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RESUMO 
O combate moderno exige meios e tropas preparadas para atuar em qualquer
ambiente  operacional,  permitindo  flexibilidade  as  foças  terrestres.  Nesse
contexto, as tropas mecanizadas vieram suprir uma necessidade intermediária
entre as tropas leves e pesadas, permitindo uma relativa mobilidade, proteção
balística e poder de fogo. A 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada (15ª Bda Inf
Mec) é a Grande Unidade operacional do Exército Brasileiro vocacionada para
a doutrina mecanizada. Dentro do organograma dessa brigada, temos o 34º
Batalhão de Infantaria Mecanizado (34º BI Mec), situado na cidade de Foz do
Iguaçu-PR, e é uma das unidades da Força Terrestre de infantaria mecanizada.
Para  isso,  foi  equipada  com a  Viatura  Blindada  de  Transporte  de  Pessoal
(VBTP)  Guarani,  desenvolvida  pelo  Exército  Brasileiro  em  parceria  com  a
IVECO.  O  presente  artigo  está  direcionado  para  as  atividades  do  Grupo
Funcional  Movimento  e  Manobra,  visando  a  proteção  balística  como  fator
preponderante para se progredir o mais a frente possível, em segurança. A
seguinte temática norteia este trabalho: os meios de proteção balística do 34º
BI  Mec  nas  operações  convencionais,  com  foco  na  blindagem  da  VBTP
Guarani. 

Palavras-chave:  Viatura  Blindada  de  Transporte  de  Pessoal,  Guarani,
proteção  balística,  antiminas,  operações  convencionais,  15ª  Brigada  de
Infantaria Mecanizada, 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado. 

RESUME
Modern  combat  requires  the  means and troops prepared to  operate  in  any
operational  environment,  allowing  the  ground  forces  to  be  flexible.  In  this
context, mechanized troops have met an intermediate need between light and
heavy troops, allowing for relative mobility,  ballistic protection and firepower.
The  15th  Mechanized  Infantry  Brigade  (15th  Bda  Inf  Mec)  is  the  Great
Operating Unit of the Brazilian Army dedicated to mechanized doctrine. Within
the organization chart of this brigade, we have the 34th Mechanized Infantry
Battalion (34th BI Mec), located in the city of Foz do Iguaçu-PR, and is one of
the mechanized infantry ground force units. For this, it was equipped with the
Armored Personnel Carrier (APC) Guarani, developed by the Brazilian Army in
partnership with IVECO. This article focuses on the activities of the Functional
Movement and Maneuver (Protection?) Group, aiming at ballistic protection as a
major  factor  in  making progress as safely  as possible.  The following theme
guides  this  work:  the  34º  BI  Mec  ballistic  protection  means in  conventional
operations, focusing on VBTP Guarani's armor.

Keywords: Armored  Personnel  Carrier,  Guarani,  ballistic  protection,  mines
protection,  conventional  operations,  15th  Mechanized  Infantry  Brigade,  34th
Mechanized Infantry Battalion. 
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1 INTRODUÇÃO 

A  proteção  balística  nas  operações  convencionais  é  de  fundamental

importância para garantir a segurança das tropas e um melhor cumprimento

das  missões,  pois  proporciona  uma  progressão  segura,  o  mais  a  frente

possível, aumentando as chances de êxito. 

O 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado (34º BI Mec), subordinado à

15ª Brigada de Infantaria Mecanizada (15ª Bda Inf Mec), é uma das unidades

de infantaria mecanizada do Exército Brasileiro e tem como uma das principais

missões  o  preparo  e  o  emprego  como  tropa  mecanizada.  Para  isso,  tem

conduzido  e  participado  de  experimentações  doutrinárias  visando  o

desenvolvimento da doutrina mecanizada no Exército Brasileiro. 

Para que essa doutrina mecanizada fosse desenvolvida e implementada

no Exército Brasileiro, fez-se necessário o desenvolvimento de um projeto de

Viatura  Blindada de Transporte  de Pessoal  (VBTP).  Desse projeto surgiu  a

VBTP-MR  6X6  GUARANI,  uma  parceria  do  Exército  Brasileiro  com  a

montadora italiana IVECO, como descrito: 

Fruto da parceria entre a Iveco e o Exército Brasileiro, o VBTP-MR
Guarani, um blindado anfíbio com capacidade para até 11 tripulantes,
é  o  primeiro  modelo  projetado  e  fabricado  na  unidade  da  Iveco
Veículos de Defesa no Brasil – a única fora da Europa (IVECO,2019). 

Com esse projeto então, o Exército Brasileiro aumentou a capacidade

operativa de sua infantaria, deixando de ser um exército da Era Industrial e

passando a integrar os exércitos da Era do Conhecimento, conforme: 

O processo de transformação do Exército,  em consonância com a
Estratégia Nacional de Defesa, buscará levar uma Força Terrestre da
Era Industrial para a Era do Conhecimento, sem alterar, no entanto,
seus princípios, crenças e valores, conduzindo o Exército ao patamar
de Força Armada de país desenvolvido e ator global, contando para
isso com a modernização de equipamentos e  desenvolvimento de
tecnologias para recuperar a capacidade de operar com eficiência.
Esses novos equipamentos irão fazer com que se mude o modo de
ação  e  a  visão  de  emprego  da  Força.
Nesse  contexto,  o  vetor  Ciência  e  Tecnologia  é  considerado  um
elemento  central,  dotado  de  efetiva  capacidade  de  orientar  e
impulsionar  as  áreas  operacional,  logística  e  administrativa  do
Exército Brasileiro. Um dos Projetos Estratégicos de grande vulto é o
Projeto Guarani que teve início em 2007 no Escritório de Projetos do
DCT  no  Rio  de  Janeiro  e  tem  por  objetivo  transformar  as
Organizações Militares (OM) de Infantaria Motorizada em Mecanizada
e modernizar as OM de Cavalaria Mecanizada. Para isso estão sendo
desenvolvidas  novas  Viaturas  para  compor  a  família  de  Viaturas
Blindadas de Rodas, a fim de dotar a Força Terrestre de meios para
incrementar  a  dissuasão  e  a  defesa  do  território  nacional  (DCT,
2019).



1.1 PROBLEMA 

Sob a ótica dos conflitos modernos, o combate tradicional aumentou a

necessidade  de  equipamentos  e  sistemas  de  armas  que  pudessem

desequilibrar  o  ambiente  de  batalha.  Trazendo  isso  para  o  nosso  exército,

enxergamos  uma  enorme  quantidade  de  meios  sendo  adquiridos  com  a

finalidade de colocar o Exército Brasileiro em pé de igualdade com os principais

atores  internacionais.  Com  isso,  as  Forças  Armadas  vêm  desenvolvendo

doutrinas e utilizando materiais cada vez mais modernos e eficientes para se

fazer presente em todo o território brasileiro. 

Segundo Abimde (2018), o Exército Brasileiro trabalha para transformar

a Infantaria Motorizada em Mecanizada, tendo o projeto Guarani como mola

propulsora dessa transformação.

Com esse projeto, a VBTP Guarani veio mobiliar a primeira Brigada de

Infantaria  Mecanizada  do  Exército  Brasileiro,  a  15ª  Brigada  de  Infantaria

Mecanizada (15ª Bda Inf Mec), sediada em Cascavel-PR. Nesse sentido, o 34º

Batalhão de Infantaria Mecanizado (34º BI Mec),  pertencente a 15ª Bda Inf

Mec, passou a operar com as VBTP Guarani.  

A partir deste momento, o 34º BI Mec passou a operar um sistema de

armas,  a  VBTP Guarani,  que proporciona mobilidade e proteção balística a

tropa embarcada, aumentando sua segurança e permitindo o emprego da tropa

de infantaria mecanizada brasileira em diversas operações convencionais. 

Diante do exposto, faz-se necessário investigar o seguinte problema: A

proteção balística  oferecida pela VBTP Guarani  é  suficiente  para permitir  a

segurança da tropa embarcada e aumentar sua eficiência no combate? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de se verificar os níveis de proteção balística da VBTP Guarani,

vamos compará-la com a proteção balística de outros blindados da mesma

categoria.

Para  viabilizar  a  consecução  do  objetivo  geral  de  estudo,  foram

formulados  os  objetivos  específicos,  abaixo  relacionados,  que  permitam  o

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado nesse estudo:

a) Verificar o nível de proteção balística oferecida pela VBTP Guarani em

comparação com outros blindados da mesma categoria;

b) Verificar o nível de proteção antiminas oferecida pela VBTP Guarani

em comparação com outros blindados da mesma categoria;



c)  Comparar  o  peso da VBTP Guarani  com o de outros blindados da

mesma categoria e sua influência para as operações;

d) Verificar a capacidade de transporte da VBTP Guarani em comparação

com os outros blindados da mesma categoria;

e) Comparar os tipos de armamentos da VBTP Guarani com os utilizados

em outros blindados da mesma categoria. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

As  operações  convencionais  nas  quais  o  34º  BI  Mec  poderá  ser

empregado, exigem proteção balística capaz de garantir a segurança da tropa

embarcada, assegurando assim a operacionalidade da tropa, permitindo sua

progressão o mais à frente possível.

Nesse contexto, ao utilizar-se a VBTP Guarani, esta deve ser capaz de

resistir  aos impactos de armas de fogo de diversos calibres e  assegurar  a

proteção antiminas, preservado os recursos humanos do Exército Brasileiro,

assegurando assim uma maior mobilidade e proteção balística, aumentando a

eficiência das operações e diminuindo o número de baixas. 

Ainda, faz-se necessário comparar a proteção balística e características

da  VBTP  Guarani  com  a  de  outros  blindados  da  mesma  categoria  já

empregados em missões reais de combate, permitindo assim mensurar o seu

nível de proteção e sua possível eficiência.

Há portanto, a necessidade de se verificar a proteção balística que os

militares  do 34º  BI  Mec dispõem e compara-la  com a de outros  exércitos,

procurando ressaltar as vantagens e desvantagens da VBTP Guarani. 

Esta pesquisa se justifica pois será possível verificar o quão protegido os

militares  do  34º  BI  Mec  estão  e  permitir  compreender  as  possibilidades  e

limitações da VBTP Guarani. Poderá ainda servir de inspiração para que um

estudo mais detalhado a cerca do tema, com a finalidade de se criar doutrinas

que  explorem  as  vantagens  da  VBTP  Guarani  e  minimizem  suas

desvantagens,  venham  a  ser  conduzidos  por  militares  especialistas  em

emprego  da  tropa  de  infantaria  mecanizada,  trazendo  benefícios  para  os

batalhões de infantaria mecanizados. 



2 METODOLOGIA

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução

para o problema apresentado, esta pesquisa contemplou a leitura analítica e

fichamento das fontes, argumentação e discussão de resultados.

Quanto a forma de abordagem do problema, utilizou-se o conceito de

pesquisa  quantitativa,  pois  os dados levantados traduzem-se em números,

que  comparados,  evidenciarão  as  características  de  cada  VBTP  e,  assim,

pode-se verificar as que se destacam em cada item avaliado 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade descritiva, tendo

em vista ser a que mais se adequa ao estado final desejado e ao conhecimento

que se possui, permitindo aumentar o conhecimento sobre a VBTP Guarani e

seus possíveis concorrentes. 

2.1REVISÃO DE LITERATURA

Inicialmente,  procurou-se  definir  termos  e  conceitos  que  permitissem

viabilizar a pesquisa e encontrar soluções para o problema. Assim, buscou-se o

que há de mais atual sobre o assunto na literatura nacional e internacional, pois

é  constante  a  evolução  de  munições,  minas  e  armas  anticarro  (AC),

fomentando assim a busca por proteção balística eficiente. Essa delimitação

fez  com  que  se  buscasse  as  informações  a  cerca  das  características  de

proteção balística da VBTP Guarani e compará-la a outras VBTP usadas por

exércitos que estão em conflitos constantes. Nesse sentido, aprofundou-se a

pesquisa restringindo-a a quatro VBTP: VBTP Guarani, utilizada pelo Exército

Brasileiro;  VBTP  M1126  ICV  Stryker,  utilizada  pelo  Exército  dos  Estados

Unidos;  VBTP Boxer,  utilizada  pelo  Exército  Alemão;  e  a  VBTP  BTR-80A,

utilizada pelo Exército da Venezuela. 

Foram utilizadas as palavras-chave VBTP Guarani, VBTP Stryker, VBTP

Boxer, VBTP BTR-80A, proteção balística, operações convencionais, Infantaria,

Mecanizado, antiminas, juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol

em  sítios  eletrônicos  de  procura  na  internet,  biblioteca  de  monografias  do

Exército  Brasileiro,  da  Escola  de  Aperfeiçoamento  de Oficiais  (EsAO)  e  da

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados

apenas os artigos em português, inglês e espanhol. O sistema de busca foi

complementado pela coleta de dados em manuais de campanha referentes ao

tema, do EB e dos EUA. 



a. Critério de inclusão:   

- Trabalhos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à 

a VBTP; 

- Manuais e publicações do Exército Brasileiro que tratam de operações 

convencionais e infantaria mecanizada;  

 

b. Critério de exclusão  

-  Publicações que não sejam de VBTP empregadas atualmente ou

versões desatualizadas; 

-  Trabalhos que falem de outras viaturas blindadas que não sejam

para transporte de pessoal. 

2.2  COLETA DE DADOS 

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pela Ficha de Coleta

de Dados.

2.2.1 Ficha de Coleta de Dados

Com  a  finalidade  de  ampliar  o  conhecimento  até  então  obtido  e

organizar os dados necessários, foi providenciada a seguinte ficha: 

2.2.2.1 VBTP Guarani 

Tipo de Viatura VBTP 6x6 Blindagem 7,62mm

Nacionalidade Brasil
Blindagem

adicional
30mm

Capacidade 11 militares
Proteção

antiminas
Sim

Calibre de

Armamento

7,62mm, .50

Canhão 30mm e

Lançador de

Granada 40mm

Anfíbia Sim

2.2.2.2 VBTP BTR-80A 

Tipo de Viatura VBTP 8x8 Blindagem 7,62mm



Nacionalidade Rússia
Blindagem

adicional
.50

Capacidade 10 militares
Proteção

antiminas
Não

Calibre de

Armamento

7,62mm 

30mm
Anfíbia Sim

2.2.2.3 VBTP M1126 Stryker

Tipo de Viatura VBTP 8x8 Blindagem 7,62mm

Nacionalidade Estados Unidos
Blindagem

adicional
.57

Capacidade 11 militares
Proteção

antiminas
Sim

Calibre de

Armamento

7,62mm, .50 e

Lançador de

Granada 40mm

Anfíbia Não

2.2.2.4 VBTP Boxer 

Tipo de Viatura VBTP 8x8 Blindagem
30mm (frontal) e

.50 

Nacionalidade Alemanha
Blindagem

adicional
Não

Capacidade 11 militares
Proteção

antiminas
Sim

Calibre de

Armamento

.50 e Lançador de

Granada 40mm Anfíbia Não

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 VBTP GUARANI

A  VBTP  Guarani  faz  parte  do  projeto  de  modernização  do  Exército

Brasileiro  e  tem  por  finalidade  transformar  as  organizações  militares  de

Infantaria Motorizada em Infantaria Mecanizada. 



Segundo DCT (2019), a VBTP Guarani é capaz de transportar até 11

militares, incluindo o motorista, atirador e o comandante da viatura. A viatura

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

ser  transportada  pela  aeronave  KC-390,  da  EMBRAER.  Possui  também

capacidade  anfíbia,  com  dois  propulsores  de  hélices,  permitindo  transpor

cursos de água. Possui ainda proteção balística e antiminas composta por aço

e spall liner, uma forração de fibra montada internamente para proteção dos

tripulantes  contra  projeção  de  estilhaços,  e  é  preparada  para  receber

blindagem adicional. 

Segundo DEFESA NET (2019), a VBTP Guarani pode ser equipada com

o  Reparo  de  Metralhadora  Automatizada  X  (REMAX),  uma  plataforma

remotamente controlada, que apresenta giro estabilizado para metralhadoras

M2 HB-QCB .50 (12,7mm) ou Machine Automatic Gun (MAG) 7,62mm. 

A VBTP Guarani pode ainda ser equipada com um canhão 30mm, sendo

assim descrito:  

A  Guarani  com  UT-30BR  comporta  três  tipos  de  armamentos:  o
canhão automático 30 mm ATK BushMaster MK44; a metralhadora
coaxial  7,62 mm; e o lançador de granadas fumígenas 76 mm. O
canhão  possui  funcionamento  elétrico,  tipo  Chain  Gun,  no  qual  o
conjunto ferrolho movimenta-se ciclicamente, sem a necessidade da
utilização dos gases oriundos dos disparos,  o que proporciona um
índice muito baixo de incidentes de tiro, além de fácil  manutenção
(EB, 2019). 

Segundo Plano Brasil (2019), a VBTP Guarani possui peso máximo em

combate de até 18 toneladas, podendo chegar a 25 toneladas com a blindagem

extra, permitindo proteção balística contra munições 7,62mm ou até 30mm com

blindagem  adicional.  Possui  ainda  uma  autonomia  de  600  Km  com  uma

velocidade de até 90 Km/h. 

Figura 1 – VBTP Guarani utilizada pelo Exército Brasileiro

Fonte: http://www.planobrazil.com/comparacoes-brasil-venezuela-uma-revisao-dos-

ultimos-cinco-anos-vbtp-mr-guarani-x-btr-80a-8x8/

http://www.planobrazil.com/comparacoes-brasil-venezuela-uma-revisao-dos-ultimos-cinco-anos-vbtp-mr-guarani-x-btr-80a-8x8/
http://www.planobrazil.com/comparacoes-brasil-venezuela-uma-revisao-dos-ultimos-cinco-anos-vbtp-mr-guarani-x-btr-80a-8x8/


3.2 VBTP BTR-80A 

A  VBTP BTR-80A é  um veículo  blindado de  transporte  de  tropa,  de

origem russa, e que foi adquirido pelo exército da Venezuela. Segundo Plano

Brazil  (2019),  atualmente  a  BTR-80A  é  empregada  pela  Rússia,  Hungria,

Indonésia, Sudão, Venezuela e outros países. Até 2012, a Venezuela havia

adquirido  aproximadamente  150  viaturas  BTR-80A,  mobiliando  suas  tropas

com esta capacidade. 

O sistema de armas da BTR-80A é assim descrito: 

A principal diferença encontrada no BTR-80A está no seu sistema de
armas mais moderno e mais poderoso, armado com canhão 30 mm
2A72 automático o veículo ainda possui uma metralhadora 7,62 mm.
As  armas  possuem  capacidade  de  disparo  horizontal  de  360º  e
verticais de -5 a 70º, o que o possibilita engajar alvos não só em terra,
mas  também alvos  aéreos  à  baixa  velocidade  e  altitude  (PLANO
BRAZIL, 2019). 

Ainda segundo Plano Brazil (2019), a BTR-80A é um veículo anfíbio 8x8,

possui autonomia de 600 Km, peso de 14,4 toneladas e, na água, é movido por

um  hidro  jato,  permitindo  transpor  cursos  de  água  com  facilidade.  Possui

capacidade  para  3  tripulantes  e  mais  7  militares,  sendo  que  a  tropa

transportada  pode  utilizar-se  de  periscópio  e  empregar  seu  armamento

individual de dentro do veículo blindado, proporcionando maior proteção aos

combatentes. 

A  VBTP BTR-80A possui  uma blindagem capaz  de  proteger  a  tropa

contra disparos de calibres 7,62mm e pode ser assim descrita: 

O  casco  do  BTR-80A  é  de  construção  de  blindagem  de  aço
totalmente  soldada  com proteção  aprimorada  em relação  ao  arco
frontal  em  comparação  com  a  série  BTR-60/70  original.  O  nariz
também é mais largo e a frente do veículo fornece proteção adicional
às rodas dianteiras. A seção de proa do BTR-80A pode incorporar
blindagem especial  em camadas  para  maior  proteção.  A  projeção
frontal do casco da APC garante a proteção dos homens de infantaria
a partir de um rifle de 7,62 mm e também a metralhadora de 12,7 mm
(RECOGNITION, 2019).



Figura 2 – VBTP BTR-80A utilizada pelo Exército da Venezuela

 Fonte: http://www.planobrazil.com/comparacoes-brasil-venezuela-uma-revisao-dos-

ultimos-cinco-anos-vbtp-mr-guarani-x-btr-80a-8x8/

3.3 VBTP M1126 Stryker 

A VBTP Stryker surgiu da necessidade do Exército Americano de criar

uma tropa intermediária entre as tropas pesadas e leves, sendo assim descrito:

Batizado  inicialmente  de  Interim  Armored  Vehicle  (IAV),  a  viatura
Stryker  foi  concebida  no  contexto  maior  das  transformações  e
demandas vislumbradas pelo alto comando do Exército dos Estados
Unidos  da  América  (EUA)  no  final  dos  anos  90.
O  projeto  Objective  Force,  criado  em  1999  pelo  então  chefe  do
Estado Maior do Exército dos EUA, visava a estabelecer os novos
objetivos  para  a  força.  O  documento  intitulado  Bridging  the
Capabilities  Gap  -  Stryker  Brigade  Combat  Teams  (Superando  a
Ausência  de Capacidades -  Equipes  de Combate Brigada  Stryker)
destaca a necessidade de criação de uma tropa intermediária entre
os  pesados  e  letais  blindados  das  Heavy  Brigades  (Brigadas
Pesadas) e a rapidez de desdobramento e emprego das tropas leves
(DEFESA NET, 2019). 

Segundo Defesa Net (2019), a VBTP M1126 Stryker é um veículo 8x8

produzido em parceria com a empresa canadense  General Dynamics e teve

seu batismo de fogo em 2003, na segunda Guerra do Golfo. O M1126 tem

capacidade para transportar 11 militares, sendo 01 Grupo de Combate (GC) a

9 militares, 01 motorista e 01 comandante de carro que acumula a função de

operador do sistema de armas do carro. Possui ainda uma blindagem Spall

Liner,  que protege a tripulação contra estilhaços,  e oferece proteção contra

munições de calibre 7,62mm e 14,5mm com blindagem adicional. Em relação

ao sistema de armas, o M1126 Stryker possui o M151 Protector, um reparo

automatizado de operação remota não estabilizado, podendo ser equipado com

uma metralhadora cal .50 M2HB e um lançador de granadas MK19 Mod 3 cal

40mm. 

Recognition (2019) complementa com a possibilidade ainda de acoplar

uma  metralhadora  MK240  7,62mm  tendo,  portanto,  a  possibilidade  de  se

http://www.planobrazil.com/comparacoes-brasil-venezuela-uma-revisao-dos-ultimos-cinco-anos-vbtp-mr-guarani-x-btr-80a-8x8/
http://www.planobrazil.com/comparacoes-brasil-venezuela-uma-revisao-dos-ultimos-cinco-anos-vbtp-mr-guarani-x-btr-80a-8x8/


configurar a VBTP Stryker com os cal .50 ou 7,62mm. O M1126 possui ainda

um  peso  aproximado  de  17  toneladas  e  tem  uma  autonomia  de

aproximadamente 500 Km. 

Figura 3 – VBTP M1126 Stryker utilizada pelo Exército dos Estados Unidos

Fonte: http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/26676/Licoes-aprendidas-com-a-

VBTP-M1126-ICV-Stryker/

3.4 VBTP Boxer 

A VBTP Boxer é um veículo blindado do exército alemão e é um projeto

em conjunto com a Inglaterra, França e Holanda, sendo assim descrito: 

O  veículo  blindado  sobre  rodas  do  exército  alemão,  batizado  de
Boxer, não é uma exceção. Com suas 33 toneladas de peso bruto, o
Boxer é 8 toneladas mais pesado que a média dos veículos de sua
categoria. Na verdade, o Boxer não um projeto somente da industria
alemã, mas uma criação conjunta entre a industria britânica, francesa,
alemã e holandesa que precisaram desenvolver uma nova geração
de  veículo  blindado  sobre  rodas  para  múltiplas  missões  e  que  o
modelo básico fosse um transporte de tropas em meados de 1998.  A
França  e  a  Inglaterra  se  retiraram do  programa em 1999 e  2003
respectivamente, passando a desenvolverem seus próprios projetos,
deixando apenas a Alemanha e Holanda no programa do Boxer. O
primeiro blindado ficou pronto em 2002 e foi entregue para o Exército
Alemão  para  testes.  A  Alemanha  encomendou  272  unidades  do
Boxer e a Holanda pediu 200 unidades (WARFARE, 2018). 

Segundo Warfare (2018), a VBTP Boxer possui blindagem de cerâmica

e outros elementos não especificados, resistindo a impactos de cal 30mm na

parte frontal e de 12,7mm (cal .50) no restante do carro. Possui ainda uma

proteção tripla no assoalho, resistindo a minas e a explosivos improvisados

(IEDs). 

A versão da VBTP Boxer é equipada com uma metralhadora 12,7mm

(cal .50) e lançador de granada 40mm, assim descrito: 

A variante APC do veículo Boxer está equipada com uma estação de 
armamento remotamente controlada, com uma metralhadora de 12,7 
mm e um lançador de granadas automático de 40 mm. A estação de 

http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/26676/Licoes-aprendidas-com-a-VBTP-M1126-ICV-Stryker/
http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/26676/Licoes-aprendidas-com-a-VBTP-M1126-ICV-Stryker/


armas é reconfigurável para se adequar ao requisito nacional 
específico e o módulo para equipamentos específicos da missão é 
substituível dentro de uma hora (RECOGNITION, 2018). 

Ainda  segundo  Recognition  (2018),  a  VBTP  Boxer  comporta  3

tripulantes,  sendo  um  motorista,  um  operador  do  sistema  de  armas  e  um

comandante de carro, e mais 8 militares. Possui ainda um peso aproximado de

33 toneladas e uma autonomia de aproximadamente 1.000 Km, permitindo ao

Boxer deslocar-se por grandes distâncias.  

Figura 4 – VBTP Boxer utilizada pelo Exército Alemão
Fonte:https://www.armyrecognitin.com/germany_german_army_wheeled_armo
ured_vehicle_uk/boxer_mrav_multi_role_armoured_vehicle_technical_data_she
et_specifications_description_pictures.html

3.5 Comparação

Após a descrição das VBTP,  vamos compará-las segundo os fatores

elencados nos objetivos gerais. Para isso, utilizaremos a seguinte tabela: 

VBTP/
Fator

BLINDAGEM ANTIMINAS PESO Nº
MILITARES

TIPOS
ARMT

ANFÍBI
A

GUARANI 7,62mm
(30mm

blindagem
adicional)

SIM 18
TON

11 7,62mm, 
.50

Canhão
30mm e

Lançador
de

Granada
40mm

SIM

BTR 80ª 7,62mm (.50
blindagem
adicional)

NÃO 14,4
TON

10 7,62mm

30mm

SIM

STRYKER 7,62mm (.57
blindagem
adicional)

SIM 17
TON

11 7,62mm, 
.50 e

Lançador
de

Granada
40mm

NÃO

BOXER 30mm (frontal)

e

.50

SIM 33
TON

11 .50 e

Lançador

de

NÃO



Granada

40mm

 Com isso, podemos observar que a VBTP Guarani possui uma proteção

balística  compatível  com  as  outras  VBTP,  permitindo  assim  uma  proteção

eficiente  para  sua  guarnição.  Outro  fator  importante  é  a  protação  atiminas

proporcionada ela VBTP Guarani, colocando-a no mesmo patamar de proteção

da VBTP Stryker e Boxer, estando superior ainda a VBTP BTR 80A. 

Com relação  ao  peso,  o  Guarani  possui  um peso  muito  próximo da

VBTP Stryker e BTR 80A, e muito inferior a VBTP Boxer, permitindo assim uma

maior mobilidade e capacidade de transpor pontes de menor classe. 

Em  relação  as  possibilidades  de  armamentos,  a  VBTP  Guarani  se

destaca, pois é a que possui uma maior variedade de calibres, sendo possível

utilizar o 7,62mm, .50, .30mm e lançador 40mm, superando as outras VBTP. 

Por fim, a VBTP Guarani, juntamente com a BTR 80A, são anfíbias, o

que lhes permite transpor curso d’água com uma maior facilidade, aumentado

assim sua flexibilidade. Nesse quesito, ela é superior as VBTP Boxer e Stryker,

que não são anfíbias. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As tropas mecanizadas ganharam grande importância nas operações e

segundo Defesanet (2014), as forças mecanizadas no Exército Brasileiro são

constituídas  pelas  Brigadas  de  Cavalaria  e  Infantaria  Mecanizadas.  As

Brigadas de Cavalaria Mecanizada são dotadas de meios altamente móveis,

com elevada mobilidade tática e capacidade de deslocamento. Esses meios

possuem relativa proteção blindada e uma adequada potência de fogo, o que

lhes permite executar um rol variado de missões que vão desde as missões de

reconhecimento até as tarefas de combate mais intensas, inclusive executadas

no  ambiente  urbano,  como  demonstra  a  tendência  atual  dos  combates.

A Brigada de Infantaria  Mecanizada (transformada da Brigada de Infantaria

Motorizada)  está  sendo  concebida  para  atuar  com  a  tropa  de  infantaria

embarcada em viaturas blindadas, capaz de realizar um amplo espectro de

missões.  Equipada  com  as  VBTP  Guarani,  essa  Brigada  possui  eficiente



mobilidade tática, proteção blindada e adequada potência de fogo, o que lhe

proporciona  ótimas  condições  para  operar  em  diferentes  situações  e  em

quaisquer condições meteorológicas. 

Relativo às questões de estudo e objetivos propostos no início deste

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

levantando dados sobre a proteção balística oferecida pela VBTP Guarani e

comparando esses dados com outras VBTP que já foram testadas em conflitos.

Essa comparação nos permitiu verificar em que patamar se encontra a VBTP

Guarani que mobília as unidades mecanizadas do Exército Brasileiro e, com

isso, verificar o meio mecanizado disponível para emprego pelo 34º BI Mec. 

A  importância  da  VBTP  Guarani  para  as  tropas  de  infantaria

mecanizadas pode ser assim descrito: 

O notável desenvolvimento das armas anticarro (AC) não arrefeceu a
necessidade de emprego das viaturas blindadas. Embora em diversos
debates  tenha-se falado  muito  que  o emprego de  blindados havia
chegado ao fim, que as VBC atingiram a obsolescência a partir do
incremento  da  produção  em  massa  de  armas  AC  inteligentes  e
teleguiadas,  os  chamados  mísseis  anticarro  (AC),  precisos  e  de
grande alcance, as VBC e as VBTP continuaram sendo utilizadas em
praticamente todos os grandes exércitos do mundo. A assertiva sobre
a obsolescência dos blindados caiu por terra, pela necessidade de
emprego desses meios, particularmente pela redução das distancias
de engajamento com o combate habitando as cidades, cenários dos
conflitos  modernos.  Mesmo  sendo  um alvo  mais  fácil,  o  blindado
evidencia  sua  importância  pelas  características  que  lhe  são
peculiares e pela proteção que oferece às tropas, exemplo de ação
em Mogadiscio(*) condena o uso de forças leves sem o suporte e o
apoio de meios mais pesados (DEFESANET, 2014).

 
A revisão de literatura possibilitou a identificação das principais VBTP já

empregadas, sendo uma delas a utilizada por um país vizinho ao Brasil. Com

isso,  conseguiu-se  estabelecer  parâmetros  técnicos,  possibilitando  a

comparação entre essas VBTP. 

De posse dessas comparações, é possível verificar que a tropa do 34º

BI  Mec  encontra-se  com  proteção  balística  necessária  para  cumprir  suas

missões  institucionais,  quer  seja  em  operações  convencionais  ou  em

operações  de  coordenação  com  agências,  permitindo  o  emprego  de  suas

frações  o  mais  a  frente  possível,  com proteção  balística  e  apoio  de  fogo,

aumentando a segurança da tropa. 

Conclui-se,  portanto,  que a VBTP Guarani  está  apta para operar  em

conflitos  modernos,  oferecendo  proteção  balística,  proteção  antiminas,

flexibilidade  e  volume  de  fogos  as  unidades  mecanizadas  do  Exército

Brasileiro. 



ANEXO A: Solução Prática

A presente  pesquisa  concluiu  que a proteção balística  proporcionada

pela VBTP Guarani é equiparada a de outras VBTP empregadas com sucesso

por  outros  exércitos.  Desta  forma,  os  militares  dos  batalhões  de  infantaria

mecanizados  dispõem  de  uma  viatura  capaz  de  proporcionar  segurança  e



poder de fogo o mais á frente possível, permitindo um maior êxito na missão e

um número menor de baixas.

Para  que  a  capacidade de emprego da  VBTP Guarani  seja  melhor

explorada, é importante que:

- As guarnições das VBTP realizem estágios específicos para melhor

empregar esse sistema de armas, conhecendo as características da viatura,

suas possibilidades e limitações, de forma a não expor a tropa a situações de

vulnerabilidades;

-  Os Grupos de Combate  devem ser  adestrados em suas viaturas,

conhecendo  as  Técnicas,  Táticas  e  Procedimentos  a  serem  adotados  nas

diversas situações de conflito; 

- A proteção balística da VBTP deve ser usada de forma proporcional a

ameaça, para que se evite excesso de peso desnecessário, ocasionado pela

blindagem extra, tornando a viatura mais pesada e com isso mais lenta e com

restrições de mobilidade.

- Deve-se buscar o adestramento dos motoristas para deslocamento

em ambiente urbano, principalmente em áreas de difícil  acesso, focando na

condução escotilhada, aumentando a segurança do próprio motorista.

- O atirador e chefe do carro devem aproveitar ao máximo os meios

optrônicos  disponíveis  na  VBTP  Guarani,  facilitando  a  identificação  de

ameaças,  bem  como  suas  localizações,  permitindo  um  emprego  de  fogo

seletivo e a orientação da tropa ao desembarcar da viatura.
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