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RESUMO 

 

POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DA VIATURA BLINDADA DE TRANSPORTE 

DE PESSOAL “GUARANI” (VBTP-MR 6X6) NAS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA 

LEI E DA ORDEM 

 

AUTOR: Mateus Moura Ribeiro 

ORIENTADOR: Márlon Bruno de Medeiros Muniz - Capitão 

 

O emprego das Forças Armadas (FA) em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op 

GLO) tem sido cada vez maior nos últimos vinte anos. Essas operações somente podem 

ocorrer em situações específicas de calamidade pública. No entanto, as FA tem como 

destinação e missão principal a defesa da pátria. Logo, o emprego das FA em GLO deve ser o 

último instrumento, após esgotadas todas as possibilidades de emprego dos Órgãos de 

Segurança Pública (OSP), estes sim, destinados à preservação da segurança pública. Tendo 

em vista essa problemática, este estudo teve como objetivo analisar o desempenho da Viatura 

Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) “Guarani” em Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem. As características da viatura de dimensões e mobilidade, apoio de fogo e proteção 

blindada foram exploradas para verificar o melhor emprego da tropa nessas operações 

militares, apresentando as possibilidades e limitações do Guarani neste contexto. Dessa 

maneira, foi realizada uma explanação técnica, ilustrada por fotos, utilizando o método de 

uma pesquisa bibliográfica e documental descritiva onde foram estudadas as principais teorias 

sobre o tema abordado, com o objetivo de apresentar as características da VBTP Guarani, 

complementada por uma entrevista visando a realização de uma conclusão na qual se pudesse 

afirmar quais são as possibilidades e limitações do Guarani em um ambiente operacional 

humanizado e edificado. Segundo os dados levantados, concluiu-se que o Guarani oferece 

elevada mobilidade, embora prejudicada ou inibida em becos e vielas por causa das suas 

dimensões, oferece também adequada proteção blindada à tropa, possibilidade de 

levantamentos de inteligência e de transposição de obstáculos e grande capacidade 

dissuasória. Isso tudo apesar de não poder empregar os sistemas de armas em sua plenitude, 

tendo em vista as características do Ambiente Operacional. Como as FA e o Exército, 

principalmente, vem sendo muito empregado nas Op GLO nos últimos anos, fica evidente a 

importância do estudo desta área para o sucesso de atuais e futuras operações. 

 

Palavras-chave: VBTP Guarani. Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Proteção 

blindada. Apoio de fogo. Mobilidade. 



 

 

ABSTRACT 

 

POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF THE ARMORED PERSONNEL 

TRANSPORT VEHICLE “GUARANI” (VBTP-MR 6X6) IN LAW AND ORDER 

ASSURANCE OPERATIONS 

 

AUTHOR: Mateus Moura Ribeiro 

ADVISOR: Márlon Bruno de Medeiros Muniz - Captain 

 

The employment of the Armed Forces (FA) in Law and Order Assurance Operations (Op 

GLO) has been increasing in the last twenty years. These operations can only take place in 

specific situations of public calamity. However, the FA has as its main purpose and mission 

the defense of the homeland. Therefore, the employment of the FA in GLO should be the last 

resource, after all the possibilities of employment of the Public Security Organizations (OSP) 

have been exhausted, because they are the ones destined to preserve public security. By 

keeping this problem in mind, this study aimed to analyze the performance of the Armored 

Personnel Transport Vehicle (VBTP) “Guarani” in Law and Order Assurance Operations. The 

characteristics of the vehicle such as dimensions and mobility, fire support and armored 

protection were explored to verify the best use of the troops in these military operations, 

presenting the possibilities and limitations of the Guarani in this context. Thus, a technical 

explanation was performed, illustrated by photos, using the method of a descriptive 

documentary and bibliographic research where the main theories on the topic were studied in 

order to present the characteristics of the VBTP Guarani. It was complemented by an 

interview aimed at conducting a conclusion in which it could be stated what are the 

possibilities and limitations of Guarani in a humanized and built operating environment. 

According to the data collected, it was concluded that Guarani offers high mobility, although 

impaired or inhibited in alleys because of its dimensions, it also offers adequate armored 

protection to the troops, the possibility of obtaining information and overcoming of obstacles, 

besides great dissuasive capacity. Even though it cannot fully employ its weapons systems, 

given the characteristics of the Operating Environment. As the FA and the Army, especially, 

have been widely employed in Op GLO in recent years, the importance of studying this area 

for the success of current and future operations is evident. 

 

Keywords: VBTP GUARANI. Law and Order Assurance Operations. Armored protection. 

Fire support. Mobility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil tem empregado cada vez mais suas Forças Armadas (FA) em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO). Isso ocorre porque, nos últimos vinte anos, o país tem 

passado por um processo de sucateamento estrutural e financeiro dos Órgãos de Segurança 

Pública (OSP), os quais muitas vezes não conseguem suprir a demanda de seus Estados, seja 

por paralisações e greves ou simplesmente pela incapacidade de poder.  

Por uma série de fatores como os expostos acima e, principalmente, pelo crescente 

desenvolvimento de novas viaturas blindadas por outros países, houve a necessidade de se 

adicionar um meio que proporcionasse maior segurança aos militares e substituísse a já antiga 

VBTP URUTU. O intuito de todo esse trabalho é acompanhar a evolução do cenário bélico 

internacional na área de blindados sobre rodas, modernizar as tropas brasileiras e, como forma 

de dissuasão, projetar o poder do país. 

Tendo em vista essa problemática, a VBTP GUARANI foi planejada e produzida no 

âmbito de um dos Projetos Estratégicos do Exército, previstos pela Estratégia Nacional de 

Defesa, e estabeleceu a substituição progressiva do Urutu. Consequentemente, está ocorrendo 

também a modernização dos Regimentos de Cavalaria Mecanizada (RC Mec) e a 

transformação gradual dos Batalhões de Infantaria Motorizada (BI Mtz) em Batalhões de 

Infantaria Mecanizada (BI Mec). 

O Guarani foi testado pelas tropas da força de pacificação do Complexo da Maré em 

2015, além de ter sido o principal veículo blindado utilizado nas Olimpíadas de 2016 e na 

Intervenção Federal em 2018, sendo todas essas operações realizadas na cidade do Rio de 

Janeiro. Foi altamente empregado em missões como: resgate, patrulhamento ostensivo, Posto 

de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE), Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas 

(PBCVU), entrada em áreas vermelhas, operação presença, entre outras. Com essa nova 

viatura blindada sobre rodas pode-se ressaltar que:  

 

A utilização de meios de apoio adequados, como a proteção blindada, visando o 

melhor cumprimento das missões [...] tem uma importância cada vez maior. Assim, 

o estudo da utilização das principais viaturas blindadas de transporte de pessoal 

torna-se essencial, levando-se em conta sua adequabilidade ao ambiente operacional 

e emprego mais apropriado [...] nas operações. (DAMASCENO, 2018). 

  

A sua concepção de emprego vem da necessidade de forças com potência de fogo e 

mobilidade superiores às forças leves e mobilidade estratégica superior às forças pesadas. 

(SILVA, 2018).  
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Com o exposto acima pelos autores, pode-se afirmar que a implantação do Projeto 

Guarani revela a necessidade de conjugar, de maneira mais equilibrada, a proteção blindada, a 

mobilidade e o apoio de fogo no cumprimento das variadas missões, principalmente no 

contexto das operações inseridas em ambientes urbanos. 

Contudo, essa nova linha de viaturas blindadas levanta uma série de questionamentos 

sobre seu desempenho nas diversas ações militares, principalmente nas Operações de GLO. 

Com isso, surge a necessidade de se estudar os diversos tipos de empregabilidade da VBTP 

Guarani e, principalmente, se as suas possibilidades e limitações atendem à demanda no 

âmbito dessas operações. 

Esta pesquisa justifica-se, portanto, pelo elevado número de Op GLO que tem ocorrido 

no Brasil no últimos anos, e pela tentativa de se adequar o Guarani aos diferentes ambientes 

operacionais. Com base nos questionamentos levantados acima, essa pesquisa buscou 

apresentar as possibilidades e limitações da VBTP Guarani e explorar os elementos 

estudados, que foram: dimensões e mobilidade, proteção blindada, apoio de fogo e seus 

sistemas de armas. Após isso, foi realizada uma conexão dessas características do blindado 

com as vantagens e desvantagens para o emprego de tropa nas Op GLO contribuindo, de 

maneira relevante, para sugerir melhorias nas capacidades da viatura e tentar se obter um 

desempenho superior no emprego da VBTP nestas operações. 

Para fornecer os subsídios necessários a este estudo, a monografia está estruturada da 

seguinte maneira: 

O segundo capítulo traz o Referencial Teórico, no qual foram abordados os 

subcapítulos Emprego de Tropa no Brasil, Operações de Garantia da Lei e da Ordem e 

Apresentação da VBTP Guarani. Esses capítulos tiveram como objetivo apresentar, de 

maneira geral, os aspectos estudados neste trabalho. 

O terceiro capítulo discorre sobre o Referencial Metodológico, no qual foi abordado o 

tipo de pesquisa realizada, os métodos e os instrumentos utilizados. 

O quarto capítulo versa sobre Resultados e Discussão, que tem como objetivo 

responder aos questionamentos sobre o desempenho no Guarani nos aspectos de Dimensões e 

Mobilidade, Proteção Blindada, Apoio de Fogo e Sistemas de Armas, sendo estes os 

subcapítulos. 

Por fim, o quinto capítulo traz as Considerações Finais do trabalho, que sintetiza o 

estudo e apresenta conclusões sobre as Op GLO e o emprego do Guarani. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Descrever as possibilidades e limitações das VBTP Guarani nas Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Apresentar o contexto no qual ocorre o Emprego de Tropa no Brasil; 

Conceituar Operações de Garantia da Lei e da Ordem; 

Apresentar as principais características da VBTP Guarani, seus sistemas de armas e 

dispositivos de proteção; 

Citar as possibilidades e limitações do Guarani; e 

Ressaltar as principais vantagens dos sistemas de armas e dispositivos de proteção para 

o emprego da tropa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EMPREGO DE TROPA NO BRASIL 

 

 O emprego de tropa das FA no Brasil, em Op GLO, ocorre de forma episódica, em 

área previamente estabelecida e por tempo limitado, quando há o esgotamento dos OSP em 

graves situações de perturbação da ordem pública. Elas devem atuar conforme os limites 

impostos pela legislação nacional, sob a orientação e controle do Presidente da República, 

tendo sempre em vista seu compromisso com a Nação. 

 O Exército Brasileiro tem sua definição e sua destinação prevista no artigo 142 da 

Constituição Federal. Essa destinação orienta toda a atuação da Força, tanto no âmbito 

externo quanto no âmbito interno. 

 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 

por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Diretrizes específicas 

complementam a missão com as seguintes ações: apoiar a política externa do País; 

participar de operações militares, decorrentes de compromissos internacionais; e 

desenvolver atribuições subsidiárias, tais como cooperar com o desenvolvimento 

nacional e com as situações de calamidade pública. (BRASIL, 1988). 

 

A Constituição Brasileira, em seu artigo 144, estabelece que a Segurança Pública, 

dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária 

federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e 

corpos de bombeiros militares. (BRASIL, 1988). 

 

Somente em casos excepcionais, a Força Terrestre será empregada na Segurança 

Pública, pois esta é de competência primária dos órgãos acima nomeados. (SILVA, 2006). 

 

Na situação de normalidade institucional, isto é, sem aplicação de salvaguardas 

constitucionais, a Força Terrestre poderá ser empregada em ações de garantia da lei 

e da ordem, de acordo com sua destinação prevista no artigo 142 da Constituição 

Federal, cumprindo determinação expressa e legal do Presidente da República, 

baseada na Lei Complementar (LC) Nr 97/99, que dispõe sobre as normas gerais 

para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. (SILVA, 2006). 
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A Lei Complementar número 97, de 9 de junho de 1999, passou a tratar das normas 

gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Ela buscou adequar a 

legislação anterior à nova realidade surgida com a criação do Ministério da Defesa. 

(RODRIGUES, 2018). 

 

Art. 15 [...] § 1º Compete ao Presidente da República a decisão do emprego das 

Forças Armadas, por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por 

quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos Presidentes do Supremo 

Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. (BRASIL, 1999, 

não paginado). 

 

O parágrafo 1º do Artigo 15 da referida lei prescreve que compete ao Presidente da 

República a decisão de emprego das Forças Armadas, por sua iniciativa ou em atendimento a 

pedido manifestado por qualquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos Presidentes 

do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, no âmbito de 

suas respectivas áreas. (SILVA, 2006). 

 

Art. 15 [...] § 2º A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por 

iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as 

diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os 

instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da Constituição Federal. 

(BRASIL, 1999, não paginado). 

 

Desta forma, as FA somente podem ser solicitadas por quaisquer poderes 

constitucionais quando esgotadas as capacidades dos OSP responsáveis pela segurança 

pública previstas no artigo 144 da Constituição. (RODRIGUES, 2018). 

Assim, o respaldo jurídico para o emprego do Exército nas ações de garantia da lei e 

da ordem pode ser encontrado no artigo 142 da Constituição, no artigo 15 da Lei 

Complementar 97/99 e no decreto que estabelece as situações de emergências. (SILVA, 

2006). 

Esse conhecimento e o acesso às fontes de estudo sobre os aspectos jurídicos são 

essenciais para minimizar os danos à população que esteja na área sob a ocupação da tropa. O 

menor dano possível aos direitos da população auxilia a minimizar possível rejeição à 

presença da tropa, que poderia se constituir em embaraço para a regular condução das 

operações militares. Exemplos desse entrave seriam o apoio às organizações criminosas por 

parte da população local, a sabotagem etc. (BRASIL, 2017, p. 6-10). 
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2.2 OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

 

As Op GLO são operações militares de coordenação e cooperação de agências 

(OCCA), realizadas no contexto específico da missão constitucional da garantia da lei e da 

ordem, conforme o artigo 142 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), podendo ser 

desenvolvidas em ambiente rural ou urbano. O acionamento das FA, para cumprirem missões 

desta natureza, é realizado por intermédio de decreto presidencial. (BRASIL, 2018, p. 1-1). 

As Op GLO caracterizam-se como operações em situação de não guerra pois, embora 

haja o emprego do poder militar, não envolvem o combate propriamente dito, exceto em 

circunstâncias especiais, quando este poder é usado de forma limitada. (BRASIL, 2018, p. 2-

1). 

 

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:  

a) garantia dos poderes constitucionais;  

b) garantia da lei e da ordem;  

c) atribuições subsidiárias;  

d) prevenção e combate ao terrorismo;  

e) sob a égide de organismos internacionais;  

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

g) outras operações em situação de não guerra.  

(BRASIL, 2017, p. 3-15, grifo próprio). 

 

Logo, as Operações de Garantia da Lei e da Ordem, segundo o Manual de Operações 

de 2017, se encaixam dentro do contexto das Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências, que, por sua vez, são Operações Básicas realizadas pelo Exército Brasileiro 

principalmente em situações de não guerra. 

Ainda segundo o Manual de Operações EB70-MC-10.223 (2017), p. 3-15, as OCCA 

possuem como característica: uso limitado da força; coordenação com outros órgãos 

governamentais e/ou não governamentais; execução de tarefas atípicas; combinação de 

esforços políticos, militares, econômicos, ambientais, humanitários, sociais, científicos e 

tecnológicos; caráter episódico; não há subordinação entre as agências e, sim, cooperação e 

coordenação; interdependência dos trabalhos; maior interação com a população; influência de 

atores não oficiais e de indivíduos sobre as operações; e ambiente complexo. 

 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. (BRASIL, 2017, p. 3-14). 
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Ocorre nas situações em que houver o esgotamento dos instrumentos previstos no 

art. 144 da Constituição ou nas que se presuma ser possível a perturbação da ordem. 

Ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República. A 

diretriz presidencial que autoriza e formaliza esse emprego será transmitida 

diretamente ao Ministro de Estado da Defesa que estabelecerá a missão, as 

condicionantes do emprego, os órgãos envolvidos e outras informações necessárias. 

(BRASIL, 2017, p. 3-16). 

 

Portanto, a Op GLO, por ser tratar de uma OCCA, é uma operação militar conduzida 

pelas Forças Armadas, de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo 

limitado. Tem por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 

do patrimônio. (BRASIL, 2017, p. 3-16) 

 Segundo o Manual de Operações de GLO EB70-MC-10.242 (2018), p. 2-1, as Op 

GLO possuem as seguintes características: a) ações descentralizadas – A descentralização 

das ações ocorre em virtude da necessidade de presença da tropa em toda a área de garantia da 

lei e da ordem, atendendo ao princípio da dissuasão. b) complexidade situacional – a 

dificuldade em se identificar e definir ameaças (concretas ou potenciais), a multiplicidade de 

vetores (civis e militares) e a dificuldade de coordenação de diversos atores com interesses 

diferentes requerem detalhada consciência situacional. c) prevalência das operações em 

áreas edificadas. 

 

Figura 1- O Ambiente Operacional das Op GLO 

 
Fonte: ROHLING (2015) 

  

As ações de GLO podem ser preventivas ou repressivas, de acordo com o grau e a 

natureza dos óbices representados pelas ações dos Agentes Perturbadores da Ordem Pública 
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(APOP) que, nessas situações geralmente atuam descaracterizados, misturando-se à 

população. Logo, devem ser observados os seguintes aspectos do emprego criterioso da força: 

 

a) Proporcionalidade – consiste na correspondência entre os possíveis resultados 

esperados da ação dos APOP e outros atores, com os resultados esperados da reação 

dos vetores militares, de modo a evitar o excessivo uso da força por parte do 

componente militar. 

b) Razoabilidade – refere-se à compatibilidade entre os meios e os fins da medida 

levada a efeito. O componente militar deve cumprir as suas atividades e tarefas com 

imparcialidade, pautando o uso da força ao necessário, para mitigar o quadro de 

crise ou de conflito, e ao suficiente, para contribuir com o retorno à situação de 

normalidade. 

c) Legalidade – remete à necessidade de que as ações devem ser praticadas, de 

acordo com os mandamentos da lei, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso [...]  

(BRASIL, 2018, p. 2-3). 

 

Baseado nesses critérios, caso seja determinado o emprego da F Ter, deve ser 

priorizada, inicialmente, a estratégia da dissuasão, com vistas à solução do problema, se 

possível, de forma pacífica. (BRASIL, 2018, p. 2-3, grifo próprio). 

As tropas quando empregadas em Op GLO devem estar em condições de realizar as 

seguintes operações: 

 

a) assegurar o funcionamento dos serviços essenciais sob a responsabilidade do 

órgão paralisado;  

b) controlar vias de circulação;  

c) desocupar ou proteger as instalações de infraestrutura crítica, garantindo o seu 

funcionamento;  

d) garantir a segurança de autoridades e de comboios;  

e) garantir o direito de ir e vir da população;  

f) impedir a ocupação de instalações de serviços essenciais;  

g) impedir o bloqueio de vias vitais para a circulação de pessoas e cargas; h) 

permitir a realização de pleitos eleitorais;  

i) prestar apoio logístico aos OSP ou outras agências;  

j) proteger locais de votação;  

k) realizar a busca e apreensão de armas, explosivos etc; e  

l) realizar policiamento ostensivo, estabelecendo patrulhamento a pé e motorizado. 

(BRASIL, 2014, p. 28) 

 

 Mostrando com dados o que foi exposto neste capítulo, temos, em resumo: 
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Figura 2 - Emprego das Forças Armadas em GLO 

 
Fonte: Ministério da Defesa 

 

Figura 3 - Operações de GLO autorizadas entre 1992 e 2017 por Tipo 

 
Fonte: Ministério da Defesa 

  

De acordo com as figuras acima, foram realizadas 132 Operações de GLO, pelas 

Forças Armadas no Brasil, desde 1992. Isso resulta em uma média anual aproximada de 6 

operações desse tipo, o que retrata um uso recorrente das Forças, que deveriam ser o último 

recurso do Estado, tendo em vista ser sua destinação precípua: a defesa da Pátria.  

É importante ressaltar ainda que as Op GLO se desenvolvem, em sua maioria, em 

ambientes humanizados e áreas edificadas, geralmente em locais com problemas sociais e sob 

grande influência da mídia nas ações: 
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A opinião pública é um fator que interfere na forma de emprego das Forças Armadas 

(FA). Além disso, organizações internacionais (OI), organizações governamentais 

(OG) e organizações não governamentais (ONG) interferem no gerenciamento de 

crises e na solução de conflitos, exercendo influência sobre as operações militares. 

Tais operações têm sido desenvolvidas, cada vez mais, em ambientes humanizados 

ou no seu entorno, aumentando a possibilidade de danos colaterais decorrentes das 

ações desencadeadas. (BRASIL, 2018, p. 1-1). 

 

Figura 4 - Op GLO em complexo ambiente humanizado 

 
Fonte: https://oglobo.globo.com/ 

 

A presença constante da mídia nessas operações muitas vezes dificulta a atuação da 

tropa, seja por incitarem os APOP ou a população contra a tropa, seja por inibirem a atuação 

das Forças Armadas. Logo, apesar da propaganda da operação ser algo positivo, a 

manipulação de informações pela grande mídia e a divulgação de notícias falsas em redes 

sociais prejudica não só o objetivo da GLO, como também a imagem da operação e das FA. 

 



23 

Figura 5 - Presença da mídia nas Op GLO 

 
Fonte: http://www.defesanet.com.br/ 

 

Desse modo, o emprego de blindados em operações de GLO é essencial, sempre tendo 

em vista a proteção da tropa, uma vez que a própria população muitas vezes é hostil a sua 

atuação. O Ambiente Operacional reforça a ideia de complexidade na qual estão inseridos 

esses tipos de operações, além da necessidade de emprego de materiais de última geração 

pelas tropas para o melhor cumprimento de missão. (DAMASCENO, 2018). 

 

Figura 6 - Forças Especiais realizando patrulhamento utilizando o Guarani 

 
Fonte: http://www.justificando.com/ 

 



24 

2.3 APRESENTAÇÃO DA VBTP GUARANI 

 

Sobre o Guarani existem várias informações relevantes sobre suas especificações 

técnicas para o presente estudo, tais como:   

  

É capaz de transportar até 11 militares. [...] permitindo ser transportado por 

aeronave KC-390, da EMBRAER. Possui ainda capacidade anfíbia. [...] Seu peso 

bruto total é de 18 toneladas, tração 6x6 [...] desenvolvendo 90 Km/h de velocidade 

máxima. [...] Possui sistema automático de extinção e detecção de incêndio, 

capacidade de operação noturna, posicionamento global por satélite (GPS) e um 

sistema de mira laser que, quando ativo, comanda automaticamente a torre do 

canhão, alinhando-a na direção do inimigo. A proteção balística e antiminas é 

composta por aço e spall liner [...] e pela predisposição para receber 

externamente uma blindagem adicional. Os pneus run flat [...] possibilitam rodar 

sem pressão pneumática. [...] O sistema de armas: a torre para canhão 

automático de 30 mm, o reparo de metralhadora automatizado e a torreta para 

a estação de armas de acionamento manual. Os dois primeiros são operados 

remotamente no interior do veículo e possuem plataforma estabilizada com sistema 

computadorizado de auxílio ao tiro. (DCT, Departamento de Ciência e Tecnologia: 

Projeto Estratégico do Exército GUARANI, grifo próprio). 

 

 Além destas, outras características da VBTP Guarani serão exploradas neste 

subcapítulo. 

 

Figura 7 - Apresentação do Guarani 

 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados (2019) 

 

O primeiro sistema de armas da VBTP Guarani a ser apresentado é a Torre Manual 

Platt. Segundo a nota de aula do Centro de Instrução de Blindados sobre a torre Plattmout 

(2019), os armamentos que podem ser acoplados a esta torre manual são: metralhadora .50, 

metralhadora MAG 7,62mm, lançador de granada 40mm e metralhadora MINIMI (7,62mm 

ou 5,56mm). A torre possui ainda um ângulo de elevação que varia entre -30° e 60° e um 

ângulo de direção de 360°. 
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Figura 8 - A Torre Manual Platt 

 
Fonte: W&E PLATT PTY LTD (2011) 

 

O segundo sistema de armas a ser apresentado é a Torre UT-30BR. O Guarani dotado 

da torre UT-30BR possui três tipos de armamentos: o canhão automático 30mm ATK 

BushMaster MK44, a metralhadora coaxial 7,62mm e o lançador de granadas fumígenas 

76mm. (CI BLD, 2019). 

Em uma torre não tripulada, como é o caso da UT-30BR, 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. (FLORES, 2016). 

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. (FLORES, 

2016). 

O Automatic Target Tracking (Acompanhamento Automático de Alvos), também 

conhecido como “auto tracking”, 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. (FLORES, 2016). 

 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. (FLORES, 2016). 
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Figura 9 - A Torre UT-30BR 

 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados (2019) 

 

O terceiro e último sistema de armas do Guarani a ser apresentado é uma estação de 

armas remotamente controlada: o Reparo de Metralhadora Automatizada X (REMAX). Ele 

apresenta giro estabilizado para metralhadoras M2 HB-QCB .50 (12,7 mm), com cadência de 

450 a 550 tiros por minuto ou MAG 7,62 mm com cadência de 850 tiros por minuto. Possui 

um sistema lançador de granadas fumígenas 76 mm. O equipamento propicia a observação da 

região de combate em 360º, a busca e identificação de alvos e a realização da pontaria e do 

tiro com o campo vertical de -20º a +60º. (CI BLD, 2019) 

O REMAX pode ser usado não somente como apoio de fogo, mas como um meio de 

observação. Possui uma câmera diurna e uma câmera termal como sensores ópticos e também 

um moderno módulo optrônico. Esse módulo incrementa a observação do terreno, a 

identificação do inimigo a e medição de distâncias. O alcance de detecção da VBTP 

GUARANI, com esse equipamento, pode atingir 5.000 metros, pois a o sistema dispõe de um 

“zoom” de 26 vezes. Para a aferição de distâncias esse sistema conta com um telêmetro laser, 

o que o permite melhor solicitação de apoio de fogo, por exemplo. (DE OLIVEIRA, 2017). 
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Tabela 1 - Características da torre REMAX 

 
Fonte: ARES 

 

 O modo observação, disponível nesse equipamento, permite desabilitar o sistema de 

armas, enquanto mantém o módulo optrônico em funcionamento. O REMAX pode ainda, 

utilizar tanto a metralhadora MAG como a metralhadora .50 e possui um sistema de 

lançadores de granadas fumígenas. O equipamento permite ao atirador um cálculo de 

compensação balístico, alimentado por sensores de temperatura do ar, de velocidade do vento 

e de velocidade do alvo. (DE OLIVEIRA, 2017). 

  

Figura 10 - A Torre REMAX 

 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados (2019) 
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Figura 11 - O Guarani equipado com suas respectivas torres 

 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados (2019) 

 

Quanto à proteção a tropa, dentro da capacidade blindada, o guarani possui a 

capacidade inicial de resistir a tiros de 7,62mm perfurantes e com a blindagem adicional à 

disparos de calibre .50. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2018). 

 

Figura 12 - Proteção Balística do Guarani, segundo a STANAG 4569 

 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados (2019) 

 

O Guarani possui ainda um dispositivo técnico chamado Célula de Sobrevivência, que 

é toda a estrutura montada do compartimento da guarnição, desde a posição dos assentos no 

interior o veículo e a altura da viatura, até a blindagem e sua proteção antiminas. Segundo o 

periódico Escotilha do Comandante, ano 4, n. 119, p. 2: 
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Os assentos do compartimento da guarnição são presos no teto da viatura, deixando-

o livre e diminuindo o choque sofrido pela guarnição no caso de ameaças antiminas. 

A carcaça é revestida internamente com o material chamado Spall Liner, produzido 

através da fibra sintética de aramida. Esse material é responsável por reduzir o cone 

de dispersão dos estilhaços no interior da viatura após a mesma ser alvejada, 

diminuindo os danos sofridos pela guarnição de forma exponencial. O tapete 

antiminas é uma proteção adicional contra ameaças de minas terrestres. Ele serve 

como um absorvedor de energia, sendo aplicado sobre o piso do compartimento da 

guarnição. (CALEGARI, 2018). 

 

Figura 13 - Diferença do cone de dispersão ao se utilizar a Spall Liner 

 
Fonte: https://www.quora.com/ 

 

Na figura acima pode-se notar o efeito do Spall Liner (à direita): reduzir o cone de 

dispersão de mais de 90º para menos de 10° em caso de choque por minas anticarro, 

protegendo de maneira muito mais eficiente a tropa embarcada. 

Segundo Centro de Instrução de Blindados (2019), o Guarani possui uma proteção 

antiminas capaz de resistir a 6 Quilogramas (Kg) de explosivo sob qualquer uma das rodas, 

conferindo à VBTP um Nível de proteção “2a” segundo a norma STANAG 4569. 

 

https://www.quora.com/
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Figura 14 - Teste antiminas da VBTP Guarani 

 
Fonte: http://www.defesanet.com.br/  

 

Sobre a mobilidade, a VBTP - MR Guarani tem um excepcional desempenho em 

terreno firme que não apresentam restrições. Em contrapartida fica evidente que em solos do 

tipo lamaçal e charco se torna inviável o deslocamento sobre o mesmo. (CASTILHOS, 2018). 

Além disso, deve-se destacar que o Guarani não é uma viatura anfíbia, ou seja, não foi 

projetada para ser empregada como tal. O Guarani apenas possui a capacidade de transpor 

cursos d’água, quando seguidas as condições exigidas.  

Sobre as dimensões do Guarani, têm-se os seguintes dados mostrados no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 1 - Dimensões do Guarani em milímetros 

Fonte: Centro de Instrução de Blindados (2019) 
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Conclui-se, portanto, que a VBTP-MR GUARANI é uma viatura grande, incapaz de 

passar em locais que possuam menos de 2 metros e 60 centímetros de altura (sem torre), e 

exigindo que as ruas possuam no mínimo 2 metros e 77 centímetros de largura (considerando 

os retrovisores recolhidos). Além disso, as pontes que venham a ser utilizadas devem possuir 

no mínimo 2 metros e 26 centímetros de largura para que possam ser transpostas. 

Para as Op GLO, algumas informações sobre sua capacidade e mobilidade devem ser 

destacadas: 

 

Quadro 2 - Dados de capacidade e mobilidade da VBTP 

 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados (2019) 

 

O Quadro acima revela a alta velocidade máxima, de 95 km/h, que o Guarani pode 

atingir em estradas, uma característica essencial para o sucesso das Op GLO, uma vez que o 

Ambiente Operacional exige alta capacidade de mobilidade da tropa. Além disso, ressalta-se 

também a elevada autonomia da viatura, de 600 km, que permite à tropa permanecer em 

operações continuadas por um longo período. 

Segundo Damasceno (2018), o Guarani possui, também, um sistema de controle da 

pressão dos pneus, o CTIS (Central Tyre Inflation System), que possibilita ao motorista 

ajustar a pressão dos pneus da viatura mesmo estando em movimento: 

 

Utilizando este sistema, a VBTP-MR pode ser operada com a pressão dos pneus 

adequada para a velocidade, a condição do percurso a ser percorrido e a carga a ser 

transportada. O sistema é centralizado e controlado eletricamente a partir do posto 

do motorista, o qual permite o ajuste da pressão dos pneus em quatro níveis 

diferentes, dependendo do tipo de terreno: estrada pavimentada, off-road, terra 

inconsistente (areia, lama) e emergência (em condições de aderência muito baixa). 

(BRASIL, 2015, p. 68). 
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 Ainda sobre a mobilidade, o Guarani pode ser dirigido estando o motorista escotilhado 

guiando-se através dos periscópios, o que confere ao militar e à operação uma maior 

segurança, tendo em vista que fica mais difícil do APOP atingir o motorista por disparos de 

arma de fogo. Além dos periscópios, o motorista conta ainda com câmeras de vídeo para 

auxiliá-lo na condução da viatura: 

 

Com a escotilha fechada, não há para-brisa. No lugar, o motorista conta com três 

periscópios com campo de visão de 46 graus (horizontal) e 20 graus (vertical), 

aproximadamente. E duas câmeras de vídeo (uma dianteira e outra traseira). Com a 

escotilha aberta, a visibilidade aumenta, porque o motorista viaja com a cabeça do 

lado de fora. (GRANDE, 2014) 

 

 Por um lado, quando a escotilha está fechada, o motorista perde parte da visibilidade 

por não estar com a cabeça exposta, ou seja, o militar não observa diretamente o caminho a 

ser percorrido e nem seus arredores, ficando com alguns pontos cegos no campo de visão. 

Entretanto, ganha a proteção blindada que o Guarani oferece, conduzindo a VBTP com mais 

segurança. 

 Por outro lado, com a cabeça do lado de fora, com a escotilha aberta, o motorista 

consegue observar a sua frente diretamente, além de conseguir visualizar os retrovisores, 

reduzindo os pontos cegos e conferindo a capacidade de se ter maior mobilidade, porém 

comprometendo a segurança do militar. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica descritiva e qualitativa, na qual foram 

estudadas as principais teorias sobre o tema abordado com o objetivo de descrever as 

características da VBTP Guarani, principalmente nos campos Dimensões e Mobilidade, 

Proteção Blindada, Apoio de Fogo e Sistemas de Armas. 

Para isso, foi utilizado um método de pesquisa indutivo, uma vez que se busca 

entender o tema por meio de inferências em cima de todas as fontes de informação 

encontradas. 

 Com isso, a pesquisa foi estruturada nas seguintes fases: 

 Na primeira fase da pesquisa, foi realizada uma Análise de Documentos, realizando o 

estudo de toda a bibliografia existente sobre o assunto para se obter os dados técnicos. 

 Na segunda fase, foi realizado um Levantamento de Dados, que teve como objetivo 

discriminar, estudar e ressaltar os dados técnicos obtidos na primeira fase sobre as 

características do Guarani que seriam úteis à monografia. 

Por fim, na terceira fase, foi utilizado como Instrumento de Pesquisa a realização de 

uma Entrevista, com a finalidade de se obter os dados operacionais necessários. Esses dados 

da Entrevista foram comparados com os dados técnicos, para produzir um resultado fiel e o 

mais útil possível para aqueles que um dia também participarão dessas operações. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Análise de Documentos 

 

 A fim de obter subsídios para amparar esta pesquisa científica, foram realizadas 

pesquisas nas diversas fontes de consulta acerca do tema em questão tais como: manuais do 

Exército, manuais da IVECO sobre o Guarani, notas de aula do Centro de Instrução de 

Blindados (CI BLD) e diversas monografias sobre o assunto. 

 As informações obtidas na pesquisa documental foram confrontadas e comparadas 

com a finalidade de levantar um parecer do desempenho da VBTP nas Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem. 
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 Depois de consultar livros, artigos científicos, teses e manuais, foi estabelecido uma 

conexão entre os autores da área, pois só assim foi possível compreender de forma mais 

abrangente todas as potencialidades do Guarani. 

 

3.2.2 Levantamento de dados 

 

Foram levantadas e estudadas as principais possibilidades e limitações do Guarani nos 

seguintes campos: dimensões e mobilidade, proteção blindada, apoio de fogo e seus sistemas 

de armas. Esses dados serviram para evidenciar os aspectos nos quais o emprego do Guarani é 

vantajoso em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, especialmente no contexto de 

missões em áreas urbanizadas e humanizadas. Os dados foram compilados e foram 

verificados os pontos positivos e negativos de se empregar a VBTP nas condições acima 

citadas. 

 

3.2.3 Entrevista 

  

 Foi realizada uma entrevista com um instrutor da Sessão de Instrução Especial (SIEsp) 

da AMAN, o qual possui vasta experiência em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, por 

ter sido empregado em várias missões em grandes eventos, antigas operações de pacificação, 

intervenção federal, entre outras nas quais foi utilizado o Guarani, a fim de se obter o maior 

número de informações sobre o emprego da viatura. Esses dados da entrevista foram 

comparados com os dados técnicos obtidos no levantamento de dados e na análise de 

documentos, com o objetivo de apresentar as possibilidades e limitações da VBTP nas Op 

GLO. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo teve como base para apresentação dos resultados as três problemáticas 

levantadas neste estudo sobre o emprego do Guarani em Op GLO (Dimensões e Mobilidade, 

Proteção Blindada, Apoio de Fogo e Sistemas de Armas) e a diretriz para o emprego de 

blindados presente no Manual EB70-MC-10.242 Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

(2018). Portanto, buscando explorar as possibilidades: 

 

As características dos blindados conferem as seguintes vantagens para o seu 

emprego: 

a) mobilidade: permite que o deslocamento da tropa de um local para outro seja 

realizado com maior rapidez; 

b) proteção blindada: favorece o deslocamento da tropa em áreas dominadas pelas F 

Adv, protegendo-a de possíveis ataques; 

c) apoio de fogo: proporciona fogo seletivo e efetivo em função do armamento 

orgânico, notadamente as armas automáticas e as modernas torres de tiro; 

d) sistema de comunicações amplo e flexível: permite ligações rápidas e continuadas 

com o escalão superior e os elementos subordinados; 

e) capacidade de dissuasão: realizar demonstração de força; 

f) plataforma de IRVA: modernas tecnologias de IRVA podem ser embarcadas nos 

blindados; e 

g) remoção de obstáculos: meios blindados possuem boa capacidade de transposição 

e/ou destruição de obstáculos, barricadas e cursos de água. 

(BRASIL, 2018, p. 6-6) 

 

 Já, por outro lado, buscando explorar as limitações:  

 

Por suas características, os blindados apresentam as seguintes restrições em Op 

GLO: 

a) poder de fogo restrito em áreas edificadas e cobertas; 

b) restrição dos sensores IRVA; 

c) canalização do movimento; 

d) trânsito de veículos e pedestres que impedem o deslocamento; 

e) quebra do sigilo desejável; e 

f) necessidade de transporte rodoviário ou ferroviário. 

(BRASIL, 2018, p. 6-6) 

 

 Desse modo, as discussões foram realizadas confrontando-se os dados técnicos obtidos 

em documentos, livros, artigos científicos, teses e manuais, com os dados operativos obtidos 

por meio da entrevista e também de artigos em periódicos. 
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4.1 DIMENSÕES E MOBILIDADE  

 

 Com relação à mobilidade, pode-se afirmar que em Op GLO o Guarani apresenta um 

desempenho bom, pois oferece grande mobilidade tendo em vista as condições de emprego 

geralmente em vias asfaltadas, onde obtém melhor desempenho, e por atingir a velocidade 

máxima de 95 Km/h. Assim, possibilita que o deslocamento da tropa, com capacidade de 11 

militares, de um local para outro seja realizado com maior rapidez. 

 Levando-se em conta a possibilidade do APOP instalar obstáculos para limitar a 

mobilidade das viaturas blindadas, o Guarani possui grande capacidade de transpor vários 

obstáculos, inclusive cursos d’água e fossos de até 1 metro e 30 centímetros. Porém, o trânsito 

de veículos e pedestres pode restringir ou até impedir o deslocamento. 

 O Guarani possui ainda uma autonomia de 600 Km, suficiente para realizar operações 

como patrulhamento ostensivo, por exemplo, por um longo período sem necessitar de 

reabastecimento, mantendo a impulsão e a continuidade das ações. É possível ainda realizar 

alteração da pressão dos pneus, com o sistema de enchimento remoto “CTIS”, aumentando a 

mobilidade e segurança, por não precisar parar a viatura e tampouco sair da mesma para 

encher os pneus. Isso se mostra muito vantajoso, visto que no ambiente urbano as ameaças 

podem vir de qualquer direção. Quando sob fogos, é importante ressaltar que o motorista pode 

conduzir o Guarani estando escotilhado, orientando-se através dos periscópios e das câmeras 

e que, caso os pneus sejam danificados, é possível manter a viatura em movimento por certo 

tempo, suficiente para evadir-se das ameaças. 

 Por outro lado, as grandes dimensões do Guarani afetam sua mobilidade. A circulação 

da viatura por ruas com largura menor que 2 metros e 70 centímetros é inviável e, para 

realizar manobras, é preciso de vias maiores que o seu comprimento de 7 metros e 2 

centímetros, isso sem considerar a possibilidade de veículos estacionados às margens das 

ruas. Nesse aspecto, a mobilidade é limitada tendo em vista as características do ambiente 

operacional com ruas estreitas e grande quantidade de becos e vielas, sendo esta uma grande 

dificuldade da VBTP. 

Dessa forma, quanto às dimensões e mobilidade, o Guarani apresenta um bom 

desempenho nas Op GLO, porém deve sempre ser realizado o estudo de situação para 

verificar onde e como empregá-lo da melhor maneira, para que ocorra o mínimo de situações 

nas quais sua mobilidade seja prejudicada. 
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4.2 PROTEÇÃO BLINDADA 

 

 Quanto à proteção blindada, para as Op GLO, nas quais as capacidades da força 

adversa raramente excedem a dotação do calibre 7,62mm, o Guarani atende às necessidades 

da tropa de maneira muito boa. Isso porque suporta projéteis de 7,62mm a uma distância de 

30 metros e, no ambiente urbano, o confronto é, na maioria das vezes, a curta distância 

(menor que 200 metros). Além disso, a VTBP possui a célula de sobrevivência e a proteção 

antiminas, dispositivos que fornecem adequada proteção à tropa embarcada.  

 

Quadro 3 - Proteção Blindada do Guarani segundo a STANAG 4569 

Proteção Balística Nível 3 (Suporta projéteis 7,62mm a 30m) 

Estilhaços de Artilharia Nível 2 (Suporta estilhaços de granadas 155 

mm a 80m) 

Blindagem Adicional Nível 4 (Suporta projéteis 12,7mm 

incendiária a 200m) 

Proteção Antiminas Nível 2 (Suporta até 6 kg de explosivo em 

qualquer ponto) 

Proteção QBN Possui 

Fonte: AUTOR 

 

 Porém, levando-se em conta o dado obtido na entrevista, é importante ressaltar uma 

limitação do Guarani nesse aspecto. Quando não escotilhado, o motorista fica vulnerável. 

Além do motorista, os atiradores nas escotilhas também ficam expostos e suscetíveis a fogos 

dos APOP. Desse modo, em Op GLO, é necessário a utilização de sacos de areia para reduzir 

o impacto dos disparos e tentar protegê-los. Portanto, uma oportunidade de melhoria 

explorada na entrevista, seria o aumento do espaço das escotilhas e o incremento de 

"barreiras" protetoras para o motorista e atiradores ao redor das escotilhas. 

 

4.3 APOIO DE FOGO E SISTEMAS DE ARMAS  

 

 Com relação ao Apoio de Fogo e os Sistemas de Armas do Guarani em Operações de 

GLO, pode-se afirmar que a viatura possui algumas limitações, não por seus sistemas de 

armas não serem altamente tecnológicos e eficientes, mas por não se adequarem, em sua 

totalidade, para o emprego em ambiente humanizado e edificado no qual essas operações 

estão inseridas. Isso porque os seus sistemas de armas possuem armamentos com um poder de 
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fogo destrutivo, os quais foram projetados para situações de Guerra, podendo ser empregados 

em GLO somente para efeitos dissuasórios.  

Deve-se destacar também que o emprego de todos os recursos não letais dos sistemas 

de armas apresentados neste estudo são completamente válidos e podem ser utilizados nessas 

operações, a exemplo do recurso da visão termal da REMAX, como resultado obtido por 

intermédio da entrevista. Tudo isso com a finalidade de se obter o mínimo de danos colaterais 

possíveis, tendo em vista o fundamental apoio da população nas operações, mas também a 

necessidade do cumprimento da missão.  

Porém, é necessário ressaltar os armamentos que podem ser utilizados de maneira 

letal, tomadas as devidas cautelas de acordo com as leis, regras de engajamento e quando a 

situação exigir ou permitir. Logo, sobre os armamentos aptos a serem empregados nas 

respectivas torres em Op GLO temos: 

 Quanto à Torre Manual Platt: 

 - Metralhadora MINIMI 5,56mm (mais recomendada, visando a dotação da tropa de 

utilizar o Fuzil IA2 5,56mm nessas operações, a fim de reduzir efeitos colaterais); 

 - Metralhadora MINIMI 7,62mm; e 

 - Metralhadora MAG 7,62mm (maior poder dissuasório). 

 Quanto à Torre UT-30BR: 

 - Metralhadora coaxial 7,62mm; e 

 - Lançador de granadas fumígenas 76mm (oferece camuflagem a tropa quando recebe 

fogos, podendo cobrir retraimentos). 

Quanto à Torre REMAX: 

 - Metralhadora MAG 7,62mm (na REMAX, a MAG possui alta precisão quando 

corretamente calibrada, possibilitando o tiro seletivo); e 

 - Lançador de granadas fumígenas 76 mm. 

 Assim, se faz necessário ressaltar a vantagem em relação à precisão dos disparos e à 

segurança para o atirador ao se utilizar as torres remotamente controladas em detrimento da 

torre manual, na qual o atirador precisa se expor, podendo ser atingido mesmo que possua 

certa proteção blindada: 

 

A telemetria e a visão noturna fornecerão dados mais precisos, capazes de apoiar a 

tomada de decisão com mais propriedade. Além disso, o alto grau de precisão 

apresentado pelo equipamento permitirá a execução de tiros mais precisos, 

colaborando para a segurança da tropa amiga no terreno e para a economia de 

munição com um efeito mais eficaz. É importante destacar, ainda, a versatilidade do 

REMAX, permitindo seu uso numa grande gama de missões, desde operações 
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ofensivas e defensivas, até operações de Garantia da Lei e da Ordem e Forças de 

Pacificação. (DE OLIVEIRA, 2017). 

  

 Com isso conclui-se que, apesar de não poder empregar todos os armamentos dos 

sistemas de armas do Guarani em Op GLO de maneira letal, a VBTP apresenta o Apoio de 

Fogo necessário para apoiar a tropa a pé, pois proporciona fogo seletivo e efetivo em função 

das armas automáticas e as modernas torres de tiro, além de exercer elevado efeito 

dissuasório. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Sobre as Op GLO, é necessário tecer algumas considerações pertinentes a este estudo, 

as quais foram abordadas durante o desenvolvimento, tais como: 

- O Ambiente Operacional é extremamente complexo em todas as dimensões do 

campo de batalha (física, informacional e humana), com características como: presença de 

civis, descaracterização do APOP, presença da mídia e presença de diversos atores; 

- A busca de solução definitiva dos problemas de segurança pública não tem sido 

executada pelos órgãos e agentes vocacionados e constitucionalmente responsáveis por essa 

atribuição; 

- Após o encerramento das ações, o status quo prévio retorna às comunidades, 

restando, junto à sociedade, o sentimento de ineficiência das FA, o que pode comprometer a 

imagem e o nível de confiança da população; 

- O emprego das FA em GLO deve ser o último instrumento, após esgotadas todas as 

possibilidades de emprego dos OSP, estes sim, destinados à preservação da segurança 

pública. 

Deve-se ressaltar também que, para se obter sucesso nas operações de GLO, é 

necessário sempre buscar o controle da narrativa envolvida e o apoio da população: 

 

Busca do apoio da população – a garantia de um ambiente seguro, o incremento dos 

serviços essenciais e de infraestrutura, a atitude correta e a boa comunicação entre os 

integrantes do componente militar e os habitantes locais são essenciais para 

assegurar o apoio da população. O conhecimento e o entendimento cultural são pré-

requisitos em todos os níveis de planejamento e execução das operações. A 

conquista de corações e mentes é primordial para o sucesso das Op GLO, e, para tal, 

o grau de satisfação da população é um excelente indicador para mensurar o êxito 

nessas operações. (BRASIL, 2018, p. 2-2) 

 

 O emprego do blindado é fundamental para o sucesso das Op GLO, tendo em vista o 

sua ação de choque, proteção blindada e mobilidade. Além do efeito que causa a tropa pois, 

abordando o resultado obtido na entrevista, a tropa algumas vezes sentia sua progressão 

limitada na ausência do guarani e já com o blindado, apresentava maior ímpeto. 

 Como uma das considerações sobre a importância do emprego da VBTP Guarani em 

Op GLO, destaco parte do capítulo “Emprego de Blindados” do artigo “Uma Experiência da 

Cavalaria Mecanizada no Complexo da Maré” do Capitão de Cavalaria Márcio Evandro 

Rohling, que participou da Operação São Francisco II, no período de 1 o de junho a 31 de 

julho de 2014, no Complexo da Maré no Rio de Janeiro: 
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Graças ao patrulhamento diuturno – os militares conheciam todas as ruas pelas quais 

os blindados sobre rodas poderiam transitar [...] O fator psicológico que este 

blindado causava na população e nos criminosos foi devidamente comprovado em 

duas ações de grande vulto, nas quais o Esqd foi empregado como reserva da F Pac. 

Certa ocasião, durante um patrulhamento noturno, no momento um CHECK POINT 

era desocupado, um pelotão foi atingido por garrafas e pedras arremessadas por 

cerca de vinte pessoas, concentradas a cinquenta metros de distância. A tropa adotou 

um dispositivo de segurança, informou o escalão superior sobre a situação e foi 

enviado reforço. Contudo, apesar de a tropa estar em atitude defensiva em relação à 

turba, a quantidade de populares aumentou rapidamente, chegando a quase 

quatrocentas pessoas. Disparos de pistola e de fuzil começaram a ser direcionados 

contra ela. Houve troca de tiros, com a tropa agindo dentro das regras de 

engajamento estabelecidas. A mobilidade, a proteção blindada e a ação de choque 

foram fundamentais para o sucesso desse conflito. No momento em que os G Pa 

posicionaram-se à retaguarda dos blindados e esses iniciaram seu deslocamento em 

direção à turba, ficou claro que os populares não tinham como resistir. O grupo se 

dispersou, cessaram os disparos contra a tropa e não houve militares feridos. Os 

meliantes que estavam infiltrados entre os populares fugiram. (ROHLING, 2015) 

  

Este relato revela a importância do emprego de blindados nas Operações de GLO, 

ressaltando o seu poder dissuasório e a proteção blindada. Portanto, tendo em vista as 

possibilidades dos APOP e as características do ambiente operacional, é necessário 

apresentar, como uma contribuição deste trabalho, a sugestão de se adicionar ao Guarani 

maiores medidas de segurança para os atiradores nas escotilhas, como barreiras de proteção 

blindada. Além disso, baseado na entrevista, é necessário também realizar um estudo sobre os 

meios de comando e controle do Guarani, de modo que as comunicações UHF não sejam 

cortadas com o exterior quando a tropa estiver escotilhada. 

Por fim, sintetizando o estudo, segundo os dados levantados conclui-se que o Guarani 

oferece elevada mobilidade, embora prejudicada ou inibida em becos e vielas por causa das 

suas dimensões, oferece também a possibilidade de transposição de obstáculos e grande 

capacidade dissuasória, além de adequada proteção blindada à tropa, com exceção ao 

motorista e aos atiradores nas escotilhas. Possui também capacidade de realizar levantamentos 

de inteligência como, por exemplo, no uso da visão termal da REMAX. Tudo isso apesar de 

não poder empregar os sistemas de armas em sua plenitude, tendo em vista as características 

do Ambiente Operacional. Como as Forças Armadas, principalmente o Exército, vem sendo 

muito empregadas nas Op GLO nos últimos anos, fica evidente a importância do estudo deste 

tema para o emprego adequado da VBTP Guarani e o sucesso de futuras operações. 
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

Bacharel em Ciências Militares 

Entrevista realizada com o Cap Inf Emmanuel Merlin Pinheiro – Instrutor da Seção de 

Instrução Especial (SIEsp) da AMAN 

 

Sou o Cad Inf MATEUS MOURA RIBEIRO, ora cursando o 4° ano a Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN). 

A fim de buscar respostas sobre as possibilidades e limitações do Guarani em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem, o senhor foi selecionado pela vasta experiência 

profissional que possui, além de ser distinto instrutor da AMAN. 

Poderá, dessa forma, contribuir sobremaneira para a presente pesquisa, possibilitando 

apresentar as capacidades do Guarani, no tocante à execução desse tipo de operação, de 

maneira a explorar melhor as possibilidades e limitações da viatura. 

Desde já, coloco-me à disposição para esclarecimentos, críticas e sugestões nos 

seguintes contatos: 

- Cad 4° ano Inf RIBEIRO 

- Celular: (32) 99164-5285 

- Email: mateusmr@live.com 

 

1 – De quantas Op GLO o senhor participou? 

(    ) Menos de 5. 

(    ) Entre 5 e 10. 

(    ) Entre 10 e 20. 

( x ) Mais de 20. 

2 – Quais as principais Op GLO que o senhor participou com utilização da VBTP Guarani? 
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R: Decretos de GLO no Rio de Janeiro e Intervenção Federal. 

3 – Dentro dessas Op GLO, em quais situações o Guarani foi empregado? 

R: Meio de infiltração (80%) e patrulhamento ostensivo (20%). 

4 – Qual dos sistemas de armas do Guarani o senhor empregou com mais frequência durante 

as Op GLO? 

( x ) REMAX 

(    ) UT-30BR 

(    ) Torre Manual Platt 

 

5 – Quais foram as principais capacidades (letais ou não) desses sistemas de armas que foram 

mais úteis às operações do senhor? 

R: A visão termal do Sistema REMAX. 

6 – Quanto à blindagem da viatura, o senhor julga que o Guarani ofereceu a proteção 

adequada para as operações em questão tendo em vista as capacidades dos APOP? 

R: Sim. 

7 – Como o senhor avalia o emprego do Guarani quanto às dimensões e à mobilidade nessas 

operações? 

R: Muito bom. 

8 – Com relação ao sistema de comunicações, quais foram os principais aspectos positivos e 

negativos observados? 

R: Ao andar escotilhado, as comunicações UHF com o exterior foram cortadas.  

9 – Quais oportunidades de melhoria o senhor acredita que poderiam ser aplicadas à VBTP 

Guarani para se obter um desempenho superior nesse tipo de operação? 

R: Aumento do espaço das escotilhas e o incremento de "barreiras" protetoras para o 

motorista e atiradores ao redor das escotilhas. 

10 – Quais eram as características do Ambiente Operacional no qual as operações foram 

realizadas? 
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R: Presença de civis, descaracterização do APOP, presença da mídia e presença de diversos 

atores. 

11 – Quais eram os comportamentos que a tropa apresentava quando era possível utilizar o 

Guarani na progressão? E quando não havia proteção blindada? 

R: Algumas vezes tinham sua progressão limitada na ausência do guarani. Já com o blindado, 

possuíam maior ímpeto. 

12 – Caso o senhor deseje, utilize o espaço abaixo para acrescentar algum comentário sobre o 

Ambiente Operacional ou sobre as possibilidades e limitações do Guarani nas Op GLO. 

R: - 

 

 

Muito obrigado pela sua valiosa contribuição. 

 


