
	
	

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  
 
 
 
 
 

CAP INF GUILHERME SILVA GAGLIARDI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O LEGADO DA OPERAÇÃO FURACÃO PARA O EXÉRCITO BRASILEIRO: 

O EMPREGO DAS VIATURAS MECANIZADAS VBTP-MSR GUARANI E 
VTLM LINCE K2 EM ÁREAS EDIFICADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Rio de Janeiro 

2020 



 
 

	
	

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  
 
 
 
 
 

CAP INF GUILHERME SILVA GAGLIARDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O LEGADO DA OPERAÇÃO FURACÃO PARA O EXÉRCITO BRASILEIRO: 
O EMPREGO DAS VIATURAS MECANIZADAS VBTP-MSR GUARANI E 

VTLM LINCE K2 EM ÁREAS EDIFICADAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rio de Janeiro 

2020  

Trabalho Acadêmico apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito para a especialização 
em Ciências Militares. 



 
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
DECEx         -        DESMil 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

Autor: Cap Inf GUILHERME SILVA GAGLIARDI 
 

Título: O LEGADO DA OPERAÇÃO FURACÃO PARA O EXÉRCITO 
BRASILEIRO: O EMPREGO DAS VIATURAS MECANIZADAS VBTP-
MSR GUARANI E VTLM LINCE K2 EM ÁREAS EDIFICADAS 

 
Trabalho Acadêmico, apresentado à Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais, como 
requisito parcial para a obtenção da 
especialização em Ciências Militares, pós-
graduação universitária lato sensu. 

BANCA EXAMINADORA 
Membro Menção Atribuída 

 
__________________________ 
ARONES LIMA DA ROSA - TC 

Cmt Curso e Presidente da Comissão 

 

 
______________________________ 

    FILIPE ARAÚJO GOULART - Maj 
1º Membro e orientador 

 

 
___________________________ 
VITOR SILVA POLETTO - Cap 

2º Membro 
 

 
 

_________________________________ 
GUILHERME SILVA GAGLIARDI – Cap 

Aluno 
 

APROVADO EM ___________/__________/__________ CONCEITO: _______ 
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RESUMO 
O presente trabalho debruçou-se sobre o período da Operação Furacão, no contexto da 
Intervenção Federal, que ocorreu no estado do Rio de Janeiro no ano de 2018. Imerso nesse 
contexto, buscou-se compreender o emprego da nova família de blindados sobre rodas 
(NFRB), a qual foi concebida para modernizar a Força Terrestre. A NFRB foi materializada pelo 
Projeto Guarani, o qual engloba a Viatura Blindada para Transporte de Pessoal (VBTP) 
GUARANI e Viatura Tática Leve Multitarefa (VTLM) LINCE. O principal objetivo foi comparar a 
VBTP Guarani e VTML Lince para o emprego tático em Áreas Edificadas, tendo como contexto 
a Operação Furacão. Para atingir esse objetivo foram descritas as características que definem 
as operações em áreas edificadas, apresentando o ambiente urbano do Rio de Janeiro, 
especificamente suas comunidades. Em um segundo momento foram apresentadas as 
características da VBTP Guarani e VTML Lince. Desta forma, foi possível concluir sobre as 
mais adequadas formas de emprego dessas viaturas blindadas sobre rodas em área edificada. 

Palavras-chave: Operação Furacão; Intervenção Federal; Operações em Área Edificada; 
VBTP Guarani; VTLM Lince;  

RESUME 
The present work focused on the period of Operation Hurricane, in the context of the Federal 
Intervention, which took place in the state of Rio de Janeiro in 2018. Immersed in this context, 
we sought to understand the employment of the new family of armored vehicles on wheels 
(NFRB), which was designed to modernize the Ground Force. The NFRB was materialized by 
the Guarani Project, which includes the Armored Vehicle for Personnel Transport (VBTP) 
GUARANI and Light Tactical Multitasking Vehicle (VTLM) LINCE. The main objective was to 
compare VBTP Guarani and VTML Lince for tactical employment in Edified Areas, with 
Operation Hurricane as context. To achieve this objective, the characteristics that define 
operations in built areas were described, presenting the urban environment of Rio de Janeiro, 
specifically its communities. In a second moment, the characteristics of VBTP Guarani and 
VTML Lince were presented. In this way, it was possible to conclude about the most suitable 
ways of using these armored vehicles on wheels in a built area. 

Keywords: Operation Hurricane; Federal intervention; Operations in the Edified Area; VBTP 
Guarani; VTLM Lince; 
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O LEGADO DA OPERAÇÃO FURACÃO PARA O EXÉRCITO BRASILEIRO: 
O EMPREGO DAS VIATURAS MECANIZADAS VBTP-MSR GUARANI E VTLM 

LINCE K2 EM ÁREAS EDIFICADAS



1. INTRODUÇÃO 

 A Operação Furacão ocorreu no contexto da Intervenção Federal no estado do 

Rio de Janeiro e foi decretada pelo ex-presidente da República Michel Temer, após a 

solicitação do ex-governador Luís Fernando Pezão, diante de uma grave crise na 

segurança pública que acometeu o estado fluminense, caracterizada por elevados 

índices de criminalidade. A aludida intervenção ocorreu no ano de 2018, de 16 de 

fevereiro a 31 de dezembro. 

 Nesse contexto, o General de Exército Walter Souza Braga Netto foi nomeado 

interventor federal, assumindo dessa forma, a responsabilidade e os meios da área de 

segurança pública do estado do Rio de Janeiro. A partir desse momento, tropas do 

Exército Brasileiro, passaram a atuar em sintonia com a Policia Militar e Policia Civil do 

referido estado, por meio do Comando Conjunto, o qual realizava os planejamentos e 

coordenações necessárias para essa grande operação de cooperação e coordenação 

com agências que se avizinhava. Com isso, o Exército Brasileiro passou a ter um papel 

relevante na condução das operações, empregando um grande efetivo, tanto para 

missões táticas, quanto para as fases de planejamento. Na figura abaixo, é possível 

verificar que o Gabinete de Intervenção Federal (GIF) e o Comando Conjunto (C Cj) 

atuaram de forma alinhada com a Secretaria de Estado de Segurança, Secretaria de 

Administração Penitenciária e Secretaria de Defesa Civil. 

Figura 1: Estrutura de Comando, Controle e Relações institucionais do GIF 

 Fonte: http://www.intervencaofederalrj.gov.br 



 Portanto, este trabalho se debruça sobre este período em que o Exército 

Brasileiro, por meio da Intervenção Federal, em conjunto com as Forças Co-irmãs e 

instituições de Segurança Pública, contribuiu para a melhoria da sensação de 

segurança e redução drástica dos índices de criminalidade no estado do Rio de 

Janeiro, em especial na Região Metropolitana da Capital.  

 Nesse contexto, a presença da Viatura Blindada Guarani, projetada no Brasil, foi 

considerado protagonista durante as operações realizadas pelo Exército. A VBTP 

Guarani faz parte do projeto estratégico de grande vulto que tem por objetivo 

transformar as Organizações Militares (OM) de Infantaria Motorizada em Mecanizada e 

modernizar as OM de Cavalaria Mecanizada (KAWAGUTI, 2018). 

 Outra Viatura que se destacou durante a Operação Furacão, foi a Viatura Tática 

Leve Multitarefa Lince K2, que foi adquirida no ano de 2018 em parceria com o Exército 

Italiano. Diante de suas características, que serão apresentadas nesse trabalho, nota-

se que a incorporação da VTLM Lince ao Exército Brasileiro é mais um avanço na 

modernização da tropa mecanizada (MACHADO, 2019).  

 Tendo em vista o emprego dessas viaturas nas operações de Garantia da Lei e da 

Ordem no Rio de Janeiro em 2018, serão apresentadas as características das referidas 

viaturas blindadas, abordando as potencialidades e limitações e concluindo sobre o 

mais apropriado emprego em área edificada. 

1.1 PROBLEMA  

 As características das viaturas blindadas (VB) como poder de fogo, ação de 

choque, mobilidade e proteção blindada auxiliam a ofensiva em uma área edificada. 

Entretanto, os campos de tiro restritos, os escombros e entulhos que podem dificultar o 

movimento de VB sobre roda (EB70-MC-10.303 - Operação em Área Edificada), são 

exemplos de limitadores ao emprego desse tipo de viatura. Nesse sentido, cresce de 

importância a criteriosa avaliação dos fatores da decisão para o mais adequado 

emprego dessas viaturas. Portanto, emerge o seguinte problema: quais são as 

potencialidades e limitações da VBTP Guarani e da VTML Lince em áreas edificadas. 



1.2 OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL 
- Comparar a VBTP GUARANI e VTML LINCE para o emprego tático em Áreas 

Edificadas, tendo como contexto a Operação Furacão. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Descrever as características que definem as operações em áreas edificadas, 

apresentando o ambiente urbano do Rio de Janeiro, especificamente suas 

comunidades; 
- Apresentar as características da VBTP GUARANI; 
- Apresentar as características da VTML LINCE; 
- Concluir sobre as mais adequadas formas de emprego dessas viaturas blindadas 

sobre rodas em área edificada. 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 Tendo em vista o processo de modernização do Exército Brasileiro, especialmente 

pela Nova Família de Blindados sobre Rodas (NFBR), que é um projeto estratégico do 

EB (EPEx/EME/EB), são importantes discussões sobre o emprego tático das novas 

viaturas que estão sendo entregues à Força Terrestre. 

 Portanto o presente trabalho se justifica em virtude da necessidade de verificar as 

mais adequadas formas de emprego das viaturas GUARANI e LINCE, comparando 

suas potencialidades e limitações em operações em Área Edificada. 

2. METODOLOGIA 

 A presente pesquisa teve início na revisão da literatura acerca do assunto a ser 

desenvolvido, através de consulta a bibliografias que exploram o tema. A referida 

consulta permeou informações do Ministério da Defesa, Comando de Operações 

Terrestres (COTER), além de manuais doutrinários e trabalhos científicos existentes. 

Houve ainda, coleta de dados junto a militares que participaram da Op Furacão. 

 Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa.  



 Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade explicativa, tendo em vista 

o vasto conhecimento disponível acerca do tema, além da própria vivência profissional 

do autor na Operação Furacão, integrando o 28° Batalhão de Infantaria Leve. 

2.1. REVISÃO DE LITERATURA 

 A Operação Furacão ocorreu em um contexto de Operações de Garantia da Lei e 

da Ordem (GLO), missão constitucionalmente estabelecida no Art 142 da CF/1988: 

“As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas 
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do 
Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos 
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.” 

  

 A atuação do Exército na Operação Furacão foi autorizada pelo Decreto assinado 

em 28 de Julho de 2017, e atualizado em 29 de dezembro de 2017, prorrogando o 

emprego das Forças Armadas (FFAA) em GLO no estado do Rio de Janeiro até 31 de 

dezembro de 2018. Nesse cenário, porém, também foi necessário  a decretação de 

Intervenção Federal, outro dispositivo constitucional utilizado. Neste caso especifico do 

Rio de Janeiro, foi invocado o artigo 34, inciso III da CF/1988:  “A União não intervirá 

nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: III - pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública.” 

 Essa distinção para os níveis Político, Estratégico e Operacional é de suma 

importância, tendo em vista que a partir deste remédio jurídico foi possível uma maior 

integração entre as Instituições (vide Figura 1) responsáveis pela segurança pública. 

 A Estratégia Nacional de Defesa (END/2012) elenca as Operações GLO como 

uma hipótese de emprego das Forças Armadas. O conceito de hipótese de emprego é 

definido pela END ao que se segue: 

“Entende-se por “hipótese de emprego” a antevisão de possível emprego das 
Forças Armadas em determinada situação/situações ou área/ áreas de 
interesse estratégico para a defesa nacional. É formulada considerando-se a 
indeterminação de ameaças ao País. Com base nas hipóteses de emprego, 
serão elaborados e mantidos atualizados os planos estratégicos e operacionais 
pertinentes, visando possibilitar o contínuo aprestamento da Nação como um 
todo, e em particular das Forças armadas, para o emprego na Defesa do País.” 



 Ainda de acordo com a END, as Forças Armadas deverão prever a capacitação 

de tropa para o cumprimento deste tipo de missão (GLO) que além de ser um emprego 

constitucional, ainda possui legislações especificas que o regulam, tais como a Lei 

9.299, de 7 de agosto de 1996, a Lei Complementar 97, de 9 de junho de 1999, 

alterada pela Lei Complementar no 117, de 2 de setembro de 2004, e Lei 

Complementar no 136, de 25 de agosto de 2010. 

 Portanto, foram nessas circunstâncias que o Exército Brasileiro, dentre seus 

diversos meios, empregou as viaturas GUARANI e LINCE no Rio de Janeiro. 

 Foram considerados os seguintes critérios para os trabalhos, documentos e 

estudos servirem de base para a revisão de literatura: 

a. Critério de inclusão: 
 - Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados ao emprego 

da VBPT GUARANI e VTLM LINCE em área edificada, programas de modernização 

militar, e que englobem o contexto da Operação Furação; 

b. Critério de exclusão: 
- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente à descrição tecnológica 

e/ou aos equipamentos militares sem contextualização e ligação com o 

emprego em área edificada. 

2.1.1 CONCEITO DE OPERAÇÃO EM ÁREA EDIFICADA E AS COMUNIDADES DO 

RIO DE JANEIRO 

 A operação em área edificada está relacionada entre as operações 

complementares. Seu principal objetivo é alcançar e assegurar o controle, total ou 

parcial, de uma área edificada ou negar o acesso ou uso para o inimigo. O conceito de 

áreas edificadas não pode ser confundido com áreas urbanas, uma vez que várias 

destas áreas não possuem edificações, a exemplo dos grandes loteamentos (EB70-

MC-10.303, 2018, pág 1-3). O ambiente edificado pode ser urbanizado e contar com a 

presença de não combatentes, ou agente perturbador da ordem pública (APOP), no 

contexto de uma GLO, o que de fato é muito comum nas comunidades do Rio de 

Janeiro. De acordo com o último Censo, realizado em 2010 - a periodicidade da 

pesquisa é decenal, ou seja, a cada dez anos (IBGE) - são 1.393.314 pessoas 

morando em 763 favelas cariocas, o que representa 22,03% dos habitantes da cidade 

(O GLOBO, 2010).  



 Com relação às comunidades da cidade do Rio de Janeiro, essas áreas se 

apresentam de modo muito particular. De acordo Magalhães (2010), temos que: 

“Além da grande dimensão, as favelas chamam a atenção por suas 
características urbanísticas. A construção desses territórios se dá a partir de 
uma adaptação contínua pelos moradores de seus barracos e dos poucos 
espaços públicos restantes às suas necessidades. Seus espaços resultam de 
uma arquitetura do acaso, de virtudes aleatórias, democráticas e não-
formalistas, que permanecem em continua mutação.” 

 Aliado à essas características como crescimento desordenado, alta densidade 

demográfica, em geral, esses espaços são desenvolvidos em áreas de topografia 

montanhosa (Müller, 2019), o que favorece a ação dos APOP, seja pelos becos e vielas 

que dificultam o acesso, presença de população em meio aos criminosos e ainda 

posições elevadas que dominam os acessos às comunidades, onde geralmente se 

concentram integrantes das facções criminosas.  

 Para contornar esses e entre outros fatores, é essencial a presença de uma 

viatura blindada para o desenvolvimento de operações nessas áreas com 

características muito ímpares.  

Figura 2: Comunidade no Rio de Janeiro 

       Fonte: Google Imagens 



2.1.2 CARACTERÍSTICAS DA VBTP GUARANI 

 A VBTP GUARANI é o resultado de um projeto estratégico do Exército, no 

contexto do processo de modernização da Força, e em consonância com a Estratégia 

Nacional de Defesa (END). 

 De acordo com o Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT/EB), a VBTP é 

capaz de transportar até 11 militares, incluindo o comandante do carro, o atirador e o 

motorista, em ambiente climatizado e ergonomia adequada. Essa capacidade se traduz 

em um ponto positivo para a VBTP, tendo em vista a manutenção da integridade tática 

dos grupos de combate (GC). 

 A viatura possui 6,91 m de comprimento, 2,70 m de largura e 2,34 m de altura, 

sendo possível ser transportado por aeronave KC-390, da EMBRAER. A VBTP conta 

ainda com capacidade anfíbia, com dois propulsores de hélices responsáveis pela 

operação em meio aquático, fato que permite ampla flexibilidade para o emprego da 

VBTP GUARANI. Seu peso bruto é de 18 toneladas, tração 6x6 e os dois eixos da 

frente são esterçáveis, mitigando restrições de arrasto nas rodas, otimizando a 

distribuição de peso e reduzindo o raio de giro. Como combustível pode utilizar diesel 

ou querosene de aviação ou ainda, combinação de ambos em qualquer proporção, 

conferindo versatilidade em ambiente operacional pelo uso do mesmo combustível de 

aeronaves. Ele conta, ainda, com transmissão automática de 6 velocidades à frente, 

desenvolvendo 90 Km/ de velocidade máxima. Tem capacidade de ultrapassar rampa 

frontal de 60 %, rampa lateral de 30 % e degrau de 0,5 m (DCT/EB, 2015). 

 Segundo o Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT/EB), a VBTP GUARANI 

possui sistema automático de extinção e detecção de incêndio, capacidade de 

operação noturna, posicionamento global por satélite (GPS) e um sistema de mira laser 

que, quando ativo, comanda automaticamente a torre do canhão, alinhando-a na 

direção do inimigo. A proteção balística e antiminas é composta por aço e spall liner, 

uma forração de fibra na parte interna para proteção dos tripulantes contra projeção de 

estilhaços. Os pneus run flat, montados com anel toroidal interno, possibilitam rodar 

sem pressão pneumática.  

 Para o sistema de armas foram definidas três configurações possíveis: a torre 

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

para a estação de armas de acionamento manual (DCT/EB, 2015). 



Figura 3: VBTP GUARANI em operação em comunidade do Rio de Janeiro 

Fonte: A Gazeta On Line 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS DA VTLM LINCE 

 A Vtr LMV LINCE também é fruto da modernização do Exército Brasileiro, e foi 

contemplada no Projeto Guarani, visando, de acordo com o Escritório de Projetos 

(EPEx/EME/EB) desenvolver a Nova Família de Blindados sobre Rodas (NFBR). Após 

decisão sobre a Vtr Blindada Multitarefa leve sobre rodas, o EPEx optou pela VTLM 

LINCE da empresa IVECO. 

 Em 2018, tendo em vista o processo de entrega das referidas viaturas ainda não 

estar concluído, o GIF adquiriu 16 unidades para o emprego na Operação Furacão. 

Apesar de não ser o modelo exato do Projeto Guarani, as viaturas são muito 

semelhantes (Tecnologia & Defesa).  

 De acordo com o Centro de Instrução de Blindados, as viaturas Lince K2 

adquiridas são configuradas com um motor Iveco modelo F1CEO484 Euro 3, com uma 

potência de 190 CV (Cavalo Vapor), possibilitando velocidade máxima de 130 km/h, 

multicarburante, e um sistema de injeção de combustível Common Rail, controlado por 

um Módulo de Comando do Motor (ECM) semelhante à Viatura Blindada de Transporte 

de Pessoal 6X6 GUARANI. Incorporado à viatura, tem-se uma caixa de transmissão 

automática ZF 6HP26 com 6 marchas à frente e uma à ré. Além disso, a viatura é toda 

interligada por uma rede de dados CAN BUS, que fornece ao operador todos os 



parâmetros da viatura. Com esse sistema, empregado em diversos blindados, como 

também no GUARANI, há a possibilidade ser acessado pelo mecânico para 

diagnóstico de falhas através software E.A.S.Y da empresa Iveco Defence. 

 Quanto à suspensão, o VTLM conta com um moderno sistema de suspensão 

independente nas 4 rodas, uma tração 4x4 permanente com bloqueio de diferencial 

pneumático, pressurização dos componentes da transmissão e diferenciais para 

travessias em vaus, um sistema de freio ABS, uma central que controla a pressão dos 

pneus (CTIS) e rodas com o destacado sistema toróide que permite o deslocamento da 

viatura mesmo com o pneu avariado. Com relação ao armamento, a viatura possibilita 

a incorporação de vários armamentos como: metralhadora MG 3 7,62 mm, MAG 7,62 

mm e M2QCB 12,7 mm (.50). Ressalta-se que ainda podem ser instalados sistemas de 

armas remotamente controlados como o REMAX. No tocante à mobilidade, a viatura 

apresenta um raio de giro menor e dimensões compactas, permitindo ações em vários 

tipos de terrenos como desertos, terrenos acidentados e áreas edificadas de difícil 

acesso, o que de fato é uma realidade nas comunidades do Rio de Janeiro e foi 

explorado no sub-capítulo 2.1.1 (CIBld, 2019). 

Figura 4: Lince em Operação no Rio de Janeiro 

Fonte: CIBld (2019) 



2.1.4 COMPARAÇÃO DAS VTR GUARANI X LINCE 

 No contexto de uma operação em área edificada qual seria a forma de emprego 

mais adequada para as referidas viaturas? Para ser possível responder a essa 

pergunta, se faz necessário compará-las à luz do emprego durante a Operação 

Furacão, tendo em vista que foi um emprego real de ambas viaturas, em um cenário de 

operação em área edificada. 

 Em primeiro lugar, destaca-se a capacidade do efetivo de militares embarcados. 

Na VBTP GUARANI, tem-se a possibilidade de transportar no máximo 11 militares, 

incluindo o Cmt do Carro, o motorista e o atirador. Ou seja, é possível manter a 

integridade tática para o transporte do GC, o que favorece o comando e controle sobre 

o efetivo do Pel, tendo em vista a excessiva necessidade de coordenação, uma vez 

que, a execução tende a ser descentralizada dentro da área edificada (EB70-

MC-10.303).  

Figura 5: Características da VBTP GUARANI 

Fonte: Tatsumi (2017) 

 De acordo com o Manual de Campanha EB70-MC-10.303 - Operações em Área 

Edificada, temos que: 



“Nas operações em área edificada é imprescindível o emprego de pequenas 
frações, em números significativos, haja vista as características e diversidades 
do ambiente operacional. Tal aspecto torna fundamental a capacidade de 

comando e controle em todos os níveis.”   

 Por outro lado a VTLM LINCE possui a limitação de apenas 5 militares, o que 

obviamente não comporta o GC do Pelotão de Fuzileiros (Pel Fuz). Por isso, seu 

emprego é mais vocacionado para o Pelotão de Exploradores que possui grupos com 

efetivo de 04 militares (CI 17-1/1 - Pelotão de Exploradores), respectivamente.     

 Em que pese o fator Consciência Situacional, a VBTP GUARANI apresenta certa 

limitação quando o combate exige que as escotilhas sejam fechadas. O que na VTLM 

LINCE não ocorre, uma vez que a mesma possui vidros que favorecem a observação 

do terreno e do inimigo. No entanto, para compensar esse prejuízo, a VBTP GUARANI 

possui diversos sistemas que mitigam essa limitação, como por exemplo o software de 

Gerenciamento do Campo de Batalha (GCB), o qual integra sistemas de comando e 

controle permitindo a interface com o C2 em Combate (CIBld, 2018) e o sistema de 

armas REMAX (Reparo de Metralhadora Automatizada X) que permite a detecção 

remota de alvos (com o atirador no interior da VBTP) até 8,5 Km com a câmera diurna 

e 6,5 km com a câmera termal. 

Figura 6: O Software GCB 

Fonte: CIBld (2018) 



  O REMAX possibilita giro estabilizado para metralhadoras M2 HB-QCB .50 (12,7 

mm), com cadência de 450 a 550 tiros por minuto ou MAG 7,62 mm com cadência de 

850 tiros por minuto (Defesa Net, 2017). Ou seja, o sistema REMAX proporciona como 

maiores potencialidades a proteção do atirador, a busca detalhada de alvos e o tiro 

estabilizado, mesmo com a viatura em movimento. 

 A VTLM LINCE também possibilita a utilização com o sistema REMAX, além de 

poder operar com metralhadora MG 3 7,62 mm, MAG 7,62 mm e M2QCB 12,7 mm 

(.50) (CIBld, 2019), conforme descrito no item 2.1.3. Neste quesito, a VBTP GUARANI 

se destaca por ser possível configurar a viatura com a torre para canhão automático de 

30 mm (CIBld, 2019), o qual é utilizado nos Batalhões de Infantaria Mecanizado pelo 

Pelotão de Apoio de Fogo, proporcionando maior poder de fogo às frações em primeiro 

escalão.  

 Com relação à blindagem, as duas viaturas são semelhantes, uma vez que 

ambas possuem proteção balística e anti-minas. Ambas suportam tiros de munições 

7,62mm x 51 perfurante e 6 kg de explosivo em qualquer ponto da viatura (Defesa Net 

- 2016). No entanto, a VBTP GUARANI se destaca, uma vez que, com blindagem 

adicional é capaz de suportar até munições calibre .50 (12,7 mm x 99) (Quatro Rodas - 

2014).  

 A VBTP GUARANI possui ainda capacidade anfíbia o que se traduz em limitação 

para a VTLM LINCE. Isso aumenta a flexibilidade da viatura, proporcionando amplas 

possibilidades de emprego e de acordo com a situação enquadrada, e pode operar 

sem a necessidade de apoio de elementos de engenharia para a transposição de 

cursos d’ água. 

 A última consideração refere-se à facilidade de direção para o condutor da viatura. 

Com a escotilha fechada na VBTP GUARANI a visão fica muito limitada, pois 

obviamente não há para-brisa, enquanto que na VTLM LINCE o motorista e a tropa 

possui amplo campo de visão. Na VBTP GUARANI o motorista conta com três 

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

aproximadamente e ainda duas câmeras de vídeo, uma dianteira e outra traseira 

(Quatro Rodas, 2014). 



2.1.5 EMPREGO MAIS ADEQUADO ÀS VIATURAS  

 De acordo com o manual EB70-MC-10.303 - OPERAÇÕES EM ÁREA 

EDIFICADA, temos que: 

“As características das viaturas blindadas (VB) como poder de fogo, ação de 
choque, mobilidade e proteção blindada auxiliam a ofensiva em uma área 
edificada. A precisão do sistema de controle de tiro e a ampliada capacidade de 
observação dos blindados oferecem vantagens em relação aos outros tipos de 
tropas. Entretanto, os campos de tiro restritos, os escombros e entulhos e a 
impossibilidade de se impor grandes velocidades dentro das áreas construídas 
fazem com que um estudo judicioso dos fatores da decisão seja determinante 
para o correto emprego de blindados em um ataque.” 

 Apesar das Operações de Garantia da Lei e da Ordem não serem uma Op 

Ofensiva e sim estar enquadrada nas Op de Cooperação e Coordenação com 

Agências (OCCA), as características observadas na citação acima são pertinentes. 

Uma vez que, o emprego de viaturas blindadas em um ambiente de área edificada, 

como ocorreu durante a Operação Furacão, se destacou como ponto forte, 

principalmente pela proteção blindada conferida à tropa. Pelas características das 

comunidades do Rio de Janeiro já citadas anteriormente e consequentemente as 

facilidades dos APOP em ocupar posições de tiro que possuam dominância sobre a 

tropa, era imprescindível a presença da viatura blindada não somente pela proteção, 

mas também pela dissuasão que era proporcionada no momento da chegada da tropa 

à comunidade.  

 Tendo em vista os fatores de comparação entre as viaturas citados no item 

anterior, é possível inferir que, em um cenário de Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem em ambiente de área edificada, a VTLM LINCE é mais apta para realizar ações 

de apoio ao patrulhamento a pé, e patrulhamento motorizado, tendo em vista sua maior 

capacidade de manobra e observação, tanto do motorista como da tropa embarcada, 

uma vez que como no Rio de Janeiro, a localidade pode apresentar vias 

congestionadas ou estreitas, como na figura abaixo: 



  Figura 7: Patrulhamento a pé em comunidade no Rio de Janeiro 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 Vale ressaltar que, de acordo com o Exame de Situação, a Operação exigir 

reconhecimentos e operações de segurança de pequena envergadura, como por 

exemplo escolta de comboio (C 17-1-1 Pel Exp). Nesse sentido, a VTLM LINCE será a 

Vtr mais apta para realizar esse tipo de operação. 

 Por outro lado, observando-se as potencialidades e pontos fortes da VPTB 

GUARANI, qual seja poder de fogo, blindagem e busca detalhada de alvos, conclui-se 

que a referida vtr está mais apta para cumprir missões de cerco e isolamento, apoio 

para desengajar frações detidas pelo fogo, resgate de feridos, e por ser um meio de 

dissuasão, apoio à check point. 

 Sem embargo, é evidente que tais conclusões com relação ao mais adequado 

emprego das viaturas blindadas não é estanque, visto que, como o próprio manual de 

Operações em Área Edificada destaca, é necessário um estudo judicioso dos fatores 

da decisão para que seja determinante o correto emprego de blindados em uma 

operação. 

2.2. COLETA DE DADOS 

           

 Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o delineamento 

da pesquisa contemplou a coleta de dados na forma de questionário.  



 O questionário foi apresentado a 53 militares que participaram da Op Furacão e 

empregaram as Vtr GUARANI e LINCE, e teve como público alvo, integrantes da 9ª 

Brigada de Infantaria Motorizada e 11ª Brigada de Infantaria Leve. 

 O principal objetivo do questionário era subsidiar a conclusão deste trabalho, a 

partir da experiencia dos militares que foram empregados em missão real. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Para o inicio da pesquisa, foi definida a seguinte questão: “Nas missões em que o 

Sr(a) foi empregado, o Sr(a) viu a necessidade de ter viatura blindada em apoio às 

operações?” 

 Apesar de óbvia essa questão, como integrante de 3 contingentes do 28º 

Batalhão de Infantaria Leve (BIL), o qual atuou no Rio de Janeiro durante a Operação 

Furacão, foi possível observar como era premente o emprego dos blindados durante as 

operações. Como o 28º BIL não possui Vtr Bld orgânica, por vezes o Batalhão atuou 

sem viatura blindada, em outras, recebeu apoio Unidades que possuíam a VBTP 

GUARANI. E ainda, houve circunstancias em que foi empregado uma marruá adaptada 

com chapas de aço e vidros blindados. Fato que, claramente não era o ideal. 

Figura 8: Emprego de Vtr Marruá adaptada  

Fonte: Arquivo pessoal do autor 



 Com a pesquisa foi ratificada essa necessidade, conforme visualizado a seguir: 

Figura 9: Necessidade de Vtr Bld em apoio às operações  

Fonte: O Autor 

 Para subsidiar a conclusão a cerca dos tipos de operações que as viaturas estão 

mais aptas para cumprir, foi necessário entender suas potencialidades e limitações. 

Para isso foi verificado junto ao público alvo com relação aos seguintes itens: 

Figura 10: Gráfico de vantagens e desvantagens da VBTP GUARANI (onde 1 foi 
avaliado como maior desvantagem e 5 maior vantagem) 

Legenda 

Fonte: O Autor 

 A partir da Figura 10, verifica-se que, de acordo com o público alvo, as 

desvantagens envolvem “consciência situacional” e “mobilidade, incluindo vias 
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estreitas”. E as maiores vantagens citadas foram a  “proteção blindada”, o “poder de 

fogo” e a “adequação à integridade tática”. 

 Em relação à VTLM LINCE observamos o seguinte: 

Figura 11: Gráfico de vantagens e desvantagens da VTLM LINCE (onde 1 foi avaliado 

como maior desvantagem e 5 maior vantagem). 

Legenda 

Fonte: O Autor 

 Com a figura 11, verifica-se que foram destacados positivamente os fatores 

“consciência situacional”, “mobilidade, inclusive em vias estreitas” em detrimento da  

“proteção blindada”, possivelmente pela ausência da proteção em face do calibre .50. 

Além disso, o “poder de fogo” também foi considerado uma desvantagem, 

provavelmente pela ausência de outro armamento além dos dois previstos, como no 

caso da VBTP GUARANI que também apresenta o canhão 30 mm. A adequação à 

“integridade tática” também foi considerada uma desvantagem, muito provavelmente 

por não comportar o GC do Pel Fuz. 

 Outra questão presente na pesquisa foi com relação ao emprego mais adequado 

para as viaturas. Em primeiro lugar, é apresentado o resultado para a VBTP GUARANI: 
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Figura 12: Missões nas quais a VBTP GUARANI está mais apta para executar 

Fonte: O Autor 

 Para este quesito, destacaram-se missões de apoio ao patrulhamento a pé, 

evacuação de feridos e presos e apoio para desengajar frações detidas pelo fogo.  

 Por fim, têm-se as missões que para as quais a VTLM LINCE está mais apta a 

realizar: 

Figura 13: Missões nas quais a VTLM LINCE está mais apta para executar 

Fonte: O Autor 

 Para a VTLM LINCE, destacaram-se, de acordo com o público alvo, as missões 

de apoio ao patrulhamento a pé e apoio ao Check Point. 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  A VBTP GUARANI, conforme citado neste trabalho, foi protagonista durante a 

Operação Furacão, fruto de sua tecnologia agregada, o que se traduz em muitas 

capacidades e flexibilidade em suas formas de emprego.  

 Por outro lado a VTLM LINCE, também se destacou durante essa operação, uma 

vez que, conforme abordado neste trabalho, em pouco tempo o Gabinete de 

Intervenção Federal percebeu a necessidade de uma viatura mais compacta, mas com 

proteção blindada e o poder de fogo semelhantes à VBTP GUARANI. Em 2018 o 

processo de entrega das referidas viaturas - pelo Projeto Guarani - ainda não estava 

concluído e portanto, o GIF adquiriu 16 unidades para o emprego na Operação 

Furacão diretamente da Itália (Tecnologia & Defesa). 

 Fruto das capacidades que ambas viaturas possuem, principalmente a blindagem 

e o poder de fogo controlado (REMAX), as operações foram executadas com muito 

mais segurança para a tropa e para a população, que estava amplamente presente nos 

locais das operações. Ressalta-se que nesse tipo de operação (GLO), a ocorrência de 

dano colateral gera grande repercussão e deve ser evitado ao máximo. A utilização de 

equipamentos como o REMAX proporciona além da proteção do atirador, uma busca 

detalhada dos alvos e um tiro estabilizado. Neste viés, a citação do manual EB70-

MC-10.242 - Operação de Garantia da Lei e da Ordem é muito oportuna: 

 “A opinião pública é um fator que interfere na forma de emprego das Forças 
Armadas (FA). Além disso, organizações internacionais (OI), organizações 
governamentais (OG) e organizações não governamentais (ONG) interferem no 
gerenciamento de crises e na solução de conflitos, exercendo influência sobre 
as operações militares. Tais operações têm sido desenvolvidas, cada vez mais, 
em ambientes humanizados ou no seu entorno, aumentando a possibilidade de 
danos colaterais decorrentes das ações desencadeadas.” 

 Desta forma, é possível concluir que ambas viaturas não são apenas capacitadas 

para o emprego em operações de Garantia da Lei e da Ordem, como também 

contribuem para melhor cumprimento da missão e proporcionam mais segurança 

durante a fase de execução.  

 Prosseguindo nessa direção, foi possível concluir que as missões para as quais a 

VBTP GUARANI está mais apta a realizar são missões que exigem maior poder de 

fogo e proteção blindada, como por exemplo, apoio para desengajar frações detidas 



pelo fogo, resgate de feridos; por ser um meio de dissuasão, apoio à check point; e 

cerco e isolamento, tendo em vista melhores campos de tiro na orla das comunidades. 

 Por outro lado, a VTLM LINCE está mais capacitada a cumprir missões, por 

exemplo, de apoio ao patrulhamento a pé, patrulhamento motorizado e escoltas, tendo 

em vista sua maior versatilidade, capacidade de manobra e observação. 

 Por fim, ressalta-se que pela flexibilidade de ambas viaturas, estas possibilidades 

apresentadas não se esgotam, pois somente o judicioso estudo dos fatores da decisão 

irá determinar o correto emprego dos blindados em uma operação, como o próprio 

manual de Operações em Área Edificada destaca. 
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ANEXO A: Solução Prática  

 O presente trabalho concluiu que o emprego mais adequado para a VBTP 

GUARANI são missões que exigem maior poder de fogo e proteção blindada, como por 

exemplo, apoio para desengajar frações detidas pelo fogo, resgate de feridos; por ser 

um meio de dissuasão, apoio à check point; e cerco e isolamento, tendo em vista 

melhores campos de tiro na orla das comunidades. Por outro lado, a VTLM LINCE está 

mais capacitada a cumprir missões, por exemplo, de apoio ao patrulhamento a pé, 

patrulhamento motorizado e escoltas tendo em vista sua maior versatilidade, 

capacidade de manobra e observação. 

 Tendo em vista o que o Manual de Operações em Área Edificada destaca, com 

relação ao emprego das viaturas blindadas nesse ambiente operacional, em que pese 

o fato de que somente o criterioso estudo dos fatores da decisão definirá a melhor 

forma de emprego das viaturas, propõem-se que alguns desses fatores não deixem de 

ser observados: 

 - Missão: Conforme descrito acima, algumas missões são mais compatíveis com 

as capacidades e características das viaturas. Além disso, tendo em vista as 3 (três) 

fases do ataque em área edificada (EB70-MC-10.303: Operações em Área Edificada), 

observa-se que a VTBP GUARANI está mais apta a realizar o isolamento, conquista de 

área de apoio na periferia e a VTLM LINCE para a  progressão no interior da área 

edificada. 

 - Inimigo (APOP): qual tipo de armamento utilizado? Fator esse que está 

intrinsecamente ligado à proteção blindada que deverá ser utilizada. Outro fator 

importante a ser considerado, é o nível de motivação do APOP. Em situações em que o 

inimigo busca o engajamento contra a tropa, a utilização da VBTP GUARANI, tende a 

proporcionar resultados mais favoráveis, uma vez que se apresenta como um elemento 

de dissuasão. 

 - Terreno: existem vias estreitas na Zona de Ação? Vias estreitas priorizarão o 

emprego da VTML LINCE. Campos de observação e tiro restritos? Esses fatores 

priorizarão também o emprego da VTML LINCE. 

 - Meios: o efetivo a ser empregado é reduzido? Pode-se utilizar ambas viaturas. 

Grandes efetivos? Para se manter a integridade tática, prioriza-se a utilização da VBTP 

GUARANI. 

 - Tempo: Considerando as duas formas de Investimento sob uma localidade, 

seletivo e sistemático, observa-se que o investimento seletivo pode ter o fator tempo 



como prioridade (Manual de Campanha EB70-MC-10.303 - Operações em Área 

Edificada). Neste tipo de situação deve-se priorizar o emprego da VTLM LINCE, 

aproveitando-se da maior capacidade dessa viatura em se deslocar dentro da 

localidade. Caso o investimento seja sistemático, não há prioridade de emprego. 

 A partir dos apontamentos descritos acima, sugere-se o seguinte quadro resumo 

para a escolha da viatura a ser empregada. 

Quadro Resumo de alguns fatores que indicam qual viatura empregar 

 Se faz necessário destacar que a análise dos Fatores da Decisão ora 

apresentados não são estanques. Com o contexto de uma Operação em Área 

edificada, podem surgir outros fatores que deverão ser considerados. Os fatores para a 

decisão de qual viatura empregar certamente não serão unânimes, mas indicarão qual 

a viatura mais adequada para a referida operação. Bem como, uma viatura não exclui a 

outra, e sim deve-se buscar a mais adequada para que os objetivos da missão 

recebida sejam atingidos em sua plenitude e com maior eficiência. 

Fatores da Decisão VBTP GUARANI VTLM LINCE

Missão 

- apoio para desengajar 
frações detidas pelo fogo 

- resgate de feridos 
- apoio à check point;  
-  cerco e isolamento

- Apoio ao patrulhamento a 
pé 

- Patrulhamento motorizado  
- Escoltas 
- Investimento seletivo

Inimigo
- Armamento superior ao 

cal 7,62 mm 
- Inimigo aguerrido 

- Armamento até cal 7,62 
mm

Terreno - Bons campos de tiro e 
observação 

- Campos de tiro e 
observação reduzidos 

- Vias estreitas 

Meios 

- Grandes efetivos 
- Necessidade de 

manutenção da 
integridade tática.

- Efetivos reduzidos 

Tempo - Tempo não é prioridade - Premissa de tempo


