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RESUMO 
O presente artigo científico apresenta a utilização da viatura blindada sobre rodas PIRANHA IIIC 
feita pelos Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais ARPOADOR nas Operações 
FURACÃO em 2018, com a finalidade de analisá-la, focando nas tarefas de patrulhamento de 
vias urbanas e remoção de obstáculos, para melhor amparar seu emprego em futuras operações 
de Garantia da Lei e da Ordem. A análise considerará tanto dados técnicos, como também a 
inquirição de militares envolvidos nas operações desenvolvidas no contexto da Intervenção 
Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro em 2018, feita por um questionário 
aos operadores do meio mecanizado e entrevistas com oficiais envolvidos nos planejamentos 
dessas missões. Dessa forma, o artigo expõe as principais dificuldades dos militares nas tarefas 
de patrulhamento, o aumento da quantidade de habilitados a operar a versão do meio com a 
lâmina para remoção de obstáculos, além de opiniões dos respondentes quanto ao grande 
desgaste das viaturas e a importância da ambientação com a Área de Operações. Na conclusão, 
ações desenvolvidas no ano de 2018 no Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais, como 
reuniões de Análises Pós-Ação e as rotinas de manutenção das viaturas, são reforçadas como 
boas práticas. A inclusão de instruções, sobre a operação da lâmina para remoção de obstáculos, 
no estágio que habilita os militares na viatura e a constante troca de experiências entre os oficiais 
que exerceram a função de Oficial de Ligação de Blindados nessas operações, também devem 
ser práticas incentivadas. 
 
Palavras-chave: Tropa mecanizada. MOWAG PIRANHA IIIC. Ambiente urbano. Fuzileiros 
Navais. Garantia da Lei e da Ordem. Operação FURACÃO. 
 
ABSTRACT 
This scientific article presents the use of the armored vehicle on wheels PIRANHA IIIC made by 
the ARPOADOR Marine Operational Groups (similar of a Marine Air-Ground Task Force – 
MAGTF) in HURRICANE Operations in 2018, with the purpose of analyzing it, focusing on tasks 
of urban roads patrols and obstacles removal, for better support their employment in future Law 
and Order Guarantee operations. The analysis will consider technical data as well as the 
questioning of military personnel involved in the operations in the context of the Federal 
Intervention in Public Security at Rio de Janeiro State in 2018, carried out by a questionnaire to 
operators and interviews with officers involved in these missions planning. Wherefore, the article 
exposes the main difficulties in patrolling tasks, the increase in the number of qualified personal 
to operate the version with the blade to remove obstacles, in addition to the respondents' opinions 
regarding the attrition of the vehicles and the importance to ambience with the Operations Area. 
In conclusion, actions developed in 2018 at the Armored Vehicles Marines’ Battalion, such as 
Post-Action Analysis meetings and vehicle maintenance routines, are reinforced as good 
practices. The inclusion of instructions, of how operate the blade to remove obstacles, during the 
stage that qualifies the military in the vehicle and the constant exchange of experiences among 
the officers who exercised function of Armored Liaison Officer in these operations, should also be 
encouraged. 
 
Keywords: Mechanized troops. MOWAG PIRANHA IIIC. Urban environment. Marines. 
Guarantee of Law and Order. HURRICANE operation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Cada vez é mais evidente a necessidade do emprego das forças armadas 

na solução de problemas internos de uma nação, não restringindo-se somente 

ao espectro militar. No Brasil, seguindo esta tendência, as forças armadas vêm 

sendo utilizadas ultimamente em questões de segurança pública, seja no reforço 

à órgãos de segurança pública durante a realização de grandes eventos, seja na 

execução de cercos e abordagens a comunidades cariocas dominadas por 

organizações criminosas (VISACRO, 2018). 

Outra possibilidade de emprego, inaugurada com a criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU), é na solução de problemas militares em 

outros países, guiados sobre a égide de uma Missão de Paz. Diversas foram as 

missões com participação brasileira, recebendo grande destaque a atuação no 

Haiti, entre 2004 e 2017 (CORPO, 2017). 

O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) emprega, desde 2008, viaturas 

blindadas sobre rodas (VtrBldSR) da família Piranha em operações em ambiente 

urbano, tendo se iniciado durante o VIII Contingente da Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), com a utilização de quatro 

viaturas para transporte de pessoal e uma viatura socorro pelo Grupamento 

Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) a partir de 15 de março de 2008 

(BASTOS, 2008a) até o final desta missão. 

Paralela a essa utilização em território haitiano, inserida num contexto de 

operação de paz, a viatura foi amplamente utilizada também em território 

nacional, desta vez inserida no atendimento a operações interagências para a 

garantia da lei e da ordem (GLO) no Estado do Rio de Janeiro, em apoio a 

Secretaria de Segurança Pública deste Estado. Até 2014, num espaço temporal 

de seis anos, o CFN operou no Complexo da Vila Cruzeiro, Morro do Alemão, 

Complexo de São Carlos, Morro da Mineira, Mangueira, Rocinha, Vidigal, 

Chácara do Céu, Chatuba de Mesquita, Manguinhos, Jacarezinho, Barreira do 

Vasco, Caju, Complexo do Lins e Complexo da Maré (SECRETÁRIO, 2014). 

Com a aquisição de outras variantes da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC, além 

da transporte de pessoal e socorro, como a versão ambulância, a versão 

comando e versão transporte de pessoal com o implemento de uma lâmina 

frontal para a remoção de obstáculos (BASTOS, 2008b), os GptOpFuzNav 
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conseguiram cumprir uma variada gama de missões utilizando-se das 

possibilidades oferecidas pelo meio. 

Dentro do contexto das operações de GLO, executadas em território 

Fluminense, foi assinado em 16 de fevereiro de 2018 o decreto de intervenção 

federal, limitada à área de segurança pública, no Estado do Rio de Janeiro, que 

se prolongaria até 31 de dezembro desse mesmo ano (BRASIL, 2018). Neste 

período, o CFN empregou amplamente sua tropa de infantaria apoiada pelos 

meios mecanizados do Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais 

(BtlBldFuzNav), no cumprimento das missões dadas ao GptOpFuzNav 

ARPOADOR-2018 (GPTOPFUZNAV, 2019). 

1.1 PROBLEMA 

Tendo em vista a constante utilização das VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC 

pela Marinha do Brasil (MB) em operações em ambiente urbano, mais 

especificamente durante as Operações FURACÃO ocorridas no âmbito da 

intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018, onde os GptOpFuzNav puderam 

cumprir variadas tarefas utilizando-se  das capacidades que a viatura oferece, o 

seguinte questionamento é levantado: 

Tendo por base a utilização das VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC pelos 

GptOpFuzNav durante a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018 

podemos apontar oportunidades de melhoria no emprego do meio em futuras 

operações de GLO em ambiente urbano? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar as possibilidades de emprego da VtrBldSR 8x8 

PIRANHA IIIC consolidadas pelo CFN durante a intervenção federal no Rio de 

Janeiro em 2018, o presente estudo pretende analisar como a utilização das 

diferentes versões dessa viatura, principalmente na realização de tarefas de 

patrulhamento ostensivo de vias urbanas e remoção de obstáculos, pelos 

GptOpFuzNav ARPOADOR-2018, influenciará no emprego desse meio 

mecanizado em futuras operações de GLO em ambiente urbano.  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 
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a) Apresentar as diferentes versões da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC 

utilizadas pelos GptOpFuzNav ARPOADOR-2018 e identificar as principais 

tarefas executadas pelas tropas mecanizadas de Fuzileiros Navais durante a 

intervenção federal de 2018; 

b) Reconhecer, a partir da opinião de militares que participaram de 

Operações FURACÃO à nível de Estado Maior, a contribuição do meio 

mecanizado para consecução de objetivos táticos; 

c) Reconhecer, a partir da vivência relatada por militares que operaram as 

diferentes versões da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC durante Operações 

FURACÃO, as principais dificuldades encontradas em operar o meio no 

ambiente urbano; e 

d) Identificar possíveis ações a serem tomadas para melhor capacitar os 

militares que operam as VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC e para uma melhor 

utilização do meio em futuras operações de GLO em ambiente urbano. 

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES 

A crescente urbanização vivida em todo o mundo fará com que, cada vez 

mais, sejam realizadas operações militares em ambientes urbanos. A 

necessidade de controlar cidades, ou regiões dessas, para a conquista de 

objetivos em diversos níveis, evidencia a importância do estudo desse tipo de 

operação para as Forças Armadas em todo mundo (BRASIL, 2008); 

Atualmente, é basilar ao planejador a consideração dos danos colaterais 

causados pelo emprego da força militar tanto nas operações de GLO (BRASIL, 

2013b) quanto nas operações de paz (BRASIL, 2007; ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, 2012). O desenvolvimento de operações em ambiente urbano 

também considerará de grande importância o fator danos colaterais (BRASIL, 

2008).  

Sendo assim, o emprego de tropa de infantaria com o apoio de meios com 

blindagem, capazes de suportar armamentos de calibres leves e deslocando-se 

sobre rodas, pode ser visto como o melhor custo-benefício, levando-se em 

consideração a mobilidade dos meios e um menor dano colateral se comparado 

a meios com características similares porém com deslocamento sobre lagartas. 

Fato é que: 
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O HAITI se transformou em um laboratório para o emprego real de 
veículos blindados em áreas urbanas, sejam eles 4x4, 6x6 ou 8x8, 
onde diversos tipos e modelos, de várias épocas e fabricantes, estão 
sendo empregados pelas forças dos diversos países que lá estão. 
(BASTOS, 2008a, p. 4) 

Nesse sentido, o CFN buscou manter-se apto a realização de operações 

deste espectro com a aquisição das VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC, meio 

mecanizado posto como referência para a criação da viatura Stryker, utilizada 

pelo Exército dos Estados Unidos da América (CADAVID, 2012); 

O emprego das Forças Armadas em operações de GLO, amparado no 

artigo 34 caput inciso III, que autoriza uma intervenção da União nos Estados e 

no Distrito Federal para findar uma situação de grave comprometimento da 

ordem pública (BRASIL, 2016), possibilitou ao CFN um amplo emprego de seu 

pessoal e material em operações em ambiente urbano, diferentes das realizadas 

durante a MINUSTAH com efetivos menores. A organização de GptOpFuzNav 

maiores, em níveis de Unidade Anfíbia, elevou o nível de experiência de grande 

parte de sua tropa em ambiente urbano; 

Devido à alta experiência dos militares do CFN na execução de missões 

em operações de GLO em ambiente urbano e a carência de publicações da 

Marinha do Brasil (MB) que tratem sobre a execução de tarefas por meios 

mecanizados durante estas operações nos níveis táticos, este artigo buscará 

reduzir este lapso e incentivar o desenvolvimento de pesquisas científicas sobre 

o assunto em pauta, propondo novas práticas para os adestramentos 

conduzidos no BtlBldFuzNav, visando uma melhor preparação dos militares da 

Unidade, e expondo vantagens e desvantagens da atual forma de utilização do 

meio nas operações de GLO; 

É interesse também deste artigo, contribuir para o reconhecimento das 

Forças Armadas Brasileiras como referência na condução de operações de 

sucesso no ambiente complexo de uma comunidade dominada pelo crime 

organizado, utilizando proporcionalmente seus meios e evitando danos 

colaterais nocivos que prejudicariam alcançar o sucesso, através da análise das 

ações durante a intervenção federal para identificar as principais oportunidades 

de melhoria. 
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2 METODOLOGIA 

O artigo pretende, utilizando-se da experiência passada pelos militares 

participantes dos GptOpFuzNav ARPOADOR-2018, nos diversos escalões, 

chegar às conclusões por meio de pesquisa de natureza aplicada, ao propor-se 

a produzir maior conhecimento do tema e por apresentar conhecimentos 

empíricos. 

Para alcançar seus objetivos, será utilizado um método de abordagem 

indutivo, generalizando as experiências relatadas pelos militares arguidos, com 

métodos de procedimentos comparativos, ao buscar semelhanças na avaliação 

de indivíduos ao operarem com a VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC, e de estudo de 

caso, ao analisar a execução de tarefas específicas utilizando-se do meio 

mecanizado em questão para entender determinados fatos. 

Continuando a definição do tipo de pesquisa, pretende-se utilizar formas de 

abordagem qualitativas, através da entrevista à militares que participaram do 

planejamento de missões no âmbito das Operações FURACÃO, e quantitativas, 

pois as referências numéricas obtidas, por meio de questionários realizados com 

os operadores do meio nessas operações, foram fundamentais para a 

compreensão das necessidades dos militares. Pode-se classificar, quanto ao 

objetivo geral, como uma pesquisa descritiva, por buscar a expandir a 

compreensão sobre a utilização dos meios mecanizados do BtlBldFuzNav nos 

tipos de operações estudados. 

Por fim, a pesquisa se define, quanto aos procedimentos técnicos, como: 

- Bibliográfica, por partir de material publicado; 

- Documental, ao buscar informações e analisar documentos conservados 

em arquivos; e 

- Levantamento, por utilizar a interrogação direta (entrevistas e 

questionários) de indivíduos envolvidos com o objeto de estudo. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A fim de tornar mais fácil o entendimento dos diversos termos técnicos e 

militares que serão utilizados pelo artigo, como também apresentar as definições 

já apresentadas pela literatura já existente, foi elencado o objetivo específico de 

apresentar as diferentes versões da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC utilizadas pelos 

GptOpFuzNav ARPOADOR-2018 e identificar as principais tarefas executadas 
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pelas tropas mecanizadas de Fuzileiros Navais durante a intervenção federal de 

2018. 

Para isso, foram tomados como referência manuais do Corpo de 

Fuzileiros Navais, do Ministério da Defesa e do Exército dos EUA, servindo de 

base para os conceitos que seriam utilizados para a elaboração deste artigo. 

Buscou-se também, no acervo do BtlBldFuzNav, publicações sobre as 

características técnicas da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC, utilizando-se no artigo 

do Manual do Operador da viatura traduzido para o português e o manual 

utilizado no Estágio de Qualificação Técnica Especial em Operação e 

Manutenção de 1º Escalão da Viatura Blindada Especial Sobre Rodas 8x8 

PIRANHA IIIC, este utilizado pela Unidade na formação dos militares que 

operarão a viatura. 

Além das fontes já apresentadas, o autor também necessitou recorrer a 

artigos de periódicos e de sites da internet, como os da base do pesquisador 

Expedito Carlos Stephani Bastos e dos disponibilizados pelo Comando Geral do 

Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN) em seu site, e à sua experiência, angariada 

durante os anos que serviu no BtlBldFuzNav, nos momentos em que operou o 

meio mecanizado em questão e em suas participações nas Operações 

FURACÃO. O espaço temporal utilizado para buscar esses artigos e notícias 

delimita-se entre 2008, ano do recebimento dos primeiros lotes da viatura 

PIRANHA IIIC pelo CFN, e os dias atuais, contemplando assim as diversas 

experiências no desenvolvimento de Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

em Ambiente Urbano com a utilização do referido meio mecanizado e 

consolidando num mesmo trabalho fontes diversas, possibilitando a utilização 

como fonte de consulta futura. 

2.1.1 Versões utilizadas e tarefas executadas durante a intervenção federal 

As operações militares em ambiente urbano possuem características 

únicas, relacionadas a como o terreno se apresenta, restringindo vantagens de 

uma tropa possuir níveis tecnológicos superiores, por exemplo ao prejudicar as 

comunicações, restringir apoio de fogo e canalizar o movimento de viaturas para 

as suas ruas (BRASIL, 2008, p. 1-3). Podemos elencar outras dificuldades de 

operar nesse tipo de ambiente, como o acompanhamento constante de veículos 
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de mídia, a possibilidade de baixas junto a população civil e destruição de 

estrutura urbana (BRASIL, 2008, p. 1-1). 

Com o crescente processo de urbanização nas faixas litorâneas cresce 
a possibilidade da ocorrência do combate urbano. Diante desta 
realidade, torna-se necessário o desenvolvimento de uma doutrina 
para os GptOpFuzNav, bem como o aprimoramento da instrução e 
adestramento específico para esse tipo de combate (BRASIL, 2008, p. 
1-2). 

Operação em área urbana implica planejamento centralizado e execução 

descentralizada (BRASIL, 2008, p. 1-2). Na realização de planejamentos 

ofensivos, o combate é dividido em três fases: isolamento, avanço e limpeza 

(BRASIL, 2008, p. 4-6). Em cada uma delas, as viaturas blindadas têm sua 

relevância, seja no domínio de vias que incidem sobre a localidade durante o 

isolamento, na conquista de objetivos iniciais na orla anterior da região no 

avanço ou combinadas à elementos de infantaria a pé durante a limpeza 

(BRASIL, 2008, p. 4-7 e 6-12). As viaturas também podem ser utilizadas para 

desobstrução de ruas, utilizando lâminas para este fim, como também para 

demonstrar força, em situações de conflitos de baixa intensidade, como é o caso 

das operações de GLO desenvolvidas no Rio de Janeiro (BRASIL, 2008, p. 6-

13). 

Figura 1 - Versões da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC 

Fonte: O autor 
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Sendo assim, as VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC, surgem inicialmente como 

possíveis meios mecanizados para serem empregados nas operações de paz 

no Haiti, conduzidas em terrenos urbanos (BASTOS, 2008a). Com o total de 30 

meios do tipo, em diferentes versões, sendo duas do tipo posto de comando, 

uma ambulância, duas socorro e vinte e cinco transporte de pessoal (TP), com 

três dessas tendo a possibilidade de acoplagem de uma lâmina frontal para a 

remoção de obstáculos, o CFN dispõe de meios capazes de cumprirem diversas 

tarefas para contribuir com a conquista de uma localidade, já testados na 

MINUSTAH e tendo demonstrado versatilidade, desempenho, facilidade de 

manutenção e grande mobilidade (BASTOS, nov. 2008). 

As viaturas PIRANHA são fabricadas pela empresa suíça MOWAG, uma 

companhia da General Dynamics, concebidas com o objetivo de ser um veículo 

blindado altamente manobrável, tendo como finalidade o transporte de pessoal, 

com suas armas e equipamentos sob proteção (SUÍÇA, 2007, p. 1-3). Faz-se 

mister a apresentação dos dados técnicos da viatura em questão:  

Figura 2 - Dados Gerais da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC 

Fonte: SUÍÇA, 2007, p. 3-3 
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Figura 2 - Dados Gerais da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC (continuação) 

Fonte: SUÍÇA, 2007, p. 3-3 

Outra informação pertinente é relativa à sua proteção blindada e contra 

agentes nucleares, químicos, bacteriológicos e radiológicos (NQBR). Ainda 

segundo o Manual do Operador:  

O casco é feito em aço blindado e com complementos de placas em 
aço blindado, adicionalmente protegidas por pedaços de tecido na 
parte interna do casco. Ele fornece um alto nível de proteção contra 
fragmentos de granadas e armas de fogo leves de infantaria se 
blindagem extra for instalada. O casco é estanque à água e vedado 
contra contaminantes NBC (SUÍÇA, 2007, p. 1-7). 

Ao analisar os dados técnicos e as experiências passadas pelo emprego 

da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC no âmbito dos GptOpFuzNav, fica evidente a 

possibilidade de empregá-las com segurança em conflitos de baixa intensidade, 

característicos das operações de GLO conduzidas no Rio de Janeiro (ZONZIN 

FILHO, 2013). 

Com o decreto de intervenção federal em território fluminense, fez-se 

necessário o emprego de GptOpFuzNav para cumprir diversas tarefas em 

comunidades cariocas controladas pelo crime organizado, para cumprir tarefas 

como cercos, patrulhamentos em vias urbanas, remoção de obstáculos em 

comunidades e estabelecimento de Postos de Bloqueio e Controle de Vias 
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Urbanas (PBCVU). Dentro das 57 operações realizadas entre fevereiro e 

dezembro de 2018, o CFN empregou suas VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC nas 

versões transporte de pessoal (com e sem o implemento de lâmina frontal para 

remoção de obstáculos), socorro e ambulância, tendo assim ampla participação 

dos militares do BtlBldFuzNav (GPTOPFUZNAV, 2019, p. 38-42). 

2.2 COLETA DE DADOS 

Buscando-se maior aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

entrevista exploratória e questionário. 

2.2.1 Entrevista exploratória 

De maneira a aprofundar os estudos, foram realizadas entrevistas com 

especialistas que engrandeceram a pesquisa com seus conhecimentos sobre o 

tema e com suas experiências nas operações em questão. Foram selecionados 

os seguintes militares: 

Nome Justificativa 

CT(FN) FRANCISCO ANDRIELLY COSTA DE 

OLIVEIRA 

Ajudante do Oficial de Operações da Tropa 

de Desembarque em 2018, tendo 

participado no planejamento das 

Operações FURACÃO 

CT(FN) ANTONIO JOSUÉ GOMES DE 

SOUZA 

Oficial de Pessoal do BtlBldFuzNav em 

2018, tendo participado das Operações 

FURACÃO como Oficial de Ligação de 

Blindados e Ajudante do Oficial de 

Operações 

CT(FN) JOSÉ EDUARDO PINTO LOURENÇO 

Ajudante do Oficial de Logística do 

BtlBldFuzNav em 2018, tendo participado 

das Operações FURACÃO como Oficial de 

Ligação de Blindados e Ajudante do Oficial 

de Operações 

QUADRO 1 – Quadro de especialistas entrevistados 

Fonte: O autor 
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1º Ten(FN) HARRY BASTOS PERES 

Comandante do 1º Pelotão de Viaturas 

Blindadas sobre Rodas, na Companhia de 

Viaturas Blindadas sobre Rodas do 

BtlBldFuzNav em 2018, tendo participado 

das Operações FURACÃO como Oficial de 

Ligação de Blindados e Ajudante do Oficial 

de Operações 

QUADRO 1 – Quadro de especialistas entrevistados (continuação) 

Fonte: O autor 

2.2.2 Questionário 

Visando colher as experiências vividas pelos operadores e comandantes 

da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, 

foi elaborado um questionário de perguntas diretas, sendo dado também a 

oportunidade para que fossem apontadas, pelos questionados, outras questões 

não abordadas. A amplitude do universo foi definida pela quantidade de militares 

habilitados a operar o meio que serviam no BtlBldFuzNav em 2018 e, dessa 

forma, participaram das diversas Operações FURACÃO que a Unidade apoiou. 

O questionário foi criado na plataforma do GoogleDrive, utilizando-se da 

internet para que fossem alcançados não somente militares que porventura 

ainda sirvam no BtlBldFuzNav, mas também os que serviam na época e agora 

encontram-se em outra Unidade do CFN. 

Sendo assim, segundo informações colhidas com a Seção de Pessoal do 

BtlBldFuzNav, o universo pode ser definido em 213 militares, que na época 

distribuíam-se nas diversas Subunidades e seções do batalhão. Durante as 

operações em 2018, todos os militares habilitados, e não somente os militares 

componentes da Companhia de Viaturas Blindadas sobre Rodas, foram 

empregados para que fosse realizado um maior revezamento entre o pessoal da 

Unidade. Foram respondidos 42 questionários, atingindo aproximadamente 20% 

do universo selecionado. 

Foi realizado um pré-teste com 8 praças que cumpriam os quesitos 

estipulados (ser habilitado na viatura e servindo no BtlBldFuzNav), com a 

finalidade de identificar falhas no questionário. Não tendo sido observadas 

necessidades de alterações no instrumento de coleta de dados, este foi 
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divulgado aos demais componentes do universo delimitado, através de mídias 

sociais. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A crescente participação dos GptOpFuzNav em operações de GLO com 

o emprego de seus meios mecanizados contribuiu para uma melhor exploração 

das capacidades de tais viaturas. Desde o início de sua utilização, na 

MINUSTAH, com a presença de viaturas nas versões transporte de pessoal e 

socorro, o CFN buscou a aquisição de novas versões da VtrBldSR 8x8 PIRANHA 

IIIC que pudessem realizar diferentes tarefas como as versões ambulância e 

comando, além do implemento de lâmina para remoção de obstáculo em três 

viaturas na versão transporte de pessoal. Essas três últimas versões 

possibilitaram uma melhor resolução dos problemas militares enfrentados: 

ampliando o alcance da função de combate saúde (para mais próximo da linha 

de frente), aumentando a capacidade de comunicações dos GptOpFuzNav e 

oferecendo a capacidade de realizar a retirada de obstáculos mantendo-se a 

proteção blindada oferecida pelo meio. 

Sendo assim, uma pergunta elaborada no questionário foi qual das 

diferentes versões da viatura o respondente havia operado ou comandado 

durante as operações FURACÃO que havia participado. Permitindo múltiplas 

respostas, o item buscou delimitar melhor a experiência dos respondentes, 

mostrando uma similaridade com a proporção de utilização das viaturas nas 

operações, onde observávamos uma grande utilização dos meios de transporte 

de pessoal, associados com as versões ambulância e socorro (versões estas 

com apenas uma e duas viaturas, respectivamente, pertencendo ao acervo do 

BtlBldFuzNav) e com o implemento da lâmina em missões específicas. A tabela 

e o gráfico a seguir apresentam o resultado obtido: 
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TABELA 1 – Quantidade absoluta e percentual do total da amostra acerca de quais das versões 

da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC o respondente operou nas Operações FURACÃO 

Grupo 

Versão 

Amostra 

Valor absoluto Percentual 

Transporte de pessoal 40 95,2% 

Ambulância 11 26,2% 

Transporte de pessoal com lâmina 

frontal para remoção de obstáculos 
14 33,3% 

Socorro 2 4,8% 

Fonte: O autor 

É percebido com este resultado, onde observa-se um total de valor 

absoluto maior que o da amostra, que um mesmo militar operava as diferentes 

versões empregadas nas Operações FURACÃO. Outra percepção é quanto às 

versões que foram empregadas, não sendo relatado pelos respondentes a 

utilização da versão comando, presente no acervo do BtlBldFuzNav, que em 

entrevista com o CT(FN) Andrielly foi relembrado sobre a possibilidade de 

emprego desta versão pelo comando da Unidade que nucleava a operação, 

podendo servir como Posto de Comando Tático (PCT), proporcionando 

blindagem e capacidade de comunicação ampliada ao Estado-Maior do 

Batalhão.  

Nesse sentido da utilização da versão comando, cabe explicar que nas 

operações normalmente era estabelecido um Posto de Comando (PC) numa 

área de apoio cedida por alguma Organização Militar ou Órgão de Segurança 

Pública, dentro ou próxima da Área de Operação, onde também eram 

estabelecidas áreas de acantonamento da tropa, estacionamento de viaturas, 

Posto Socorro e área de refeitório dos militares (rancho). Além desse PC, um 

PCT poderia ser desdobrado próximo à tropa em 1º escalão, como ocorreu 

durante as Operações no Complexo do Lins, onde foi estabelecido um PCT 

próximo à tropa, em uma rua lateral ao Hospital Naval Marcílio Dias, que dava 

acesso a um dos objetivos, e um PC no 18º Batalhão de Polícia Militar, próximo 

da Área de Operação. A versão em questão poderia ser empregada em ambas 

posições. 

Outro item questionava quais tarefas os respondentes haviam sido 

determinados a realizar nas operações FURACÃO. Tendo obtido as seguintes 

respostas: 
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TABELA 2 – Quantidade absoluta e percentual do total da amostra acerca dos tipos de tarefas 

executadas pelo respondente nas Operações FURACÃO 

Grupo 

Tarefa 

Amostra 

Valor absoluto Percentual 

Ocupação de posição de bloqueio no 

entorno de comunidade 
34 81% 

Ocupação de posição de bloqueio no 

interior de comunidade 
33 78,6% 

Remoção de barricada existente por 

ação de Organizações Criminosas 
12 28,6% 

Patrulhamento de vias urbanas 40 95,2% 

Fonte: O autor 

Novamente é observado um total de valor absoluto maior que o da 

amostra, pois os militares participantes foram empregados na realização de 

diferentes tarefas e, por vezes, em diferentes operações que participaram 

durante a intervenção federal. Fica explicitada também a grande experiência dos 

respondentes nas tarefas que buscou-se observar por este autor, contribuindo 

assim para o resultado da pesquisa. 

Nesse item, também foi dada a possibilidade para o respondente 

descrever alguma outra tarefa, que tenha realizado durante sua participação nas 

Operações FURACÃO, e não havia sido elencada dentre as opções, obtendo-se 

em um dos questionários a resposta: cabe ressaltar o apoio em operações 

conjuntas com a PM, Civil ou PF. Tais missões normalmente eram cumpridas 

pelos GptOpFuzNav ARPOADOR com a execução de tarefas relativas ao cerco 

a comunidades para possibilitar aos Órgãos de Segurança Pública a execução, 

com maior segurança, de diversos mandados no interior destas. Sendo assim, 

estaria também incluída nas tarefas elencadas. 

Uma das tarefas observadas foi a remoção de barricadas existentes no 

acesso e interior das comunidades onde se operou. Tal tarefa já havia sido 

realizada em operações de GLO anteriores, porém durante a intervenção houve 

uma maior aplicação, tendo inclusive ocorrido a retirada de mais de 20 

barricadas numa mesma ação na Vila Kennedy, fato confirmado em entrevista 

com o CT(FN) Pinto, que participou nesta operação como Ajudante do Oficial de 

Operações e Oficial de Ligação de Blindados junto ao Estado-Maior do 2º 

Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, que nucleavam as ações nesta 
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operação específica. Foram empregados para a consecução desta tarefa 

apenas uma VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC na versão transporte de pessoal com 

implemento de lâmina para a remoção de obstáculos, além de meios do Batalhão 

de Engenharia de Fuzileiros Navais, que auxiliaram na remoção dos detritos. 

Um dos itens do questionário visava coletar a informação de quem, dentre 

os militares que realizaram a tarefa de remoção de obstáculos, estava habilitado 

na operação da lâmina da viatura desde o início da intervenção federal, tendo 

em vista que este aspecto não é normalmente abordado no estágio de formação 

dos operadores, pela baixa quantidade de viaturas com o implemento e da pouca 

utilização da lâmina nas missões que o meio era empregado. Conseguiu-se a 

seguinte resposta: 

TABELA 3 – Quantidade absoluta e percentual do total da amostra quanto aos respondentes, 

que realizaram tarefas de remoção de obstáculos, serem ou não capacitados a 

operar a VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC com o implemento da lâmina para remoção 

de obstáculos desde o início da intervenção federal de 2018 

Grupo 

Resposta 

Amostra 

Valor absoluto Percentual 

Sim 9 21,4% 

Não 3 7,1% 

Não executou tarefas de remoção de 

obstáculos 
30 71,5% 

TOTAL 42 100% 

Fonte: O autor 

Analisando-se o mesmo dado somente entre os militares que realizaram 

tarefas de remoção de obstáculos, obtêm-se o seguinte gráfico: 

GRÁFICO 1 – Resposta, dentre os militares que realizaram tarefas de remoção de obstáculos, 

referente a sua capacidade de operar a viatura com o implemento da lâmina para 

remoção de obstáculos no início da intervenção federal de 2018 

Fonte: O autor 

75%

25%

Capacitados

Não capacitados
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Através dessa análise, fica mais evidente o esforço despendido pelo 

BtlBldFuzNav e por sua Companhia de Viaturas Blindadas Sobre Rodas em 

buscar a habilitação de mais militares na operação da lâmina para remoção de 

obstáculos, realizando instruções na Unidade para alcançar tal objetivo. Além 

disso, é válido ressaltar que, dentre os militares da amostra que cumpriram 

alguma tarefa de remoção de barricada na operação 25% deles haviam sido 

habilitados recentemente e, portanto, não possuíam nenhuma experiência 

anterior na atividade, gerando um aumento do tempo necessário para o 

cumprimento da missão. 

Outro ponto explorado no questionário foi a experiência vivida pelos 

respondentes ao realizarem patrulhamento nas vias públicas da capital 

fluminense com a VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC. Em dois itens foram elencados 

diversos possíveis fatores que facilitariam ou dificultariam a realização das 

tarefas de patrulha com o meio mecanizado, dando-se a oportunidade para o 

respondente também apresentar outros fatores que o influenciaram. As tabelas 

a seguir apresentam os dados coletados: 

TABELA 4 – Quantidade absoluta e percentual do total da amostra acerca das características, 

tanto da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC quanto da Área de Operações, que 

contribuíram positivamente na tarefa de patrulhamento de vias urbanas 

Grupo 

Características 

Amostra 

Valor absoluto Percentual 

Blindagem da viatura 37 88,1% 

Dimensões da viatura (comp. 7,57 

m/larg. 2,685 m/alt. 2,937 m) 
4 9,5% 

Raio de giro da viatura (18±1 m) 7 16,7% 

Largura das vias urbanas patrulhadas 7 16,7% 

Presença do tráfego de viaturas civis 

durante o patrulhamento 
1 2,4% 

Ausência do tráfego de viaturas civis 

durante o patrulhamento 
15 35,7% 

Não realizei patrulhamento de vias 

urbanas 
2 4,8% 

Fonte: O autor 
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TABELA 5 – Quantidade absoluta e percentual do total da amostra acerca das características, 

tanto da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC quanto da Área de Operações, que 

contribuíram negativamente na tarefa de patrulhamento de vias urbanas 

Grupo 

Características 

Amostra 

Valor absoluto Percentual 

Blindagem da viatura 0 0% 

Dimensões da viatura (comp. 7,57 

m/larg. 2,685 m/alt. 2,937 m) 
24 57,1% 

Raio de giro da viatura (18±1 m) 22 52,4% 

Largura das vias urbanas patrulhadas 29 69% 

Presença do tráfego de viaturas civis 

durante o patrulhamento 
34 81% 

Ausência do tráfego de viaturas civis 

durante o patrulhamento 
0 0% 

Não realizei patrulhamento de vias 

urbanas 
2 4,8% 

Fonte: O autor 

O gráfico a seguir consolida as opiniões dos respondentes, considerando-

se somente os militares que realizaram as tarefas de patrulhamento: 

GRÁFICO 2 – Resposta, dentre os militares que realizaram tarefas de patrulhamento de vias 

urbanas, referente aos fatores que influenciaram no cumprimento desta tarefa 

Fonte: O autor 

Através da análise do gráfico acima, fica evidente a percepção geral da 

blindagem da viatura como a principal característica positiva para a escolha do 
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meio mecanizado para realizar patrulhamento de vias urbanas. Fica bem 

evidenciado também que, na percepção dos operadores da viatura, a presença 

de tráfego de viaturas civis nas vias urbanas patrulhadas foi fator negativo 

durante as Operações FURACÃO. A ausência de tráfego de viaturas civis nas 

regiões patrulhadas não recebeu avaliações negativas, porém é a característica 

mais desprezada entre os respondentes, sugerindo que o fato não tenha sido 

observado durante os patrulhamentos e que outros fatores, como a largura das 

vias patrulhadas, tenham mais influência sobre a tarefa imposta. 

O patrulhamento de vias urbanas com o meio mecanizado foi uma tarefa 

mais explorada durante as operações conduzidas, se comparado com atuações 

anteriores do CFN. Durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, foram 

patrulhadas não somente ruas no interior de comunidades dominadas por 

organizações criminosas, mas também vias urbanas nas proximidades que por 

algumas vezes, como observado por 81% dos respondentes, possuíam tráfego 

de viaturas civis que contribuíam negativamente para a consecução da missão. 

Outras características que importunavam os operadores do meio eram suas 

dimensões e seu raio de giro, dificultando a manobra pelas vias que por vezes 

apresentavam-se estreitas. 

Foi unânime, entre os quatro militares entrevistados, apontar como de 

grande valia a utilização de viaturas de menor porte para a realização destas 

tarefas de patrulhamento, porém sem abandonar as características de 

blindagem, apontadas por 92,5% dos questionados como fator de contribuição 

positiva nos patrulhamentos. A aquisição de viaturas que atendam este pleito é 

realidade observada no Exército Brasileiro, com a aquisição de Veículos 

Multifuncionais Leves (LMV) da fabricante Iveco (EXÉRCITO, 2020). Este, ou 

outros similares, se adquiridos pelo CFN, poderiam ser utilizados para 

complementar ou substituir as VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC durante os 

patrulhamentos de vias urbanas, atuando nos pontos considerados negativos 

pelos operadores questionados. 

Os militares citaram outros fatores de influência positiva e negativa para 

a realização da patrulha de vias urbanas durante a intervenção federal, cabendo 

destacar: 
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TABELA 6 – Outras características citadas pelos respondentes que contribuíram positivamente 

e negativamente na tarefa de patrulhamento de vias urbanas 

Característica Influência 

Tração em todos os eixos da viatura devido a existência de 

porções do itinerário das patrulhas com grande declividade. 
Positiva 

Condução do patrulhamento com o comandante da viatura 

guarnecendo sua estação de armamento e a tropa embarcada 

guarnecendo em duplas as escotilhas do compartimento da 

tropa, inibindo ações hostis contra a viatura. 

Positiva 

Ambientação à Área de Operações anterior ao início das 

patrulhas, por meio de cartas, imagem satélite ou GPS. 
Positiva 

Utilização do binômio com a infantaria a pé na cobertura de 

vielas estreitas durante o patrulhamento. 
Positiva 

Falhas dos equipamentos de comunicação da viatura, entre 

as viaturas e entre as tropas de infantaria. 
Negativa 

Desgaste de algumas peças das viaturas utilizadas, como o 

mecanismo de fixação das escotilhas do operador e do 

comandante quando abertas. 

Negativa 

Fonte: O autor 

Conforme apresentado na tabela 1, as VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC na 

versão ambulância também foram utilizadas, sendo por vezes empregadas junto 

ao primeiro escalão similar a um Ponto de Refúgio de Feridos. A viatura, além 

do operador e do comandante, era guarnecida por uma equipe composta por um 

médico e um enfermeiro, capazes de realizar um atendimento inicial e, caso 

fosse necessário, acompanhar a evacuação para a área de apoio. Um dos itens 

do questionário perguntava se os militares que operaram esta versão da viatura 

observaram algum tipo de atendimento médico durante as operações, tendo 

coletado as respostas explicitadas na tabela a seguir: 
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TABELA 7 – Quantidade absoluta e percentual do total da amostra quanto aos respondentes 

que operaram ou comandaram a versão ambulância da VtrBldSR 8x8 PIRANHA 

IIIC e presenciaram algum atendimento médico a militares ou civis durante as 

Operações FURACÃO 

Grupo 

Resposta 

Amostra 

Valor absoluto Percentual 

Sim 1 2,4% 

Não 10 23,8% 

Não comandou ou operou a versão 

ambulância 
31 73,8% 

TOTAL 42 100% 

Fonte: O autor 

Analisando-se o mesmo dado somente entre os militares que 

comandaram ou operaram a versão ambulância, obtêm-se o seguinte gráfico: 

GRÁFICO 3 – Resposta, dentre os militares que comandaram ou operaram a versão ambulância 

da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC, referente a terem presenciado algum atendimento 

médico a militares ou civis durante as Operações FURACÃO 

Fonte: O autor 

A resposta coletada explicitou uma baixa utilização do meio. O item 

seguinte questionava qual teria sido o motivo do atendimento realizado, tendo 

recebido a resposta “cansaço ou esgotamento físico”. Sendo assim, a VtrBldSR 

8x8 PIRANHA IIIC na versão ambulância foi claramente pouco empregada 

durante as Operações FURACÃO, mas, durante as entrevistas realizadas, esse 

assunto foi abordado e um ponto em comum entre os entrevistados foi o efeito 

sobre a moral das tropas apoiadas. Além disso, os equipamentos orgânicos da 

viatura combinados com uma equipe médica capacitada a operá-los ampliavam 

9%

91%

Presenciou

Não presenciou
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a capacidade de suporte à vida durante ações mais contundentes de abordagem 

das comunidades. 

O emprego da viatura na sua versão socorro também foi um dos pontos 

questionados. Assim como na versão ambulância, o objetivo do item era levantar 

a quantidade de utilizações do meio, dentro da amostra, para executar alguma 

manutenção. A viatura na versão socorro era normalmente empregada a partir 

da área de apoio e guarnecida por uma equipe de dois a três mecânicos da 

VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC, podendo realizar de pequenos reparos ao reboque 

da viatura que porventura tenha apresentado alguma pane. 

O item recebeu apenas uma resposta positiva quanto ao emprego do 

meio, dentre os dois militares que operaram ou comandaram a versão durante 

as Operações FURACÃO, conforme apresentado na tabela 1. Porém, diversos 

outros tipos de manutenção foram realizados pelos mecânicos, nem sempre com 

o emprego dos recursos da versão socorro. Isso também foi um dos pontos 

explorados durante as entrevistas, sendo destacada unanimemente que a 

capacitação dos mecânicos era essencial e suas ações eram constantemente 

requisitadas pelas guarnições das outras VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC 

empregadas. Outro ponto apresentado na entrevista, especificamente pelo 

CT(FN) Andrielly, foi que observada uma maior complexidade na manutenção o 

meio mecanizado era substituído, principalmente devido ao curto tempo das 

operações e da necessidade imediata de suprir a deficiência de viatura, tendo 

sido essa abordagem rara durante as Operações FURACÃO. 

O item final do questionário pedia que o respondente realizasse 

observações pertinentes quanto ao tema apresentado, através de suas 

experiências durante a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018, tendo 

recebido quinze respostas abordando diversos pontos que não foram tão 

explorados pelo questionário, podendo ser destacado: a preocupação dos 

militares com o desgaste que o meio sofria devido ao seu elevado uso, as 

incertezas quanto ao terreno onde seria realizada a operação, a posição exposta 

do comandante da viatura ao ocupar a estação de armamento e a realização de 

uma Análise Pós Ação (APA) entre os militares envolvidos na missão. 

Quanto o primeiro ponto, as viaturas eram empregadas pelo CFN nas 

operações que envolviam mais riscos a tropa, que normalmente ocorriam mais 

próximas de regiões controladas por organizações criminosas. Mesmo com o 
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esforço do BtlBldFuzNav na manutenção do meio, não foi possível evitar o 

desgaste de elementos como os pneus e baterias da viatura, que acabaram por 

reduzir sua disponibilidade e gerar um menor rodízio entre as VtrBldSR 8x8 

PIRANHA IIIC. 

O ponto que fala das incertezas dos militares quanto ao terreno onde 

operariam foi citado em quatro comentários e trata principalmente sobre a 

influência desse fator na consecução das tarefas atribuídas. A realização de 

reconhecimentos foi uma das questões feitas aos entrevistados, sendo 

ressaltados por eles que por vezes a realização de uma verificação no terreno 

não era possível, tanto pelo tempo disponível quanto pelo fator surpresa exigido 

nas operações, como o CT(FN) Andrielly destacou. Como foi relatado pelo 

CT(FN) Josué e pelo 1ºTen(FN) Harry Peres, o procedimento adotado, na 

maioria das vezes, pelo Estado-Maior do batalhão que nucleava a operação era 

de elaborar os itinerários com o auxílio de cartas, fotografias e imagens satélite, 

previamente existentes, sendo crucial o papel do Oficial de Ligação de Blindados 

na avaliação da exequibilidade segundo as características das viaturas, e com a 

execução das ações era possível então readequar e atualizar as condições de 

trafegabilidade na Zona de Ação (Z Aç). 

A posição destacada que o comandante da viatura fica ao ocupar sua 

estação de armamento é um fator de preocupação dos respondentes. Não 

apenas pela possibilidade de serem alvejados por disparos de armas de fogo, 

mas também por não garantirem uma proteção contra objetos que possam ser 

atirados contra o comboio durante o deslocamento para a Área de Operação. 

Algumas viaturas possuem uma proteção superior acoplada a estação, porém 

em sua maioria, as viaturas do BtlBldFuzNav contam apenas com o modelo 

PLATT MR555 Mod-2, que deixa o comandante exposto da linha do tórax para 

cima. Uma solução, seria a adoção de estações de armamentos remotamente 

operadas, como a que o Exército Brasileiro utiliza atualmente em algumas de 

suas Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal (VBTP) Guarani, o Reparo de 

Metralhadora Automatizada X (REMAX), produzido pela empresa Aeroespacial 

e Defesa (ARES) (REMAX, 2017). 

O último ponto que merece destaque trata da execução das APA, que 

foram adotadas pelo BtlBldFuzNav durante a intervenção federal de 2018. Com 

essas reuniões foi possível registrar fatores de dificuldade para os militares que 
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operavam em 1º escalão, levá-los ao escalão superior e realizar ações para 

minimizar tais carências. Como apontado pelo respondente, através dos 

relatórios gerados foram realizadas padronizações mais básicas para os 

operadores do meio, como a preocupação em levar ração e água para 

possibilidade de permanecer um tempo indefinido no terreno, e também 

modificações no planejamento dos comboios, sendo apontado como 

indispensável a presença dos batedores da Companhia de Polícia do Batalhão 

Naval para a escolta dos mesmo até a Área de Operações. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após apresentar o estudo, ressalto que, como já fora citado no corpo 

deste trabalho, não era um dos focos o esgotamento do assunto, principalmente 

por sua profundidade, sendo sim uma forma de estímulo ao debate do tema e 

uma possível fonte de consulta para discussão. 

As principais tarefas executadas com o apoio da VtrBldSR 8x8 PIRANHA 

IIIC foram abordadas tanto nos questionários quanto por ocasião das entrevistas, 

sendo um ponto pelo qual o autor decidiu pelo estudo das Operações FURACÃO 

a realização de atividades diferentes das costumeiras ocupações de posições de 

bloqueio, como o patrulhamento ostensivo de vias urbanas e a amplificação das 

remoções de barricadas pelas viaturas com o implemento da lâmina frontal. 

Essas formas de emprego do meio mecanizado trouxeram novas 

necessidades, cabendo ao BtlBldFuzNav o esforço na preparação dos militares 

que operariam a viatura durante as missões. Isso pode ser observado com o 

aumento do número de militares habilitados para a operação da lâmina frontal 

para remoção de obstáculos, assunto pouco abordado durante o estágio de 

formação de novos operadores que passou a ser ministrado por meio de 

instruções aos militares já habilitados que possuíam mais habilidade no meio. É 

importante que os futuros habilitados no meio sejam capazes de operar a lâmina 

e possam refinar esta perícia com os adestramentos no meio, preparando-os 

para a execução das tarefas atinentes durante as próximas operações. 

O aprimoramento na operação da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC deve ser 

preocupação de todos os militares habilitados no meio, tendo em vista a 

informação coletada durante a pesquisa de que todos os militares capazes de 

operar eram considerados na escalação para a missão, possibilitando o 
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revezamento entre as guarnições durante operações prolongadas. Cabe então 

ao BtlBldFuzNav o planejamento da condução de instruções que alcancem não 

somente os integrantes da Companhia de Viaturas Blindadas sobre Rodas, mas 

todos os militares que possam ser empregados como operadores do meio nas 

operações de GLO. Uma medida já adotada, foi a realização de verificações 

sobre a viatura com militares que estavam afastados de sua operação, podendo 

assim serem identificados aqueles que necessitassem de maior reforço em 

adestramento. 

Foi possível notar com o estudo, a baixa utilização do meio mecanizado 

em suas versões ambulância e socorro. Como foi constatado pelas entrevistas, 

essa baixa utilização do meio não pode ser traduzida na sua retirada das 

operações, devido as capacidades que estes trazem, cabendo ao planejador, 

com o assessoramento do Oficial de Blindados, avaliar o melhor posicionamento 

destas versões, de forma a evitar um desgaste desnecessário destes que 

contam com poucas unidades no batalhão. 

Quanto às observações feitas pelos questionados, o desgaste do meio 

pela sua intensa utilização durantes as Operações FURACÃO foi ponto comum 

em todos os meios do CFN envolvidos, porém pelas suas características torna-

se mais dispendiosa sua recuperação, gerando maior preocupação em 

direcionar sua utilização para missões que realmente necessitem de suas 

capacidades. O esmero dos operadores com a viatura também contribuirá para 

a sua preservação, sendo possível o incentivo de rotinas de manutenção na 

Unidade, que empreguem todos os militares envolvidos nas operações, 

aumentando assim a mão-de-obra para a tarefa e gerando ainda mais contato 

das guarnições com a VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC. Numa situação ideal, a 

aquisição de mais viaturas, inclusive das com o implemento da lâmina frontal, 

seria uma solução para um menor desgaste. A aquisição de meios mecanizados 

de menor porte, que cumpram algumas tarefas elencadas no estudo, também 

possibilitaria o revezamento com as viaturas desgastadas. 

Como último ponto, destaco que durante o planejamento dos 

patrulhamentos de vias urbanas, o correto assessoramento do Oficial de Ligação 

de Blindados aos planejadores da Unidade de infantaria que nucleava 

agigantava-se de importância. Assim, por vezes, a inexperiência desse oficial 

pode dificultar suas ações, fazendo-se mister a troca de experiências entre todos 
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que exerceram tal função, seja por meio de reuniões ou por meio de 

adestramentos, no intuito de melhor prepará-los para o assessoramento. Além 

disso, a utilização, quando possível, da experiência de praças mais antigos que 

compõem as guarnições na operação, deve ser observada pelo Oficial de 

Ligação de Blindados, a fim de atenuar sua dificuldade e contribuir para um 

melhor planejamento. Entra também nesse processo a execução das APA, que 

geravam relatórios (compostos basicamente por fatos observados, comentários 

e sugestões) que deveriam ser lidos por estes oficiais, com a finalidade de 

melhor prepará-los para o cumprimento das futuras missões. A execução dessas 

APA deve ser incentivada pelo comando do BtlBldFuzNav e consolidada pela 

Seção de Operações da Unidade para futuras consultas. 

Conclui-se então que o emprego dos meios mecanizados do CFN nas 

Operações FURACÃO desenvolvidas no contexto da intervenção federal no Rio 

de Janeiro em 2018 promoveu o aperfeiçoamento dos militares envolvidos, 

angariando novas experiências para a MB no contexto atual de ampla utilização 

das Forças Armadas para a realização de operações de GLO. As lições 

aprendidas, em certa medida aqui consolidadas, foram capazes de apontar 

diversas oportunidades de melhoria que, sendo adotadas, contribuirão para as 

futuras ações do CFN em operações de GLO em ambiente urbano. 
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1.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

O emprego da Viatura Blindada Sobre
Rodas PIRANHA IIIC pelos Grupamentos
Operativos de Fuzileiros Navais durante a
intervenção federal no Rio de Janeiro em
2018.
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do CT(FN) 
Yuri Bastos Pereira, cujo tema é: EMPREGO DA VIATURA BLINDADA SOBRE RODAS PIRANHA 
IIIC PELOS GRUPAMENTOS OPERATIVOS DE FUZILEIROS NAVAIS DURANTE A INTERVENÇÃO 
FEDERAL NO RIO DE JANEIRO EM 2018:
INFLUÊNCIA EM FUTURAS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM EM AMBIENTE 
URBANO.

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, identificar como a utilização da 
VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC, na execução de diversas tarefas ao longo das Operações 
FURACÃO realizadas, poderá influenciar, tanto na preparação da tropa quanto no emprego da 
referida viatura, em futuras Operações de Garantia da Lei e da Ordem.

A fim de conhecer as dificuldades e necessidades dos militares que operaram o meio 
mecanizado nas Operações FURACÃO, solicito-vos a gentileza de responder as perguntas 
deste questionário. A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes a utilização das VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC 
em Operações em Ambiente Urbano executadas pelo Corpo de Fuzileiros Navais. Será mais 
importante ainda, que o senhor complemente, quando julgar necessário, suas opiniões a 
respeito do problema apresentado.

Desde já, agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através do 
seguinte contato:
Capitão-Tenente (FN) Yuri Bastos Pereira - e-mail: fnyuripereira@gmail.com
*Obrigatório

1. O senhor participou das Operações FURACÃO, coordenadas pelos
GptOpFuzNav ARPOADOR-2018, durante a intervenção federal no Rio de Janeiro
em 2018? *

mailto:fnyuripereira@gmail.com
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2.

Marcar apenas uma oval.

Primeiro-Tenente

Segundo-Tenente

Suboficial

Primeiro-Sargento

Segundo-Sargento

Terceiro-Sargento

Cabo

3.

Marque todas que se aplicam.

Transporte de pessoal

Ambulância

Transporte de pessoal com lâmina frontal para remoção de obstáculos (Dozer-Blade)

Socorro

4.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Ocupando posição de bloqueio no entorno de uma comunidade

Ocupando posição de bloqueio no interior de uma comunidade

Remoção de barricada existente por ação de Organizações Criminosas

Patrulhamento de vias urbanas

2. Qual era seu posto/graduação durante as Operações FURACÃO? *

3. Qual das versões abaixo, da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC, o senhor operou ou
comandou durante as Operações FURACÃO? *

4. Que tipos de tarefas o senhor executou, como operador ou comandante da
VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC, nas Operações FURACÃO que participou? *
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5.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não realizei tal tarefa

6.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Blindagem da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC

Dimensões da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC (comp. 7,57 m/larg. 2,685 m/alt. 2,937 m)

Raio de giro da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC (18±1 m)

Largura das vias urbanas patrulhadas

Presença de tráfego de viaturas civis durante a execução do patrulhamento

Ausência de tráfego de viaturas civis durante a execução do patrulhamento

Não realizei tal tarefa

5. Caso tenha realizado tarefas de remoção de barricadas, o senhor estava
capacitado a operar a versão da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC com o implemento da
lâmina para remoção de obstáculos em janeiro de 2018? *

6. Caso tenha realizado tarefas de patrulhamento de vias urbanas, qual das
características, da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC e da região onde executou o
patrulhamento, a seguir, o senhor considera que CONTRIBUÍRAM
POSITIVAMENTE para o cumprimento da missão? *
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7.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Blindagem da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC

Dimensões da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC (comp. 7,57 m/larg. 2,685 m/alt. 2,937 m)

Raio de giro da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC (18±1 m)

Largura das vias urbanas patrulhadas

Presença de tráfego de viaturas civis durante a execução do patrulhamento

Ausência de tráfego de viaturas civis durante a execução do patrulhamento

Não realizei tal tarefa

8.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não comandei ou operei a versão ambulância

9.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Perfuração por arma de fogo

Cansaço ou esgotamento físico

Torção de algum membro

Fratura de algum osso

7. Caso tenha realizado tarefas de patrulhamento de vias urbanas, qual das
características, da VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC e da região onde executou o
patrulhamento, a seguir, o senhor considera que CONTRIBUÍRAM
NEGATIVAMENTE para o cumprimento da missão? *

8. Caso tenha comandado ou operado uma VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC na versão
ambulância, o senhor presenciou algum atendimento médico a militares ou civis?
*

9. Caso tenha respondido sim no item anterior, qual(is) quadro(s) o(s) paciente(s)
apresentou(aram) no(s) atendimento(s) médico que o senhor presenciou?
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10.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não comandei ou operei a versão socorro

11.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

10. Caso tenha comandado ou operado uma VtrBldSR 8x8 PIRANHA IIIC na
versão socorro, o senhor realizou algum tipo de manutenção do meio, durante a
execução da operação que participava, em que precisou efetivamente dos
recursos disponíveis na versão socorro da viatura? *

11. Caso considere que possui alguma experiência não relatada nos itens
anteriores e que pode contribuir para a pesquisa, sinta-se à vontade para relatar
neste espaço:

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

