Maior; 

b) 01 (uma) Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap); 

c) 03 (três) Companhias de Fuzileiros Mecanizadas (Cia Fuz Mec). 

 O Estado-Maior da unidade é formado pelo Sub Cmt, oficial de pessoal (S1), 

oficial de inteligência (S2), oficial de operações (S3), o adjunto S3, oficial de logística 

(S4) e o adjunto S4 (BRASIL, 2019, p.1-4). 

 A Companhia de Comando e Apoio é constituída pelos seguintes elementos, 

de acordo com BRASIL (2019, p.1-5): Seção de Comando, Pelotão de Comando, 
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Pelotão de Exploradores, Pelotão Anticarro, Pelotão de Morteiros Pesados, Pelotão 

de Comunicações, Pelotão de Suprimentos, Pelotão de Manutenção, Pelotão de 

Saúde e Pelotão de Apoio de Fogo. 

 Segundo BRASIL (2019, p.1-7), cada Cia de Fuz Mec é constituída por 03 

(três) pelotões de fuzileiros mecanizados e 01 (um) pelotão de apoio. 

 O emprego das forças mecanizadas cresceu de importância em face da 

grande evolução tecnológica ocorrida nos últimos conflitos, enfatizando a 

necessidade de se empregar uma tropa capaz de enfrentar múltiplas ameaças, 

tendo como características: mobilidade, flexibilidade, potência de fogo, proteção 

blindada, ação de choque e sistema de comunicações amplo e flexível (BRASIL, 

2019, p. 2-3). 

 Em OCCA, todos os níveis de decisão do BI Mec devem levar em 

consideração que o planejamento, a preparação e a execução exigem avaliação 

continuada das ações que demandam tempo, requerendo uma adequada 

preparação. O emprego da VBTP GUARANI maximizam a aplicação dos elementos 

do poder de combate terrestre com TTP específicos (BRASIL, 2019, p. 7-2). 

3.1.3 Outros blindados sobre rodas 

 Neste tópico serão apresentados outros blindados sobre rodas que operam 

em ambiente operacional urbano no Brasil, EUA, Espanha e França. 

3.1.3.1 Mowag Piranha III 

 A viatura Piranha Mowag Piranha III, conforme figura 12, é um veículo 

blindado de transporte de pessoal de fabricação Suíça, desenvolvido pela MOWAG 

GMBH, utilizado no Brasil pela Marinha. 

 Segundo PEREIRA (2017, p.65), é uma viatura que possui boas condições de 

deslocamento através campo, devido aos sistemas central de calibragem de rodas 

(central tire inflation system - CTIS), que ajusta a pressão dos pneus à natureza do 

solo. Seus sistemas de tração 8x8, os dois eixos direcionais e a elevada potência do 

motor, proporcionam uma elevada mobilidade por estradas. 
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 A viatura possui as seguintes características: 

a) Guarnição: 02 militares; 

b) Tropa embarcada: 11 militares; 

c) Velocidade Máxima: 105 Km/h; 

d) Capacidade de combustível: 320 litros; 

e) Autonomia: 700 km; 

f) Peso (Kg): 18500; 

g) Comprimento: 7,57 m; 

h) Largura: 2,68 m; e 

i) Altura: 2,93 m. 

 

FIGURA 12 – VBTP Mowag Piranha III 
Fonte: PLANO BRASIL (2018) 

3.1.3.2 EE-11 Urutu 

 Segundo PEREIRA (2017, p.68), a VBTP URUTU, conforme figura 13, surgiu 

no Brasil no final dos anos 80, desenvolvido pela ENGESA, e devido a sua grande 

adaptabilidade foi exportado para diversos países do Oriente Médio, América Latina 

e África. No Brasil, foi utilizado pelo EB e pelo Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). Foi 

baseado no URUTU que o EB deu início ao projeto GUARANI. 
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 Este blindado possui duas camadas de blindagem. A camada externa é feita 

de aço duro e o motor na frente também aumenta a proteção passiva para os 

ocupantes. A frente do casco fornece proteção contra munições perfurantes, 

enquanto a proteção geral é contra projéteis de armas leves, estilhaços de minas e 

fragmentos de artilharia. 

 A viatura possui as seguintes características, segundo FONSECA (2012, 

p.18): 

a) Peso: 11.000 kg a 14.000 kg; 

b) Motor: Detroit Diesel 6v-53T 6cyl (260 cv); 

c) Velocidade máxima: 105 km/h; 

d) Autonomia máxima: 850 km; e 

e) Blindagem: 6 mm a 12 mm. 

 

FIGURA 13 – Urutu em patrulhamento na Rocinha 
Fonte: KAWAGUTI (2018) 

3.1.3.3 Stryker 

 O veículo de combate STRYKER, conforme figura 14, é desenvolvido pela 

General Dynamics e utilizado pelas forças armadas dos EUA. Foi construído 

baseado no modelo suíço PIRANHA III, sendo extremamente móvel, versátil e 

adaptável ao campo de batalha.  

 O armamento básico do Stryker é uma estação de armas remotamente 

controlada (Protector M151), equipada com uma metralhadora M2 de calibre. 50 ou 



51

com uma metralhadora M240 7,62 mm; ou um lançador de granadas automático 

MK-19. A viatura pode alterar a pressão de todos os oito pneus para atender às 

condições do terreno (estrada, campo, lama, areia ou neve). O sistema controla a 

pressão dos pneus de acordo com a velocidade, ajustando adequadamente para a 

situação empregada, e também permite que se desloque por vários quilômetros 

antes de deteriorar o pneu em caso de furo. Possui proteção contra fogos de 

armamento leve e estilhaço de artilharia. (PEREIRA, 2017, p.110). 

 

FIGURA 14 – VBTP Stryker 
Fonte: MILITARYCOM (2018) 

 Segundo RIBEIRO (2013, p.9), possui as seguintes características: 

a) fabricante: Genúmeroeal Dynamics Land System; 

b) efetivo: 2 (guarnição) + 9 militares; 

c) peso: 16,47 t; 

d) capacidade de carga: 3,2t; 

e) velocidade máxima: 100 km/h; 

f) autonomia: 530 km; 

g) motor: Caterpillar 3126 diesel; 
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h) potência: 350 hp; e 

i) armamento: metralhadora 12.7 mm. 

3.1.3.4 BMR 600 

 

FIGURA 15 – VBTP BMR600 
Fonte: MILITARY.TODAY (2018) 

 O protótipo do BMR 600, conforme figura 15, foi construído em 1975 e 

aprovado para prestar serviço ao Exército Espanhol. É um veículo 6x6 sobre rodas e 

possui como armamento uma metralhadora 12.7mm. Possui blindagem contra armas 

de pequeno calibre e estilhaços de artilharia. A viatura está equipada com 

suspensão hidropneumática com distância ao solo ajustável e é anfíbio, sendo 

impulsionado na água por dois 'waterjets' (PEREIRA, 2017, p.112). 

 Outras características da viatura são: 

a) fabricante: Santa Bárbara (Espanha); 

b) efetivo: 2 (guarnição) + 9 militares; 

c) peso: 15,4 t; 

d) altura: 2m; 

e) comprimento: 6,15m; 

f) velocidade máxima: 96 km/h; 



53

g) largura: 2,5m; e 

h) autonomia: 800 km. 

3.1.3.5 VAB 

FIGURA 16 – VAB 4X4 
Fonte: DEFENSA (2018) 

 O VAB, conforme figura 16, é uma viatura idealizada na década de 1970 e 

introduzida em 1976, após a necessidade da França em complementar as suas 

unidades de transporte de tropas, que eram sobre lagartas. Possui versões 4x4 e 

6x6. 

 Possui as seguintes especificações: 

a) peso: 13 800kg; 

b) comprimento: 5,98 m; 

c) largura: 2.49 m; 

d) altura: 2,06 m; 

e) tripulação: 2+10; 

f) motor: Renault MD7 

g) autonomia: 800 km; e 

h) velocidade: 100 km/h. 



54

3.2  OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS 

 Neste tópico, para melhor compreensão das OCCA, serão apresentados 

concepções e conceitos doutrinários das operações militares, definindo os 

parâmetros necessários para análise e compreensão do tema proposto. Outrossim, 

este tópico foi dividido em: características das OCCA, operações de situação de não 

guerra, o ambiente operacional urbano e as operações de situação de não guerra 

em outros países.  

3.2.1 Características da OCCA 

 Segundo BRASIL (2017b, p.3-14), as operações de coordenação e 

cooperação com agências ocorrem em apoio aos órgãos ou instituições 

(governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, nacionais ou 

internacionais), definidos genericamente como agências. O emprego é episódico, 

limitado pela norma legal que autorizou o emprego da tropa e destinado a conciliar 

interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos ou propósitos 

convergentes que atendam ao bem comum. Buscam evitar a duplicidade de ações, 

a dispersão de recursos e a divergência de soluções, levando os envolvidos a 

atuarem com eficiência, eficácia, efetividade e menores custos. 

 As OCCA, segundo BRASIL (2017b, p.3-15), ocorrem nas seguintes 

circunstâncias: 

a) garantia dos poderes constitucionais; 

b) garantia da lei e da ordem; 

c) atribuições subsidiárias; 

d) prevenção e combate ao terrorismo; 

e) sob a égide de organismos internacionais; 

f) em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e 

g) outras operações em situação de não guerra.  

 A figura 17 retrata exemplos de agências existentes no território nacional. 
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FIGURA 17 – Exemplos de agências 
Fonte: BRASIL (2017b, p.3-15) 

 Segundo BRASIL (2017b, p. 3-15), são características dessas operações:  

a) uso limitado da força; 

b) coordenação com outros órgãos governamentais e/ou não 

governamentais; 

c) execução de tarefas atípicas; 

d) combinação de esforços políticos, militares, econômicos, 

ambientais, humanitários, sociais, científicos e tecnológicos; 

e) caráter episódico; 

f) não há subordinação entre as agências e, sim, cooperação e 

coordenação; 

g) interdependência dos trabalhos; 

h) maior interação com a população; 

i) influência de atores não oficiais e de indivíduos sobre as 

operações; e 

j) ambiente complexo. 
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 O Exército poderá, ainda, ser solicitado para apoiar outros vetores, segundo 

BRASIL (2017b, p. 3-18), como: 

a) segurança de grandes eventos e de chefes de Estado – em virtude 

da visibilidade e exposição da imagem do país no âmbito nacional 

e internacional, tais eventos requerem operações de segurança 

complexas, envolvendo vetores civis e, muitas vezes, militares; 

b) garantia da votação e apuração (GVA); 

c) apoio ao cumprimento da legislação vigente e verificação de 

acordos sobre controle de armas e produtos controlados; 

d) salvaguarda de pessoas, dos bens, dos recursos brasileiros ou 

sob jurisdição brasileira, fora do território nacional; e 

e) patrulha fluvial – implementação e fiscalização do cumprimento de 

leis e regulamentos, em águas interiores jurisdicionais brasileiras, 

respeitados os tratados, convenções e atos internacionais 

ratificados pelo Brasil. 

 O êxito das OCCA depende da integração entre o vetor militar e as estruturas 

civis, sendo necessário um esforço de todos os instrumentos do Poder Nacional. 

Segundo BRASIL (2013, p. 2-4), planos de coordenação devem ser estabelecidos 

para reconhecer e aproveitar as competências de outras organizações. Cada vetor 

envolvido traz sua própria cultura organizacional, filosofia, linguagem, missões, 

práticas, conhecimentos e habilidades. 

3.2.2 Operações de situação de não guerra 

 Segundo BRASIL (2017b, p.1-1), a Força Terrestre ( F Ter) deve estar em 

permanente estado de prontidão para atendimento das demandas da defesa 

nacional, a fim de contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes 

constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e 

cooperando para o desenvolvimento nacional e o bem-estar social, considerando 

que ao longo dos tempos existem mudanças da sociedade, avanço tecnológicos dos 

meios para a condução das operações militares e o surgimento de novas 

configurações geopolíticas. A figura 18 apresenta os níveis de planejamento para 

atender as demandas da defesa nacional. 
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FIGURA 18 – Níveis de planejamento das estruturas organizacionais 
Fonte: BRASIL (2013, 2-5) 

 A integração das forças militares com os vetores civis é necessária devido a 

atual configuração geopolítica que ocasiona a inserção de novos atores (estatais e 

não estatais) no contexto dos conflitos, aumentando a importância dos aspectos não 

militares para resolução destes, o que leva à necessidade de geração de novas 

capacidades. As operações militares proporcionam um ambiente seguro para que as 

demais expressões do Poder Nacional (política, econômica, psicossocial e científico- 

tecnológica) possam ser aplicadas (BRASIL, 2017b, p.1-1). 

 Operação militar é o conjunto de ações realizadas com forças e meios 
militares, coordenadas em tempo, espaço e finalidade, de acordo com o 
estabelecido em uma diretriz, plano ou ordem para o cumprimento de uma 
atividade, tarefa, missão ou atribuição. É realizada no amplo espectro dos 
conflitos, desde a paz até o conflito armado/guerra, passando pelas 
situações de crise, sob a responsabilidade direta de autoridade militar 
competente (BRASIL, 2017b, p.1-1). 
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 Atualmente, as operações militares ocorrem em um ambiente operacional de 

três dimensões: física, humana e informacional. Na dimensão física, os elementos 

da F Ter devem ser aptos para operar dentro ou fora do território nacional, 

respeitando os ambientes com características especiais, que exigem tropas com 

capacidades peculiares. Na dimensão humana, o foco é o indivíduo e a sociedade, 

crescendo de importância a preocupação coma perda de vidas humanas e danos 

colaterais. A dimensão informacional abrange os sistemas utilizados para obter, 

produzir, difundir, e atuar sobre a informação (BRASIL, 2017b, p. 2-3). 

 Os conflitos mundiais têm demonstrado a predominância de combates em 

terrenos humanizados (urbanos ou rurais) e poderão vir associadas à proliferação de 

tecnologias, ao terrorismo internacional, ao narcotráfico e à migração massiva. Em 

consequência, as forças militares devem realizar suas ações com relativa proteção 

blindada e acurada de precisão. Devem dispor de capacidades específicas, ser 

dotadas de meios com alta tecnologia agregada, de armas de letalidade seletiva e 

que permitam uma rápida e precisa avaliação de danos, combinados com meios de 

inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos (BRASIL, 2017b, p.2-3). 

 Segundo BRASIL (2017b, p.2-3), alguns aspectos do ambiente operacional 

devem ser considerados na definição das capacidades das forças militares, dentre 

eles:  

a) a dificuldade de caracterizar o oponente na população; 

b) a prevalência dos enfrentamentos, de forma crescente, ocorrem 

em áreas humanizadas; e 

c) o ambiente interagências das operações. 

 As operações militares se desenvolvem em todo o espectro dos conflitos, que 

varia, segundo o nível de engajamento. Sendo assim, as operações ocorrerão em 

situação de guerra e não guerra, conforme explica BRASIL (2017b, p. 2-8): 

a) Situação de guerra: o poder militar é empregado na plenitude de 

suas características para a defesa da pátria e na mais tradicional 

missão das forças armadas e para qual devem estar preparadas; e 

b) Situação de não guerra: o poder militar é empregado de forma 

limitada, no âmbito interno e externo, sem que envolva o combate 

propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais. 
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Normalmente, o poder militar será empregado em ambiente 

interagências, podendo não exercer o papel principal. 

 As operações de cooperação e coordenação com agências são executadas  
principalmente em situações de não guerra, mas podem ser desencadeadas 
em situações de guerra, simultaneamente com operações ofensiva e 
defensiva (BRASIL, 2017b, p. 2-10). 

 

FIGURA 19 – Conceito operativo do Exército (exemplo de situações) 
Fonte: BRASIL (2017b, p.2-17) 

 A forma de atuação da F Ter no amplo espectro dos conflitos, conforme 

observado na figura 19, tendo como premissa maior a combinação, simultânea ou 

sucessiva, de operações ofensivas, defensivas e de cooperação e coordenação com 

agências, ocorrendo em situação de guerra ou não guerra é o que define o conceito 

operativo do EB, caracterizado pela flexibilidade de ser aplicado em qualquer 

situação no território nacional e/ou exterior, em curto ou médio prazo, onde a 

situação determinará a preponderância de uma operação sobre outras (BRASIL, 

2017b, p.2-16). 
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3.2.3 O ambiente operacional urbano 

 A história mundial, desde a antiguidade até os dias atuais, passou por várias 

guerras em um ambiente urbano, decorrente da migração da população rural para 

os grandes centros, por consequência do crescimento destes, sendo inevitável o 

combate em áreas urbanizadas. Pode-se observar inúmeras batalhas em áreas 

urbanizadas: 2ª Guerra Mundial, Beirute (1975), Kuwait (1991), Bagdá (2003) e 

Fallujah (2004). No âmbito do Exército Brasileiro temos a Missão de Paz no Haiti 

(2004-17) e o recente emprego de tropas em OCCA no Rio de Janeiro. 

 Segundo o Exército dos Estados Unidos da América (EUA, 2011, p.12) a área 

urbana é uma concentração de estruturas, facilidades e pessoas que dão forma à 

economia e cultura de uma determinada área. É um complexo topográfico onde há a 

predominância de construções realizadas pelo homem ou onde há uma grande 

densidade populacional.   

 Outra definição do Exército Americano em sua doutrina de Operações em 

Ambiente Urbano (EUA, 2006, p. 3-16) se refere a presença do crime organizado, 

que pode exercer uma considerável influência nos governos, pessoas e forças 

militares durante a condução de Operações Urbanas. A excessiva atividade criminal 

prejudica o gerenciamento da aplicação das leis e pode ser uma questão crítica para 

as forças do Exército que operam em ambientes urbanos semelhantes aos do Rio 

de Janeiro.  

 De todos ambientes onde se conduzem operações, o ambiente urbano 
confronta o comandante militar com uma combinação de dificuldades 
raramente encontradas em outro lugar. Estas distintas características 
resultam de uma topografia emaranhada e alta densidade populacional. A 
complexidade topográfica surge das estruturas feitas pelo homem e a 
infraestrutura de suporte sobreposta ao terreno natural. Centenas, milhares 
ou milhões de civis podem estar próximos ou entre soldados amigos ou 
inimigos. (ESTADOS UNIDOS, 2006, p. 2-1, tradução nossa)  
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FIGURA 20 –  Ambiente de Combate Multidimensional 
Fonte: EUA (2006, p.2-4) 

 Devido à possibilidade de presença inimiga em mais de um plano de 

combate, conforme figura 20, as áreas edificadas são consideradas ambientes de 

combate multidimensionais e apresentam três planos distintos: Subterrâneo, 

Superfície e  Aéreo (EUA, 2006, p.2-2). 

 No que tange à dimensão física, os elementos da F Ter devem ser aptos a 
operar em áreas estratégicas previamente definidas como prioritárias, 
dentro ou fora do Território Nacional. O desenvolvimento das capacidades, 
de acordo com essas áreas, torna os elementos da F Ter mais aptos ao 
emprego. Os ambientes com características especiais exigem tropas com 
capacidades peculiares (BRASIL, 2017b, p2-2). 

 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 

resultado, as duas regiões são muitas vezes bastante diferentes. Os 
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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: 



63

 

FIGURA 21 –  Tipos de rua e suas características 
Fonte: PEREIRA (2017, p.40) 

 Para EUA (2006,p.1-2), as áreas urbanas podem ser classificadas da 

conforme abaixo:  

a) vilarejo (população de até 3.000 habitantes); 

b) cidade pequena (população entre 3.000 e 100.000); 

c) cidade grande (população entre 100.000 e 1.000.000); 

d) metrópole (população entre 1 milhão e 10 milhões); e 

e) megalópoles ( população acima de 10 milhões). 

 A moderna conjuntura mundial torna os centro urbanos fatores decisivos no 

combate devido as suas peculiaridades operacionais. Deve-se levar em 
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consideração as variáveis nesse ambiente multidimensional para que os objetivos 

táticos, operacionais e estratégicos possam ser atingidos com êxito. 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. 

3.2.3.1 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).  

 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 

F 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. A disputa pelo comando do comércio de 

entorpecentes entre facções criminosas era uma realidade no cotidiano local. 

 As comunidades possuem características que variam em cada região que, 

normalmente, são caracterizadas por problemas sociais, como dependência química 

e doenças, associados ao baixo estado socieconômico de seus residentes. 

Geralmente, apresentam péssimas condições de saneamento, acesso insuficiente à 
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água potável, péssima qualidade estrutural de habitação e superlotação. A figura 22 

apresenta a porcentagem de comunidades por região. 

 

FIGURA 22 –  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. 

 A alta densidade populacional aliada com a falta de estrutura sanitária gera 

uma maior probabilidade de transmissão de doenças como: cólera, HIV/AIDS, 

sarampo, malária, dengue, febre tifoide, tuberculose, entre outras epidemias. A 

superlotação leva a uma disseminação de doenças mais rápida e ampla devido ao 

espaço limitado nesse tipo de ambiente. 

 A economia informal é comum dentro das comunidades devido às altas taxas 

de desemprego. Muitos moradores acabam se envolvendo em atividades lícitas sem 
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qualquer tipo de segurança social como contratos legais, proteção dos direitos 

trabalhistas e de regulamentos em serviço. Há 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 17 – As 10 (dez) maiores comunidades do Brasil 
Fonte: PRATES (2018) 

 Para criar parâmetros para análise do ambiente Comunidades do RJ e 

comparar com outras regiões, de acordo com o último CENSO, realizado pelo IBGE 

em 2010, 6% da população do Brasil (11.425.644 pessoas) morava em favelas, 

distribuídas em 3.224.529 domicílios particulares ocupados (5,5% do País). Os 

domicílios se concentravam na Região Sudeste (49,8%), com destaque para o 

Estado de São Paulo, que congregava 23,3% dos domicílios do País, e o Estado do 

Rio de Janeiro, com 19,1%. 

 Os Estados da Região Nordeste tinham 28,7% do total (9,4% na Bahia e 7,9% 

em Pernambuco). A Região Norte reunia 14,4%, sendo 10,1% no Estado do Pará. 

Nas Regiões Sul (5,3%) e Centro-Oeste (1,8%), a ocorrência era menor. 

 Foram identificados 6.329 aglomerados em 323 municípios. Na Região Norte 

eram 48 municípios, sendo a grande maioria no interior dos Estados do Amazonas, 

POSIÇÃO COMUNIDADE HABITANTES

1º Rocinha (Rio de Janeiro, RJ) 69.161

2º Sol Nascente (Brasília, DF) 56.483

3º Rio das Pedras (Rio de Janeiro, RJ) 54.793

4º Coroadinho (São Luís,MA) 53.945

5º Baixadas da Estrada Novas Jurunas (Belém, PA) 53.129

6º Casa Amarela (Recife, PE) 53.030

7º Pirambú (Fortaleza, CE) 42.878

8º Paraisópolis (São Paulo, SP) 42.826

9º Cidade de Deus (Manaus, AM) 42.476

10º Heliópolis (São Paulo, SP) 41.118
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do Pará e do Amapá. Nesta região, em grande parte dos municípios, as favelas ou 

similares se formaram em áreas ribeirinhas sujeitas a inundações periódicas.  

 Na Região Nordeste, os 70 municípios com aglomerados se concentravam 

nas Regiões Metropolitanas (52 municípios). A Região Sudeste agrupava quase a 

metade dos municípios do País com favelas (145 municípios), sendo um pouco mais 

da metade nas Regiões Metropolitanas (75 municípios) e o restante em municípios 

do interior dos Estados. A Região Sul apresentou padrões semelhantes à Região 

Sudeste (51 municípios, dos quais 38 em Regiões Metropolitanas). Na Região 

Centro-Oeste, havia somente 09 (nove) municípios – 08 (oito) em Regiões 

Metropolitanas ou na Região Integrada de Desenvolvimento do DF. 

  O conhecimento do ambiente em que se opera é essencial para efetuar uma 

complexa avaliação dos meios que serão utilizados com a finalidade de realizar 

OCCA, pois 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. 

3.2.4 A Intervenção Federal na Segurança Pública 

 Segundo BRASIL (2018c, 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. 

 O interventor equivale ao Governador do Estado do RJ para todos os 

assuntos referentes à segurança pública, respondendo ao Presidente da República, 

ficando responsável pela gestão da aplicação dos recursos federais disponibilizados 

para a intervenção e executado por meio da Secretaria de Administração e Finanças 

do Gabinete de Intervenção Federal do Rio de Janeiro (GIF/RJ). 

 Segundo BRASIL (2018c, 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 
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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 

índices de criminalidade, aumentando a sensação de segurança na sociedade 

fluminense e garantindo um ambiente seguro e estável. A figura 23 apresenta a 

organização do Gabinete de Intervenção Federal.  

FIGURA 23 - Organização do Gabinete de Intervenção Federal 
Fonte: BRASIL (2018c, p.8)  
  

 De acordo com BRASIL (2018c, 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. A 

seguir, a figura 24 apresenta a arquitetura de Comando e Controle do GIF/RJ. 
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FIGURA 24 - Arquitetura de Comando e Controle e Relações Institucionais 
Fonte: BRASIL (2018c, p.9) 

 Nas operações realizadas durante a Intervenção Federal buscava-se o 

princípio de guerra da MASSA, definido por BRASIL (2014, p.5-4) como a 

concentração de forças para obtenção de superioridade com qualidade e eficácia, 

fato observado através do quadro de efetivo empregado nas diversas operações. A 

9º Bda Inf Mtz (Es) empregou, segundo o relatório final das Operações Furacão, 

cerca de 2242 (dois mil e duzentos e quarenta e dois) homens na Op Furacão CXVI 

(GASTÃO), em 21 de agosto de 2018. A figura 25 apresenta o esquema de área da 

Op Furacão XVII (ABEL). 

FIGURA 25 - Divisão da área da Op Furacão XVII (ABEL) na comunidade do Chapadão 
Fonte: BRASIL (2018a) 
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3.2.5 As operações de situação de não guerra em outros países 

3.2.5.1 Estados Unidos da América (EUA) 

 O aumento de atividades de operações de não guerra é consequência do rol 

de capacidades disponíveis nas forças militares e da necessidade de empregá-las 

de forma integrada aos demais instrumentos do Poder Nacional para atingir 

objetivos estabelecidos. Assim, trazem à tona questões referentes à adequação dos 

meios militares a serem empregados, à necessidade de ajustes no treinamento das 

forças e quanto ao enquadramento de tais operações no âmbito da doutrina militar 

(GOMES, 2018, p.37). 

 Segundo GOMES (2018, p.37), a origem do termo “operações de não guerra”, 

em inglês Operations Other Than War (OOTW), remonta a outro conceito, o dos 

“Conflitos de Baixa Intensidade”, termo surgido após o fim do período da Guerra Fria 

e que procurava consolidar os conflitos ocorridos na década de 1990. Em função da 

variedade dos conflitos que estavam ocorrendo naquele período, que abrangiam 

desde as guerras de independência de países do Leste europeu até operações de 

manutenção da paz, passando ainda pelas guerras civis em nações africanas e às 

crises humanitárias resultantes, a doutrina militar que se baseava em operações de 

contrainsurgência, desenvolvimento e defesa interna, e contranarcóticos. No 

processo de atualização doutrinária, o Exército dos EUA iniciou a substituição do 

conceito de “Conflitos de Baixa Intensidade” pelos conceitos de “Hostilidades de Não 

Guerra”, “Operações Militares de Não Guerra”, sendo “Operações de Não Guerra” o 

último conceito explorado.  

 O conceito de operações de não guerra foi tratado pela primeira vez em 1993 

no manual 'FM 100-5 Operations', destinando um capítulo ao assunto, onde trata de 

diversas operações de não guerra em apoio aos interesses nacionais, tais como: 

proteção de cidadãos no estrangeiro; construção de estradas, canais e pontes; no 

apoio a governos locais e estaduais, em caso de catástrofes e desastres naturais; no 

auxílio ao combate ao narcotráfico e em operações de paz. 

 O manual também abrange que as operações de não guerra podem ocorrer 

em tempos de paz, antes e/ou após a guerra e de forma simultânea com operações 
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de combate, a fim de colaborar para atingir os objetivos estratégicos nacionais. Tais 

operações podem ser conduzidas dentro ou fora do território dos Estados Unidos, 

em conjunção com outros órgãos e agências do governo nacional ou estrangeiro, 

como parte do esforço nacional conjunto com finalidades diversas, por exemplo: 

proteger a estabilidade regional, fortalecer ou estabelecer regimes democráticos; 

prover assistência humanitária, manter a influência americana, entre outras 

(GOMES, 2018, p.40). 

 Segundo GOMES (2018, p.40), a publicação conjunta JP 3-07 Doutrina 

Conjunta para Operações Militares de Não Guerra, de 1995, apresentava 15 

(quinze) tipos de operações classificadas como de não guerra: 

a) controle de armas; 

b) combate ao terrorismo (contra-terror e anti-terror); 

c) apoio a operações contra-narcóticos; 

d) operações de interceptação marítima; 

e) estabelecimento de zonas de exclusão; 

f) garantia da liberdade de sobrevoo e navegação; 

g) assistência humanitária; 

h) apoio militar às autoridades civis; 

i) apoio à contrainsurgência/assistência a nações (assistência à 

segurança, programas civis e humanitários, defesa interna 

estrangeira, etc); 

j) evacuação de não combatentes; 

k) operações de paz (manutenção e/ou imposição da paz e 

diplomacia preventiva); 

l) proteção de embarcações; 

m) operações de busca e salvamento; 

n) ataques; e 

o) apoio a insurgências. 
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FIGURA 26 – 'Unified Action’ – Ação Unificada 
Fonte: EUA (2017, p.I-9) 

 Em 2001, o termo operações de não guerra foi perdendo espaço na doutrina 

militar dos EUA que começou a estabelecer o conceito das Operações de 'full 

spectrum operations’ (amplo espectro) como base doutrinária, o qual explica que o 

Exército conduz operações de amplo espectro durante todas as fases de um conflito 

e que os comandantes em todos os escalões devem combinar diferentes tipos de 

operações, simultânea ou sequencialmente, para cumprir as missões na guerra e 

nas operações de não guerra.  

 Em 2006, o manual 'JP 3-0 Joint Operations’ (Operações Conjuntas) trata as 

operações de não guerra no contexto de amplo espectro, tornando-se mais 

integradas no contexto da futura doutrina conjunta da “ação unificada”, conforme 

figura 26. O conceito de operações de amplo espectro define que o Exército deve 

cumprir as missões por meio da combinação e execução de quatro tipos de 

operações militares: ofensiva, defensiva, estabilidade e apoio. Todas elas em 

ambiente operacional conjunto, multinacional e interagências. Esta publicação 

menciona a interrupção do uso da expressão OOTW, passando a explorar o 

conceito de ação unificada. 
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 Como resultado da revisão doutrinária, em 2011, o Exército dos EUA passou a 

utilizar o conceito de "ação unificada” no lugar de “operações de amplo espectro” 

como base para o emprego das forças militares em função das tarefas a serem 

cumpridas e dos propósitos a serem obtidos pelas ações terrestres no contexto de 

esforço unificado de todo o governo em busca dos objetivos nas diversas esferas 

(GOMES, 2018, p.50). 

 Deste modo, ao finalizar este artigo, pode-se concluir que o conceito de 
operações de não guerra deixou de existir na doutrina militar dos EUA 
enquanto tipos de operações. Contudo, o entendimento de que, ao lado das 
ações de combate, deverão coexistir ações não cinéticas e de naturezas 
variadas, com o intuito de cooperar no esforço nacional para alcançar os 
objetivos propostos, está plenamente contemplado pela doutrina militar dos 
Estados Unidos da América (GOMES, 2018, p.50). 

3.2.5.2 República Popular da China 

 A República Popular da China busca nitidamente o alinhamento da Política de 

Defesa com as Políticas dos diversos órgãos governamentais e, principalmente, com 

a Diplomacia daquele país, gerando uma visão coerente e eficaz quanto ao emprego 

das Forças Armadas Chinesas em situações de não guerra, conduzindo o 

planejamento, preparo e emprego em um país de larga extensão territorial, 

multicultural e inserido no complexo contexto geopolítico da Ásia (MONTEIRO, 2018, 

p. 24). 

 Segundo MONTEIRO (2018, p.24), a atuação das forças armadas em 

situação de não guerra da China é baseada em cinco princípios: 

a) respeito mútuo pela soberania e integridade territorial; 

b) não-agressão; 

c) não-interferência nos assuntos internos de outros países; 

d) igualdade; e 

e) benefício mútuo e coexistência pacífica. 

 As Forças Armada Chinesas são compostas pelo Exército Popular de 

Libertação, Polícia Armada e Milícia. Dentro do Exército Popular de Libertação estão 

inseridos o Exército propriamente dito, a Força Aérea, a Marinha e a Força de 
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Foguetes (antiga “Segunda Artilharia”). A Milícia é uma organização paramilitar 

composta de civi recrutados, ex-militares e militares da reserva que atuam em ações 

de apoio às FA, seja em situação de guerra, seja em situações de não-guerra, onde 

exercem importantes tarefas ligadas à defesa antiaérea, inteligência, 

reconhecimento, comunicações, manutenção de equipamentos militares, transporte, 

suporte do fluxo logístico e, em última instância, com uma reserva mobilizável para 

recompletamento das unidades de combate (MONTEIRO, 2018, p.26). 

 As Forças Armadas realizam seu preparo tendo por base possíveis cenários 

para operações de guerra e não guerra, como as de resgate de emergência e 

assistência em caso de desastre. Para esse tipo de operação são estabelecidos 

mecanismos de resposta conjunta civil-militar para desastres naturais, tais como: 

exercícios e treinamentos civil-militar e pré-posicionamento de material em áreas 

chaves. 

 Segundo MONTEIRO (2018, p.27), visando à colaboração interagências, 

foram criados nove grupos permanentes, profissionais e especializados integrados 

por unidades militares e órgãos civis, nos diversos níveis da organização militar e 

dos órgãos governamentais a nível nacional, perfazendo uma força de 50.000 

homens, vocacionados para o emprego em: 

a) assistência em inundações; 

b) resgate em terremotos; 

c) defesa química, biológica, radiológica e nuclear; 

d) transporte aéreo; 

e) reparo rápido de estruturas elétricas; 

f) busca e resgate marítimos; 

g) apoio móvel de comunicações; 

h) apoio médico e prevenção de epidemias; e 

i) serviço de informações meteorológicas.  

 Devido a sua orientação ideológica, as Forças Armadas pertencem ao Partido 

Comunista Chinês (PCC) que, por sua vez, pertence ao povo e, por consequência, 

as FA devem servir ao povo. Por esse motivo a atuação das FA Chinesas em apoio 

aos órgãos governamentais é sempre efetivada quando necessário em todas as 

vertentes possíveis, principalmente na segurança pública. 
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 A doutrina Chinesa estabelece os seguintes tipos de operações de não 

guerra: 

a) sem uso da força: resgate de emergência e assistência em caso 

de desastre (áreas inundadas, incêndios, terremotos, assistência 

anti-epidêmica, busca e resgate marítimo e “Tsunami”); 

b) com uso da força de baixa intensidade: uso da força limitado à 

auto-defesa e dissuasão (missões de paz internacionais, auxílio 

militar, exercícios combinados internacionais, evacuação 

emergencial de nacionais, proteção de linhas de comunicação e 

escolta, desminagem em áreas de fronteiras, salvaguarda de 

direitos, égide de lei marcial, e tráfico de drogas e contrabando); e 

c) com uso de uma força relativamente de alta intensidade: uso da 

força é importante para atingir os objetivos da operação (contra-

terrorismo, controle de distúrbios, isolamento e controle de área, 

conflitos armados de baixa intensidade, e ataque limitado). 

 Essas operações em situações de Não-Guerra são materializadas por meio 
da utilização de Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTP) e materiais com 
caráter “dual” que permitem às Forças Armadas Chinesas serem 
empregadas em situações reais que contribuem diretamente para o 
adestramento e, consequentemente para o emprego em situações de 
guerra (MONTEIRO, 2018, p.26). 

3.2.5.3 Colômbia 

 Segundo PACHECO (2018, p.6), As Forças Armadas Colombianas estão 

atualmente empenhadas na condução de operações de não guerra dentro do seu 

território. Devido as duas ameaças, grupos revolucionários de orientação comunista 

e poderosos cartéis de narcóticos, que polarizam o emprego das Forças Armadas e 

da Polícia Nacional Colombiana, nos últimos cinquenta anos, o Exército Colombiano 

tem seus meios e doutrina voltados ao combate dessas ameaças, evidenciando 

ações ostensiva e operando cada vez mais imersas em meio à população 

colombiana. 

 As operações de não guerra desenvolvidas pela Colômbia dentro de seu 

território são voltadas para neutralizar as guerrilhas e grupos criminais em conjunto 
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com as outras Forças Singulares e integradas a diversos outros órgãos do Estado, 

sendo de grande semelhança com as OCCA da Doutrina Militar Terrestre Brasileira. 

 A Colômbia utiliza o conceito de "Ação Integral (Acción Integral)”, conforme 

figura 27, que compreende a sistematização dessa integração por parte do Estado e 

a atribuição de expressiva responsabilidade por sua condução às suas Forças 

Armadas. Aspectos como: capacidade intelectual e bagagem cultural dos chefes 

militares; conhecimento pormenorizado da realidade do país, sobretudo das regiões 

periféricas; conhecimento da natureza das ameaças; capilaridade das Forças 

Armadas, principalmente de sua Força Terrestre capaz de suportar e orientar até 

mesmo o esforço e a governança de humildes prefeitos nos municípios mais 

remotos do país; justificam essa responsabilidade atribuída as FA, sendo muito 

parecida com o conceito de Ação Unificada da Doutrina Norte-Americana 

(PACHECO, 2018, p.15). 

 Dessa maneira é lícito inferir que as doutrinas militares brasileira e norte-
americanas estão bastante próximas da doutrina colombiana quanto à 
integração de todos os meios do Poder Nacional para a resolução de crises 
e conflitos em ambientes complexos (PACHECO, 2018, p.16). 

 

FIGURA 27 – Fatores que articulam a ação integral 
Fonte: URBANO (2014, p.17) 
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 Para URBANO (2014, p.17), seis fatores articulam a Ação Integral dentro das 

Forças Militares: Ideológico, Psicológico, Inteligência, Organizações, Massas e 

Estratagemas (Dissimulação). 

 O emprego das Forças Armadas na segurança pública, basicamente, são 

operações tipo polícia semelhantes ao conceito brasileiro, sendo a grande 

vulnerabilidade colombiana o marco jurídico de sua atuação. Os militares 

colombianos, diferentemente dos brasileiros, são julgados pela Justiça Comum no 

desempenho de seus deveres funcionais, caso investigados pelo suposto 

cometimento de crimes e comprovado, ao invés da Justiça Militar. Essa 

peculiaridade fez com que os grupos guerrilheiros orientassem a infiltração de seus 

militantes e simpatizantes em instituições como o Ministério Público e a Magistratura 

e, dessa forma, lograssem o julgamento e a condenação de milhares de militares. 

 Para que as operações adquirissem legalidade, foi requerido e adotado pelas 

Forças a presença de membros do Ministério Público nas áreas prioritárias de 

emprego.  Assim, o emprego coordenado em larga escala é realizado com a Polícia 

Nacional e o Ministério Público buscando-se um perfil de baixo risco jurídico.  

 Com o agravamento da situação de segurança pública na Colômbia a partir 
da década de 80, em função do narcotráfico e, posteriormente, na fusão 
deste com as guerrilhas comunistas, as Forças Armadas acabaram por 
moldar as suas capacidades prioritariamente voltadas para o combate a 
essas ameaças. Fruto dessa realidade os militares colombianos possuem 
uma considerável experiência naquilo que a atual DMT brasileira caracteriza 
como as Operações Básicas de Pacificação ( com foco na contra-
insurreição) e Apoio aos Órgãos Governamentais (com foco na Garantia da 
Lei e da Ordem), ou seja, Operações de Não-Guerra (PACHECO, 2018, p. 
21). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos através dos 

questionários realizados para auxiliar na análise sobre qual a forma de emprego 

doutrinário da VBTP GUARANI que atende às peculiaridades das Operações de 

Cooperação e Coordenação com Agências em comunidades do Rio de Janeiro. O 

tema foi analisado por uma amostra de 215 militares que apresentaram suas 

opiniões sobre o assunto, contribuindo de alguma forma com a pesquisa. 

4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Os resultados foram obtidos a partir de questionários respondidos por 

militares que utilizaram a VBTP GUARANI em OCCA (Apêndice A). Foram 

confrontados os dados obtidos em todos os processos do estudo (pesquisa 

bibliográfica, entrevistas e questionários), concluindo-se parcialmente sobre o 

problema. 

 Verificou-se inicialmente, que a VBTP GUARANI, segundo BRASIL (2019, 

p.1-2), proporciona grande mobilidade e rapidez, proteção blindada e potência de 

fogo para a tropa, promovendo a flexibilidade de emprego operacional sob 

condições meteorológicas adversas e visibilidade reduzida, sendo vocacionada a 

realizar operações em áreas humanizadas, em um ambiente de amplo espectro, 

como por exemplo, as comunidades do Rio de Janeiro. 

 Apurou-se que as OCCA, segundo BRASIL (2019, p. 7-1), exigem uma 

avaliação continuada das ações de planejamento, preparação e execução do 

emprego da VBTP GUARANI, em todos os níveis de decisão, pela demanda de 

tempo. A fim de maximizar os esforços de todos os atores (vetores militares e civis) 

em presenças na Área de Operações (A Op), o Exame de Situação deve ser 

priorizado, integrando as agências. 

 A seguir, serão apresentados os resultados da pesquisa de campo, com a 

discussão e conclusões parciais. 



79

4.1.1 Levantamento do posto ou graduação da amostra 

 As perguntas número 1, 2 e 3 do questionário tiveram a finalidade de verificar 

o posto ou graduação, Organização Militar e cursos e estágios da VBTP GUARANI,  

dos 215 militares que participaram da pesquisa e utilizaram a VBTP GUARANI em 

OCCA. Do total da amostra, 210 militares realizaram operações como tropa 

convencional, sendo que 01 (um) Capitão integrante da FT 28º BIL também era 

instrutor do CIOpGLO (Centro de Instrução de Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem), 02 (dois) Capitães fizeram parte do Destacamento Operacional de Forças 

Especiais (DOFEsp) e 02 (dois) Capitães eram instrutores do CIBld (Centro de 

Instrução de Blindados), onde integravam o grupo de estudo dos fundamentos 

doutrinários da VBTP GUARANI. 

  

GRÁFICO 1 - Posto ou graduação da amostra 
Fonte: o autor 

 De acordo com o gráfico 1 (um), 1% da amostra foi composta por Coronéis, 

onde 02 (dois) responderam a pesquisa e 01 (um) também foi entrevistado; 1% da 

amostra foi composta por Majores, onde 02 (dois) responderam a pesquisa e 01 

(um) também foi entrevistado; 6% foi composta por Capitães, onde 13 responderam 

a pesquisa e 05 (cinco) também foram entrevistados; 10% foi composta por 
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Tenentes, onde 21 (vinte e um) responderam a pesquisa e 02 (dois) também foram 

entrevistados; 17% da amostra foi composta por Sargentos, onde 36 responderam a 

pesquisa e 01 (um) foi entrevistado; 20% da amostra foi composta por Cabos, onde 

42 responderam a pesquisa e 45% da amostra foi composta por Soldados, onde 98 

responderam a pesquisa. 

 Dessa forma, participaram do estudo militares que empregaram a VBTP 

GUARANI em OCCA em 2017 e 2018 nas comunidades do Rio de Janeiro, 

compartilhando informações sobre as TTP utilizadas no contexto da pesquisa. 

4.1.2 Nível de emprego da VBTP GUARANI 

GRÁFICO 2 - Quantidade de Operações com emprego de VBTP GUARANI em OCCA 
Fonte: o autor 

 A pergunta número 4 e 5 do questionário teve a finalidade de verificar a 

quantidade de operações com emprego da VBTP GUARANI em OCCA realizadas 

pelos militares integrantes da amostra. 

 De acordo com o gráfico 2 (dois), 13% realizaram operações com a VBTP 

GURANI uma vez, 6% duas vezes, 3% três vezes e 13% quatro vezes. Esses 35% 

da amostra que participaram de, no máximo, 04 (quatro) operações, eram 

integrantes das tropas não mecanizadas que eram reforçadas com VBTP GUARANI 
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para realização de ações que necessitavam da proteção blindada, mobilidade e 

rapidez, características da tropa mecanizada. Na figura 28 pode ser observado 01 

(um) pelotão mecanizado sendo empregado no Complexo do Lins. 

FIGURA 28 – A VBTP GUARANI no Complexo do Lins em OCCA 
Fonte: o autor 

 O fato da maioria da amostra ter participado mais de 04 (quatro) vezes de 

OCCA com emprego de VBTP GUARANI está relacionado com as características 

das forças mecanizadas, segundo BRASIL (2019, p.1-3), que possuem mobilidade, 

possibilitando um grande raio de ação na área de operações e deslocamento em 

alta velocidade em estradas; flexibilidade, possibilitando mudar rapidamente a 

organização para o combate, o dispositivo e a direção de atuação; e proteção 

blindada, proporcionada pela blindagem da VBTP GUARANI. Todas essas 

características facilitam o planejamento e a execução das OCCA devido as variáveis 

no ambiente multidimensional das comunidades cariocas, característicos do 

ambiente operacional urbano, e que, segundo PEREIRA (2017, p. 38), a análise 

nesse ambiente é importante para que os objetivos táticos e operacionais possam 

ser atingidos com êxito. 

 Segundo o oficial de operações (E3) da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada 

(Escola) durante a Intervenção Federal na Segurança Pública no estado do Rio de 
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Janeiro, o emprego da tropa mecanizada é de grande importância em um ambiente 

volátil, incerto, complexo e ambíguo (VUCA), como o das comunidades cariocas, 

tornando o emprego da VBTP GUARANI indispensável. 

 Segundo o Comandante do 1º BI Mec (Es), o emprego da VBTP GUARANI é 

relevante haja vista o armamento utilizado pelos APOP no interior das comunidades, 

onde através da proteção blindada é possível diminuir a exposição da tropa sem 

perder a iniciativa das ações em OCCA. 

4.1.3 Eficiência da VBTP GUARANI 

GRÁFICO 3 - Eficiência da VBTP GUARANI 
Fonte: o autor 

 A pergunta número 6 (seis) do questionário teve a finalidade de verificar a 

eficiência da VBTP GUARANI em OCCA 

 De acordo com o gráfico 3 (três), 86% da amostra consideraram eficiente o 

emprego da VBTP GUARANI em OCCA e 14% concluíram que o emprego é 

parcialmente eficiente. 

 A principal consideração levantada pelos militares que concluíram 

“parcialmente eficiente” se refere as dimensões da viatura levando em consideração  

as peculiaridades das comunidades, que não possuem planejamento urbano, tendo 
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como característica marcante a ausência de redes formais de ruas, muitas vezes 

não permitindo a passagem da VBTP GUARANI, restringindo a movimentação da 

tropa.  

 Segundo o E3 da 9º Bda Inf Mtz (Es), é de fundamental importância que seja 

realizado a análise do terreno, dentro do Processo de Integração do Terreno, 

Inimigo, Condições Meteorológicas e Considerações Civis (PITCIC), para o 

planejamento e emprego eficiente da VBTP GUARANI em OCCA, visando minimizar 

as restrições ao movimento da tropa mecanizada. Assim, verifica-se que o emprego 

da viatura somado ao estudo prévio do terreno, diminui a desvantagem da viatura 

em um ambiente urbano em relação as suas dimensões. 

 Do exposto, a VBTP GUARANI ao ser empregada em OCCA é eficiente com 

a realização do estudo prévio do terreno e age em proveito de todos os vetores em 

presença na área de operações, ressaltando a necessidade de observação de suas 

peculiaridades e restrições ao movimento impostas pelas características do 

ambiente urbano e considerando a opinião de 86% da amostra e de entrevistados 

que utilizaram a viatura em operações. 

4.1.4 Formas de emprego da VBTP GUARANI 

 A pergunta número 7 (sete) do questionário teve a finalidade de verificar as 

formas de emprego da VBTP GUARANI em OCCA.  

 Essa questão permitiu escolher mais de uma opção, conforme o gráfico 4, 

onde observou-se que 86% utilizaram a VBTP GUARANI para realização de 

patrulhamento, 90% para o transporte de pessoal para a área de operações, 88% 

em apoio aos elementos de Forças Especiais, 60% realizaram PBCVU (Posto de 

Bloqueio e Controle de Vias Urbanas), 40% utilizaram a viatura pra transpor algum 

tipo de obstáculo, 55% reforçaram tropas de outra natureza e 97% realizaram o 

cerco/isolamento da área de operações. 

 De acordo com um Cmt Pel Fuz Mec nas Operações Furacão em 2017-2018 

e que possui o curso de operador de VBTP GUARANI, o emprego de blindados 

nesse tipo de operação é de fundamental importância para dissuasão, além de 

oferecer mais segurança para a tropa e confiança por parte dos militares nas ações 

executadas. O efeito psicológico da proteção blindada é muito positivo, 
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principalmente na tomada de decisões por parte dos Cmt Pel e Cmt GC perante o 

ambiente operacional volátil de uma comunidade. 

  

GRÁFICO 4 - Formas de emprego da VBTP GUARANI em OCCA 
Fonte: o autor 

 Um instrutor do CIBld no triênio 2016-2018 e que participou da 

experimentação doutrinária da 15ª Bda Inf Mec, afirma que a VBTP GUARANI 

permite um domínio de posição com vantagem de observação por empregar as 

câmeras como importante meio de obtenção de consciência situacional, 

principalmente em um ambiente urbano, garantindo assim a vantagem nas OCCA. 

 Um instrutor do CIOpGLO e que integrou a FT 28ª BIL na Intervenção Federal 

em 2018, observou que ao receber 01 (um) Pel Fuz Mec em reforço, a FT 28º BIL 

adquiriu mobilidade em sua zona de ação, facilitando a conquista e segurança na 

manutenção dos objetivos impostos. A VBTP GUARANI facilitou o movimento 

contínuo da FT 28º BIL e foi capaz de rapidamente esclarecer a situação dentro da 

área de operações, proporcionando consciência situacional para os comandantes 

nos diversos níveis. 
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 A figura a seguir mostra 01 (um) Grupo de Combate realizando um PBCVU 

conforme citado no gráfico 4. 

FIGURA 29 – A VBTP GUARANI realizando um PBCVU nos entornos da Av. Brasil no RJ 
Fonte: o autor 

 O próprio autor, que exerceu a função de Cmt SU do 1º BI Mec (Es) durante 

as operações Furacão em 2018, observou que além das formas de emprego 

apresentadas no gráfico 4 (quatro), a VBTP GUARANI foi empregada, pouquíssimas 

vezes, como escolta de integrantes das diversas agências empregadas, evacuação 

de feridos e transporte de APOP capturados. O 1º BI Mec (Es) empregava, sempre 

que possível, uma Viatura Marruá ou uma Viatura 05 Ton por Pel Fuz Mec com a 

finalidade de transportar material para o estabelecimento de PBCVU e ter uma 

viatura que possibilitasse outros tipos de transportes administrativos, deixando a 

VBTP GUARANI voltada somente para o emprego nas operações.  
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4.1.6 Adaptações na VBTP GUARANI 

 A pergunta número 8 (oito) do questionário teve a finalidade de verificar as 

oportunidades de melhoria na VBTP GUARANI para a sua eficiência em OCCA, 

principalmente em ambiente urbano.  

 De acordo com um Cmt Pel Fuz do 1º BI Mec (Es) em 2017-2018, é de 

fundamental importância a sinalização e o balizamento da VBTP GUARANI dentro 

das comunidades para evitar acidentes. Os retrovisores e a câmera de ré facilitam a 

realização de manobras nos locais estreitos, porém é necessário que o motorista e o 

chefe de carro estejam em sincronia para não prejudicar o ritmo da operação, ou 

seja, a guarnição tem que estar adaptada aos equipamentos para que a dificuldade 

de condução de uma viatura do porte do GUARANI em ambiente urbano seja 

minimizada, principalmente sobre fogos diretos. 

 Um Comandante do Pelotão de Transporte, que integrou o módulo logístico 

do 1º BI Mec (Es) durante 2018 e que possui o curso de operador de VBTP 

GUARANI, sugeriu a instalação de um espelho côncavo para aumentar a visão do 

motorista. Um instrutor do CIBld entrevistado vislumbra que uma câmera 360º 

também ajudaria na solução desse problema. 

FIGURA 30 – Militares utilizando sacos de areia sobre a VBTP GUARANI 
Fonte: o autor 



87

 Segundo um Capitão, que integrou o Destacamento Operacional de Forças 

Especiais (DOFEsp) nas Op Furacão, quando a VBTP GUARANI era designada 

para apoiar elementos de Forças Especiais, uma adaptação realizada era a 

colocação de saco de areia em torno da escotilha, proporcionando maior proteção 

aos militares embarcados e apoio para o tiro de precisão. 

 Na figura número 30 é possível verificar o emprego de tal adaptação. 

4.1.7  Efeito dissuasório e emprego da tropa mecanizada em OCCA. 

 As perguntas de número 9 a 14 do questionário tiveram a finalidade de 

verificar a tropa empregada em Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências. 

 A pergunta número 9 do questionário teve a finalidade de verificar o efeito de 

dissuasão da VBTP GUARANI sobre os Agentes Perturbadores da Ordem Pública, 

onde 100% da amostra afirmou que a viatura causa efeito de dissuasão sobre os 

APOP, convencendo de que será inútil opor-se à ação dessa tropa pela 

demonstração de força da tropa mecanizada. 

GRÁFICO 5 - Fração de emprego com a VBTP GUARANI 
Fonte: o autor 
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 A pergunta número 10 do questionário teve a finalidade de verificar o nível de 

emprego da tropa com a viatura. De acordo com o gráfico 5 (cinco), 65% da amostra 

empregou, em sua maior parte do tempo, a VBTP GUARANI no nível grupo de 

combate, 34% como pelotão constituído e 1% no nível companhia. 

 Segundo um Sargento entrevistado, que comandou um grupo de combate do 

1º BI Mec (Es) durante as operações Furacão em 2017-2018, o efetivo empregado 

no GC era de 10 (dez) militares, sendo 01 (um) Sgt Cmt GC, 02 (dois) cabos 

comandantes de esquadra, 06 (seis) soldados e 01 (um) cabo motorista. Quando as 

viaturas possuíam o REMAX, 01 (um) militar atirador era adicionado ao efetivo do 

GC, totalizando em 11 (onze) militares. 

 Nas OCCA realizadas em 2017-2018, conforme o gráfico 4, as atividades 

mais realizadas foram o patrulhamento, cerco e isolamento. Um Comandante de 

Pelotão entrevistado afirma que esse efetivo de 11 (onze) militares por GC é previsto 

na doutrina vigente e baseado nisso, a VBTP GUARANI foi projetada para esse 

efetivo, não permitindo por limitação de espaço interno, o transporte de materiais 

para montagem de PBCVU, sendo necessário 01 (uma) viatura administrativa. 

 Segundo um Cmt Pel entrevistado, a constituição normalmente empregada 

era de 03 (três) grupos de combate, 01 (um) sargento adjunto e 01 (um) comandante 

de pelotão, totalizando 32 (trinta e dois) militares, variando de acordo com a 

disponibilidade de viaturas com o REMAX ou a torre PLATT. O Cmt Pel e o Sgt Adj 

não possuíam uma viatura específica, totalizando assim 03 (três) VBTP GUARANI 

por pelotão. 

 O emprego como SU citado na pesquisa, normalmente, era como reserva do 

Batalhão. O próprio autor relata que, conforme o gráfico 5, o emprego nível GC e 

nível Pel era o mais comum de ocorrer nas OCCA em 2018. O efetivo empregado no 

nível SU era de 03 (três) pelotões de fuzileiros e 01 (um) Pel de Comando, 

totalizando em torno de 100 (cem) militares. O Pel de comando era composto pela 

equipe de apoio da SU, que variava de acordo com a duração da operação devido à 

quantidade de material a ser transportada para a área de operações. A quantidade 

de viaturas empregadas usualmente era de 09 (nove) VBTP GUARANI, 04 (quatro) 

viaturas Marruá e 02 (duas) viaturas 05 Ton, totalizando em 15 (quinze) viaturas.  
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 A pergunta número 11 do questionário teve a finalidade de verificar a duração 

ideal em quantidade de horas para Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências. 

 De acordo com um Comandante de Pelotão entrevistado, as operações 

variavam entre 12 e 120 horas continuadas. A duração da operação exigia que os 

Cmt de Btl, SU e Pel realizassem rodízios entre suas frações para que o rendimento 

operacional fosse eficaz para conquista e manutenção dos objetivos.  

GRÁFICO 6 - Duração das OCCA em 2017-2018 
Fonte: o autor 

 Segundo o gráfico 6 (seis), 10% da amostra realizou operações com duração 

de 12 horas, 30% com duração de 24 horas, 20% com duração de 48 horas, 21% 

com duração de 72 horas e 19% com duração maior de 72 horas. 

 As OCCA realizadas em 2018, sobre o contexto da Intervenção Federal na 

Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro, eram realizadas, segundo BRASIL 

(2018c, p.8), com objetivo pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública 

com planejamento e ações necessárias para a complexidade do assunto. O 

resultado foi o emprego da tropa em grandes operações pelo menos 01 (uma) vez 

por semana, no período de 16 de Fevereiro a 31 de dezembro de 2018. 

19%

21%

20%

30%

10%

 12 horas 24 horas 48 horas 72 horas
Mais de 72 horas



90

 Nesse ritmo de operações continuadas, segundo um Major entrevistado, que 

atuou como oficial de operações (S3) do 1º BIMec (Es) em 2018, as condições 

meteorológicas e o cansaço dos militares podem comprometer a segurança devido a 

queda do rendimento operacional. Dessa forma, verificou-se a necessidade de um 

tempo de descanso compatível para que a tropa esteja em condições físicas e 

psicológicas para OCCA com VBTP GUARANI. 

 Um Capitão entrevistado, que comandou a Companhia de Comando e Apoio 

do 1º BI Mec (Es) e exercia a função de Chefe do Módulo Logístico nas OCCA em 

2018, observou a sobrecarga que os motoristas de VBTP GUARANI tinham nas 

operações continuadas. A necessidade do emprego da viatura blindada somada a 

escassez de motoristas habilitados, dificulta o rodízio e descanso dos mesmos na 

área de operações.  

 Na opinião de um Capitão entrevistado, como instrutor do CIBld, 06 (seis) 

horas é o tempo desejável de emprego do motorista em operações continuadas, o 

chamado “Tempo de Fadiga”, para que não ocorra queda no rendimento 

operacional, principalmente em um ambiente operacional como o das comunidades 

do Rio de Janeiro,  que há limitações de espaço físico. 

GRÁFICO 7 - Utilização da VBTP GUARANI para remoção e/ou transposição de obstáculos 
Fonte: o autor 
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 As perguntas números 12, 13 e 14 tiveram a finalidade de verificar as 

restrições ao movimento da VBTP GUARANI nas grandes vias urbanas e no interior 

das comunidades. 

 A viatura consegue transitar com facilidade nas grandes vias urbanas, de 

acordo com 100% da amostra. Já no interior das comunidades, 67% afirma que sim, 

4% respondeu que não e 29% acredita que há restrições no deslocamento, 

principalmente pela presença de obstáculos instalados pelos APOP.   

 Conforme o gráfico 7 (sete), 89% da amostra utilizou a VBTP GUARANI para 

remover ou transpor algum obstáculo com eficiência, 9% não utilizou e 2% utilizou 

parcialmente. Os APOP para restringir ou impedir o movimento da tropa, utilizavam 

de obstáculos improvisados em que, muitas das vezes, a VBTP GUARANI obteve 

sucesso em sua remoção. Assim, verificou-se que a instalação de uma lâmina frontal  

é necessária para auxiliar na abertura de passagem dentro da zona de ação. 

4.1.8 Proteção 

 A pergunta número 15 do questionário teve por finalidade verificar se a 

proteção blindada da VBTP GUARANI foi eficiente em OCCA. 

 A carcaça da VBTP GUARANI é fabricada em aço balístico homogêneo com 

os níveis de proteção balística e antiminas especificados pelo Exército Brasileiro, 

capaz de resistir a tiros de 7,62 mm, sendo opcional a instalação de blindagem 

adicional externa. Possui na traseira uma rampa com a porta de escape e, no teto, 

uma escotilha para o motorista, uma para o comandante e duas para a tropa 

transportada. De acordo com um sargento entrevistado e possuidor do curso da 

VBTP GUARANI, dirigir escotilhado em um ambiente operacional como as 

comunidades do Rio de Janeiro é muito difícil e exige adestramento por parte do 

motorista, porém gera segurança e confiança para as OCCA. 
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GRÁFICO 8 -  Eficiência da blindagem da VBTP GUARANI 
Fonte: o autor 

 Segundo o gráfico 8 (oito), 94% da amostra considerou a blindagem da VBTP 

GUARANI eficiente e 6% considerou que há restrições. Relatórios da Operação 

Furacão descrevem que VBTP GUARANI suportou o armamento utilizado pelos 

APOP e todos os incidentes que envolveram militares feridos por projétil ocorreram 

do lado de fora da VBTP GUARANI. De acordo com um Capitão que comandou um 

DOFEsp, a proteção blindada era essencial para o investimento do DOFEsp, sem 

ela não seria possível conquistar os objetivos dentro da área de operações com 

rapidez e segurança. A utilização do REMAX ou torre PLATT permite que o atirador 

esteja 100% protegido no interior da viatura, o que aumenta a sensação de 

segurança e a confiança para o Cmt do destacamento. 

 Do exposto, verifica-se que a blindagem é eficiente para OCCA. 

4.1.9 Comando e Controle 

 A pergunta número 16 do questionário teve como objetivo verificar se os 

meios de comunicações da VBTP GUARANI são eficientes em OCCA. Essa 

pergunta permitia a escolha de mais de uma resposta. 
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GRÁFICO 9 - Meios de comunicações no interior da VBTP GUARANI 
Fonte: o autor 

 Segundo o gráfico 9 (nove), 98% da amostra utilizou o rádio Motorola XTS, 

90% o celular, 100% aplicativos de mensagem, 56% o Pacificador e 15% a rádio 

Falcon veicular. Foi verificado na pesquisa que a praticidade dos aplicativos de 

mensagem, como 'Whatsapp' e 'Telegram', somado ao congestionamento da rede 

rádio, não prejudicou o comando e controle das frações, porém, foi plenamente 

utilizado um meio de comunicação não oficial e não doutrinário do Exército 

Brasileiro.  

 Com relação ao uso de aplicativos de celular, a orientação do terreno com 

aplicativos de GPS, como ‘Waze’ e ‘Google Earth’, e aplicativos de mensagem em 

massa, como ‘Whattsapp' e 'Telegram', facilitavam a consciência situacional dos 

comandantes nos diversos níveis, bem como a rapidez da emissão de ordens 

fragmentárias por parte do Comando dos Batalhões envolvidos. 

 Outra função muito utilizada foi o envio de fotos para o sistema de 

“sarqueamento", que permitia checar os antecedentes criminais de pessoas 

suspeitas, bem como veículos.  

 Do exposto, se infere que o comando e controle da VBTP GUARANI é 

eficiente pelos diversos meios de comunicações existentes, porém face ao avanço 

tecnológico das telecomunicações e pelo ambiente operacional urbano evoluir 

0 25 50 75 100

15%

56%

100%

90%

98%

Rádio Motorola Celular Aplicativo de mensagem Pacificador
Rádio Falcon



94

constantemente, a instalação de um sistema de orientação e de troca de arquivos de 

texto e imagem no interior da viatura, elevaria o nível operacional do Comando e 

Controle. O E3 da 9º Bda Inf Mtz (Es), citou em sua entrevista que sentiu a 

necessidade de uma viatura blindada para posto de comando, que atualmente está 

em desenvolvimento no projeto da família GUARANI. 

4.1.10 REMAX e Torre PLATT 

GRÁFICO 10 - Utilização do REMAX em OCCA 
Fonte: o autor 

 A pergunta Número 17 do questionário teve por objetivo verificar se o 

armamento orgânico da VBTP GUARANI é eficiente no emprego em OCCA, 

considerando as regras de engajamento e o uso restrito da força, levando em conta 

sua proporcionalidade. 

 Segundo o gráfico 10, é possível observar que 75% da amostra concluiu que 

a utilização do REMAX é eficiente em OCCA com o calibre 7,62 mm; 5% com o 

calibre 12,7 mm da metralhadora .50; 12% não utilizou em OCCA; 4% não operou 

em OCCA com a REMAX e 4% concluiu que não é eficiente.  
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 De acordo com um instrutor do CIBld, há um estudo naquele centro sobre a 

técnica do “tiro de interdição”, baseado na doutrina americana, que consiste em 

realizar o tiro de precisão com a plataforma REMAX. A utilização dos meios ópticos  

da VBTP GUARANI permitem que o tiro seja realizado a 1500 metros com 13 cm de 

dispersão máxima admitida, com correção devida a capacidade de observação, ou 

seja, um tiro eficiente para OCCA onde a doutrina visa a limitação do uso da força, 

permitindo a letalidade seletiva para garantir a segurança dos militares em operação. 

 Segundo um Capitão entrevistado, que comandou um DOFEsp durante as 

OCCA em 2018, a utilização do REMAX em OCCA foi fundamental para o 

investimento na área de operações, bem como proporcionou segurança e confiança 

para a equipe empregada. A possibilidade do tiro seletivo em um ambiente urbano 

garante o mínimo de danos colaterais para a população presente nas comunidades 

e amplia a capacidade de observação para a tomada de decisão dos militares, que 

sob a proteção blindada estão protegidos de fogos.  

 A Torre PLATT não foi utilizada nas OCCA no Rio de Janeiro em 2018. De 

acordo com um instrutor do CIBld, a utilização da metralhadora MAG 7,62 mm 

possibilita o apoio mútuo entre as viaturas e mantém um efeito dissuasório, por se 

tratar de um armamento de uso coletivo. A torre proporciona proteção blindada para 

o atirador e possibilita uma posição de observação favorável para o mesmo.  

 Assim, cabe destacar que o emprego da plataforma REMAX é extremamente 

positivo em OCCA, por se tratar de um reparo de metralhadora automatizado com 

tecnologia capaz de auxiliar no correto emprego das regras de engajamento dentro 

da doutrina vigente utilizada pelo Exército Brasileiro, já que o equipamento propicia a 

observação da região em 360º. 

4.1.11 Visão Térmica  

 A pergunta número 18 do questionário teve por objetivo verificar a eficiência 

da visão termal da VBTP GUARANI em OCCA. 

 Segundo o gráfico 11 (onze), 93% da amostra considerou eficiente o sistema 

de visão térmica da VBTP GUARANI em OCCA. Durante a pesquisa, observou-se 

que a visão termal foi pouco utilizada, sendo por falta da plataforma REMAX ou 

adestramento da tropa que estava operando, não explorando a total capacidade de 
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observação, comando e controle que a viatura oferece através de seus meios 

ópticos.  

GRÁFICO 11 - Eficiência da Visão Térmica da VBTP GUARANI 
Fonte: o autor 
  
 De acordo com um Capitão possuidor do curso de Forças Especiais, o 

DOFEsp procurava explorar ao máximo as capacidades técnicas da viatura durante 

as operações executadas, tendo desta forma o máximo de segurança dentro da área 

de operações.  

4.1.12 Manobrabilidade na área de Op 

 A pergunta número 19 teve a finalidade de verificar a manobrabilidade da 

VBTP GUARANI em OCCA nas comunidades do Rio de Janeiro. 

 Conforme o gráfico número 11 (onze), 64% da amostra considerou que a 

VBTP GUARANI possui boa manobrabilidade no interior das comunidades e 36% 

concluiu que não. Segundo o E3 da 9º Bda Inf Mtz (Es), é essencial que seja feito 

um estudo do terreno anteriormente, considerando as restrições ao movimento da 

VBTP GUARANI, onde ele concluiu que a tropa deve se adaptar ao terreno para 

7%

93%

Sim Não



97

alcançar os objetivos proposto. Desta forma, as informações levantas garantem boa 

mobilidade para a tropa. 

GRÁFICO 12 - Manobrabilidade da VBTP GUARANI nas comunidades do RJ 
Fonte: o autor  
  
 A peculiaridade do ambiente operacional urbano, principalmente no interior 

das comunidades, onde as ruas são mais estreitas e sem um padrão, dificulta a 

mobilidade da VBTP GUARANI, sendo necessário seu balizamento por parte da 

guarnição. Outro fator a ser considerado é o trânsito de veículos que restringe o 

movimento da viatura, fator que deve ser considerado para o cumprimento dos 

horários impostos pelo escalão superior.  

 Um Cmt Pel do 1º BI Mec relatou que uma prática adotada foi a utilização de 

uma viatura de menor porte, como a MARRUÁ, e o emprego de batedores para 

otimizar o deslocamento no interior das comunidades. Desta forma, era possível 

realizar um reconhecimento do itinerário e levantar a melhor linha de ação para o 

deslocamento do pelotão.  

 Do exposto, a VBTP GUARANI contribuiu sobremaneira na função de 

combate movimento e manobra nas OCCA em 2018. Alguns procedimentos 

operacionais devem ser melhorados ou implementados para melhorar a 

operacionalidade da tropa mecanizada neste tipo de operação. Segundo relatório 
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final de missão da 9º Bda Inf Mtz (Es), o constante emprego da VBTP GUARANI, 

nas 110 (cento e dez) operações realizadas em 2018, propiciou a transformação dos 

recursos humanos e lições apreendidas no nível tático. Para solução dos problemas 

encontrados no emprego da VBTP GUARANI, ao final deste trabalho serão 

apresentados, em forma de proposta, TTP que possam ser empregadas em futuras 

OCCA com a plataforma mecanizada. 
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 5. CONCLUSÃO 

 A pesquisa deste trabalho foi elaborada baseada nas questões de estudo 

levantadas de maneira que pudessem ser respondidas durante sua realização. A 

análise permitiu concluir sobre o emprego da VBTP GUARANI em OCCA nas 

comunidades do Rio de Janeiro. Os dados coletados por intermédio dos 

questionários e entrevistas com militares que utilizaram a viatura durante as 

operações realizadas em 2017 e 2018, principalmente no  contexto da Intervenção 

Federal na Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, especialistas e 

conhecedores do assunto, evidenciaram TTP no emprego da VBTP GUARANI. 

 Os resultados obtidos podem contribuir para o desenvolvimento da doutrina 

militar terrestre em um tipo de operação peculiar empregando uma viatura militar em 

desenvolvimento. Sua análise visa favorecer o aprimoramento da mentalidade 

operacional da utilização da plataforma mecanizada em futuras operações em 

ambiente urbano, cenário que a proteção blindada e ação de choque se tornam cada 

vez mais necessárias. 

 O objetivo principal deste trabalho foi analisar as operações realizadas com 

emprego da VBTP GUARANI, no contexto de OCCA, e apresentar uma proposta de 

emprego tático. A confecção dos Apêndices C e D demonstra que o objetivo geral foi 

atingido, bem como todos os objetivos específicos. 

 O histórico operacional do Exército Brasileiro mostra que OCCA é uma 

realidade cada vez mais constante, principalmente no emprego em comunidades. O 

Projeto GUARANI expressa a importância da plataforma blindada na doutrina do EB 

e a busca constante pela modernização do material.  

 O fato da distribuição da VBTP GUARANI estar em andamento, a doutrina da 

infantaria mecanizada estar em desenvolvimento e a forma de emprego da tropa, 

seus equipamentos e armamentos estarem em constante evolução, durante as 

OCCA, como se observou no emprego inédito do Exército na situação de 

Intervenção Federal em 2018, nota-se que o adestramento foi deficiente neste 

aspecto. Desta forma, o estudo conclui que são necessárias instruções e exercícios 

de adestramento para preparação da tropa em OCCA com emprego técnico e tático 

da VBTP GUARANI durante o período de Adestramento nas Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem, visando empregar todas as características da plataforma 
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mecanizada: mobilidade, proteção blindada, apoio de fogo, sistema de comunicação 

amplo e flexível, capacidade de dissuasão e remoção de obstáculos. 

 Outro fator observado foi o preparo e emprego dos motoristas. A VBTP 

GUARANI, fruto de um projeto estratégico do EB, é uma viatura moderna de 

aproximadamente R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de Reais) que necessita de 

procedimentos técnicos específicos para sua condução. Observa-se a necessidade 

do desenvolvimento da mentalidade técnica do material, que necessita de motoristas 

capacitados e com experiência na condução de veículos de larga dimensões. Devido 

a grande demanda, a formação dos motoristas durante a Intervenção Federal 

ocorria, numa média de 30 dias, sendo muitas das vezes jovens que possuíam de 

um a três anos de habilitação Cat "B" e já se tornavam aptos a conduzir um blindado 

nas operações. Desta maneira, o estudo conclui que seria importante promover um 

adestramento específico para os motoristas para o emprego eficiente e seguro da 

viatura. 

 Uma consideração importante para futuros planejamentos é o rodízio de 

motorista da VBTP GUARANI. Percebeu-se que o emprego do blindado foi intenso e 

muitas das operações duravam mais de um dia, onde eram realizadas diversas 

ações táticas visando a proteção blindada em ritmo de operações continuadas. 

Desta forma, o estudo conclui que seria interessante considerar o intervalo de tempo 

de direção do motorista, para mitigar qualquer tipo de dano colateral causado por 

imprudência de procedimento. 

 Pesquisas relacionadas ao emprego da VBTP GUARANI em OCCA são 

necessárias para o Exército Brasileiro, tendo em vista o recente emprego da Força 

Terrestre nesse panorama. A qualidade dos recursos humanos demonstrada durante 

a Intervenção Federal causou impacto na execução das atividades relacionadas 

direta ou indiretamente com as operações, onde o binômio homem-carro foi utilizado 

amplamente.  

 Dessa forma, o aperfeiçoamento constante do efetivo do Exército Brasileiro é 

importante para maior eficiência operacional e aplicação de TTP adequados às 

regras de engajamento impostas pelo escalão superior, alinhados com a intenção do 

Comandante da operação e proporcionando segurança para a tropa. 

 As operações executadas em 2018 se caracterizaram pelo pouco tempo para 

o planejamento. A prática da emissão de ordem de alerta, para antecipar 
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informações de caráter administrativo e logístico para os escalões subordinados, foi 

importante para reduzir este aspecto negativo e gerou planejamentos paralelos que 

reduziram os transtornos causados por essa escassez de tempo.  

 A recente publicação do manual EB70-MC-10.306 - Batalhão de Infantaria 

Mecanizado, em 16 de agosto de 2019, possui um capítulo sobre OCCA, onde é 

possível verificar que a doutrina sobre o assunto é de certa forma limitada, uma vez 

que não aborda TTP para emprego da VBTP GUARANI nesse tipo de operação, 

mas mostra essa importância na doutrina militar terrestre.  

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

proposto, pois através da análise dos resultados obtidos é possível concluir sobre 

TTP eficientes que foram adotadas em OCCA. Para suprir a escassez de 

bibliografia, as experiências vividas pelos militares durante as Operações Furacão, 

em 2017 e em 2018, com emprego da VBTP GUARANI, permitiram executar a 

pesquisa proposta, bem como os relatórios da operação e a opinião de militares 

especialistas enriqueceram a coleta de dados e corroboraram os objetivos 

propostos. 

 Para colaborar com o desenvolvimento da doutrina da tropa mecanizada, foi 

elaborada uma proposta de emprego da VBTP GUARANI em OCCA, constante do 

apêndice “C", abordando técnicas, táticas e procedimentos que visam melhorar o 

emprego da viatura em um ambiente operacional urbano, e um apêndice “D” - 

sugestão de temas para pesquisas científicas acerca do tema. 

 Por fim, pretende-se desenvolver a mentalidade operacional do emprego da 

VBTP GUARANI, principalmente em OCCA, aprimorando os recursos humanos e o 

material empregado, para que seja empregada de forma efetiva e que as 

experiências vivenciadas não se percam no histórico operacional do Exército 

Brasileiro. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO EM APOIO À PESQUISA DE CAMPO  

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

Mestrado em Ciências Militares  

        Sou o Cap RAFAEL BARROS DOS SANTOS SINZATO, da turma de formação 

de 2009 da AMAN, mestrando em Ciências Militares, ora cursando a Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).  

 Estou realizando uma pesquisa para solucionar o seguinte problema: qual a 

forma de emprego doutrinário da VBTP GUARANI que atende as 

peculiaridades das Operações de Cooperação e Coordenação com Agências 

em comunidades do Rio de Janeiro? 
 Desejo que o senhor(a) contribua na elaboração do meu trabalho, 

respondendo ao presente questionário. Suas informações são de grande 

importância e poderão servir de subsídios para o aprimoramento da doutrina militar 

terrestre do Exército Brasileiro. 

 As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA) 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 como a Garantia da 

Lei e da Ordem (GLO). São operações executadas por elementos do EB em apoio 

aos órgãos ou instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicos 
ou privados, nacionais ou internacionais), definidos genericamente como 

agências. Destinam-se a conciliar interesses e coordenar esforços para a 

consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem comum. 

Buscam evitar a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a divergência de 

soluções, levando os envolvidos a atuarem com eficiência, eficácia, efetividade e 

menores custos.  
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1) Qual o posto ou graduação? 

(  ) Cel 

(  ) Ten Cel 

(  ) Major 

(  ) Capitão 

(  ) Tenente 

(  ) Sargento 

(  ) Cabo 

(  ) Soldado 

2 ) O Sr (a) pertence a qual OM? 

___________________________________________________________________ 

3) Caso o Sr(a) tenha realizado algum curso/estágio da VBTP GUARANI (civil ou 

militar), cite abaixo: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4) Cite quais Operações o Sr(a) participou?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5) Quantas vezes o Sr(a) executou MISSÕES REAIS com emprego de VBTP 

GUARANI em OCCA? 

(  ) Nenhuma vez 

(  ) Uma vez 

(  ) Duas vezes 

(  ) Três vezes 

(  ) Quatro vezes 

(  ) Mais de quatro vezes 
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6) Caso tenha participado de adestramentos ou missões reais em OCCA com 

emprego de VBTP GUARANI, o Sr(a) considerou eficiente a utilização desse meio? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

7) Durante as OCCA quais foram as formas de emprego da VBTP GUARANI? 

Assinale todas as opções pertinentes. 

(  ) Patrulhamento ostensivo 

(  ) Transporte de pessoal 

(  ) Transporte de material 

(  ) Transporte de elementos de forças especiais 

(  ) PBCVU, Check Points e Static Points 

(  ) Atirador de REMAX 

(  ) Outros: 

8) O Senhor(a) observou alguma oportunidade de melhoria? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9) Na sua opinião, o emprego da VBTP GUARANI causa efeito de dissuasão sobre 

os Agentes Perturbadores da Ordem Pública (APOP)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

10) Durante as OCCA, em qual nível o Sr (a) foi empregado na maior parte do 

tempo?  

(  ) Grupo de Combate 

(  ) Pelotão 

(  ) Companhia 
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11) Em média, qual o tempo de duração das OCCA que o Sr (a) participou? 

(  ) 12 horas 

(  ) 24 horas 

(  ) 48 horas 

(  ) 72 horas 

(  ) mais de 72 horas 

12) Com relação ao deslocamento da GUARANI, na sua opinião, a viatura consegue 

transitar com facilidade nas grandes vias urbanas da cidade do Rio de Janeiro? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

13) E no interior das comunidades? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

(  ) Com restrição 

14) A VBTP GUARANI foi utilizada para remoção e transposição de obstáculos, tipo 

barricada, com eficiência?  

(  ) Sim 

(  ) Não  

(  ) Parcialmente 

15) O Sr(a) considera a blindagem da VBTP GUARANI eficiente?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Com restrições 

16) Quais equipamentos o Sr(a) empregou como meio de comunicação no interior 

da VBTP GUARANI? Assinale mais de uma opção (SFC). 

(  ) Rádio Motorola 

(  ) Celular 

(  ) Aplicativos de mensagem 
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(  ) Sistema C2 - Pacificador 

(  ) Rádio Veicular Falcon 

(  ) Outro: 

17) Na sua opinião, levando em consideração a proporcionalidade da força, o 

Reparo de Metralhadora Automatizado X (REMAX) é eficiente em OCCA? 

(  ) Sim, com metralhadora MAG (7,62 mm) 

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

(  ) Não utilizou o REMAX (estava na viatura) 

(  ) A Viatura não possuía o REMAX 

(  ) Não 

18) Na sua opinião, a visão térmica do REMAX é eficiente em OCCA? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

19) A VBTP GUARANI possui dimensões consideráveis. Na sua opinião, esse tipo 

de viatura é apta a operar nas comunidades do RJ? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

20) Caso o Sr(a) deseje apresentar sugestões a respeito do emprego da VBTP 

GUARANI nas OCCA em 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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MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 

 A sua opinião e suas experiências profissionais são de fundamental 

importância para o desenvolvimento e conclusão desta pesquisa. As informações 

coletadas poderão contribuir para o aperfeiçoamento da Doutrina Militar Terrestre e 

evolução do Exército Brasileiro.  

 Coloco-me inteiramente à disposição para dúvidas, sugestões e/ou críticas.  

e-mail: rafaelsinzato@hotmail.com; telefone: (021) 99776-4030 

mailto:rafaelsinzato@hotmail.com


113

APÊNDICE B- ROTEIRO DE ENTREVISTA 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

Mestrado em Ciências Militares 

 Sou o Cap RAFAEL BARROS DOS SANTOS SINZATO, da turma de 

formação de 2009 da AMAN, mestrando em Ciências Militares, ora cursando a 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).  

 Estou realizando uma pesquisa para solucionar o seguinte problema: qual a 

forma de emprego doutrinário da VBTP GUARANI que atende as peculiaridades das 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências em comunidades do Rio 

de Janeiro? 

 Desejo que o senhor(a) contribua na elaboração do meu trabalho, 

respondendo à presente entrevista. Suas informações são de grande importância e 

poderão servir de subsídios para o aprimoramento da doutrina militar terrestre do 

Exército Brasileiro. 

 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 como a Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

São operações executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos ou 

instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, 

nacionais ou internacionais), definidos genericamente como agências. Destinam-se 

a conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos ou 

propósitos convergentes que atendam ao bem comum. Buscam evitar a duplicidade 

de ações, a dispersão de recursos e a divergência de soluções, levando os 

envolvidos a atuarem com eficiência, eficácia, efetividade e menores custos.  

 Em face do exposto, faço os seguintes questionamentos:  

P/G - Nome Completo OM
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1. Como o senhor(a) avalia, quanto à relevância, o emprego de tropa mecanizada 

em OCCA em comunidades do Rio de Janeiro atualmente?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. O senhor(a) acredita que a doutrina de utilização da VBTP GUARANI em OCCA 

precisa de atualização? Justifique. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. A OM do senhor(a) já foi empregada em missões reais ou adestramentos com a 

VBTP GUARANI em OCCA? Se sim, quais as formas de emprego?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. O senhor(a) acredita que a VBTP GUARANI é apta a realizar OCCA em um 

ambiente operacional urbano? Cite as razões. 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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5. Quais táticas, técnicas e procedimentos (TTP) com a VBTP GUARANI que o 

senhor(a) acredita serem mais importantes em OCCA em comunidades do RJ? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. O senhor(a) enxerga alguma forma de emprego da VBTP GUARANI em OCCA 

em comunidades do RJ que não está sendo utilizada atualmente? Se sim, 

explique. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Com relação a estrutura física da VBTP GUARANI, como o senhor(a) avalia o 

desempenho em OCCA em comunidades do RJ? Se possível, cite pontos 

positivos e negativos. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. O senhor(a) enxerga a necessidade de aquisição de algum material específico, 

adaptação para o uso na viatura e/ou inutilidade durante as operações, seja  de 

caráter coletivo, individual ou estrutural, para o emprego eficiente da VBTP 

GUARANI nas OCCA em comunidades do RJ?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



116

9. O senhor(a) tem experiência com o emprego de viaturas mecanizadas de 

Exércitos de outros países? Se sim, quais foram as principais lições aprendidas? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10.Com relação a pergunta anterior, o Exército desse país dispõe de tecnologias no 

emprego de tropa mecanizada, principalmente em ambiente operacional urbano, 

que não são empregadas pelo Exército Brasileiro? Se sim, quais são? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

11.  Caso o senhor(a) deseje apresentar sugestões a respeito do emprego da VBTP 

GUARANI nas OCCA em 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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MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 

 A sua opinião e suas experiências profissionais são de fundamental 

importância para o desenvolvimento e conclusão desta pesquisa. As informações 

coletadas poderão contribuir para o aperfeiçoamento da Doutrina Militar Terrestre e 

evolução do Exército Brasileiro.  

 Coloco-me inteiramente à disposição para dúvidas, sugestões e/ou críticas.  

e-mail: rafaelsinzato@hotmail.com; telefone: (021) 99776-4030 

mailto:rafaelsinzato@hotmail.com
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APÊNDICE C - PROPOSTA DE TÉCNICAS, TÁTICAS E PROCEDIMENTOS DA 

VBTP GUARANI EM OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM 

AGÊNCIAS

 1. Preparação dos motoristas para o ambiente urbano 

 A VBTP GUARANI aumentou a capacidade de transporte da Forças Terrestre 

e devido a sua peculiaridade tecnológica e física, exige um bom preparo técnico e 

operacional por parte de seus condutores. As OCCA ocorrem, na maioria das vezes, 

em ambiente operacional urbano, e a inobservância de procedimentos de segurança 

pode ocasionar acidentes com perdas de vidas humanas. 

 É necessário a realização de aperfeiçoamento da condução da VBTP 

GUARANI para o emprego em cenários como comunidades, uma vez que os 

motoristas não estão acostumados a conduzir uma viatura larga em ruas 

densamente povoadas. Estas TTP podem ser aprimoradas com a implantação de 

um sistema de certificação de motoristas, onde há controle do número de horas em 

função (Banco de Horas). 

 Tal medida pode auxiliar o planejamento de emprego da VBTP GUARANI em 

missões específicas que exijam mais experiência e aptidão por parte do condutor. 

 Outra medida necessária é o adestramento do motorista para condução do 

veículo com a escotilha fechada. Tal procedimento é necessário pela dificuldade e 

limitações que o condutor sofre ao dirigir utilizando os equipamentos ópticos 

auxiliares. Esse procedimento visa aproximar os motoristas do cenário que será 

encontrado em operações que exijam a utilização da proteção blindada. 

  

 2. Emprego da VBTP GUARANI em conjunto com outras viaturas 

 As missões normalmente atribuídas em OCCA são: cercar, isolar, investir, 

realizar ações de estabilização, estabelecer posto de bloqueio de vias urbanas e de 

estradas e patrulhamentos. Podem ocorrer simultaneamente ou sucessivamente 

dentro da área de operações, em ritmo de operações continuadas, exigindo um 

planejamento administrativo de transporte de material por parte do Cmt da fração. A 
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VBTP GUARANI não possui espaço físico para transporte de material de PBCVU, 

por exemplo, tornando necessário o apoio de viaturas com capacidade de carga. 

Outras necessidades podem ocorrer em consequência do dinamismo das ações, 

como a evacuação de ferido, condução de presos ou apreensão de material, 

preservando o emprego tático da VBTP GUARANI na zona de ação. Na figura 31 

pode ser observado o emprego conjunto do GUARANI com a Marruá.  

FIGURA 31 – Emprego da VBTP GUARANI com a Viatura MARRUÁ para patrulhamento 
Fonte: o autor 

 3. Instalação de lâmina frontal para remoção de obstáculos 

 A instalação de uma lâmina frontal para abertura de passagem em OCCA 

aumenta a mobilidade da VBTP GUARANI. Nas últimas grandes operações que o 

EB participou em comunidades do RJ, uma prática comum dos APOP era a 

instalação de obstáculos visando impedir ou restringir o movimento de viaturas no 

interior da área de operações. Dessa forma, é viável a instalação de uma lâmina à 

frente da viatura conforme foi realizado no Haiti, como pode ser observado na figura 

32 a seguir. 
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FIGURA 32 – URUTU com lâmina frontal para remoção de obstáculo 
Fonte: DEFESANET (2019) 

4. Emprego do REMAX  

FIGURA 33 – REMAX com Metralhadora 7,62mm MAG 
Fonte: o autor 

 A VBTP GUARANI é dotada do REMAX (Reparo de Metralhadora 

Automatizada X) que é uma estação de armas remotamente controlada giro-

estabilizada para metralhadoras 12,7 mm e 7,62 mm. Oferece a capacidade de 

operar remotamente no interior da viatura com alta precisão no tiro em movimento 
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(rajada, intermitente e total). Possui lançador de granadas fumígenas, sensores 

ópticos, câmera termal  e telêmetro laser, como pode ser observado na figura 33. 

 Sua utilização para o tiro seletivo é viável em OCCA que envolvam o 

investimento em localidades sob fogos dos APOP. Nesse contexto, o adestramento 

do atirador é importante para não prejudicar o rendimento operacional da viatura, 

explorando a proteção blindada e mantendo a impulsão do ataque, proporcionando 

segurança e vantagem para a tropa. O atirador é o responsável pela busca, 

detecção, reconhecimento, identificação e engajamento de alvos que são potenciais 

ameaças ao carro e aos elementos desembarcados, como ser observado na figura 

34 a seguir. 

FIGURA 34 – Tela de controle do REMAX no interior da VBTP GUARANI 
Fonte: o autor 

 Outra aplicação é a possibilidade de observação proporcionada pelos meios 

ópticos, permitindo ao Cmt do carro estar abrigado e ter consciência situacional na 

área de operações.  

 Ressalta-se a necessidade de constante adestramento técnico e tático do 

atirador da viatura para que não se perca a 'expertise' de um armamento com 

tecnologia de ponta. 
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5. Emprego da Torre PLATT  

FIGURA 35 – VBTP GUARANI equipada com Torre PLATT 
Fonte: o autor 
  

  A utilização da Torre PLATT, uma estação manual operada diretamente pelo 

atirador com proteção balística na VBTP GUARANI, como pode ser observado na 

figura 35, necessita de um adestramento específico para o atirador simulando o 

cenário encontrado em OCCA, para empregar a VBTP GUARANI de forma eficiente. 

A realização de módulos de tiro com a Torre PLATT aumenta a experiência do 

manuseio do material. 

 6. Transporte de tropa de outra natureza 

 O emprego de VBTP GUARANI para transporte de tropa de outra natureza, 

garantindo mobilidade e proteção blindada, é uma possibilidade a ser considerada 

nas operações de amplo espectro, como ocorreu nas Operações Furacão, 

realizadas na cidade do Rio de Janeiro em 2019, onde o GUARANI foi utilizado por 

Policiais Civis e Militares, Elementos de Forças Especiais e tropas da Brigada de 

Infantaria Paraquedista para deslocamento no interior das comunidades. 

 É interessante que caso seja adotado esse tipo de procedimento, a tropa a 

ser transportada receba instruções da guarnição da VBTP GUARANI sobre as 

possibilidades e limitações da viatura e que seja realizado briefings sobre as 
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condutas de embarque, desembarque e ocupação da viatura. Esse procedimento 

visa nivelar o conhecimento para o emprego de forma eficiente do carro em OCCA. 

7. Pista de Orientação em Ambiente Urbano 

 É conveniente que seja realizado uma pista de orientação em ambiente 

urbano para todos os comandantes de fração. Os dispositivos GPS visam facilitar o 

deslocamento das frações pelo ambiente operacional urbano, porém muitas das 

vezes o trajeto escolhido não atende as peculiaridades do deslocamento em 

comboio e as dimensões da VBTP GUARANI, principalmente no interior das 

comunidades. Essa técnica visa evitar eventuais erros de posicionamento das 

frações e/ou escolha de itinerários que possam prejudicar o dinamismo das ações 

em OCCA. 

8. Realização de pistas de simulação em ambiente urbano 

FIGURA 36 – Posto de Segurança Estático no interior do Complexo do Alemão 
Fonte: o autor 

 Com a finalidade de melhorar a capacidade técnica e tática das frações, é 

conveniente que os exercícios sejam realizados com o máximo de realismo possível, 

com armamento e equipamento, para que os militares obtenham a consciência tática 

do emprego da VBTP GUARANI. Este procedimento visa aproximar os elementos 

integrantes da guarnição do cenário que será encontrado em OCCA, utilizando das 

regras de engajamento estabelecidas pelo escalão superior.  
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 Na figura 36 pode ser observado um possível cenário de emprego da viatura 

no interior de uma comunidade.  

 9.  Cia Fuz Mec com 04 (quatro) Pel Fuz 

 A Cia Fuz Mec é composta por 04 (quatro) pelotões, sendo 03 (três) de 

fuzileiros e 01 (um) pelotão de apoio, composto por peças de apoio de fogo da SU.  

Visando as peculiaridades do emprego do armamento em OCCA, principalmente o 

de caráter coletivo, o emprego de 04 (quatro) pelotões de fuzileiros, a exemplo do 

que já foi utilizado no Haiti, aumenta o poder de combate e possibilita maior 

flexibilidade para o Cmt SU, visto que armamentos como morteiro e canhões 

anticarro não são empregados em OCCA. 

 10. Realização de pistas de Tiro Embarcado 

 É viável que seja realizado módulos de tiro embarcado na VBTP GUARANI 

para sua guarnição. Dessa forma, seria possível verificar as dificuldades e simular 

com realismo um possível cenário a ser encontrado pelos militares. Os módulos 

devem abranger não só o emprego do fuzil mas também os armamentos menos 

letais como: espingarda calibre 12 com munição de borracha, granadas antidistúrbio, 

sprays de pimenta e lançadores de granadas lacrimogêneas. Essa técnica visa 

atender ao possível cenário de um controle de distúrbio da população, com o uso 

proporcional da força em OCCA. 

 11. Procedimento de embarque 

  

 Para possibilitar maior segurança no embarque ou desembarque, é 

interessante que a porta ou a rampa esteja voltada para uma direção segura, 

evitando que, caso ocorra, algum disparo por parte de algum APOP na direção da 

viatura, a munição não entre nesse veículo e cause baixas nos ocupantes que estão 

dentro do blindado. Este procedimento foi utilizado pelas tropas blindadas no 

Complexo da Maré (Operação São Francisco) em 2014. 
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 12. Emprego do Fuzil IA2 

  

 É conveniente a utilização pela tropa mecanizada do fuzil IA2, por possuir 

dimensões menores em comparação ao FAL e Para-FAL, para facilitar o embarque e 

desembarque, sendo possível rebater a coronha e ganhar espaço no interior da 

viatura. Esse procedimento proporciona maior mobilidade a tropa embarcada.   

  

 13. Emprego da VBTP GUARANI em conjunto com motos 

 É interessante a realização do patrulhamento em conjunto com motos para 

possibilitar o acesso a pontos em que não é apropriado a VBTP GUARANI transitar, 

permitindo o reconhecimento de eixo e a escolha do melhor itinerário de 

patrulhamento. Tal procedimento é interessante pelas irregularidades das ruas no 

interior das comunidades.  

  

 14. Patrulhamento com apoio mútuo 

 Com a finalidade de melhorar a segurança, é de grande valia que haja 

militares realizando o apoio mútuo quando houver tropa desembarcada. Essa 

conduta permite a observação dos ângulos mortos da VBTP GUARANI e a proteção 

no embarque e desembarque na viatura. Esse procedimento visa aumentar a 

proteção, face às ameaças apresentadas no ambiente urbano, uma vez que na 

maioria das vezes o motorista é obrigado a conduzir a viatura desescotilhado.  

 15. Motorista substituto 

 É viável que pelo menos 01 (um) militar por GC esteja habilitado a conduzir a 

VBTP GUARANI caso o motorista seja ferido. Além disso, deverão ser padronizados 

os procedimentos no atendimento e substituição do militar, proporcionando a 

segurança necessária para a tropa embarcada.  
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APÊNDICE D - SUGESTÃO DE TEMAS PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS ACERCA 

DO TEMA VBTP GUARANI EM OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E 

COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS 

 As sugestões abaixo apresentadas baseiam-se nos temas a serem 

desenvolvidos e/ou consolidados no tocante à doutrina da VBTP GUARANI em 

OCCA, devidamente alinhados com as demandas operacionais das OM. 

 Sugere-se que estes temas sejam explorados nos estabelecimentos de 

ensino do Exército Brasileiro, de modo a possibilitar a convergência de esforços no 

sentido de suprir as lacunas doutrinárias. 

1. Doutrina Militar Terrestre  

Ordem Tema

1 O Batalhão de Infantaria Mecanizado nas Operações de 
Cooperação e Coordenação com Agências.

2 O Batalhão de Infantaria Mecanizado nas Operações de Garantia 
da Lei e da Ordem.

3 O Batalhão de Infantaria Mecanizado na Intervenção Federal 
ocorrida no Rio de Janeiro em 2018.

4 O Batalhão de Infantaria Mecanizado em OCCA: organização, 
preparo e emprego.

5 O Batalhão de Infantaria Mecanizado em OCCA: possibilidades e 
limitações.

6 O Pelotão de Infantaria Mecanizado nas Operações de 
Cooperação e Coordenação com Agências.

7 O Pelotão de Infantaria Mecanizado nas Operações de Garantia da 
Lei e da Ordem.

8 O Pelotão de Infantaria Mecanizado na Intervenção Federal 
ocorrida no Rio de Janeiro em 2018.

9 O emprego conjunto da VBTP GUARANI e das Forças Especiais.

10 A VBTP GUARANI nas Operações de Cooperação e Coordenação 
com Agências.

11 A VBTP GUARANI nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem.

12 A VBTP GUARANI na Intervenção Federal ocorrida no Rio de 
Janeiro em 2018.

13 A VBTP GUARANI em OCCA: possibilidades e limitações.

14 O REMAX em OCCA: possibilidades e limitações.


