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As armas do guerrilheiro urbano são armas leves, facilmente trocadas, usualmente 
capturadas do inimigo, compradas ou feitas no momento. 

As armas leves têm a vantagem de que são de manejo rápido e de fácil transporte. Em 
geral, as armas leves são caracterizadas por serem de barris curtos. Isto inclui muitas 
armas automáticas. 

As armas automáticas e semi-automáticas aumentam consideravelmente o poder de 
fogo do guerrilheiro urbano. A desvantagem deste tipo de arma para nós é a 
dificuldade em controlá-la, resultando no desperdício de munições, compensado 
somente pela sua ótima precisão. Homens que estão pobremente treinados 
transformam as armas automáticas num dreno de munições. 

A experiência tem demostrado que a arma básica do guerrilheiro urbano é a 
metralhadora leve. Esta arma, além de ser eficiente e de fácil disparos, numa área 
urbana, tem a vantagem de ser muito respeitada pelo inimigo. O guerrilheiro tem que 
conhecer, completamente, o manejo da metralhadora, sendo que a mesma é agora 
muito popular e indispensável ao guerrilheiro urbano brasileiro. 

A metralhadora ideal para o guerrilheiro urbano é a INA calibre .45. Outros tipos de 
metralhadoras de diferentes calibres podem ser usadas - com o prévio conhecimento, 
dos problemas de munições. É preferível que o potencial industrial do guerrilheiro 
urbano permita a produção de um só tipo de metralhadora, para que a munição 
utilizada possa ser padronizada. 



Cada grupo de tiro das guerrilhas urbanas tem que ter uma metralhadora manejada 
por um bom atirador. Os outros componentes dos grupos têm que estarem armados 
com revólveres calibre .38, nossa arma "padrão". O calibre .32 também é útil para 
aqueles que querem participar. Mas o .38 é preferível já que seu impacto usualmente 
põe o inimigo fora de ação. 

As granadas de mão e as bombas convencionais de fumaça podem ser consideradas 
como armamento leve. Com poder defensivo para a cobertura e retirada. 

As armas de carregador longo são mais difíceis de transportar para o guerrilheiro 
urbano já que atraem muita atenção devido seu tamanho. Entre as armas de 
carregador longo estão a FAL, as armas e rifles Máuser, as armas de caça tais como a 
Winchester, e outras. 

Espingardas de cano curto podem ser úteis se são usados a pequenas distâncias. São 
úteis até para pessoas com má pontaria, especialmente pela noite quando a precisão 
não é de muita ajuda. Bazucas e morteiros podem ser usados em ação mas as 
condições para utilizá-los tem que serem preparadas e as pessoas que as vão utilizar 
devem ser treinadas. 

O guerrilheiro urbano não deve basear suas ações no uso de armas pesadas, que 
possuem sérias desvantagens no tipo de luta que exige armamento leve, que garanta 
mobilidade e velocidade.As armas caseiras são muitas vezes tão eficientes como as 
melhores armas produzidas em fábricas convencionais, e até uma espingarda cortada 
é uma boa arma para um guerrilheiro urbano. 

O papel do guerrilheiro urbano como produtor de armas é de fundamental importância. 
Cuidar de suas armas, saber como arrumá-las, e em muitos casos poder estabelecer 
uma pequena estação para improvisar a produção de armas pequenas e eficientes. 

O trabalho em metalurgia e no torno mecânico são habilidades básicas que o 
guerrilheiro urbano deve de incorporar na sua planificação industrial, que é a 
planificação de armas caseiras. 

Estas construções e cursos com explosivos e sabotagem devem ser organizados. Os 
materiais primários para prática destes cursos devem ser obtidos com antecedência 
para evitar um aprendizado incompleto, ou seja, para deixar espaço suficiente para a 
experiência. 

Os coquetéis Molotov, gasolina e artefatos caseiros tais como caixas de tubos e latas, 
bombas de fumaça, minas, explosivos convencionais tais como dinamite e cloreto de 
potássio, explosivos plásticos, cápsulas de gelatina, e munições de todo tipo são 
necessários para a missão do guerrilheiro urbano. 

O método de obter os materiais necessários e munições será o de comprá-los ou o de 
levá-los pela força em expropriações planejadas e executadas especialmente. 

O guerrilheiro urbano terá o cuidado de não guardar explosivos e materiais por muito 
tempo já que podem causar acidentes, mas tratará de utilizá-los imediatamente em 
objetivos pré-selecionados. 

As armas do guerrilheiro urbano e sua habilidade de mantê-las constituem seu poder 
de fogo. Tomando vantagem do uso de armas e munições modernas e introduzindo 
inovações no seu poder de fogo e com a utilização de certas armas o guerrilheiro 
urbano pode mudar muitas de suas táticas de guerra urbana. Um exemplo disto foi a 



inovação feita pelos guerrilheiros urbanos no Brasil quando introduziram o uso da 
metralhadora nos ataques a bancos. 

Quando o uso massivo de metralhadoras uniformes se faz possível, haverá novas 
mudanças nas táticas de guerra urbana. O grupo de fogo que utiliza armas uniformes 
e munições correspondentes, com apoio razoável para seu mantimento, alcançará um 
nível considerável de eficiência. O guerrilheiro urbano aumenta sua eficiência a 
medida que aumenta seu potencial de tiro. 
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