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RESUMO

TTP PARA A PLATAFORMA GUARANI EM OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E
COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS: POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES

AUTOR: Marcos Vinícius Felcker
ORIENTADOR: Alexandre Medeiros Picinini

A Viatura Blindada de Transporte de Pessoal – Média sobre Rodas “Guarani”, desenvolvida
pelo  Exército  Brasileiro  em  parceria  com  a  IVECO,  se  constitui  em  um  dos  Projetos
Estratégicos do Exército Brasileiro. Esse projeto visa atender às especificações e necessidades
da força: uma viatura moderna e capaz de oferecer mobilidade e seguranças as tropas e a sua
tripulação. 
Além de transformar as organizações militares de Infantaria Motorizada em Mecanizada, o
Projeto  Guarani  é  um dos Projetos  Estratégicos  do Exército  Brasileiro e  um dos grandes
transformadores do seu poder de combate. 
Essa nova viatura proporciona maior capacidade operacional e dissuasória à Força Terrestre e
já comprovaram sua qualidade em diversos tipos de operações. O uso e eficiência do emprego
de viaturas blindadas em ambientes humanizados é comprovado, também, pelo interesse de
Forças Armadas de diferentes países em se interessarem em obter unidades do Guarani.
Dessa forma, esse trabalho se constituiu em uma análise das táticas, técnicas e procedimentos
das  VBTP-MR “Guarani” empregadas  em Operações  de  Cooperação e  Coordenação com
Agências, com a intenção de verificar a viabilidade do emprego de uma viatura com essas
características em operações com características tão específicas e que limitam tanto o real
potencial do “Guarani”, e quais são as possibilidades e limitações da viatura quando inserida
nesse tipo de operação.

Palavras-chave: VBTP-MR “Guarani”; Viatura Blindada de Transporte de Pessoal; 
Operações de Cooperação e Coordenação com Agências; Projetos Estratégicos do Exército 
Brasileiro;



ABSTRACT

TACTICS, TECHNIQUES AND PROCEDURES FOR THE GUARANI PLATFORM
IN OPERATIONS OF COOPERATION AND COORDINATION WITH AGENCIES:

POSSIBILITIES AND LIMITATIONS

AUTHOR: Marcos Vinícius Felcker
ADVISOR: Alexandre Medeiros Picinini

The Guarani Armored Personnel Transport Car - Average on Wheels "Guarani", developed by
the Brazilian Army in partnership with IVECO, constitutes one of the Strategic Projects of the
Brazilian Army. This project aims to meet the specifications and needs of the force: a modern
vehicle and able to offer mobility and security to the troops and their crew.
In addition to transforming military organizations from Motorized Infantry into Mechanized,
Project Guarani is one of the Strategic Projects of the Brazilian Army and one of the great
transformers of its combat power.
This new vehicle provides greater operational and dissuasive capacity to the Land Force and
has already proven its quality in several types of operations. The use and efficiency of the use
of armored vehicles in humanized environments is also evidenced by the interest of Armed
Forces of different countries in getting interested in obtaining units of Guarani.
Thus,  this  work consisted  of  an analysis  of  the tactics,  techniques  and procedures  of  the
"Guarani" VBTP-MRs used in Operations of Cooperation and Coordination with Agencies,
with the intention of verifying the feasibility of using a vehicle with these characteristics in
operations  with  characteristics  so  specific  and  that  limit  both  the  real  potential  of  the
"Guarani", and what are the possibilities and limitations of the vehicle when inserted in this
type of operation.

Keywords: VBTP-MR "Guarani"; Armored Car of Personnel Transport; Cooperation and 
Coordination with Agencies; Strategic Projects of the Brazilian Army;
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1 INTRODUÇÃO

A  Viatura  Blindada  de  Transporte  de  Pessoal  –  Média  sobre  Rodas  “Guarani”,

desenvolvida pelo Exército Brasileiro em parceria com a IVECO, se constitui em um dos

Projetos  Estratégicos do Exército  Brasileiro.  Esse projeto visa atender  às especificações  e

necessidades da força: uma viatura moderna e capaz de oferecer mobilidade e seguranças as

tropas e a sua tripulação. 

A primeira oportunidade de se utilizar o Guarani e testá-lo in loco foi durante uma

Operação de Cooperação e Coordenação com Agências, mais especificamente de Operações

de Garantia da Lei e da Ordem: a Operação São Francisco, no Complexo da Maré, realizada

no ano de 2014. Nessa operação foi possível perceber os diversos benefícios de se utilizar

essa viatura, mas também, as diversas dificuldades que vieram com ela. 

Além  de  transformar  as  organizações  militares  de  Infantaria  Motorizada  em

Mecanizada, o Projeto Guarani é um dos Projetos Estratégicos do Exército Brasileiro e um

dos grandes transformadores do seu poder de combate. Essa nova viatura proporciona maior

capacidade operacional e dissuasória à Força Terrestre e já comprovaram sua qualidade nas

operações do Complexo da Maré, por exemplo. O uso e eficiência do emprego de viaturas

blindadas  em  ambientes  humanizados  é  comprovado,  também,  pelo  interesse  de  Forças

Armadas de diferentes países em se interessarem em obter unidades do Guarani.

Durante a Guerra do Iraque, as imagens de blindados no coração de Bagdá desmistificaram
as  dúvidas  sobre  a  eficiência  de  frações  blindadas  em  áreas  humanizadas.  O  Coronel
Perkins, Comandante da Spartan Brigade, disse aos seus oficiais que “[..] a única maneira
de se terminar rapidamente esta guerra seria colocar tanks nos terrenos dos palácios de
Sadam Hussein [...]. (MESQUITA, 2006)

Delimitamos, então, o tema principal do trabalho que constitui-se de uma análise das

táticas,  técnicas  e  procedimentos das VBTP-MR “Guarani” empregadas em Operações de

Cooperação  e  Coordenação  com Agências,  com a  intenção  de  verificar  a  viabilidade  do

emprego  de  uma  viatura  com  essas  características  em  operações  com  características  tão

específicas e que limitam tanto o real potencial do “Guarani”, e quais são as possibilidades e

limitações da viatura quando inserida nesse tipo de operação.

A importância desse trabalho é devido ao fato de que esse tipo operação está ganhando

crescente importância no Exército Brasileiro e, hoje, se constitui em uma das operações mais

realizadas pela Força Terrestre. Além disso, o emprego de viaturas blindadas em ambientes

humanizados,  onde ocorrem a maioria das Operações de Cooperação e Coordenação com



Agências,  vêm  sendo  empregado  com  frequência  em  países  como  Estados  Unidos  e

Inglaterra,  no Iraque e no Afeganistão,  respectivamente.  Portanto,  se faz necessário saber

quais são as limitações e as possibilidades do emprego dessa viatura no país.

Portanto, delimitamos o objetivo geral desse trabalho em analisar o emprego da VBTP-

MR  “Guarani”  em  Operações  de  Cooperação  e  Coordenação  com  Agências,  suas

possibilidades e limitações.

Para chegarmos ao nosso objetivo, nossas principais fontes de pesquisa foram baseadas

em pesquisas bibliográficas e coleta de dados através de monografias, artigos, revistas e dados

documentais, além do relato de militares que atuaram com o Guarani nesse tipo de operação.

Sendo assim, a presente monografia está estruturada da seguinte forma: 

O segundo capítulo traz nosso referencial teórico e introduz a VBTP-MR “Guarani”, faz

uma análise das características e do emprego da VBTP-MR “Guarani”, suas possibilidades e

limitações em um contexto geral. Nossa principal fonte de consulta baseou-se no Caderno de

Instrução: O Pelotão De Fuzileiros Mecanizado E Sua Maneabilidade (CI-11.412) de 2017 e

introduz  o  conceito  de  Operações  de  Cooperação  e  Coordenação  com  Agências,  onde

apresentamos as características e conceitos importantes desse tipo de operação, que apresenta

crescente relevância nos  combates atuais.  Para elaboração deste  capítulo utilizamos como

fonte principal o Manual de Operações do Exército Brasileiro (EB70-MC-10-223) de 2017

O terceiro capítulo versa sobre nosso referencial metodológico e explicita nosso método

de estudo.

No  quarto  capítulo,  apresentamos  as  conclusões  que  chegamos  com o  questionário

respondido  por  militares  que  atuaram  efetivamente  com  a  VBTP-MR  “Guarani”  em

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências, trazendo experiências in loco sobre

as  possibilidades  e  limitações  do  uso  dessa  viatura  nesse  tipo  de  operação.  Para  isso,

utilizamos  como  fontes  o  questionário  que  segue  em anexo,  o  Caderno  de  Instrução:  O

Pelotão De Fuzileiros Mecanizado E Sua Maneabilidade (CI-11.412) de 2017 e o Manual de

Operações do Exército Brasileiro (EB70-MC-10-223) de 2017. 

Por fim, o quinto capítulo visa sintetizar os outros capítulos e traz uma análise, uma

conclusão e nossas considerações finais sobre a pesquisa. 



1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Analisar as táticas, técnicas e procedimento da VBTP-MR “Guarani” quando utilizada

em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências e verificar suas possibilidades e

limitações quando empregada nesse tipo específico de operações.

1.1.2 Objetivos específicos

Analisar as características da VBTP-MR “Guarani”, suas possibilidades e limitações.

Conceituar Operações de Cooperação e Coordenação com Agências.

Coletar dados e informações sobre o emprego da VBTP-MR “Guarani” com militares

que a utilizaram recentemente em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências

Analisar  o  emprego  da  VBTP-MR  “Guarani”  em  Operações  de  Cooperação  e

Coordenação com Agências e verificar suas possibilidades e limitações.



2 REFERENCIAL TEÓRICO

O tema da pesquisa está inserido na área de Doutrina e Operações Militares: Técnicas,

Táticas e Procedimentos para a Plataforma Guarani.

A monografia  se  constituiu  de  uma análise  das  táticas,  técnicas  e  procedimento  da

VBTP-MR “Guarani” quando utilizada em Operações de Cooperação e Coordenação com

Agências e suas possibilidades e limitações nesse tipo de operação.

O estudo foi exploratório,  tendo em vista que existe pouco material  produzido pelo

Exército Brasileiro por se tratar de um projeto em experimentação doutrinária. A coleta de

dados foi realizada através de dados de Manuais de Campanha, Manuais Técnicos, Cadernos

de Instrução, Monografias e Artigos Científicos e entrevista com militares que utilizaram o

Guarani recentemente.

O presente  estudo  visa  à  corroboração  da  importância  do  emprego  desse  meio  em

Operações de Coordenação e Cooperação com Agências,  suas possibilidades e limitações,

usando  como  exemplo  de  seu  emprego  as  experiências  de  militares  que  utilizaram

efetivamente a nova viatura do Exército Brasileiro.

2.1 VIATURA BLINDADA DE TRANSPORTE DE PESSOAL MÉDIA SOBRE RODAS

“GUARANI”

A Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média sobre Rodas “Guarani” (VBTP-MR

Guarani)  é  o  mais  novo  aparato  bélico  do  Exército  Brasileiro  e  um  de  seus  programas

estratégicos para defesa interna e externa, conforme a Estratégia Nacional de Defesa (E.N.D./

2008) criada pelo Ministério da Defesa a fim de atualizar, reorganizar e reestruturar o Exército

Brasileiro.

A inserção do Guarani nas tropas brasileiras visa atender a uma tendência mundial de

preparar as tropas para situações de menores proporções como as operações de pacificação,

estabilização, defesa interna e externa. A sua concepção vem da necessidade de forças com

maior  potência  de  fogo  e  mobilidade.  Dessa  forma,  o  Guarani  cumpre  sua  missão,  pois

proporciona  mobilidade,  elevado  poder  de  fogo,  proteção  blindada,  ação  de  choque,

flexibilidade, sistema de comunicações amplo e flexível e capacidade de combate embarcado.

(CI EB70-CI-11.412)

A Estratégia Nacional de Defesa (E.N.D./2008) criada pelo Ministério da Defesa busca

a reestruturação das Forças Armadas e a reorganização da indústria nacional de Defesa. O



Exército, inserido nesse contexto, lançou, então, sua estratégia de transformação da Força.

Dentro de seus planos foram criados diversos projetos, sendo um deles o Projeto Guarani.

O “Guarani” é uma viatura blindada de transporte de pessoa média sobre rodas (VBTP-

MR)  desenvolvida  pelo  Exército  Brasileiro  em parceria  com a  IVECO  e  representa  um

importante avanço no Exército Brasileiro.

Figura 1 - VBTP-MR “Guarani”

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO

Essa viatura surgiu como uma maneira de substituir as viaturas EE-11 Urutu e EE-9

“Cascavel” que são usadas pelo Exército Brasileiro a mais de 40 anos e que não atendem mais

às necessidades do campo de batalha atual. Foi projetado para oferecer mobilidade, segurança,

versatilidade e flexibilidade, além da possibilidade de operar em diversos tipos de conflitos.

O “Guarani”  possui  espaço interno para  onze  homens,  sendo três  tripulantes  e  oito

combatentes. Sua blindagem oferece proteção contra munição calibre 7,62 mm. perfurante, e

pode receber uma blindagem adicional que aumenta a resistência a disparos, podendo resistir

a munições .50. É capaz, também, de resistir à 6kgs de explosivo (minas) sob a viatura sem

causar grandes danos aos seus ocupantes. Além disso, possui grande flexibilidade, podendo

ser  dotado  de  canhão  30 mm ou  de  metralhadora  .50  como armamento  principal  e  uma



metralhadora 7.62 mm como armamento secundário. Possui autonomia de até 600 km, o que

garante sua continuidade no combate. (EXÉRCITO BRASILEIRO,  2008)

A viatura tem 6,91 m de comprimento, 2,70 m de largura e 2,34 m de altura, permitindo

ser transportado por aeronave KC-390. Seu peso total é de 18 toneladas e possui tração 6x6.

Possui cerca de 383CV de potência e um torque de 1514N.m. O motor, a diesel, também

opera  com querosene  de  aviação,  conferindo maior  versatilidade  de  atuação em qualquer

ambiente operacional, pois usa o mesmo combustível das aeronaves. Conta com transmissão

automática  de 6 velocidades,  podendo atingir  até  110 km/h.  (EXÉRCITO BRASILEIRO,

2008)

Figura 2 - Imagem meramente ilustrativa das capacidades da VBTP-MR Guarani

Fonte: MT 2355-005-12

A  implementação  da  VBTP-MR  “Guarani”  modificou  consubstancialmente  a

organização do Exército Brasileiro,  substituindo as Brigadas de Infantaria Motorizada por

Brigadas de Infantaria Mecanizada e modernizando as Brigadas de Cavalaria Mecanizadas.

Isso se constitui em um dos pilares do Projeto Guarani e é um dos principais projetos de

transformação do Exército Brasileiro.

2.1.1 Características

Segundo  o  Caderno  de  Instrução:  O  Pelotão  de  Fuzileiros  Mecanizado  e  sua

Maneabilidade, de 2017, o “Guarani” possui as seguintes características:



“Mobilidade: resultante da grande velocidade em estrada, da possibilidade de deslocamento
através campo,  da capacidade de transposição de obstáculos  e  do raio de ação de suas
viaturas.
Poder de fogo: assegurada pelo seu armamento orgânico,  notadamente os canhões e as
armas  automáticas  (metralhadoras  pesadas  e  leves),  complementado  com  emprego  do
Sistema de Armas Remotamente Controlado (SARC).
Proteção blindada: proporcionada, em grau relativo, pela blindagem de suas viaturas, que
resguardam  suas  guarnições  contra  os  fogos  de  armas  portáteis,  minas  terrestres,
fragmentos de granadas de morteiros e de artilharia.
Sistema de comunicações amplo e flexível: proporcionado particularmente pelos meios de
comunicações de que é dotado, que asseguram ligações rápidas e flexíveis com o escalão
superior e com os elementos subordinados. As VBTP-MR estão dotadas de um sistema de
comando, controle e comunicações, com capacidade de transmissão de dados integrados a
um sistema de Gerenciamento do Campo de Batalha (GCB). Estes equipamentos fornecem
informações sobre o movimento em tempo real, do posicionamento das frações, localização
de tropas amigas, inimigas, transmissão de ordens, calcos e mensagem pré-formatadas. Isso
garante a decisão adequada e oportuna em qualquer situação de emprego, permitindo que os
comandantes  possam se  antecipar  aos  oponentes  e  decidir  pelo  emprego  de  meios  na
medida  certa,  no  momento  e  local  decisivo,  proporcionalmente  à  ameaça  e  evitando o
fratricídio.
Flexibilidade:  decorre  da  sua  instrução  peculiar,  da  sua  estrutura  organizacional  e  das
características de seu material, que lhe permitem operar embarcado ou desembarcado.
Letalidade: traduzida como a aptidão de destruição física fundamentada nas capacidades
militares terrestres. O pelotão pode combinar os efeitos dos fogos de seus GC, G Ap, dos
fogos diretos das VBTP-MR e tem, além disso, a possibilidade de ser apoiado pelos fogos
diretos dos elementos em apoio, tais como: as peças de Canhão sem recuo (CSR), canhões
veiculares e mísseis e fogos indiretos de peças de morteiro e artilharia. Se necessário, ainda
pode ser apoiado pelos fogos diretos de outro pelotão.
Sobrevivência: a capacidade de sobrevivência da VBTP-MR será obtida por meio de sua
operação  plena  aliada  às  táticas,  técnicas  e  procedimentos  (TTP).  As  TTP  devem
incrementar  a  capacidade  de  inteligência,  reconhecimento,  vigilância  e  de  aquisição  de
alvos aliados ao rápido processamento e difusão de informações e o correto emprego do
sistema de armas.
Sustentabilidade:  o  pelotão  pode  operar  por  até  72  horas  sem  ressuprimento.  Essa
capacidade é obtida pela dotação de suprimentos Classe (Cl) I,  III e V acomodados na
VBTP-MR.  Visando  as  melhores  condições  de  manutenção  do  meio  (VBTP-MR)  e  o
descanso do motorista, o pelotão normalmente poderá operar até 16 horas por dia.
Combate noturno ou em visibilidade reduzida: os Equipamentos de Visão Noturna (EVN),
de dotação do pelotão, ampliam a capacidade deste para realizar a vigilância, aquisição de
alvos e reforçar o comando e controle no período noturno. O EVN do motorista aliado à
capacidade de optrônica do sistema de armas permitem uma mobilidade do pelotão em
situações de  escuridão total,  em todas as  condições meteorológicas  e  em ambientes  de
visibilidade degradada”. (Manual EB70-CI-11.412, 2017, p. 03)

Essas  características  confirmam  a  utilidade  da  Viatura  e  configuram  o  motivo  do

Exército Brasileiro considerar o Projeto Guarani um vetor de transformação organizacional e

tecnológico.  Podemos  perceber  que o  “Guarani”  se  adapta  a  diversos  tipos  de  ambientes

operacionais  e  possui  características  que  viabilizam,  também,  o  combate  urbano,

principalmente pela sua mobilidade, proteção blindada, precisão de tiro e poder dissuasório,

características essenciais para Operações de Cooperação e Coordenação com Agência.



2.1.2 Possibilidades e limitações

Para fazermos uma análise das possibilidades e limitações da VBTP-MR Guarani em

operações de pacificação precisamos, num primeiro momento, analisar suas possibilidades e

limitações num contexto geral. O Caderno de Instrução: O Pelotão De Fuzileiros Mecanizado

E  Sua  Maneabilidade,  de  2017,  publicado  pelo  Exército  Brasileiro  traz  as  seguintes

possibilidades:

O Pel de Fuz Mec, como elemento de emprego da Força Terrestre (F Ter), apresenta as
seguintes possibilidades:
participar  de  operações  que  exijam mobilidade  tática,  relativo  poder  de  fogo,  proteção
blindada e ação de choque;
participar de operações no amplo espectro, englobando as operações Ofensivas, Defensivas,
de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais;
executar,  quando  desembarcado,  operações  terrestres  sob  quaisquer  condições
meteorológicas e terreno restritivo para a Viatura Blindada (VB);
realizar contra-ataques;
operar em condições de visibilidade reduzida ou sob condições meteorológicas
dispersar-se amplamente e reunir-se rapidamente quando embarcado;
integrar uma reserva móvel do escalão superior;
realizar transposição imediata de curso de água;
eliminar ou neutralizar tropa a pé e VB leves empregando seu sistema de armas. Além
disso, pode ainda, pelo volume de fogo, degradar viaturas com maior proteção blindada;
conquistar e manter o terreno;
combater  com  a  tropa  desmembrada  em  elementos  desembarcados  e  elementos
embarcados;
estabelecer pontos fortes para negar a posse ao Ini de determinada faixa do terreno;
participar de operações de junção; e
realizar escolta de comboio de pequenas dimensões (10 a 25 viaturas (Vtr). (Manual EB70-
CI-11.412, 2017, p. 04)

Nesse mesmo caderno, encontramos as limitações do “Guarani”:

“O Pel Fuz Mec, como elemento de emprego da F Ter, apresenta as seguintes limitações:
vulnerabilidade a ataques aéreos e armamento anticarro;
vulnerabilidade  a  minas  anticarro,  dispositivos  explosivos  improvisados  e  obstáculos
naturais e artificiais;
limitada mobilidade fora de estrada, principalmente em terrenos montanhosos, arenosos,
pedregosos, cobertos e pantanosos;
vulnerabilidade a condições meteorológicas adversas, que reduzem a sua mobilidade;
necessidade de volumoso apoio logístico, particularmente dos suprimentos de Cl III, V e
IX;
reduzida velocidade de progressão quando desembarcado;
necessidade de rede rodoviária para apoio; e
manutenção permanente requerida pelo material. (Manual EB70-CI-11.412, 2017, p. 05)

Percebemos que, de maneira geral, o “Guarani” reúne algumas características essenciais

para sua atuação em ambiente urbano, como por exemplo: mobilidade tática, relativo poder de

fogo, proteção blindada, ação de choque; possibilidade de estabelecer pontos fortes e realizar



escolta  de  comboios.  Além disso,  possui  um sistema de  comunicações  amplo  e  flexível,

também essencial para a atuação descentralizada, forma de emprego que se faz presente em

grande escala atualmente.

O Caderno de Instrução deixa claro, também, as condicionantes e limitantes do emprego

dessa  viatura.  Cabe  destaque  a  vulnerabilidade  a  dispositivos  explosivos  improvisados  e

obstáculos naturais e artificiais; a necessidade de volumoso apoio logístico; e a necessidade de

rede rodoviária de apoio.

As forças  blindadas  e  mecanizadas  por  sua  complexidade  em material  e  equipamento,
diversidade de calibres,  Vtr  e meios de comunicações,  dentre outras características,  são
extremamente vulneráveis aos  Imponderáveis da Guerra.  Destaca-se que tais forças são
altamente dependentes de farta quantidade de munição e de combustível numa zona de ação
profunda, larga e com distâncias expressivas a serem percorridas (ABREU, 2004, p. 8.)

2.2 OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS

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 (EB70-MC-10-223 Operações, 2017)

Nas  operações  de  cooperação e  coordenação com agências,  a  liberdade  de  ação do

comandante  operativo  está  limitada  pela  norma legal  que  autorizou  o  emprego  da  tropa.

Assim, o emprego é episódico, limitado no espaço e tempo. (EB70-MC-10-223 Operações,

2017)

Até 2017 o Exército Brasileiro adotava o termo Operações de Pacificação e Operações

de Apoio à Órgãos Governamentais para definir as missões relativas à Garantia da Lei e da

Ordem, atribuições subsidiárias da força e diversas outras operações de não guerra. Hoje, o

Manual  de  Operações  do  Exército  Brasileiro  define  essas  operações  como  Operações  de

Cooperação e Coordenação com Agências, que se desdobram em diversos tipos de operações.

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. Destina-se a conciliar interesses e coordenar esforços

pra  a  consecução  de  objetivos  ou  propósito  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. Nas

operações de cooperação e coordenação com agências, a liberdade de ação do comandante

operativo está limitada pela norma legal que autorizou o emprego da tropa. Assim, o emprego

é episódico, limitado no espaço e tempo. (EB70-MC-10-223 Operações, 2017, p 3-14)

Figura 03 - Exército Brasileiro, Polícia Federal e a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, na
Operação Fronteira Sul.

Fonte: DEFESANET, 2018.

Segundo o Manual de Operações do Exército Brasileiro, temos que 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.  São  elas:

garantia  dos  poderes  constitucionais;  garantia  da lei  e  da  ordem; atribuições  subsidiárias;

prevenção e combate ao terrorismo; sob a égide de organismos internacionais; em apoio à

política externa em tempo de paz ou crise; e outras operações em situação de não guerra.

Garantia dos poderes constitucionais: operações que buscam assegurar o livre exercício

dos poderes executivo, legislativo e judiciário de forma independente, seja em situação de

normalidade institucional ou crise.



Garantia da lei e da ordem: operações que buscam a preservação da ordem pública e da

incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio.  Essas  operações  ocorrem  quando  houver  o

esgotamento dos instrumentos previstos no art. 144 da Constituição Federal (polícia federal,

polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, policias civis, policias militares e corpo

de bombeiros militares), ou onde se presume ser possível a perturbação da ordem.

Somente ocorre através de decreto presidencial que autoriza e formaliza o emprego da

tropa nesse tipo de operação. A diretriz presidencial estabelece a missão, as condicionantes de

emprego, os órgãos envolvidos e outras informações necessárias.

Atribuições  subsidiárias:  são  divididas  em  atribuições  gerais  e  particulares.  As

atribuições gerais se constitui de cooperação com o desenvolvimento nacional e com a defesa

civil.  As  atribuições  particulares  se  constituem  de  operações  de  cooperação  com  órgão

públicos  federais,  estaduais  e  municipais,  ou  empresas  privadas,  na  execução de  obras  e

serviços de engenharia. Destinam-se, também, em cooperar com órgãos federais na repressão

aos delitos internacionais e nacionais, dentro do território nacional, seja na forma de apoio

logístico, de inteligência, de comunicações ou de instrução.

Prevenção e combate ao terrorismo: se divide em antiterrorismo (ações para a proteção

e  prevenção,  de presença  ostensiva  ou  não,  de caráter  ativo  ou passivo,  com a principal

finalidade  de  dissuadir  possíveis  ameaças)  e  contraterrorismo (ações  ofensivas  de  caráter

repressivo,  com  finalidade  de  dissuadir,  antecipar,  impedir  ou  limitar  os  efeitos  do  ato

terrorista).

Sob a égide de organismos internacionais:  é a participação de elementos das Forças

Terrestres  em missões  estabelecidas  em alianças  do  Estado  brasileiro  com outros  países,

através de compromissos com organismos internacionais dos quais o Brasil seja signatário.

Em apoio à política externa em tempo de paz ou crise: se dá em reforço às ações de

caráter  político,  diplomático,  econômico  e  psicossocial,  onde  as  operações  possuem  uso

controlado do poder militar. Se constituem de: concentração de forças terrestres; realização de

exercícios  de  adestramento  para  a  demonstração  de  capacidades;  movimento  de  forças

militares  enquanto  se desenvolvem as  ações  diplomáticas  para  a  solução de um conflito;

mobilização de meios de combate.

Outras operações em situação de não guerra: segurança de grandes eventos e chefes de

Estado;  garantia  da  votação  e  apuração;  apoio  ao  cumprimento  da  legislação  vigente  e

verificação  de  acordos  sobre  controle  de  armas  e  produtos  controlados;  salvaguarda  de

pessoas, dos bens, dos recursos brasileiros ou sob a jurisdição brasileira, fora do território

nacional.



2.2.1 Características

Segundo o Manual de Operações do Exército Brasileiro (EB70-MC-10-223) de 2017, as

operações de cooperação e coordenação com agência possuem as seguintes características:

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; 
j) ambiente complexo. (EB70-MC-10-223 Operações, 2017, p. 53)

Percebemos que as operações citadas acima exigem um esforço concentrado de todos os

instrumentos  do  Poder  Nacional,  incluindo  forças  militares,  órgãos  de  segurança  pública,

organizações governamentais e agências civis. 

Para  que  se  atinja  um  objetivo  em  comum,  planos  de  coordenação  devem  ser

estabelecidos,  de  forma  a  aproveitar  as  características,  especialidades  e  possibilidades  de

todas  as  organizações  e,  dessa  forma,  mitigar  as  limitações  das  mesmas.  Com  todas  as

agências atuando de forma integrada aumenta-se a capacidade de resposta para a prevenção de

ameaças, gerenciamento de crise ou solução de conflitos, incluindo, caso necessário, o uso da

força para tal.



3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE PESQUISA

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental para analisar as

características e emprego da Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média sobre Rodas

(VBTP-MR) “Guarani” e para conceituar  “Operações de Cooperação e  Coordenação com

Agências” relacionando esses  conceitos  para que analisássemos o emprego da viatura em

Operações  de  Cooperação  e  Coordenação  com  Agências  da  forma  que  estão  sendo

empregadas atualmente.

3.2 MÉTODOS

3.2.1 Estudo de caso

Foi feito um estudo de caso da utilização da VBTP-MR “Guarani” nas Operações de

Cooperação e  Coordenação com Agências  realizadas  por  militares  do Exército  Brasileiro.

Esse  estudo  de  caso  foi  realizado  através  de  um  questionário  e  de  uma  visita  à  uma

Organização Militar de Infantaria Mecanizada.

3.2.2 Questionário

Foi realizado um questionário (Apêndice A) com militares que atuaram em Operações

de Cooperação e Coordenação com Agências. O questionário foi voltado para todo militar que

já  tenha  utilizado  o  Guarani  em operações  terrestres  de  cooperação  e  coordenação  com

agências e visa adquirir informações e relatos de experiências sobre seu uso por oficiais e

praças do Exército Brasileiro das diversas OMs do país, visando levantar as possibilidades e

limitações mais observadas pelos militares que atuaram com o Guarani, de modo a verficar se

o seu uso está sendo efetivo nesse tipo de operação e quais são as principais dificuldades

encontradas pelos militares.



4 RESULTADOS DA COLETA DE DADOS

O questionário se constituiu de 9 perguntas,  sendo a primeira  para verificação se o

militar em questão havia utilizado o Guarani em Operações de Cooperação e Coordenação

com Agências.  Oito  militares  responderam que  haviam utilizado  a  viatura  nesse  tipo  de

operação.

A segunda questão perguntava em que tipo de Operação o militar em questão havia

atuado.  87,5%  atuaram  em  Operações  de  Garantia  da  Lei  e  da  Ordem  e  50%  também

realizaram Operações de Atribuições Subsidiárias. As operações citadas na terceira questão

foram:  Operação  Ágata  2016,  2017,  2018 e  2019;  Operação  Roda  Viva  2018;  Operação

Fronteira Sul 2016, 2017, 2018 e 2019; Operação São Francisco 2015; Força de pacificação

da maré 2013.

A quarta  questão  versava  sobre  as  possibilidades  que  foram  observadas  durante  o

emprego  da  VBTP-MR  Guarani  nesse  tipo  de  operação.  Nessa  questão  a  maioria  das

respostas foram “Participar de operações que exijam mobilidade tática, relativo poder de fogo,

proteção blindada e ação de choque”, “Estabelecer pontos fortes para negar a posse ao Ini de

determinada faixa do terreno”, “Participar de operações no amplo espectro, englobando as

operações Ofensivas,  Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais” e

“Operar em condições de visibilidade reduzida ou sob condições meteorológicas adversas”.

A quinta questão versava sobre as limitações que foram observadas durante o emprego

da VBTP-MR Guarani nesse tipo de operação. Nessa questão 57,1% responderam “Limitada

mobilidade fora de estrada, principalmente em terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos,

cobertos  e  pantanosos”,  “Necessidade  de  volumoso  apoio  logístico”,  “Manutenção

permanente requerida pelo material”. 42,9% responderam “Difícil mobilidade e manobra em

ruas e vias do interior das localidades”.

A sexta questão exigia a escolha da possibilidade que o militar julgava mais importante

na Plataforma Guarani. 71,4% responderam que a possibilidade mais marcante é "Participar

de operações que exijam mobilidade tática, relativo poder de fogo, proteção blindada e ação

de choque", 14,3% "Estabelecer pontos fortes para negar a posse ao Ini de determinada faixa

do  terreno"  e  14,3%  "Operar  em  condições  de  visibilidade  reduzida  ou  sob  condições

meteorológicas adversas"

A sétima questão exigia a escolha da limitação que o militar julgava mais marcante na

Plataforma Guarani. 28,6% responderam “Difícil mobilidade e manobra em ruas e vias no

interior de localidades”.  28,6%  “Limitada mobilidade fora de estrada,  principalmente em



terrenos montanhosos,  arenosos,  pedregosos,  cobertos  e  pantanosos”.  14,3% “Manutenção

permanente  requerida  pelo  material”.  14,3% “Reduzida  velocidade  de  progressão  quando

desembarcado”.  14,3%  “Vulnerabilidade  a  minas  anticarro,  dispositivos  explosivos

improvisados e obstáculos naturais e artificiais”.

A oitava  questão  perguntava  se  o  militar  achava  viável  o  emprego  da  VBTP-MR

Guarani em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências. 83% responderam que

sim, a viatura é viável e 16% responderam que não. Um major, que atuou na Operação São

Francisco 2015 respondeu: “Sim, entretanto deve-se levar em consideração as limitações da

VBTP, dentre elas destaco a necessidade de manutenção, o elevado consumo de combustível e

o limitado emprego em vias estreitas (interior de comunidades)”. Um capitão da 15° Brigada

de  Infantaria  Mecanizada  respondeu:  "É viável  sim,  entretanto  há  de  se  analisar  bem os

fatores da decisão a fim de explorar ao máximo todas as possibilidades da VBTP nesse tipo de

operação.  O  Guarani  é  um  elemento  dissuasório  incrível  em  operações  de  não-guerra  e

quando bem empregado permite grande consciência situacional, por meio de seus optrônicos,

proteção blindada à tropa e grande poder de fogo". Um tenente, que atuou em combate a

delitos transfronteiriços na fronteira com o Paraguai, respondeu: “Não. Desnecessário. Alto

custo  e  pouca  mobilidade”.  Um  aspirante-a-oficial  do  34°  BIMec  respondeu:  “Sim,

principalmente o efeito de dissuasão causado pela VBTP”. Um cabo motorista, que atuou no

Complexo da Maré respondeu: “Positivo, porque ela consegue empregar um efeito ofensivo

maior, sua proteção blindada auxilia e muito e seu poder de fogo”.

A nona questão perguntava aos militares quais os principais problemas que o mesmo

encontrou  durante  a  operação  com  o  Guarani.  Um  major,  que  atuou  na  Operação  São

Francisco  2015  respondeu que  “Por  ser  uma viatura  dotada  de  equipamentos  eletrônicos

diversos, algumas panes não eram solucionadas por nosso pessoal (mecânicos) exigindo uma

mão de obra especializada da IVECO (fabricante do modelo) ou de alguns poucos militares

com conhecimento pleno da VBTP”. O militar disse ainda que “Há necessidade de habilitar

mais militares para a manutenção dos sistemas da viatura de forma que ela opere com todas as

suas capacidades”. Um capitão da 15° Brigada de Infantaria Mecanizada respondeu que seu

maior problema é devido ao fato de a viatura se encontrar em fase de desenvolvimento, alguns

aspectos logísticos ainda precisam de ajustes. Um tenente, que atuou em combate a delitos

transfronteiriços na fronteira com o Paraguai, respondeu que o maior problema são as “falhas

no projeto”,  que acarretam em “pouca mobilidade e constantes quebras”.  Um aspirante-a-

oficial do 34° BIMec respondeu que foi a falta de manutenção e a demora para realizar a

mesma  seu  maior  problema.  Dois  sargentos  do  33°  BIMec  responderam  que  o  maior



problema está relaciona ao apoio e suprimento logístico. Um cabo motorista, que atuou no

Complexo da Maré respondeu que o maior problema foi o terreno, por possuir pouco espaço

de manobra e exigir militares para balizamento da viatura. 

Um tenente do 34° Batalhão de Infantaria Mecanizada respondeu que, após dois anos na

referida  Organização  Militar,  não  havia  utilizado  o  Guarani  em  nenhuma  Operação  de

Cooperação e  Coordenação com Agências.  O militar  respondeu que atua  como Infantaria

Motorizada, utilizando a VBTP-MR Guarani apenas para efeito dissuasório, estacionando-a

próximo a área de operações.

Podemos  aferir,  através  do  questionário,  que  o  Guarani  está  sendo  empregado

principalmente em Operações de Garantia da Lei e da Ordem e em Atribuições Subsidiárias,

através de operações na fronteira como: Operação Ágata,  Operação Roda Viva,  Operação

Fronteira Sul, Operação Muralha; e em operações em ambiente urbano, como a Operação São

Francisco e a Força de Pacificação da Maré, além das diversas operações que foram realizadas

durante a Intervenção Federal de 2018. 

A maior possibilidade elencada pelos militares foi relacionada a mobilidade da viatura,

poder de fogo, proteção blindada e poder de choque que a viatura proporciona. As maiores

limitações  elencadas  estão  relacioandas  ao  apoio  logístico  e  manutenção,  e  da  falta  de

mobilidade fora de estradas e em terrenos mais complexos.

A maioria dos militares que participaram do questionário responderam que o emprego

da VBTP-MR “Guarani” é viável nesse tipo de operação, entretanto, há de se analisar os

fatores logísticos e de manutenção, além dos “ fatores da decisão a fim de explorar ao máximo

todas as possibilidades da VBTP nesse tipo de operação”.

Analisando o questionário percebemos, também, que os maiores problemas encontrado

pelos militares que operaram com o Guarani em Operações de Cooperação e Coordenação

com Agências  estão  relacionados  com a  logística,  manutenção e  mobilidade  reduzida  em

ambientes  estreitos,  quando  a  operação  se  dá  em  ambiente  urbano.  Esse  fato  se  dá,

principalmente, pela falta de conhecimento técnico dos Comandantes de Pelotão Mecanizados

acerca da viatura, além da falta de pessoal especializado tanto tática como materialmente.

É  interessante  notar  que,  mesmo  após  seis  anos  que  o  Guarani  foi  entregue  às

Organizações Militares, poucos militares realmente a utilizam na sua plenitude. Os Batalhões

de  Infantaria  passaram  pela  modernização  e  reestruturação  que  os  transformaram  de

Motorizada  para  Mecanizada,  entretanto,  a  maioria  das  operações  realizada  por  esses

batalhões ainda são operações motorizadas.



No 34°  Batalhão  de  Infantaria  Mecanizada,  a  maioria  das  viaturas  se  encontra  em

manutenção ou sem seu sistema de armas, sendo usadas, dessa forma, somente como efeito

dissuasório ou como se infantaria motorizada fosse, apenas transportando militares para o

local da operação e, após isso, sendo estacionada em algum lugar visível, no qual é estendido

um banner do Exército Brasileiro, em alusão ao potencial bélico que a viatura proporciona.

Concluo, através desse questionário e do estudo de caso que o Exército Brasileiro não

utiliza  o  potencial  bélico  do  Guarani  em  sua  plenitude,  muitas  vezes  por  falta  de

conhecimento técnico, de pessoal capacitado para operar a viatura blindada, da manutenção

demorada e cara e do apoio logístico ineficiente.



5  DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao tratar de Operações de Cooperação e  Coordenação com Agências,  não podemos

deixar  de  lado  o  fato  dessas  operações  se  desenvolverem,  em sua  maioria,  em ambiente

humanizado, onde há grande fluxo de civis, casas, carros, construções públicas e onde estão

presentes todas as instituições essenciais para a vida da população daquele local, em um local

onde  o  terreno  é  denso  de  edificações,  constituindo-se  um  ambiente  operacional

extremamente  complexo  para  o  desenvolvimento  de  operações  militares.  Além disso,  em

áreas humanizadas, as forças podem se confrontar com diversos elementos hostis que podem

ser compostos por forças convencionais, paramilitares, irregulares e turbas. 

Figura 04 - VBTP-MR “Guarani” em uma operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro

Fonte: REVISTA OPERACIONAL, 2015

A complexidade do ambiente humanizado exige, da tropa que atua nesse meio, uma

grande capacidade de adaptação, o que é plenamente garantido através do uso da VBTP-MR

“Guarani”,  que  pode  passar  rapidamente  de  uma  situação  ofensiva  para  uma  situação

defensiva,  além  de  atuar  em  conjunto  com  agências  nas  mais  diversas  operações.

(CORADINI, 2016).



As  forças  blindadas  e  mecanizadas  já  comprovaram  sua  eficácia  em  áreas  edificadas
durante vários engajamentos no Iraque e demonstraram grande utilizade em operações de
não-guerra.  Na guerra moderna,  as técnicas de cobertas  e  abrigos,  a maneabilidade das
armas  combinadas  e  a  iniciativa  de  pequenas  unidades  reduzem  a  vulnerabilidade.  O
Exército deve desenvolver uma doutrina para que as forças mecanizadas que aborde essa
ténicas e outras considerações na guerra irregular (OLIVER, 2011, p. 10)

É interessante as afirmações do General Norte Americano Tommy Franks, comandante

geral  das  operações  na  Guerra  do  Iraque  (2003),  quando afirma que  os  blindados  foram

ferramentas determinantes nos combates em Bagdá, Basra e Nasiriya. Segundo ele, os carros

de  combate  operaram  com  muito  sucesso,  contrariando  a  visão  convencional  nas  áreas

construídas. (KEEGAN, 2005)

A proteção blindada do Guarani supre as necessidades de proteção aos combatentes em

um ambiente  complexo  como o  urbano,  onde  ameaças  podem surgir  de  qualquer  região.

Como  exemplo  podemos  citar  a  Operação  São  Francisco,  operação  desenvolvida  no

Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, primeira operação onde o Guarani foi empregado e

testado in loco numa operação de combate real, inserida no tipo Garantia da Lei e da Ordem.

Os  blindados  podem  ser  usados  como  força  de  dissuasão  de  grande  mobilidade.  Sua
principal  vantagem nas  operações  em ambiente  urbano  é  a  sua  proteção  blindada  que
oferece  à  tropa  a  segurança  necessária  nos  deslocamentos  e  no  caso  de  uma  rápida
evacuação. (AMAN, 2012 p. 70)

Ao tratar-se de operações em ambientes humanizados, há uma certa dúvida quanto ao

poder de fogo e sistema de armas da viatura blindada se constituírem em possibilidades ou

limitações  para  o  emprego  da  VBTP.  Faz-se  necessário  expor  que,  em um ambiente  tão

incerto onde a aquisição de alvos e a dificuldade de localizar o inimigo é tão marcante, o

sistema de armas do Guarani, principalmente através da torre REMAX, se constitui em um

grande diferencial positivo para o emprego da viatura, visto que a grande concentração de

construções favorece a utilização de abrigos por parte da força adversa, exigindo poder de

fogo suficiente para romper as estruturas de defesa da força adversa e, ao mesmo tempo, a

necessidade de extrema precisão, de modo a mitigar os danos colaterais e evitar destruições

desnecessárias. (CORADINI, 2016). Todas essas características (poder de fogo e precisão) são

fornecidas  pelo  sistema  de  armas  do  Guarani,  principalmente  quando  dotado  da  torre

REMAX.

O Gen Franks relata que os carros de combate norte-americanos conseguiram combater

com grande liberdade em Bagdá, utilizando seu armamento principal, ao longo das avenidas,

a distâncias de até 1.000 metros (KEEGAN, 2005)



Outro diferencial da viatura é a tecnologia embarcada. Como exemplo, podemos citar os

optrônicos,  em  particular  os  equipamentos  de  visão  termal,  importantes  ferramentas  de

observação, identificação e aquisição de alvos. Além disso, os sistema de comando e controle,

juntamente com as comunicações amplas e flexíveis favorecem a orientação e comando e

diminui as dificuldades de comunicação, tanto entre os carros como com o escalão superior.

Não podemos deixar de lado, ainda, o efeito dissuasório dos blindados. Esse efeito se dá

principalmente pela aparente invulnerabilidade, o ruído, a capacidade de manobra, o poder de

fogo, a proteção blindada e o sistema de armas, que causam grande impacto psicológico sobre

a força adversa e sobre a população de maneira geral. 

Dessa  forma  temos  que  as  possibilidades  da  VBTP-MR  “Guarani”  superam  as

limitações da mesma.

A adaptação é o ponto chave para o emprego eficaz do carro de combate em ambiente
urbano. Essa adaptação se reflete, particularmente, no adestramento das forças blindadas,
ajustando a forma de progredir, de atirar, de proteger-se e de comunicar-se ao ambiente
operacional urbano. (CORADINI, 2016, p. 30)

Concluímos,  portanto,  que o  emprego do Guarani é sim,  viável  para Operações de

Cooperação e Coordenação entre Agências.

Ao  comparar  as  características  da  viatura  (mobilidade,  poder  de  fogo,  proteção

blindada, sistema de comunicações amplo e flexível, flexibilidade, letalidade, sobrevivência,

sustentabilidade e combate noturno ou em visibilidade reduzida) com as características das

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (uso limitado da força, execução de

tarefas  atípicas,  maior  interação  com  a  população,  ambiente  complexo,  combinação  de

esforços políticos, militares [...]) perecebemos que o Guarani se encaixa perfeitamente nesse

ambiente operacional. A viatura pode entrar e sair em diversos tipos de situações complexas

de  maneira  extremamente  ágil,  transformando  o  ambiente  a  seu  favor  e  garantindo  uma

superioridade de combate quanto às forças adversas. O uso limitado da força, característica

básica desse tipo de operação, é completamente garantida através da precisão do sistema de

armas  do  Guarani,  quando  empregado,  reduzindo  de  maneira  consubstancial  os  danos

colaterais possíveis.

Ao analisarmos  as  possibilidades  e  limitações  da VBTP-MR “Guarani”  percebemos

que, de maneira geral, o Guarani reúne características essenciais para sua atuação nesse tipo

de operação, como por exemplo: mobilidade tática, relativo poder de fogo, proteção blindada,

ação de choque; possibilidade de estabelecer pontos fortes e realizar escolta de comboios.



Além disso, possui um sistema de comunicações amplo e flexível,  também essencial para a

atuação descentralizada, forma de emprego que se faz presente em grande escala atualmente.

Quanto às vulnerabilidades cabe destaque a vulnerabilidade a obstáculos naturais e artificiais

e,  principalmente,  a  necessidade  de  volumoso  apoio  logístico  e  a  necessidade  de  rede

rodoviária  de  apoio,  além  da  constante  manutenção  requerida  pelo  material.  Através  do

questionário, levantamos que a maior possibilidade elencada pelos militares foi relacionada a

mobilidade da viatura,  poder de fogo, proteção blindada e poder de choque que a viatura

proporciona.  As  maiores  limitações  elencadas  estão  relacioandas  ao  apoio  logístico  e

manutenção, e da falta de mobilidade fora de estradas e em terrenos mais complexos. Dessa

forma, podemos perceber que as características, possibilidades e limitações expostas pelos

manuais  de  campanha  estão  em  conformidade  com  a  opinião  dos  militares  que  estão

atualmente operando com o Guarani.

Figura 05 - VTPM-MR “Guarani” em uma Operação de Cooperação e Coordenação com
Agências

Fonte: 15ª BDA INF MEC

Portanto, termino a monografia destacando que o Guarani é um elemento que garante

grande superioridade e aumenta significativamente o poder de combate da tropa que utiliza-o

em todas suas capacidades. O uso da sua tecnologia embarcada garante grande consciência

situacional, precisão e poder de fogo, além de se consistituir em um elemento dissuasório

onde  seu  poder  de  fogo,  ação  de  choque  e  proteção  blindada  não  se  fazem necessárias.



Entretanto, há necessidade de habilitar mais militares para a manutenção da viatura, para que

esteja sempre disponível para emprego imediato; e necessidade de habilitar  mais militares

para operar a viatura na plenitude de suas capacidades, de forma a garantir todo o potencial da

VBTP.
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APÊNDICE A (QUESTIONÁRIO)

Esse  questionário  é  voltado  para  todo  militar  que  já  tenha  utilizado  o  Guarani  em

operações terrestres de cooperação e coordenação com agências e visa adquirir informações e

relatos de experiências sobre seu uso por oficiais e praças do Exército Brasileiro das diversas

OMs do país, de forma a auxiliar o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso do

Cadete Felcker, do 4°ano do curso de Infantaria da AMAN.

O trabalho visa levantar as possibilidades e limitações mais observadas pelos militares

que atuaram com o Guarani, de modo a verficar se o seu uso está sendo efetivo nesse tipo de

operação e quais são as principais dificuldades encontradas pelos militares.

1) Nome completo

2) Posto/Graduação

3)  O  senhor  já  utilizou  o  Guarani  em  Operações  de  Coordenação  e  Cooperação  com

Agências?

4) Quais operações e ano?

5) Qual o tipo de Operação de Coordenação e Cooperação com Agências em que o senhor

atuou?

6) Quais foram as POSSIBILIDADES que o senhor mais observou durante as operações?

7) Quais foram as LIMITAÇÕES que o senhor mais observou durante as operações?

8) Qual, dentre as POSSIBILIDADES, o senhor julga a mais importante?

9) Qual, dentre as LIMITAÇÕES, o senhor julga a mais importante?

10)  Na  sua  opinião,  é  viável  o  emprego  de  uma  viatura  com  essas  características  em

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências? Justifique.

11)  Quais  foram os  principais  problemas  que,  na  sua  opinião,  atrapalharam as  operações

(além das desvantagens constantes no manual)?


