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RESUMO 
 
 
 
O preparo físico de qualquer tropa empregada em operações é de suma importância para o êxito da 
missão. Devido ao aumento das operações de Garantia da Lei e da Ordem, com especial atenção à 
cidade do Rio de Janeiro, faz-se necessário realizar um estudo sobre as implicações desse ambiente 
de combate urbano sobre a capacidade física da tropa. Este artigo busca analisar a atuação da 
Brigada de Infantaria Paraquedista durante a Intervenção Federal no ano de 2018, buscando levantar 
as principais deficiências quanto ao preparo da tropa e quais suas principais necessidades. 
 
Palavras-chave: Preparo Físico. Combate urbano. Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 
Treinamento Físico Militar. 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The physical preparation of any troops employed in operations is of the most importance for the 
success of the mission. Due to the increase in Law and Order Guarantee operations, with special 
attention in the city of Rio de Janeiro, it is necessary to conduct a study on the implications of this 
urban combat environment on the physical capacity of the troops. This article seeks to analyze the 
performance of the Airborne Infantry Brigade during the Federal Intervention in 2018, seeking to 
obtain the main deficiencies regarding the preparation of the troops and what are their main needs. 
 
Keywords: physical preparation. Urban combat. Law and Order Guarantee operations. Military 
Physical Training. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro tem como missão contribuir para a garantia da 

soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando 

os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-

estar social. Dentro das suas missões constitucionais é possível verificar que as 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) têm se intensificado desde o início 

do século XXI, em especial por ocasião da realização de grandes eventos em 

território brasileiro. Além da necessidade de garantir a segurança e o bom 

andamento desses grandes eventos, o Rio de Janeiro também tem sofrido com a 

estruturação de grandes facções criminosas, gerando um expressivo aumento da 

violência urbana na cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana. 

Em 2008 o tráfico de drogas no Rio de Janeiro passou a ser combatido pelo 
Estado de forma diferenciada – de um problema de segurança pública 
passou a ser considerado um problema de segurança nacional. A existência 
de um poder paralelo ao do Estado (por meio da coação física e psicológica 
da população civil) se tornara uma ameaça real ao poder do Estado sendo 
necessário o seu combate de forma mais eficiente. Foi então que o crime 
organizado do Rio de Janeiro tornou-se um caso de securitização e as 
Forças Armadas foram chamadas para ajudar a diminuir as instabilidades 
apresentadas nas zonas armadas e “governadas” pelo crime. (OLIVEIRA et 
al, 2012, p. 54). 

Assim, conforme descreve OLIVEIRA (2012), a securitização da violência 

causada pelo tráfico de drogas culminou na Operação Arcanjo, como Força de 

Pacificação nos complexos do Alemão e da Penha entre 2010 e 2012, e na 

Operação São Francisco, como Força de Pacificação no Complexo da Maré entre 

2014 e 2015. 

No ano de 2018, devido à crise na área de segurança pública na cidade do 

Rio de Janeiro e à incapacidade do Governo Estadual de responder a essa 

demanda, foi instaurada uma Intervenção Federal por meio do Decreto nº 9.288 de 

16 de fevereiro de 2018, através da qual as Forças Armadas ficaram responsáveis 

por todas as áreas atinentes à segurança pública do estado do Rio de Janeiro. 

As operações ocorridas no âmbito da Intervenção Federal no ano de 2018 

também se caracterizaram pela predominância do ambiente operacional urbano, 

com as áreas de ação da tropa se concentrando na região metropolitana da cidade 

do Rio de Janeiro, nas comunidades dominadas pelas principais facções criminosas  

e em áreas densamente povoadas. 

As Operações de GLO e de Combate em Ambiente Urbano apesar de 
serem completamente diferentes em suas concepções, a começar por suas 
finalidades, onde a primeira vocacionada a Segurança e a segunda a 
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Defesa, apresentam várias semelhanças, das quais o ambiente operacional, 
predominantemente urbano, se sobressai, aproximando, em muito, a forma 
de atuação das tropas em ambas as operações. (MUNIZ, 2017) 

 
Essas características da área de operações exigem dos militares 

envolvidos, um bom preparo físico para poder cumprir as missões constitucionais a 

eles designados. 

Os métodos de treinamento físico evoluíram bastante ao longo da história 

humana e um dos principais estimuladores desse avanço sempre foram as forças 

terrestres, que precisavam de homens com uma boa aptidão física para o manejo de 

armamentos e capazes de resistir aos combates. Independente da época ou da 

tecnologia empregada, a premissa de que soldados necessitam de uma boa 

capacidade física permanece até os dias atuais. 

1.1 PROBLEMA 

Dentro do contexto de Operações de Garantia da Lei e da Ordem, é de 

interesse desse estudo analisar a preparação física das tropas envolvidas nesse tipo 

de operação, levando em conta as características peculiares quanto ao emprego e a 

rotina de operações continuadas. Tendo em vista a variedade de tropas e origens 

dos militares envolvidos ao longo das operações no âmbito da Intervenção Federal 

no Rio de Janeiro no ano de 2018, este estudo se limita à atuação da Brigada de 

Infantaria Paraquedista, tropa componente da Força de Ação Rápida Estratégica do 

Exército Brasileiro e situada na cidade do Rio de Janeiro. 

No âmbito do Exército Brasileiro, o principal órgão responsável pelo preparo 

físico de seus combatentes é o Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx), 

órgão diretamente subordinado ao Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx). Dentro do CCFEx, o Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do 

Exército (IPCFEx) tem entre suas missões a de manter atualizada a Doutrina do 

Treinamento Físico Militar (TFM) e sua avaliação, bem como promover sua 

divulgação. 

No sentido de orientar esta pesquisa sobre o preparo físico com as 

demandas das tropas empregadas em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, 

foi formulado o seguinte problema: 

O treinamento físico militar destinado às tropas que estão atuando em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem está adequado? Qual seria o método 

mais eficaz tendo em vista as características desse tipo de operação? 
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1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar as necessidades inerentes ao planejamento de uma força 

terrestre para operações em ambiente urbano, o presente estudo pretende analisar 

a preparação física de militares da Brigada de Infantaria Paraquedista para as 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem no âmbito da Intervenção Federal no 

Estado do Rio de Janeiro. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos que permitiram o encadeamento lógico do raciocínio descritivo 

apresentado neste estudo: 

a) Identificar como era realizada a preparação física dos militares da Brigada de 

Infantaria Paraquedista por ocasião das Operações Furacão de 2018; 

b) Identificar, a partir da opinião dos combatentes, as atividades físicas mais 

desgastantes durante as operações do ano de 2018; 

c) Identificar os principais treinamentos utilitários adotados pelo Exército 

Brasileiro e sua aplicabilidade para operações no ambiente urbano; 

d) Propor uma base de treinamento físico para militares que atuarão em 

operações de Garantia da Lei e da Ordem ou em ambiente urbano. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O preparo físico dos integrantes de uma força terrestre é algo preponderante 

para qualquer tipo de operação militar. No Exército Brasileiro esse preparo é 

realizado através do Treinamento Físico Militar (TFM), que tem sua metodologia 

regulada através do Manual de Campanha EB20-MC-10.350 TREINAMENTO 

FÍSICO MILITAR (BRASIL, 2015). Além da padronização dos aspectos técnicos e de 

planejamento de uma sessão de TFM para tropas, esse manual divide os tipos de 

treinamento em três categorias: treinamento cardiopulmonar, treinamento 

neuromuscular e treinamento utilitário. Além do referido Manual de Campanha EB20-

MC-10.350, o Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército também tem 

publicado nos últimos anos diversos Cadernos de Instrução específicos para certos 

tipos de treinamentos alternativos, tais como Cross Operacional, Transporte de 

Carga Individual, Ginástica com Armas e Exercícios com Elástico, buscando 

dinamizar e atender certas especificidades do treinamento físico para execução das 

atividades militares. 
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Levando em conta as características de combate urbano das Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, surge a necessidade de verificar se o treinamento físico 

militar atende ao preparo de militares para esse tipo de operação. Desta forma é de 

suma importância elencar os métodos de treinamento que mais se assemelham às 

atividades realizadas durante esse tipo de operação. Dessa forma os militares 

podem adquirir diversas valências físicas específicas para resistir nesse tipo de 

combate, composto por grande quantidade de áreas edificadas, obstáculos, e 

passagens estreitas e canalizadas. 

Dessa forma, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito de um tema de suma importância para a capacitação física dos 

combatentes do Exército Brasileiro, do qual se verifica uma participação cada vez 

maior em cenários de conflitos urbanos. 

O trabalho pretende, ainda, fornecer subsídios para uma atualização da 

metodologia do preparo das unidades a serem utilizadas em operações em 

ambiente urbano e servir como pressuposto teórico para outros estudos que sigam 

esta linha de pesquisa. 

2 METODOLOGIA 

A fim de reunir subsídios que permitissem formular uma possível solução para 

o problema levantado, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e 

fichamento de fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizou-se, principalmente, o 

conceito de pesquisa quantitativa, utilizando como referências numéricas os dados 

obtidos por meio de questionários respondidos por militares que participaram das 

operações no âmbito da Intervenção Federal no Rio de Janeiro, sendo fundamentais 

para a compreensão das necessidades operacionais em ambiente urbano. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista a especificidade do conhecimento acerca do tema, o que exigiu uma 

familiarização inicial e seguida de questionário para uma amostra com vivência 

profissional relevante sobre o assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

O delineamento da pesquisa foi iniciado com a definição de termos e 

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em 
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uma revisão de literatura no período de 2010 até o presente. Essa delimitação 

baseou-se no período das principais operações de Garantia da Lei e da Ordem na 

cidade do Rio de Janeiro. 

O limite anterior foi determinado almejando incluir as análises sobre a 

Operação Arcanjo, primeira intervenção de grande vulto da última década, em que o 

Exército empregou tropas em ambiente de combate urbano no interior do país. 

Para realização da pesquisa foram utilizadas as palavras-chave preparação 

física, treinamento físico, Garantia da Lei e da Ordem, GLO, combate, urbano, força 

de pacificação, juntamente com seus correlatos em inglês, na base de dados dos 

indexadores Pergamum, Lilacs e Scielo, bem como na biblioteca de monografias da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército (ECEME) através da BDEx, sendo selecionados apenas os artigos 

em português e inglês. O sistema de busca foi complementado pela coleta manual 

de manuais de campanha referentes ao tema. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 

operações de não-guerra, com enfoque majoritário nas participações das Forças 

Armadas na cidade do Rio de Janeiro. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados à preparação 

física, treinamento físico, operações de garantia da lei e da ordem e combates 

urbanos; 

- Estudos e artigos que retratem preparação física de forças armadas 

estrangeiras; e 

- Estudos qualitativos sobre as características do combate urbano. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o preparo físico de tropas sem relaciona-lo com 

operações em ambiente urbano. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de um 

questionário direcionado a militares que participaram das operações no ano de 

2018. 
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2.2.1 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares da 

Brigada de Infantaria Paraquedista que estiveram em operações no âmbito da 

Intervenção Federal no Rio de Janeiro. O estudo foi limitado particularmente a essa 

população devido à sua característica de Força de Ação Rápida Estratégica do 

Exército Brasileiro, exigindo de seus componentes um preparo físico acima da média 

de outras unidades militares e com processos mais rigorosos para seleção dessa 

tropa por causa das características inerentes ao assalto aeroterrestre, atividade fim 

desta Grande Unidade. 

O questionário, como instrumento de coleta, consistia em 11 perguntas, 

alternando entre múltiplas escolhas e respostas curtas, onde era possível verificar a 

duração das patrulhas realizadas, o peso do material carregado pelo militar, as 

atividades físicas consideradas mais desgastantes, e a frequência com que o militar 

realizava as sessões de TFM. 

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos nos relatórios das operações, a 

população a ser estudada foi estimada em 5400 militares. A fim de atingir uma maior 

confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa 

considerando a distribuição heterogênea da população, adotando como parâmetros 

o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Então, utilizando-se como 

população (N) o valor de 5400 militares, a amostra dimensionada como ideal (nideal) 

foi de 67 militares. 

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares da Brigada de 

Infantaria Paraquedista, de maneira a não haver interferência de respostas em 

massa ou influenciadas por episódios específicos, e independente da Arma, Quadro 

ou Serviço. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta, 

via Google Forms, para 100 militares que atendiam os requisitos. Entretanto, devido 

a diversos fatores, somente 71 respostas foram obtidas, havendo necessidade de 

invalidar uma por não se enquadrar no universo da pesquisa. 

A partir do nideal (67), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=70) foi 

superior ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da 

amostra, atingindo uma quantidade de militares significativa para análise dos dados. 

Como forma de avaliar o instrumento de coleta de dados e identificar 
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possíveis falhas, foram selecionados 03 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos da pesquisa 

para realizarem um pré-teste do questionário. Não foram identificadas falhas no 

instrumento e foram encaminhadas aos militares para levantamento dos dados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pesquisas realizadas mostraram que ainda há poucos estudos nessa área 

relacionando preparo físico de militares com operações em ambientes urbanos, 

provavelmente devido ao fato de ser uma realidade mais recente para o Exército 

Brasileiro e também por se pressupor que o treinamento físico militar inerente à 

formação de um combatente vai suprir essa demanda. 

Okamura et al (2016) realizou um estudo com 38 militares que participavam 

das operações da Força de Pacificação do Exército Brasileiro nos Complexos do 

Alemão e da Penha. Nesse estudo, foram realizados testes de aptidão física 

neuromuscular antes e após o contingente entrar em atividade. Foi verificado que 

após um período de cerca de três meses, os militares apresentaram um aumento de 

massa corporal e uma redução significativa nos três testes físicos realizados: teste 

da barra, teste de flexão de braços, e teste de abdominal. Segundo o autor, isso se 

deve à dificuldade que aquela tropa tinha para manter um treinamento físico regular. 

Em estudo mais recente, Araújo (2019) analisou a capacitação física de 50 

militares que aturam em combates em áreas urbanas. Foi verificada uma deficiência 

em treinamentos específicos para as atividades encontradas nesse tipo de 

operação, sobrecarregando os grupos musculares da lombar, cervical, trapézio e 

pernas. 

Os dados coletados através de questionário tiveram uma participação 

bastante variada quanto ao nível hierárquico dos militares participantes (Gráfico 1), 

englobando todas as Organizações Militares da Brigada de Infantaria Paraquedista 

que estiveram envolvidas nas operações. 
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GRÁFICO 1 – Postos e graduações envolvidos na pesquisa. 
Fonte: O autor 

 

Quanto á duração média das atividades de patrulhamento, por dia, foi 

verificado que mais da metade das patrulhas tiveram uma duração acima de 8 horas, 

evidenciando o caráter duradouro das atividades desenvolvidas diariamente durante 

as operações. 

 
GRÁFICO 2 – Tempo, em média, permanecia em atividade de patrulha durante um dia de operação 
Fonte: O autor 

 

Foram levantados também quais tipos de equipamentos os militares 

carregavam durante as operações, com o objetivo de se estimar quanto peso, em 

média, que o corpo dos militares ficavam submetidos durante essas atividades. 
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GRÁFICO 3 – Além do armamento e equipamento de dotação que outro item o Sr costumava utilizar 

durante as operações? 
Fonte: O autor 

A partir deste resultado, observa-se uma coerência com o estudo conduzido 

por Araújo (2019), que concluiu que o peso dos equipamentos variava entre 16 e 20 

quilos. 

Outro item que esta pesquisa procurou levantar, através da percepção dos 

militares, foram quais as atividades desenvolvidas durante as operações eram mais 

desgastantes fisicamente, em uma escala de 1 a 5, onde 1 é pouco desgastante e 5 

é extremamente desgastante. 

 

GRÁFICO 4 – Entre as atividades normalmente realizadas durante uma operação, indique de 1 a 5 o 
nível de desgaste físico percebido 

Fonte: O autor 
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É possível perceber que as atividades mais comuns executadas durante as 

operações tiveram uma percepção de esforço bastante similares, exceto pela 

atividade de patrulhamento a pé em terreno íngreme, destacando o relevo irregular, 

comum nas áreas de operação, como o principal desafio para os militares. 

Em seguida houve o levantamento de quantos militares apresentaram lesões 

musculoesqueléticas decorrentes das atividades desenvolvidas durante o período de 

operações, obtendo-se um resultado de 9 militares (12,9% da amostra) que 

apresentaram algum tipo de lesão. 

 

 

GRÁFICO 5 – Tipos de Lesões musculoesqueléticas apresentadas durante ou após as operações 
Fonte: O autor 

 

Através da análise desses resultados é possível notar as principais causas de 

lesões nesse tipo de operação estão relacionadas aos membros superiores e 

musculatura posterior do tronco. Isso pode ser causado devido à sobrecarga de 

peso na região do core devido ao uso prolongado de colete balístico e à tensão 

constante sobre o ombro direito decorrente da manutenção da posição do fuzil para 

pronto emprego. 

Por fim é verificada a frequência do treinamento físico militar executado nesse 

período da Intervenção. 
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GRÁFICO 6 – Frequência de sessões TFM por semana 
Fonte: O autor 

 

É possível perceber que a tropa, apesar de estar em operações 

constantemente ao longo do ano de 2018, mais de 80% conseguiu manter um 

número de sessões de Treinamento Físico Militar satisfatório para manutenção da 

condição física, possivelmente contribuindo para uma menor incidência de lesões na 

tropa. 

 

GRÁFICO 7 – Havia algum treinamento físico funcional específico para o combate urbano?  
Fonte: O autor 

 

GRÁFICO 8 – Frequência de treinamentos funcionais durante o TFM 
Fonte: O autor 
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Além do levantamento quantitativo, buscou-se levantar se foi realizado algum 

treinamento utilitário durante esse período com objetivo de atender à especificidade 

das operações (Gráficos 7 e 8). 

É possível verificar que das sessões de TFM, apenas um terço da amostra foi 

submetido a algum tipo de treinamento físico utilitário com especificidade voltada 

para combates urbanos. Quando questionado sobre o tipo de treinamento físico 

realizado, 22 militares responderam que costumavam realizar o Circuito Operacional 

até duas vezes por mês e 18 responderam que realizavam o Cross Operacional até 

duas vezes por mês. Desta forma, apesar de apresentarem uma frequência de 

sessões de TFM satisfatória, é necessário um incremento nas sessões de 

treinamento utilitário, de forma a adaptar o corpo do militar ao sobrepeso do 

equipamento e aos movimentos mais comuns realizados durante esse tipo de 

operação. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre os tipos de atividades físicas mais demandadas em um 

ambiente de combate urbano. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que as operações desenvolvidas 

ao longo da Intervenção Federal de 2018 possuem algumas características que 

devem ser estudadas e metodologicamente incluídas em um plano de treinamento 

físico específico. 

A compilação dos dados permitiu identificar que o tipo de atividade mais 

desgastante percebido pelos militares que participaram das operações no decorrer 

do ano de 2018 é a progressão em terrenos íngremes, condição de terreno 

característica do relevo da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, foi verificado que 

as lesões no grupo amostral foram relativamente baixas e se relacionavam 

principalmente com os grupos musculares das costas e ombros. Através do 

acompanhamento desse tipo de operação seria possível organizar treinamentos 

utilitários com os principais movimentos realizados, buscando corrigir a postura e 

melhorar a capacidade física do militar, de forma a evitar futuras lesões. 
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Neste estudo foi possível verificar a importância da utilização de simulacros 

de fuzis e coletes balísticos, para treinos progressivos, tanto para resistência quanto 

para potência, com esses tipos de materiais durante o TFM, inclusive com 

transposição de obstáculos e subida de elevações de pequeno e médio porte. 

Em consonância com a recomendação de que sejam realizados mais estudos 

nessa área, também é de responsabilidade dos Oficiais de Treinamento Físico Militar 

das Organizações Militares de Corpo de Tropa se atualizarem quanto às 

recomendações e cadernos de instrução elaborados pelo IPCFEx, que trazem de 

forma bem sucinta e prática diversos tipos de treinamentos utilitários que podem ser 

realizados com a tropa. Estes manuais são de domínio público e podem ser 

acessados através do endereço eletrônico do Instituto. 

Conclui-se, portanto, que é imprescindível um treinamento físico específico 

para esse tipo de operação, capacitando o combatente a ter mais condições de agir 

num ambiente tão complexo, facilitando o cumprimento da missão e evitando baixas 

à tropa. 
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FIM DO QUESTIONÁRIO 


