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RESUMO 
 
O presente artigo procura entender as condições de emprego dos meios mecanizados das Unidades 
de Cavalaria Mecanizadas nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) no contexto da 
Intervenção Federal no Rio de Janeiro em 2018. O objetivo é apresentar as possibilidades e as 
limitações de emprego das viaturas mecanizadas nas Operações Furacão nas comunidades do Rio 
de Janeiro através das opiniões de militares que atuaram diretamente nos escalões táticos: 
Comandantes de Esquadrões de Cavalaria Mecanizada (Cmt Esqd C Mec), Comandantes de Pelotão 
de Cavalaria Mecanizada (Cmt Pel C Mec) e Comandantes de frações. Para tanto, foram realizadas 
entrevistas e aplicado um questionário para colher informações dos militares que participaram das 
operações e utilizaram os novos meios mecanizados adquiridos pelo Exército – a Viatura Blindada de 
Transporte de Pessoal (VBTP) GUARANI e a Viatura Blindada Multi-Tarefa Leve de Rodas (VBMT-
LR) IVECO Lince. Após a análise dos dados, percebeu-se que existe uma relação direta entre 
Proteção Blindada e Mobilidade, estes que devem ser levados em conta para o planejamento e 
empregos dos meios mecanizados e para a constituição dos Pelotões a serem empregados nas 
diversas operações,sejam eles os pelotões Leves, Mistos ou Pesados. 
 
Palavras-chave: Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Regimentos de Cavalaria Mecanizado. 
Intervenção Federal. Meios Mecanizados. Viaturas Mecanizadas. 

  
 
RESUMEN 
 
Este artículo busca comprender las condiciones de empleo de los medios mecanizados de las 
Unidades de Caballería Mecanizada en Operaciones de Garantía de la Ley y el Orden en el contexto 
de la Intervención Federal en Río de Janeiro en 2018. El objetivo es presentar las posibilidades y 
limitaciones de empleo de los vehículos. mecanizados en Operaciones de Huracán en las 
comunidades de Río de Janeiro, percibidos a través de los militares que actuaron directamente en las 
filas tácticas: Comandantes de Escuadrones C Mec, Cmt de Pelotón C Mec y Cmt de fracciones. Para 
ello se realizaron entrevistas y un cuestionario para recabar información del personal militar que 
participó en las operaciones y utilizó los nuevos medios mecanizados adquiridos por el Ejército, que 
fueron el Vehículo Blindado de Transporte de Personal (VBTP) GUARANI y el Vehículo Blindado 
Multitarea - Ruedas Ligeras (VBMT-LR) IVECO Lynx. Luego de analizar los datos, se percató que 
existe una relación directa entre Protección Blindada y Movilidad, la cual debe ser tomada en cuenta 
para la planificación y uso de los medios mecanizados y la constitución de los Pelotones a emplear en 
las distintas operaciones, sean estos los pelotones. Ligero, Mixto o Pesado. 
 
Palabras clave: Operaciones de garantía de orden público. Regimientos de Caballería Mecanizada. 
Intervención federal. Medios mecanizados. Vehículos mecanizados. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

Com a ampliação horizontal e vertical do conceito de segurança, não cabe 

mais às Forças Armadas apenas o papel de defensoras da Nação contra invasores 

externos. A evolução dos perigos que ameaçam afligir a sociedade brasileira 

demandam que as tropas preparem-se para realizar atividades anteriormente não 

consideradas rotineiras, sendo sim tidas como inusitadas (GROSS, 2019). 

O emprego das tropas da Força Terrestre (F Ter) na Garantia da Lei e da 

Ordem é uma realidade prevista na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

142. Com o passar dos anos, seu teor foi abordado e esmiuçado com maior nível de 

detalhes com a promulgação da Lei Complementar nº 97, de 1999, e do Decreto nº 

3897, de 2001 (BRASIL, 1988; BRASIL, 1999; BRASIL, 2001 apud REGHELIN, 

2019). 

As Operações de Garantia da Lei e da Ordem (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, nas quais este poder é usado de forma limitada (BRASIL, 2018). 

Nos últimos anos, o Exército Brasileiro participou de duas operações de 

grande vulto bastante divulgadas na mídia nacional e internacional: a Operação 

Arcanjo, ocorrida entre os anos de 2010 e 2011, e a Operação São Francisco, nos 

anos de 2014 e 2015 (DA COSTA, 2019). 

A atuação desta tropa, assim como a de qualquer fração enquadrada em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO), teve que se revestir de 

singulares flexibilidade e adaptabilidade haja vista a observância de fatores da 

decisão, como o Terreno e as Considerações Civis. Neste sentido, foi possível colher 

diversas oportunidades de melhoria no desenvolvimento das ações, bem como 

explorar as potencialidades dos recursos humanos e dos materiais disponíveis 

(REGHELIN, 2019).  

A transformação das Organizações Militares (OM) de Infantaria Motorizada 

em Mecanizada e a modernização das OM de Cavalaria Mecanizada fazem parte do 

Projeto Estratégico do Exército, que teve início em 2007 e prevê a distribuição de 

1.580 Viaturas Blindadas de Transporte de Pesooal (VBTP) GUARANI.  

As 300 viaturas que já foram distribuídas ao Exército Brasileiro (EB) 

demonstram o protagonismo do blindado nas ações em ambiente urbano, como nos 

casos da Operação Maré em 2015 dos Jogos Olímpicos de 2016 e da Intervenção 
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Federal do Rio de Janeiro (MARTINS apud MÜLLER, 2018).  

Com a necessidade de um novo veículo militar compatível com a projeção de 

força que o EB realiza, surgiu o programa de Viatura Blindada Multitarefa – Leve de 

Rodas (VBMT-LR). A vencedora da licitação veio para o Brasil com o codinome de 

“Lince”, mesmo modo como é chamada na Itália.  

Alguns exemplares desta viatura já estão em território nacional no 15° 

Regimento de Cavalaria Mecanizada, Rio de Janeiro – RJ. A Lince apresenta um 

grande avanço para o Exército Brasileiro, visto que a Força Terrestre ainda não 

possuía uma viatura leve e blindada (BUENO, 2019). 

Desta forma, pode-se observar que com o passar dos anos, o Exército 

Brasileiro teve de se adaptar às novas condicionantes de emprego da tropa nas Op 

GLO para um emprego mais adequado das Unidades de Cavalaria. Em vista disso, 

houve a necessidade de adquirir novos meios mecanizados para uma melhor 

execução das missões e para o aprimoramento doutrinário em Op GLO.  

 

1.1 PROBLEMA   
 

Embora o emprego das viaturas mecanizadas para a manutenção da 

segurança pública seja controverso, a atuação das Forças Armadas nestas 

situações, em especial no Rio de Janeiro, tem trazido importantes considerações e 

ensinamentos válidos para o aprimoramento da Doutrina Militar Terrestre (ROHLING 

apud REGHELLIN, 2015). 

A presença da VBTP Guarani em operações permite um deslocamento seguro 

da tropa devido a sua proteção blindada e à capacidade de dissuasão muito forte, o 

que reforça a presença e a demonstração de força do Estado.  

Entretanto, tal viatura apresenta limitações quanto ao poder de fogo restrito, à 

quebra de sigilo e à canalização do movimento no interior das localidades (BRASIL, 

2018, p 6-6). 

 Observa-se que o emprego das Unidades de Cavalaria Mecanizadas foram 

de extrema importância para o emprego das tropas nas operações supracitadas, 

seja para transporte de pessoal, seja para a proteção blindada durante os 

deslocamentos no interior das comunidades. 

Em vista disso, foi formulado o seguinte problema de pesquisa: Nos dias 

atuais, os Regimentos de Cavalaria Mecanizados possuem viaturas adequadas para 

o emprego em Operações de Garantia da Lei e da Ordem? 
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1.2 OBJETIVOS 
  

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o emprego das viaturas 

mecanizadas dos Regimentos da Cavalaria Mecanizados em Operações GLO no 

contexto da Intervenção Federal no Rio de Janeiro. 

Os objetivos específicos são identificados como: 

a) descrever as características, as possibilidades e as limitações dos 

Regimentos de Cavalaria Mecanizadas (RC Mec); 

b) descrever as características de emprego das Operações de Garantia da Lei 

e da Ordem; 

c) identificar as Viaturas Mecanizadas (Vtr Mec) utilizadas pelos RC Mec em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem;e 

d) identificar as capacidades destas viaturas em Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

Tendo como base o contexto da Intervenção Federal no Estado do Rio de 

Janeiro ocorrida em 2018, o presente trabalho procura identificar  as possibilidades 

de emprego de um RC Mec nas Op GLO. Para isto, busca-se enumerar aspectos 

positivos e oportunidades de melhoria com o emprego de Vtr Mec, com o propósito 

de melhor desenvolver as capacidades destas viaturas. 

 O aumento da capacidade operacional com as novas viaturas e suas 

possibilidades de emprego são fatores que devem ser levados em consideração, 

além da modernização das Vtr Mec já existentes nas Unidades de Cavalaria 

Mecanizadas. 

Fruto deste trabalho científico, espera-se que os RC Mec tenham subsídios 

para melhores e mais bem adequadas Vtr Mec para o aprimoramento de novos 

meios mecanizados, aumentando, assim, a capacidade de emprego em Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem com vistas a um melhor cumprimento de missões. 

Para tal, busca-se verificar a influência dos meios mecanizados disponíveis 

nas Op GLO no Estado do Rio de Janeiro, assim como as demandas da natureza 

das Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO). 
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2 METODOLOGIA 
 

O presente estudo visa analisar o emprego das viaturas Mecanizadas dos 

Regimentos da Cavalaria Mecanizados em Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem no contexto da Intervenção Federal no Rio de Janeiro.                          

A pesquisa utilizou o método de abordagem qualitativo na busca por entender 

a relação entre os meios mecanizados dos Regimentos de Cavalaria Mecanizados 

empregados nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) no contexto 

da Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Em complemento a isto, buscou tratar 

sobre o emprego das Vtr Mec em consonância com as demandas da natureza das 

Op GLO. Trata-se, então,  de uma questão complexa que não pode valer-se apenas 

de quantificações. 

Quanto à natureza, a presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, tendo 

como objetivo gerar conhecimentos dirigidos à solução de problemas reais, 

especificamente relacionados ao emprego das viaturas mecanizadas em Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem. 

Quanto ao objetivo geral, trata-se de uma pesquisa descritiva que valeu-se do 

método indutivo para estabelecer relações entre as variáveis para entender o objeto 

de estudo. Em relação aos procedimentos técnicos adotados, foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica em manuais, artigos e palestras para, através da doutrina vigente, 

solucionar o problema. Também foram realizados levantamentos de dados através 

da aplicação de questionários e entrevistas com militares que integraram os RC Mec 

e que participaram das Operações de Garantia da Lei e da Ordem no contexto da 

Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro. 

  

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 
  

Como ponto de partida do tema proposto nesta pesquisa foi realizada a 

pesquisa em manuais doutrinários do Exército Brasileiro, artigos e demais 

publicações sobre o tema. 

As buscas por artigos científicos ocorreram nas bases de dados da Biblioteca 

Digital do Exército. Além disto, foi utilizada como base a instrução ministrada aos 

cadetes da Academia Militar da Agulhas Negras pelo Major Telmo Santiago Borges 

no dia 21 de setembro de 2018, sobre a Operação Gastão, realizada no contexto 

das Operações Furacão da Intervenção Federal no Estado de Rio de Janeiro. 

Foram utilizadas as seguintes palavras-chave na busca eletrônica ao referido 
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assunto: “Operações de Garantia da Lei e da Ordem”, “Regimentos de Cavalaria 

Mecanizados”, “Intervenção Federal”, “Meios Mecanizados”, “Viaturas Mecanizadas”, 

“(VBMT-LR) IVECO Lince” e “(VBTP) GUARANI”. 

a) Critérios de Inclusão: 

Para a realização da pesquisa bibliográfica foram adotados os seguintes 

parâmetros de inclusão: publicações de até 10 anos; estudos publicados em 

português; manuais doutrinários do Exército Brasileiro; e instruções e estudos sobre 

o emprego das Viaturas Mecanizadas dos RC Mec em Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem. 

O espaço temporal desta pesquisa foi determinado no intuito de incluir as 

análises iniciais do emprego de unidades mecanizadas em Operação GLO no 

Estado de Rio de Janeiro em um espaço de tempo limitado, e, também, de reunir 

todas as lições aprendidas destas operações. 

b) Critérios de Exclusão: 

Foram adotados os seguintes parâmetros para exclusão: estudos fora da 

delimitação temporal definida; estudos com pesquisas pouco definidas; e estudos de 

fontes não confiáveis. 

Com o intuito de revisar as possibilidades e as limitações dos meios 

mecanizados dos Regimentos de Cavalaria Mecanizados nas Op GLO no contexto 

da Intervenção Federal em conjunto com a abordagem teórica do presente estudo, 

divide-se sua estrutura nos seguintes tópicos: O RC Mec e suas características; 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem; Intervenção Federal no Rio de Janeiro 

no ano de 2018; características da Viatura Blindada de Transporte de Pessoal 

(VBTP) GUARANI; e características da Viatura Blindada Multitarefa – Leve de Rodas 

(VBMT-LR) IVECO Lince. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 
 

 Como forma de aprofundar o conhecimento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento metodológico da pesquisa ocorreu através da coleta de dados por 

meio de entrevistas e de aplicação de questionário. 

 

2.2.1   Entrevista 
  

Com a finalidade de complementar a gama de ensinamentos e experiências 

vivenciadas por militares que integraram as Unidades de Cavalaria Mecanizadas que 
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participaram das Operações Furacão durante a Intervenção Federal no Rio de 

Janeiro, foram realizadas quatro entrevistas exploratórias com os seguintes 

especialistas, em ordem cronológica de execução: 

 

Nome Justificativa 

Telmo Santiago Borges – Maj EB Experiência como S3 do 15° RC Mec 

Luiz Gustavo Miguel de Andrade – 

Cap EB 

Experiência como Comandante de 

Esquadrão no 15°RC Mec 

Bruno da Silva Cruz dos Santos – 

Cap EB 

Experiência como Comandante de 

Esquadrão no 15°RC Mec 

Angelo Streppel Vieira – Cap EB Experiência como Comandante de 

Esquadrão no 13°RC  Mec 

Quadro 1 – Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

 2.2.2  Questionário     
                        

O universo definido para responder ao questionário limitou-se a militares que 

exerceram as funções de Comandante de Esquadrão C Mec, Comandante de 

Pelotão C Mec, Adjunto de Pel C Mec, Comandante de Grupo de Combate, que 

tenham servido em RC Mec e que participaram das operações Furacão na 

Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Ao todo foi composta  uma amostra formada 

por 45 militares. 

Mesmo sendo destinado a um grupo restrito de militares, o questionário foi 

confeccionado com perguntas mistas, abertas e fechadas, levando-se em 

consideração que, por tratar-se de um assunto recente, tal fato contemplou o 

objetivo de obtenção de dados completos em decorrência da vivência e da 

maturidade profissional dos militares questionados, o que permitiu a aquisição de 

experiências relevantes. 

Através da aplicação dos questionários foi possível comparar as experiências 

vividas pelos militares ao compor as Subunidades Mecanizadas como Cmt de Esqd 

C Mec, Cmt de Pel C Mec e as frações dos Pel C Mec, assim como suas percepções 

sobre o emprego das viaturas mecanizadas em Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, mais especificamente na Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

             Os conhecimentos reunidos no presente estudo permitiram compreender 
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que a Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro contribuiu sobremaneira 

para o desenvolvimento, o aprimoramento e a aquisição de novos meios 

mecanizados para o emprego dos Regimentos de Cavalaria Mecanizados e para a 

doutrina convencional em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO). 

Desta forma, foi possível analisar os ensinamentos e as experiências 

vivenciadas pelos militares que integraram os RC Mec e que participaram das 

Operações Furacão no contexto da Intervenção Federal. Assim foi possível juntar um 

rol de dados que contribuíram para a evolução do emprego dos Regimentos de 

Cavalaria, conforme as demandas das Op GLO. 

As ações de GLO abrangem o emprego da Força Terrestre (F Ter) em vários 

tipos de operações e de atividades em face das diversas formas com que os 

agentes perturbadores da ordem pública (APOP) podem se apresentar (BRASIL, 

2018). 

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). 

O manual de Operações de Garantia da Lei e da Ordem (EB70-MC-10.242), 

ao tratar sobre o uso das viaturas em operações GLO, aborda somente as viaturas 

blindadas, porém o entendimento sobre as características e restrições são os 

mesmos com relação às viaturas mecanizadas. 

As características dos blindados conferem as seguintes vantagens para o seu 

emprego: 

 
a) mobilidade; 
b) proteção blindada; 
c) apoio de fogo; 
d) sistema de comunicações amplo e flexível; 
e) capacidade de dissuasão; 
f) plataforma IRVA;e 
g) remoção de obstáculos (BRASIL, 2018) 
 

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 
h) necessidade de transporte rodoviário e ferroviário (BRASIL, 2018) 

 

Segundo o  Manual do Pelotão de Cavalaria Mecanizado (C 2-36), o Pelotão 
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C Mec é constituído da seguinte maneira: 

 
(1) Grupo de Comando (Gp Cmdo); 
(2) Grupo de Exploradores (Gp Exp); 
(3) Seção de Carros de Combate (Seç CC); 
(4) Grupo de Combate (GC);e 
(5) Peça de Apoio (Pç Ap). 
 

Outro fator a ser observado e abordado pelo Major Telmo Santiago Borges, 

por ocasião de sua entrevista, foi que, dependendo da natureza da missão, os 

pelotões eram constituídos de maneira variada, como Leve, Misto e Pesado. Eram 

utilizados Pelotão de Fuzileiros, com as viaturas URUTU e/ou GUARANI, Pelotão de 

Exploradores, com as viaturas Marruá Tática e Cargo, e Pelotão Misto, com viaturas 

Marruá e Urutu.  

Para as Operações de Garantia da Lei e da Ordem não há uma constituição 

definida em manuais dos pelotões, ou seja, o Pel C Mec é constituído de acordo 

com o tipo de missão em que o RC Mec for empregado.  

Pode-se observar ainda a supressão da Viatura Blindada de Reconhecimento 

(VBR) Cascavel, que, por suas características, não é adequada para o emprego em 

Op GLO, conforme as Figuras 1 e 2 abaixo, apresentadas em uma palestra aos 

Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, em 23 de setembro de 2018, pelo 

Major de Cavalaria Telmo Santiago Borges. 

 

 
Figura 1 – Composição do Pel C Mec 
Fonte: Major TELMO SANTIAGO BORGES, 2018 

  



12 

 

 
Figura 2 – Composição do Pel C Mec 
Fonte: Major TELMO SANTIAGO BORGES, 2018 
 

Na entrevista com militares especialistas, foi constatado também que as 

missões executadas pelas Unidades de Cavalaria Mecanizadas geralmente eram as 

seguintes: realização de cerco e do isolamento de determinadas localidades para 

apoio aos Órgãos de Segurança Pública na execução de mandados de busca e 

apreensão, patrulhamento de vias urbanas e vias expressas, patrulhamento estático 

(Ponto de Bloqueio e Controle de Estradas e Ponto de Bloqueio e Controle de Vias 

Urbanas) e incursões em áreas de risco. 

Por serem compras recentes, os entrevistados também salientaram  

preocupação com a parte da logística destas viaturas, como peças de reposição, 

reparos e manutenção preventiva e corretiva para aumento da vida útil destes 

veículos. 

Com relação aos questionários, nota-se que os militares participantes 

responderam de forma elucidativa às perguntas, fazendo com que os resultados 

obtidos orientassem a uma conclusão sólida quanto ao emprego dos meios 

mecanizados atuais e com a chegada dos novos meios mecanizados 

No Gráfico 1 abaixo, nota-se claramente que as Unidades de Cavalaria 

Mecanizadas, por suas características e por seus meios empregados, são as tropas 

mas adequadas para as Op GLO. 
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Gráfico 1 – Emprego das VTR Mec em Op GLO  
Fonte: O autor 
 

Nos Gráficos 2 e 3 abaixo, ao abordar-se sobre a VBTP Guarani e a VBMT-

LR IVECO Lince, os militares foram unânimes em suas respostas ao relatar que com 

a chegada dessas Vtr a proteção blindada foi a característica mais evidenciada. 

Com isto, facilita aos Cmt Esqd, Cmt Pel e Cmt das Patrulhas uma melhor 

orientação do terreno e posicionamento das peças de manobra em localidades em 

que a proteção blindada se faz necessária. 

Alguns problemas foram evidenciados nas observações feitas por alguns 

militares questionados no final do questionário em que a VBTP GUARANI não 

passava em ruas de determinadas localidades devido às suas dimensões de largura 

e altura.  

Em compensação, destaca-se que a torre do atirador automatizada (torre de 

tiro com sistema REMAX), com seu aparato moderno do sistema de mira, 

proporcionou uma segurança elevada aos militares que compunham a guarnição da 

VBTP GUARANI. 

 A possibilidade da execução de um tiro eficiente e da observação do terreno 

sem a exposição da silhueta diminui significativamente o dano colateral. 

 

 
Gráfico 2 – Modernização dos sistemas de blindagem com as VTR Guarani 
Fonte: O autor 
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Gráfico 3 – Modernização dos sistemas de blindagem com a chegada das VTR Lince 
Fonte: O autor 

 

Nos Gráficos 4 e 5 que seguem, pode-se observar , que houve uma 

relevância das respostas aos questionários com a chegada das VBTP GUARANI e 

(VBMT-LR) IVECO Lince nas Unidades de Cavalaria Mecanizadas. A proteção 

blindada, a ação de choque e a mobilidade foram as características mais 

evidenciadas pelos militares  nos meios mecanizados dos RC Mec para o emprego 

em Op GLO. 

A partir da chegada das VBMT-LR IVECO Lince, estas características  

tornaram-se mais evidenciadas. Com isto, houve a substituição das viaturas Marruá, 

que não possuem a proteção blindada adequada às Op GLO. 

  

 
Gráfico 4 - Aprimoramento das características dos meios mecanizados frente à aquisição das 

VTR Guarani 
Fonte: O autor 
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Gráfico 5 – Aprimoramento das características dos meios mecanizados frente à aquisição das 

VTR Guarani 
Fonte: O autor 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As informações obtidas no presente estudo permitiram observar que a 

Intervenção Federal no Rio de Janeiro foi de grande importância para que, ao 

receber os novos meios mecanizados, estes pudessem ser experimentados em 

missões reais. A partir das opiniões, observações e constatações, foram 

evidenciados aspectos positivos e oportunidades de melhoria. 

Para as Operações GLO, as Unidades Mecanizadas se readequaram para a 

execução das missões, suprimindo determinadas viaturas, como a Viatura Blindada 

de Reconhecimento (VBR) Cascavel, e readequando seu efetivo para o emprego de 

forma que atendesse aos princípios legais e às demandas das Op GLO. 

             Através do presente estudo, nota-se que para a execução das Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem fez-se necessário uma nova configuração dos pelotões 

de Cavalaria Mecanizada, para a melhor adequabilidade aos princípios de emprego 

em ambiente urbano. 

Com a chegada das viaturas GUARANI e LINCE, muitas características 

consideradas defasadas ou deficientes dos pelotões de Cavalaria Mecanizada 

desenvolveram-se, bem como as possibilidades de emprego em detrimento das 

limitações destes meios mecanizados. 

A pesquisa bibliográfica possibilitou sobremaneira observar que as Unidades 

de Cavalaria Mecanizadas necessitavam de uma melhoria de seus meios 

mecanizados para emprego em Op GLO, haja vista que a proteção blindada, 

principalmente das viaturas leves, foi uma característica bastante criticada pelos 

militares. 
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Portanto, com a compilação de todos os dados obtidos, pode-se identificar 

que as Unidades de Cavalaria Mecanizadas necessitavam de uma modernização 

dos seus meios mecanizados para um emprego eficiente e que diminuísse os danos 

colaterais, o risco de perdas humanas e um melhor cumprimento de missões dentro 

das Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM MILITARES ESPECIALISTAS 

  
O presente instrumento é parte integrante Artigo Científico do Cap Cav 

Emanuel Freire dos Santos, cujo tema é o emprego dos meios mecanizados das 

unidades de Cavalaria Mecanizadas nas operações de Garantia da Lei e da Ordem 

no contexto da Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Pretende-se, através da 

compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para um direcionamento mais 

preciso do emprego de um Regimento de Cavalaria Mecanizado em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais neste tipo de Operação 

realizada pelo Exército Brasileiro, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo 

universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 

respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento do emprego e 

dos meios uitlizados para eficiência dos RC Mec em Op GLO. 

Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o 

desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Emanuel Freire dos Santos (Capitão de Cavalaria – AMAN 2010) 

Celular: (21) 98149-9498 

E-mail: freirecav@gmail.com ou freire.emanuel@eb.mil.br 

 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome Completo e Posto/graduação 

______________________________________________________________ 

  

QUESTIONAMENTOS 
 

1. Qual (is) a(s) Operação(ões) Furacão o Sr participou na Intervenção 

Federal do Rio de Janeiro? 

___________________________________________________________________ 

 

2. Quais funções o Sr desempenhou nas Op Furacão na Intervenção 
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Federal do Rio de Janeiro descritas acima? 

___________________________________________________________________ 

3. Quais missões eram mais frequentemente repassadas para o Esqd C 

Mec/Pel na A Op? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Na utilização do meios mecanizados, como normalmente era a 

organização do Esqd C Mec/Pel C Mec no cumprimento das missões? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Dentre as características da arma de cavalaria, mobilidade e proteção 

blindada, as quais são primordiais para o sucesso de qualquer missão, 

principalmente em Op de GLO. Como era a organização do Esqd C Mec/Pel C 

Mec, nas Op Furacão, quando a missão exigia a combinação dessas duas 

características? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Com a chegada das Vtr GUARANI, como foi resolvida a problemática, 

quando a missão exigia emprego destas viaturas, em função do terreno, e ao 

mesmo tempo proteção blindada, em função do contato iminente com os 

APOPs? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Com a chegada das Vtr LINCE, como foi resolvida a problemática, 

quando a missão exigia emprego destas viaturas, em função do terreno, e ao 

mesmo tempo proteção blindada, em função do contato iminente com os 

APOP? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

8. Baseado nas experiências vividas nas Op Furacão, durante a 

Intervenção Federal no Rio de Janeiro e levando em considerações as 
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circunstâncias desfavoráveis para o cumprimento da missão, no que tange 

terreno e APOP, o Sr tem alguma sugestão de adequação dos meios 

mecanizados em Op de GLO? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma experiência sua, em 

participações nas Op Furacão, na Intervenção Federal do Rio de Janeiro, a 

presente entrevista? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO COM MILITARES DE CAVALARIA 

  

O presente instrumento é parte integrante Artigo Científico do Cap Cav 

Emanuel Freire dos Santos, cujo tema é o emprego dos meios mecanizados das 

unidades de Cavalaria Mecanizadas nas operações de Garantia da Lei e da Ordem 

no contexto da Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Pretende-se, através da 

compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para um direcionamento mais 

preciso do emprego de um Regimento de Cavalaria Mecanizado em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais neste tipo de Operação 

realizada pelo Exército Brasileiro, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo 

universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 

respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento do emprego e 

dos meios uitlizados para eficiência dos RC Mec em Op GLO. 

Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o 

desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Emanuel Freire dos Santos (Capitão de Cavalaria – AMAN 2010) 

Celular: (21) 98149-9498 

E-mail: freirecav@gmail.com ou freire.emanuel@eb.mil.br 

 

IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome Completo e Posto/graduação 

___________________________________________________________________ 

 

QUESTIONAMENTOS 
 

1.  O Sr serviu em algum RC Mec? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

2. O Sr participou da Intervenção Federal no Rio de Janeiro em 2018? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 
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3. Se a sua resposta foi positiva, quais as operações o sr participou? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. O Sr acredita que o RC Mec por suas características  é a tropa mais 

adequadas para as Op GLO? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

 

5. O Sr acredita que é fundamental o emprego das Vtr Mec em Operação 

GLO? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

6. O Sr acredita que as Vtr Mec existentes nos RC Mec estão adequadas 

para o emprego em área urbana? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

7. Se a sua resposta anterior foi negativa, o que o sr sugere de melhorias? 

___________________________________________________________________ 

 

8.     O Sr acha que, com a chegada das Vtr GUARANI, houve uma 

modernização dos sistemas de blindagem para a proteção da tropa que utiliza 

esta Vtr? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

 

9. Na sua opinião, quais as características dos meios mecanizados 

foram aprimorados com a aquisição das Vtr GUARANI ? (Pode assinalar mais 

de uma opção) 

(  ) Proteção Blindada 

(  ) Mobilidade 

(  ) Ação de Choque 

(  ) Poder de fogo 

(  ) Comunicações amplas e flexíveis 
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10. O Sr acha que, com a chegada das Vtr LINCE, houve uma 

modernização dos sistemas de blindagem para a proteção da tropa que utiliza 

esta Vtr? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

 

11. Na sua opinião, quais as características dos meios mecanizados 

foram aprimorados com a aquisição das Vtr LINCE? (Pode assinalar mais de 

uma opção) 

(  ) Proteção Blindada 

(  ) Mobilidade 

(  ) Ação de Choque 

(  ) Poder de fogo 

(  ) Comunicações amplas e flexíveis 

 

12. O Sr tem algo mais para aprimorar ou alguma sugestão para incluir 

no presente trabalho? (se quiser contribuir com imagens ou conteúdo, será de 

grande valia). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE C  

SOLUÇÃO PRÁTICA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2020 

 

Título do trabalho: O EMPREGO DOS MEIOS MECANIZADOS DAS UNIDADES DE 

CAVALARIA MECANIZADAS NAS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA 

ORDEM NO CONTEXTO DA INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO 

Autor: CAP CAV EMANUEL FREIRE DOS SANTOS 

Ano: 2020 

a. Proposta de acréscimo de subitem ao  Artigo IV ORGANIZAÇÃO PARA O 

COMBATE, Item 1-12 ESTRUTURAS PROVISÓRIAS do C 2-20 Regimento de 

Cavalaria Mecanizado 

e. Os Esquadrões e Pelotões provisórios, nas Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, podem ser organizados de duas formas como: Misto ou leve, conforme as 

figuras abaixo.  

                    
Figura 1 – Composição do Pel C Mec                                   Figura 2 – Composição do Pel C Mec 

  

Subitem “e” (Constituição dos Pelotões de Cavalaria Mecanizada nas 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem) ao ARTIGO IV ORGANIZAÇÃO 

PARA O COMBATE, Item 1-12 ESTRUTRURAS PROVISÓRIAS 

 

 


