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RESUMO 

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

de características adequadas ao ambiente operacional vivido pelas tropas brasileiras 

nas operações de garantia da lei e da ordem na cidade do Rio de Janeiro. Este 

trabalho tem por finalidade abordar a influência que o guarani pode exercer nas 

missões de pacificação do Rio de Janeiro, bem como citar as características de tal 

ambiente operacional e os aspectos positivos e negativos para o emprego do Guarani. 

Palavras-chave: Guarani, missões de pacificação do Rio de janeiro, ambiente 

operacional urbano. 



 

 

ABSTRACT 

The Guarani Vehicle Transport Armored Vehicle (VBTP) is a vehicle with 

characteristics appropriate to the operational environment experienced by the Brazilian 

troops in the operations of guaranteeing law and order in the city of Rio de Janeiro. 

This paper aims to address the influence that Guarani can exert on the pacification 

missions of Rio de Janeiro, as well as to cite the characteristics of such an operating 

environment and the positive and negative aspects for Guarani employment. 

Keywords: Guarani, peacekeeping missions of Rio de Janeiro, urban operating 

environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O tema influência das características da VBTP Guarani nas missões de 

pacificação do Rio de Janeiro é de fundamental importância para os militares. Tendo 

em vista ser uma tendência o combate em ambiente urbano e o uso de viaturas 

blindadas modernas como o Guarani para obter vantagens no combate. O Guarani 

possui características capazes de dar a uma tropa vantagens como blindagem contra 

fogos inimigos, velocidade de locomoção e maior poder de fogo. Porém, as dimensões 

da viatura dificultam em partes a sua locomoção pelo ambiente onde as tropas 

precisão atuar. Então, faz-se necessário um estudo acerca da sua empregabilidade.   

 A presente pesquisa tem por finalidade tratar o tema sob a perspectiva militar 

a fim de analisar o emprego do Guarani em ambiente urbano, especificamente nas 

comunidades do Rio de Janeiro onde foi utilizado, a fim de levantar os fatores positivos 

que a viatura proporcionou as tropas empregadas e as limitações que a encontradas 

em tal ambiente, com a finalidade de estar sempre se aprimorando no combate e evitar 

repetir erros no emprego do guarani em situações semelhantes.  

 Delimitamos nosso foco de pesquisa ás capacidades de melhoria que o 

Guarani proporciona para as tropas que a utilizam em combate e ao poder de 

combatividade que a viatura possui atrelados ao complexo ambiente operacional que 

as comunidades do Rio de Janeiro abarcam.   

 O Guarani é um veículo militar brasileiro desenvolvido projetado pela Iveco 

inicialmente para substituir o Urutu, contando com maior nível de blindagem, 

mobilidade e tecnologia embutida como o sistema de detecção de alvos e uma 

metralhadora controlada remotamente, entre outras possibilidades que a VBTP 

possui.    

 O combate em ambiente urbano exige da tropa o máximo de recursos 

disponíveis para serem usados, principalmente pela sua volatilidade, incerteza, 

complexidade e ambiguidade. Assim, um recurso como o Guarani pode ser um 

elemento crucial para obter vantagem nesse tipo de ambiente.   

 Para melhor desenvolver o assunto faz-se necessário entender alguns 

conceitos referentes ao combate em ambiente urbano e a utilização de viaturas 

blindadas. O embate não convencional traz como características a incerteza da 

posição do inimigo e a difícil progressão por conta dos obstáculos e da diversidade de 

vias a serem percorridas, uma forma muito eficiente de amenizar essas problemáticas 
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é a utilização do Guarani, que fornece a tropa uma maior proteção blindada, 

capacidade de localização de alvos, inclusive com visão termal e visão noturna, 

velocidade na progressão e aumento do poder de fogo.    

 Nosso principal objetivo foi apresentar as melhorias que a viatura em questão 

pode trazer para as tropas em combate e as características do ambiente encontrado 

nas missões de pacificação do Rio de Janeiro, elencando os motivos pelo qual o uso 

da viatura se faz necessário e abordando aspectos que dificultam a utilização da 

viatura. Assim, fazendo um estudo a respeito da empregabilidade dessa VBTP.    

 Nossas principais fontes de consulta foram outras monografias, fontes virtuais 

com relatos e bibliografias sobre a VBTP Guarani, combate não convencional e em 

ambiente urbano e sobre as características dos ambientes onde ocorreram as 

missões na capital carioca.  

 Também foi utilizado material do curso de operação do Guarani e do Centro 

de Instrução de Blindados. Bem como projetos e trabalhos elaborados no CIBlind.                                                

 No segundo capítulo o referencial teórico-metodológico, onde é realizada uma 

análise das características do Guarani e o seu emprego nas missões de pacificação 

do Rio de Janeiro, trazendo também o método utilizado na realização desta pesquisa.  

 No terceiro capítulo é apresentado o desenvolvimento, onde será abordado a 

viatura Guarani, onde procuramos apresentar a viatura como um veículo de combate 

oreparada para cumprir diversos tipos de missão e elencar as suas características, 

capaz de proporcionar diversas capacidades a tropa, dando-lhes vantagem no 

combate.   

 No quarto capítulo abordaremos as características do complexo ambiente 

operacional urbano, ambiente no qual se encontra as localidades onde as tropas 

brasileiras atuaram nas missões de pacificação do Rio de Janeiro.  

O Quinto capítulo destina-se a explanar sobre a utilização de viaturas blindadas 

no ambiente operacional urbano, dando ênfase a missões desse tipo que já foram 

realizadas e expondo a complexidade da utilização do blindado nesse tipo de 

ambiente.  

Por fim, no sexto capítulo, faremos uma conclusão desta monografia, onde 

abordaremos os pontos positivos e negativos a respeito da utilização do Guarani nas 

missões em ambiente urbano e um estudo a respeito de sua melhor empregabilidade. 

1.1 OBJETIVOS  
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1.1.1  objetivo geral 

Avaliar o emprego da VBTP Guarani nas missões de pacificação do Rio de 

Janeiro, elencando os fatores positivos e negativos para o seu uso. 

1.1.2  objetivo específico 

Abordar as características do Guarani que influenciam no combate  

Evidenciar a complexidade da batalha não convencional e em ambiente urbano  

Analisar o emprego do Guarani no ambiente operacional do Rio de Janeiro  

  

Analisar os fatores impeditivos para a utilização da viatura.  

  

Ressaltar a importância da utilização do Guarani nas missão no Rio de Janeiro.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Após o levantamento de diversas fontes de consultas virtuais a respeito da 

viatura blindada Guarani, foram notados diversos aspectos que influenciam no 

combate, desde a proteção para a defesa dos usuários até a mobilidade e poder de 

fogo no ataque. Assim, destacando a utilização do blindado como um fator 

imprescindível para aumentar a combatividade do militar, elevando a possibilidade de 

se decidir o confronto.  

              O emprego de carros encouraçados com alto poder de choque deu 

oportunidade ao surgimento de um ramo na produção bélica dedicada ao 

desenvolvimento de veículos blindados (proteção pesada) e mecanizados (proteção 

leve). A aceitação destes veículos pela doutrina militar não constituiu um grande 

desafio, sendo rapidamente adotados em suas estruturas organizacionais, advindo, 

portanto, a artilharia autopropulsada, a cavalaria blindada e mecanizada, participando 

deste processo também a infantaria.  

                                                                                   (BRIGADAS BLINDADAS 

E MECANIZADAS, 2016).  

  

 A pesquisa iniciou-se após a hipótese de que a influência das características 

do Guarani são de fundamental importância para a garantia do sucesso do Exército 

Brasileiro nas operações de garantia da lei e da ordem nas comunidades cariocas, o 

esforço de agregar maior eficiência no emprego dos meios mecanizados durante uma 

patrulha ostensiva fortalece e protege a manobra militar, buscando, assim, garantir o 

sucesso da operação com o menor dano colateral, tanto para a tropa empregada 

quanto para a população em geral. Foi levantado também suposições de que, pelo 

grande porte da viatura, em alguns locais da comunidade o uso da viatura se torna 

limitado ou até mesmo impossível.   

  

 O objetivo principal do trabalho foi mostrar a importância da utilização do 

Guarani nas missões de garantia da lei e da ordem nas comunidades do Rio de 

Janeiro, abordando as vantagens da utilização da viatura nas operações e os fatores 

complicadores para a utilização do blindado. Também, explanando as particularidades 

do conflito em ambiente urbano.  
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 Nossa primeira constatação é que existem diversos assuntos, depoimentos e 

artigos sobre a temática da utilização do Guarani em operações de GLO. Porém, 

também há controvérsias quanto a sua utilização em ambiente urbano, principalmente 

por parte da população que mora nas regiões onde são realizadas as operações. Pelo 

seu grande porte, muitas vezes quando precisa-se passar numa via mais estreita ou 

fazer uma manobra em meio a outros veículos o Guarani acaba depredando 

construções ou automóveis alheios  

             Segundo Raul Jungmann (2007), a crise de segurança pública vivida 

no Rio de Janeiro e traz à tona o papel das Forças Armadas em resposta à crescente 

demanda da sociedade por segurança.  

  

             Com o objetivo de preservar a ordem pública e a incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, pois os instrumentos à disposição das autoridades locais 

tenham se esgotado, ou seus meios estejam indisponíveis, inexistentes ou 

insuficientes (BRASIL, 2001), desde outubro de 2008, já foram determinadas 48 

(quarenta e oito) Operações de Garantia da Lei e da Ordem (JUNGMANN, 2017).  
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3 O GUARANI 

3.1 APRESENTAÇÃO 

O Guarani é um veículo militar brasileiro desenvolvido pela empresa Iveco, 

baseado no SuperAV de oito rodas. Foi pensado como sucessor do veículo brasileiro 

EE-11 Urutu, e foi denominado inicialmente como "Urutu-3". Haverá uma versão 8x8 

de combate e reconhecimento, destinada a substituir o EE-9 Cascavel, com canhão 

105 mm. (https://pt.wikipedia.org/wiki/VBTP-MR_Guarani, 2018) 

A principal característica desta nova família é o design modular, permitindo a 

incorporação de diferentes torres, armas, sensores e sistemas de comunicações para 

o mesmo carro, incluindo uma versão de comunicações, uma versão ambulância e 

versões diferentes de apoio de fogo, armados com morteiros de grosso calibre e 

sistemas de armas.  

A produção do Guarani é realizada na fábrica da Iveco em Sete Lagoas (MG), 

construída com investimento de R$ 55 milhões, gerando 200 empregos diretos e 1400 

indiretos. Irá produzir 115 unidades por ano e tem capacidade para produzir até 200 

veículos por ano. Possui cerca de 90% de componentes nacionais.  

As primeiras unidades foram entregues em 24 de março de 2014 à 15ª Brigada 

de Infantaria Mecanizada, de Cascavel, no Estado do Paraná. Em setembro de 2014 

foi entregue o veículo de número 100, ano que finalizou com 128 VBTP-MR Guarani 

entregues.  

Em sua configuração padrão, a versão 6x6 possui um motor FPT Industrial 

Cursor 9F2C de 383 cv, transmissão automática ZF Friedrichshafen 6HP602S, 

propulsão aquática Bosch Rexroth A2FM80, sistemas pneumáticos centrais Téléflow, 

sistema de proteção QBN (química, biológica e nuclear) Aero Sekur, sensor de fogo 

automático e supressão Martec, painel digital do motorista, sistema elétrico CANBUS 

tipo 24V, assentos com absorção de choque, câmeras de motorista da Orlaco 

Products, sistema de ar condicionado da Euroar, sistema de runflat Hutchinson, eixos 

motrizes Dana, e caixa de transferência e suspensão da Iveco. O sistema de comando 

e controle é composto por dois rádios Harris Falcon III com GPS integrado, um 

intercomunicador Thales SOTAS, um computador Geocontrol CTM1-EB e software 

GCB (Gerenciador do Campo de Batalha), desenvolvido pelo Centro de 

Desenvolvimento de Sistemas do Exército.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/VBTP-MR_Guarani
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Com a finalidade de atender às exigências do Exército Brasileiro, e também em 

função dos custos, optou-se por incorporar ao projeto 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. Devido 

a isto, foram usados os elementos mecânicos da série TRAKKER, que é a linha de 

produção no Brasil para caminhões civis comercializados pela Iveco caminhões, 

sendo este o princípio do chassi pouco comum do Guarani.  

A estrutura é fabricada em aço balístico homogêneo com os níveis de proteção 

balística e antiminas especificados pelo Exército Brasileiro. A carcaça é revestida 

internamente com material Spall Liner e externamente com proteção antiminas na 

parte inferior. Além disso, é prevista a instalação opcional de placas de blindagem 

adicional externa (ADD-ON).  

3.2 CAPACIDADES 

A VBTP – MR Guarani possui uma série de capacidades e tecnologia 

embarcada capaz de aumentar a eficiência de uma tropa, tais como: poder de choque, 

sistema de geo-refereciamento comunicações amplas e flexíveis, transmissão de 

dados, criptofonia, sistema de armas remotamente controladas (SARC) e sistema de 

segurança e detecção eletrônicos, tudo em uma mesma plataforma.  

  

A UT-30BR (Unmanned Turret 30mm Brazil) é uma torre não-tripulada que 

estabilizada em direção e elevação, apresenta proteção blindada e deve ser montada 

externamente na VBTP-MR Guarani. Em uma torre não tripulada, o atirador 

permanece protegido dentro do blindado, observa o campo de batalha por um monitor 

LCD e opera-o através de um punho semelhante a um joystick, não havendo a 

necessidade de se expor ao meio externo, caracterizando assim um sistema de armas 

controlado à distância (FLORES,2016). O REMAX é um reparo automatizado que 

possui giro estabilizado em dois eixos, montada externamente sobre uma plataforma 

veicular totalmente controlado da estação do operador quando a viatura está parada 

ou em movimento, usufruindo da proteção blindada. Possui câmera diurna, termal e 

telêmetro laser para o atirador, com três funções principais: observação, proteção e 

medição de distâncias. Suporta dois armamentos (um por vez): MAG 7,62 mm ou 

M2HB-QCB.50 e ainda 04 (quatro) lançadores de granada fumígena de 76mm. A 

movimentação do Sistema de Emprego da arma e a execução de disparos são feitos 
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eletricamente por meio do punho do atirador movendo-o para a direção e velocidade 

desejada (SAUZEM,2016).  

  

O veículo possui blindagem básica em aço balístico, revestida internamente 

com material "Spall Liner" (proteção contra estilhaço) e proteção contra minas de até 

6 kg (seis quilogramas) de trotil sob qualquer roda, conforme nível 2a Standardization 

Agreement (STANAG) e possibilidade de instalação de blindagem adicional externa, 

Com a blindagem adicional a blindagem é certificada contra impactos de 12,7mm 

perfurante, disparados em ângulo de 0 graus no carro a 100m. A proteção é garantida 

contra estilhaços de granada de artilharia de 155mm não se precisando a distância de 

explosão, a proteção está acima do nível III porém abaixo do nível IV da STANAG. O 

carro possui blindagem básica contra disparos de 7,62mm perfurante, disparados em 

ângulo de 0 a 30 graus a 30m de distância. A proteção é garantida contra estilhaços 

de granada de artilharia de 155mm com explosão a 80m do carro, os testes foram 

conduzidos de acordo com a STANAG.  

  

A proteção contra minas terrestres é garantida contra explosão de até 6Kg de 

alto-explosivo (High Explosive – HE) sob qualquer roda. Fazendo ainda parte da 

proteção antiminas, existe o sistema de bancos e assoalho, que presos ao teto, 

minimizam o efeito das explosões para a tripulação. Importante salientar que todo 

material solto na viatura, simplesmente apoiados no chão podem ser perigosos em 

caso de explosão de mina terrestre.  

  

Munições perfurantes, explosões, ou algum outro tipo de agressão, podem 

causar a perfuração da blindagem da viatura. Esta perfuração é acompanhada por 

estilhaços de material proveniente tanto da munição quanto da própria blindagem. O 

revestimento interno de Spall Liner (figura 1) tem por objetivo reduzir os efeitos do 

estilhaçamento, aumentando assim a capacidade de sobrevivência da tripulação.  
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Figura 1 - Revestimento de spall liner 

 

Fonte: Centro de Instrução de Blindados (2016)  

Quando acionado, uma guarnição com esse meio será provavelmente 

empregado em uma situação de alto risco, como numa missão de resgate, exigindo 

assim que esta esteja em condições de pronta intervenção e com seu nível de 

adestramento condizente para tal.  

           

De acordo com o especialista Navroski, durante a Operação São Francisco IV, 

houve um incidente no qual a sua tropa encontrava-se engajada decisivamente com 

os elementos criminosos, e este confronto perdurou durante um dia inteiro, exigindo o 

emprego da VBTP-MR Guarani como meio de resgate, e sem esta não teria logrado 

êxito em se evadir do local e garantir a segurança dos homens sob seu comando. 

Nesse episódio, veio a óbito o Cb Michel Augusto MIKAMI e uma viatura mecanizada 

perdeu o controle, vindo a cair no Canal da Avenida 2 (PLATONOW, 2017).   
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 O dispositivo de segurança de detecção de ameaça laser chamado ELAWS 

(Elbit's Laser Warning System) é uma importante possibilidade que alerta o 

comandante e o atirador quando a torre recebe uma ameaça laser inimiga, informando 

a direção de origem. Em uma situação de combate, quando detectada a ameaça, o 

operador pode configurar a torre para apontar automaticamente para a direção ou 

manualmente, bastando pressionar um botão para realizar o apontamento. O 

Automatic Target Tracking (Acompanhamento Automático de Alvos) é um recurso 

muito útil disponível na UT-30BR e ao optar pela utilização deste, o comandante ou o 

atirador podem realizar o acompanhamento, sem a necessidade de interferência 

humana. Ademais, a opção denominada Hunter- Killer (Caçador-Matador) possibilita 

ao comandante trazer o armamento para a direção em que ele estiver observando, 

independente da vontade do atirador. Caso o comandante decida engajar o seu alvo, 

traz o canhão para seu comando e executa o disparo, sem a interferência do atirador. 

(FLORES,2016). Zona de Inibição de Tiro (FIZ) que é um subsistema de segurança 

do software do REMAX cujo propósito é impedir que o armamento execute tiro 

acidental.  

  

 Embora a VTBP-MR Guarani possua um sistema de armas moderno e repleto 

de mecanismos de segurança e de engajamento automatizados, o emprego destes 

durante as ações em um ambiente de repressão ao crime organizado foi baixo, devido 

às restrições de uso de armas automáticas nas regras de engajamento.  

 A VBTP-MR Guarani possibilita ao Cmt de fração maior liberdade de manobra, 

uma vez que possibilita uma gama maior de ações a executar e de forma decisiva 

para a operação, alinhado a todas essas possibilidades de manobra, surge a 

necessidade de se padronizar procedimentos e técnicas, visando aprimorar o 

desempenho da tropa no campo de batalha, além de se uniformizar e universalizar o 

conhecimentos entre todos os elementos da mesma fração.  



20 

 

Figura 2 - características do Guarani 

 

Fonte: Tatsumi (2017)  
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Figura 3 - inclinação da rampa de acesso 

 

Fonte: Centro de Instrução de Blindados (2016)  
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4 O AMBIENTE OPERACIONAL URBANO 

Até a metade do século passado, os combates eram travados, 

preferencialmente, em ambiente rural, sendo que os combates em áreas urbanas 

deveriam ser evitados e os confrontos nesses locais só se justificariam nos momentos 

críticos e decisivos da batalha. Tal pensamento influenciou a doutrina militar brasileira 

que preconiza o desbordamento e isolamento das áreas edificadas quando possível.  

  

 Apesar de não ser do agrado dos exércitos, o combater em cidades não é algo 

de novo. Desde que o homem passou a morar em cidades a necessidade de combater 

dentro delas tronou-se inevitável. Por questões estratégicas, políticas e económicas 

as cidades têm se tornado palco de duros e violentos combates. Na verdade, para se 

obter o sucesso completo contra um inimigo que optou por utilizar as áreas urbanas 

como local de atuação, as mesmas não podem ser ignoradas. Devido à grande 

concentração de massa populacional, meios de transporte, de saúde, de 

comunicações, capacidade industrial, de armazenagem e, sobretudo, de fontes de 

energia que normalmente as cidades possuem, ignorar as cidades daria ao inimigo 

uma fonte inesgotável de recursos. Portando, obter o controle das cidades torna-se 

necessário.  

  

O campo de batalha sofreu uma brusca transformação, migrando do meio rural 

para os grandes centros urbanos. Este fato ocorreu devido a uma intensa e acelerada 

urbanização e uma explosão demográfica sem precedentes, criando cidades que se 

tornaram as principais responsáveis pela sobrevivência e manutenção das Nações.  

                

De acordo com o Manual de Campanha do Exército dos Estados Unidos da 

América, FM 3-06 – Urban Operations (2003, p. 1-10), embora a tecnologia e as 

mudanças organizacionais sejam fundamentais para o futuro do combate em áreas 

urbanas, os soldados continuarão a ser o meio decisivo para o sucesso de uma Força, 

caracterizados por líderes competentes e preparados e militares disciplinados e bem 

treinados.  
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O combate moderno tem apresentado como principais características o 

ambiente operacional em que estão sendo desencadeadas as operações e a 

imprevisibilidade do momento de emprego.  

  

 A cidade apresenta-se como um campo de batalha particular, bem distinto dos 

campos de batalha em terreno aberto em virtude da suas características, as 

operações que nela ocorrerem serão caracterizadas pela dificuldade nas 

comunicações, em virtude da presença de grandes e complexas estruturas, comando 

e controlo difícil, campos de tiro que por norma serão bastante reduzidos, capacidade 

de apoio logístico dificultada e, em virtude da presença de edifícios altos, de túneis e 

esgotos em toda a cidade, esta apresenta a característica que a faz bem diferenciada 

dos demais campos de batalha, o combate tridimensional. No combate urbano, o 

mesmo pode estar a ocorrer em simultâneo ao nível térreo, no alto dos edifícios e 

dentro destes, assim como no subsolo, a incerteza e a fluidez do combate em áreas 

urbanas é único.  

As áreas urbanas apresentam o terreno físico mais complexo que existe, 

consistindo em estruturas de variados tipos, tamanhos e materiais de construção. Ás 

vezes estas estruturas apresentam um ordenamento, como por vezes a sua 

distribuição quase que parece aleatória.  
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Figura 4 - Favela do Rio de Janeiro 

 

Fonte: - https://www.google.com/search?q=foto+da+favela&rlz=1C1NHXL, acessado em 03/06/2019  

 As favelas apresentam construções de forma desordenada, com inúmeros 

becos e vielas, que por sua vez também ramificam-se irregularmente, sem qualquer 

padrão definido.  

  

 Uma única cidade pode incorporar uma área com edifícios de grandes 

dimensões, áreas essencialmente comerciais, áreas de serviços e escritórios, onde 

prevalece a ausência de habitações, áreas de subúrbios com grande concentração de 

população e de construção e ainda regiões industriais. Observa-se igualmente nas 

cidades uma variadíssima espécie de espaços abertos, que vão desde os parques, 

praças, arruamentos e avenidas, fazendo delas, como já foi referido, estruturas 

bastante complexas.  

                

 O combate urbano, apresenta-se assim, como um combate onde existe uma 

grande dificuldade na mobilidade, o comando e ligação é dificultado e que leva a que 

os combates se façam com pequenas unidades isoladas e utilizando frentes bastante 

reduzidas, o combate próximo é o que predomina e onde a visibilidade é reduzida. 
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Todo este combate desenrola-se na presença de não-combatentes, aumentando 

assim as preocupações em danos colaterais, agravado com a característica 

tridimensional do combate.  

  

Este novo ambiente, essencialmente urbano, alterou as necessidades de 

preparo das Forças Militares de todo o mundo, requerendo novas técnicas e 

habilidades por parte dos militares em todos os níveis hierárquicos e exigindo um 

permanente estado de prontidão da Força como um todo.  

  

Exemplificando a assertiva acima, podem ser citadas duas operações que 

estão sendo realizadas pelo Exército Brasileiro: a Operação São Francisco, visando a 

pacificação do Complexo da Maré, que foi desencadeada sem um aviso prévio. Além 

desta, pode-se destacar, ainda, a já encerrada Operação Arcanjo, que apresentou 

grandes desafios aos militares de todos os níveis hierárquicos.  

  

 As características das áreas urbanas constituem-se numa combinação capaz 

de afetar potencialmente algumas das capacidades operacionais essenciais. O 

esforço terá que ser dirigido para se conseguir manter ou se possível aumentar estas 

capacidades, superando assim estas dificuldades acrescidas inerentes do combate 

urbano.  

  

A utilização gradativa do Exército Brasileiro nas operações de GLO, 

especialmente na Operação São Francisco, as áreas onde as tropas atuaram foram 

totalmente urbanas e apresentaram restrições significativas à mobilidade de tropa. Os 

deslocamentos a pé ficaram extremamente comprometidos, apresentando elevado 

grau de risco à segurança da tropa.  

  

Durante a Operação São Francisco, o Exército Brasileiro empregou, com 

frequência, organizações militares que possuíam viaturas blindadas em sua dotação. 

Tratou-se de medida necessária para prover a segurança das tropas durante os 

deslocamentos. O emprego da Viatura Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) 

EE-11 (Urutu), orgânica dos regimentos de cavalaria mecanizada; da VBTP Guarani, 

utilizada pelos batalhões de infantaria mecanizada; e a VBTP M113BR, característica 
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dos batalhões de infantaria blindada, são exemplos de veículos utilizados durante 

essa operação.  

  

O Brasil vive atualmente uma guerra velada. Os noticiários constantemente 

falam a respeito de operações de pacificação, operações de garantia da lei e da ordem 

(GLO) quando, na realidade, poderíamos classificar juridicamente essas operações 

como a “guerra moderna”. Os conflitos contemporâneos apresentam-se de diferentes 

formas, porém possuem quase sempre um mesmo elemento comum: o combate em 

áreas urbanas.  

  

Os erros e os acertos vivenciados por outros exércitos ou, até mesmo, pelos 

órgãos de segurança pública, merecem uma análise criteriosa por parte daqueles que 

passaram por tal experiência, levando em conta as dificuldades e as limitações que 

surgiram durante as operações. Nesse ambiente, os combates travados no interior de 

becos, de ruas ou de vielas caracterizaram-se como o maior desafio imposto à tropa 

militar durante as operações.  

                  

  

No combate urbano, o inimigo é irregular e utiliza-se de meios combativos 

considerados desleais, se comparados às ações militares habituais; ele pratica ações 

típicas de guerrilha, utilizando-se de pessoas inocentes como escudos humanos e 

aproveitando-se da ingenuidade e da carência de crianças para atingir a tropa. Além 

disso, utiliza seu poder de combate de forma exacerbada, sem dar importância aos 

efeitos colaterais causados por suas ações.  

  

O terreno urbano caracteriza-se por absorver grandes quantidades de 

combatentes e de meios, as unidades são obrigadas a dispersar verticalmente, sobre 

e no subsolo, e também horizontalmente, fazendo com que as frentes destas unidades 

se reduzam substancialmente, ao que seria normal na sua utilização num campo de 

batalha em terreno aberto. Adicionalmente, a visibilidade é bastante reduzida, o que 

levará à redução do apoio mútuo entre as unidades. Em virtude das características e 

da dimensão de algumas áreas urbanas modernas, é improvável que as forças atuem 

nesses ambientes utilizando as tradicionais técnicas de combate e, serão igualmente 

obrigadas a utilizar, com maior frequência, o princípio da economia de forças, evitando 
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assim um absorver desnecessário de meios neste tipo de campo de batalha, onde 

unidades dispersas atuarão isoladamente, executando tarefas distintas.  

  

Dentro das cidades as forças atacantes tem pouco espaço para manobrar entre 

as ruas, principalmente com as viaturas blindadas. O inimigo por sua vez, por 

conhecer melhor a área de operações, tem a possibilidade de se movimentar com 

maior eficácia, usando os atalhos, os subterrâneos, túneis do metro e os esgotos. 

Portanto, o uso dos subterrâneos e o negar o uso destes ao inimigo torna-se 

extremamente necessário à força atacante.  

Figura 5 - Tropa ocupando a favela da Rocinha 

 

Fonte: https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fagenciabrasil.ebc.com.br, 

acessado em 03/06/2019  

Surge então a adaptabilidade como uma necessidade essencial no campo de 

batalha urbano, as unidades deverão estar organizadas e treinadas em forças de 

tarefa, capazes de reorganizarem-se para tarefas distintas, permitindo, assim, a 

manutenção da iniciativa. As unidades mais se parecerão “camaleões”, que alteram a 

sua organização e as suas capacidades para fazer face à fluidez do combate urbano. 

Deste modo, será possível manter uma pressão constante sobre as vulnerabilidades 
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do inimigo, aproveitando as oportunidades, enquanto se evita as restantes forças do 

inimigo através do isolamento do campo de batalha.  

  

Uma das característica do terreno urbano é a presença de inúmeras 

construções, que facultam ao defensor um valor incalculável de proteção e 

desenfiamento, ao mesmo tempo que cria sérias dificuldades à mobilidade. Outro 

grande problema surge com a presença de não combatentes, que essa mesma 

capacidade de destruição das armas e das características do meio urbano, onde estão 

inseridos, irá provocar danos colaterais indesejáveis. Por todas estas razões há que 

repensar na capacidade de poder de fogo, orientando-a para o efeito desejado no 

inimigo, reduzindo o risco dos danos colaterais. Estes novos sistemas de armas terão 

que ter a capacidade de localizar objetivos e atingi-los com a menor destruição, 

possível, das estruturas. Poderemos estar a falar de munições, que consigam penetrar 

num interior de um edifício e atinjam um compartimento específico, neutralizando o 

alvo, sem provocar danos de monta no resto da estrutura, ou então, poderemos 

também falar em desenvolver, cada vez mais, sistemas de armas não-letais com o 

mesmo propósito. Todas estas características do campo de batalha urbano, 

tridimensional, a presença de civis, a presença de um grande número de estruturas e 

o combate descentralizado, levará ao desenvolvimento de sistemas de armas com 

maior precisão.  

  

Nas cidade os campos de tiro são restritos, as comunicações são prejudicadas, 

dificultando a coordenação e orientação das forças atacantes e o apoio aéreo é 

também limitado, as aeronaves não ficam sujeitas às ruas estreitas e às barreiras de 

escombros, no entanto os cabos eléctricos, torres de alta tensão e as grandes 

edificações dificultam a sua operação.  

  

Nas operações em ambiente urbano muitas vezes as forças de defesa usam 

roupas civis e efetuam ações de fogo de lugares onde estão civis não combatentes 

com o objetivo claro de usá-los como escudos humanos e de valorizar a morte de civis 

através da propaganda de guerra. Cria-se assim o dilema para as tropas atacantes de 

não poderem abrir fogo indiscriminadamente contra civis, só por acreditar que eles 

são inimigos, isso só geraria mais ódio entre a população e daria origem a uma 

propaganda negativa.  
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O bom atendimento aos civis, mesmo aos hostis, é uma boa arma de 

propaganda, podendo fazer com que a população local negue ao inimigo apoio e 

abrigo, consequentemente, diminuindo a sua moral e vontade de permanecer na 

localidade.  

  

 No campo de batalha urbano as forças têm que ter a capacidade de 

movimentarem rapidamente o seu potencial de combate pelo terreno urbano 

tridimensional. O movimento à superfície deverá contar não só com a capacidade de 

mobilidade que lhe permita reduzir os obstáculos, mas também que lhe faculte a 

capacidade de abrir novos itinerários de aproximação através, se necessário, das 

infraestruturas. Outras métodos de movimento terão que ser utilizados, em virtude da 

característica tridimensional do campo de batalha, será necessário explorar os 

movimentos que utilizem os esgotos, os túneis de comboio e de metro e fazer-se uso 

do movimento vertical. Perante este cenário, as unidades necessitarão que a sua 

capacidade de mobilidade seja bastante melhorada.  

  

 Historicamente o combate urbano sempre se caracterizou por um grande 

número de baixas, particularmente entre as unidades que tentaram manobrar pelas 

ruas e praças das cidades, contra um inimigo fortemente fortificado. Será necessário 

implementar medidas de proteção da força que facilite a manobra com um risco 

reduzido, medidas que passam pela proteção individual e coletiva, que servirá para 

reduzir estas baixas.  
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5 UTILIZAÇÃO DE BLINDADOS EM AMBIENTE URBANO 

Durante muito tempo, manteve-se a crença da impossibilidade de CC ou 

viaturas blindadas atuarem em ambiente urbano como um sistemas de armas efetivo. 

Porém, com as experiências da Segunda Guerra Mundial e das missões de garantia 

da lei e da ordem realizadas nos últimos anos, essa ideia mostra-se totalmente 

equivocada. A problemática que se encontrava a respeito do uso dessas viaturas em 

ambiente urbano não se dava por conta das viaturas em si, mas sim por conta do seu 

emprego nesse tipo de operação.  

Figura 6 - Guarani na favela da rocinha 

 

Fonte: https://images.app.goo.gl/Kh4eKgzvAdziUFhk6, acessado em 03/06/2019  

O tema guerra é cada vez mais rotineiro na mídia. Notícias da guerra contra o 

terror no Oriente Médio, cenas de combate contra rebeldes na Somália, emprego das 

Forças Armadas nas operações de garantia da lei e da ordem no Brasil, entre outros, 

são situações que evidenciam sempre um mesmo fator comum: o teatro de operações 

(operações urbanas com emprego amplo e irrestrito de blindados).  

 O emprego de viaturas blindadas nos combates modernos tem sido cada vez 

mais constante. É comum se verificar a utilização desse tipo de artifício nas operações 

urbanas. Trata-se de demanda imposta às forças regulares em decorrências das 
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mudanças implementadas pelos insurgentes, sobretudo devido à evolução 

tecnológica dos armamentos empregados (maior potência de fogo).  

  

 Durante a Operação São Francisco, viaturas de transporte de pessoal como o 

M113BR, o Urutu e o Guarani foram amplamente empregadas. Tais viaturas 

apresentaram aspectos positivos e negativos dentro desse ambiente operacional, 

sendo verificado que o M113BR reunia as melhores condições de combate, pois 

adequava-se melhor às condições do terreno.  

 

Foi observado ainda que, entre outras coisas, o M113 BR não ficava tão 

vulnerável durante seu emprego nos becos ou nas ruas congestionadas da 

comunidade. Essa viatura conseguia manobrar com maior facilidade, em comparação 

com o urutu e com o guarani, pois possuía lagartas e dimensões menores, bem como 

o sistema de pivoteamento diferente. Outro fato importante é que essa viatura possui 

maior capacidade de transpor obstáculos como barricadas, barreiras em chamas ou 

veículos que bloqueiem o acesso. Apesar de não ser a melhor viatura em alguns 

quesitos, como na mobilidade, a VBTP Guarani é a viatura que conta com 

equipamento mais moderno e possui maior gama de capacidades para oferecer 

vantagens a tropa no combate.  

  

 Nesse contexto, o emprego de viaturas blindadas pelas forças armadas tornou-

se extremamente frequente e, com isso, foram realizadas diversas adaptações nos 

modelos existentes ou, ainda, desenvolvidos modelos exclusivos para serem 

utilizados nos combates urbanos.  

  

 Nas guerras que hoje se combate, no atual Ambiente Operacional, impõe-se o 

combate urbano. As ameaças são tridimensionais, as tripulações das VB devem 

esperar ser atacadas por todas as direções. Conhecer as capacidades das viaturas 

blindadas é um fator fundamental para o seu êxito e sobrevivência. A velocidade em 

adquirir e bater alvos será decisiva para determinar o êxito ou o fracasso.  

 

 Outro fator a se considerar no planejamento é o fratricídio. Atendendo que a 

velocidade de movimento resultará num fator de êxito, muitas das vezes a infantaria 

expõe-se a ser batida pela própria força, devido à difícil identificação. Logo, 
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comunicações e coordenação entre as VB e a infantaria será um elemento 

fundamental. Sistemas de rádios portáteis para otimizar a coordenação serão então 

de bastante utilidade. Marcar cada viatura, cada lugar ocupado, quer pela infantaria 

quer pelas viaturas blindadas, utilização de GPS, utilizar aparelhos de pontaria com 

ampliação de imagem, para identificar as próprias forças, informar constantemente as 

trocas de posição, movimentar segundo o planeado, dividir as zonas de ação em 

sectores, utilizar sinais visuais e auditivos de coordenação, informar sempre os 

elementos adjacentes da evolução da nossa manobra e saber sempre a evolução da 

manobra dos elementos adjacentes, serão procedimentos úteis e cruciais para se 

evitar o fratricídio.  

  

 Estamos a ver que o terreno urbano impõe procedimentos especiais para a 

utilização de viaturas blindadas, como é o caso da proteção ativa. Normalmente, esta 

proteção ativa é dada pela integração com a infantaria a pé, que faculta a segurança 

por antecipação a possíveis ameaças nos locais perigosos, como é o exemplo das 

ruas estreitas entre prédios, intercepções de ruas, ou mesmo o alto dos edifícios que 

superam a própria capacidade de tiro direto das viaturas.  

  

 Relativamente à carga a ser colocada sobre a viatura, não se deverá colocar 

no exterior, nenhum equipamento que possa ser inflamável. Se não for possível, o 

equipamento deverá ser colocado em lugares onde, ao incendiar-se, não do chefe de 

carro. A água e as rações deverão ser guardadas no interior da torre. O condutor 

deverá possuir periscópios extra, para usar em caso de os primitivos serem destruídos 

pelo fogo ou por estilhaços.  

   

 No Guarani destaca-se negativamente a limitada visão que a tripulação tem 

nos 360º, visibilidade essa que é igualmente restringida a quando da existência de 

fumígenos ou de poeiras, ou mesmo quando os seus equipamentos ópticos são 

danificados por escombros ou estilhaços. Outra grande limitação que se tem vindo a 

descrever prende-se com a incapacidade de bater alvos próximos, em altura ou em 

depressão, com grandes ângulos de sítio. A sua vulnerabilidade às equipas de 

emboscada com armas anticarro ligeiras, que beneficiam da abundância de cobertos 

a abrigos, é um elemento negativo da sua utilização em combate urbano a ter em 

conta. Além das limitações já apontadas muitas outras existem, estamos a referir à 
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falta de surpresa que a sua utilização pode trazer, em virtude do ruído do seu 

deslocamento, que apesar de tudo serve como grande arma psicológica e, ainda a 

facilidade com que este tipo viaturas pode ser bloqueado e canalizado para as ruas 

estreitas e consequentemente para zonas de morte, onde nem sequer poderá girar a 

sua torre ou bater alvos em elevação.  

  

 Destacar-se positivamente na VPTP Guarani a sua mais valia de dominar 

espaços abertos e de constituir-se como um elemento de fogo, fundamental para o 

sucesso das operações. Poderemos ainda evidenciar mais algumas das capacidades, 

tais como, a capacidade de evacuar pessoal debaixo de fogo inimigo, além de poder 

transportar rapidamente a infantaria de um local para outro. Toda a sua blindagem 

confere-lhe grandes possibilidades, como a proteção contra minas antipessoal, 

projeteis de armas ligeiras e estilhaços, permitir derrubar obstáculos ou ainda abrir 

passagens no meio das estruturas. Terminaríamos a falar da capacidade que lhes é 

conferida pela visão térmica dos seus sistemas de armas, permitindo adquirir alvos 

em condições de visibilidade reduzida.  

  

 Existem sérias dificuldades na aplicação das viaturas blindadas no combate 

urbano, principalmente motivadas pelas características da área urbana e pelas suas 

próprias características, no entanto, essas dificuldades resultam, por norma, da 

maneira como as viaturas são utilizadas, não deixando a possibilidade de fazer-se 

evidenciar as suas inúmeras valências que, devidamente aproveitadas e, por ventura 

melhoradas, contribuem para preservar, ou mesmo, aumentar, as capacidades 

operacionais da força onde estão inseridas, que como já foi referido tendem a ser 

afetadas neste campo de batalha.  

  

 A capacidade de adquirir, localizar, identificar e bater alvos por parte de uma 

tripulação será diminuída em situações de visibilidade reduzida, como é o caso da 

ação de fumígenos, fogos, reflexos, poeiras e mesmo escombros, entre outras 

situações. As câmaras térmicas e os aparelhos de pontaria telescópicos, permitem 

realizar uma melhor aquisição dos alvos. Muitas das vezes, as viaturas estão 

impossibilitados de localizar os alvos, porém, não implica que não os possam bater. 

É portanto recomendável constituir-se equipes de “caçadores”, onde estes elementos 
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de infantaria localizam e referenciam os alvos, enquanto que as viaturas assumem a 

responsabilidade de os destruir pelo fogo.  

  

Figura 7 - Military in Maré 

 

Fonte: https://images.app.goo.gl/YpTr5KaGaFqpQyws7, acessado em 03/06/2019  

Nas áreas urbanas os alvos surgem a distâncias bastante curtas e de variados 

ângulos, tornando-se ainda necessário bater esses alvos, quer estejam fixos ou em 

movimento, obrigando as tripulações a altos níveis de treino e de atenção, já que este 

tipo de combate em particular, fadigará bastante as mesmas. 
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6 CONCLUSÃO 

Tendo em conta o tema levantado, “A influência das características da VBTP 

Guarani nas missões de pacificação do Rio de Janeiro”, conclui-se que com o passar 

dos anos o emprego de viaturas blindadas no combate urbano vem sendo cada vez 

mais relevante, trazendo para a tropa que a utiliza meios de obter vantagens sobre o 

inimigo no combate assimétrico encontrado nesse ambiente.  

   

De acordo com o que vem sendo exposto ao longo deste trabalho e cientes que 

este é apenas uma reflexão acerca da utilização do Guarani nas operações de 

pacificação do Rio de Janeiro, não deixaremos no entanto de apresentar as nossas 

conclusão que, ao meu ver, indicam o caminho que faça com que as viaturas 

blindadas no combate urbano sejam melhores utilizadas, contribuindo 

significativamente para a preservação das capacidades operacionais de uma tropa.  

   

    Assim concluímos que, para uma maior eficiência da viatura, Seja estudado 

e desenvolvido um sistema de combate urbano sustentado nas viaturas blindadas que 

tenham a possibilidade de poder transportar componentes robotizados, que permita 

efetuar recolha de informações nas “entranhas” da área urbana e que, igualmente 

possam conferir a capacidade de comunicar neste ambiente tridimensional; 

possuidoras de novas blindagens, nomeadamente eletromagnéticas, capazes de 

afetar os sistemas de armas e munições convencionais. Estas novas viaturas têm que 

ter em conta as três dimensões do campo de batalha e por isso serem possuidoras 

de blindagem em toda a estrutura da viatura, não podendo correr o risco de ter pontos 

vulneráveis como tem vindo a acontecer; facultar capacidades médicas, 

ultrapassando assim o ónus de as forças atuarem isoladas neste ambiente, dando a 

possibilidade de socorrer às inúmeras situações de necessidade de apoio sanitário. 

Estas viaturas deverão ser possuidoras de sistemas de telemedicina, que permita 

assistência médica, como também serem possuidoras de robôs para evacuação de 

baixas, eliminando assim a necessidade de utilização, na generalidade dos casos, de 

combatentes, que estariam sujeitos a ações de fogo inimigo ao tentarem evacuar o 

camarada; facultar às unidades autonomia logística, que poderá passar por sistemas 

de purificação de água (classe I W), armazenamento de artigos de classe I, como 

também haverá a necessidade de criar novos sistemas de propulsão para as VB que 
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implique menores consumos de classe III. Relativamente à classe V será necessário 

criar munições mais leves e de menor volume, permitindo assim maior capacidade de 

transporte pelas viaturas. Contribuindo igualmente para um menor peso logístico 

temos a constituição modular das viaturas que lhes permitirá efetuar reparações e ou 

evacuações.  
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