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O EMPREGO DA VIATURA BLINDADA M-113BR NAS OPERAÇÕES DE 

ADESTRAMENTO DAS UNIDADES BLINDADAS DE INFANTARIA DO EXÉRCITO 
BRASILEIRO 
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RESUMO 
Nos últimos anos, o Exército Brasileiro vem realizando a modernização da viatura blindada de 
transporte de pessoal, o M-113BR, orgânica dos Batalhões de Infantaria Blindada. Dentro deste 
escopo, buscou-se saber se essa melhoria aumentou a operacionalidade das frações nos exercícios 
de adestramento das unidades blindadas. Neste artigo, objetiva-se conhecer um pouco mais sobre o 
projeto de modernização da VBTP, bem como o seu emprego nas operações de adestramento, 
verificando as possibilidades e limitações do M-113BR. Foram realizadas entrevistas com 
especialistas e aplicado questionário a fim de elucidar mais esta pesquisa.  
 
Palavras-chave: Viatura Blindada de Transporte de Pessoal. Projeto de modernização. Emprego de 
Blindado. Exército Brasileiro. 
 
 
ABSTRACT 
In recent years, the Brazilian Army has been modernizing the armored personnel carrier (APC) M-
113Br, proper from the Infantry Battalion. Within this scope, we sought to know if this improvement 
increased operability in the training exercises of armored units. This article aims to explore the 
modernization project of the APC M-11Br, evaluating its use in training operations as well as its pros 
and cons in Brazilian field. We conducted Interviews with experts through a questionnaire.  
 

Keywords:  Armored Personnel Carrier; Modernization project; Armored Employment; Brazilian Army. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
* Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2009.  
** Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2005. 



1 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O veículo M-113 é uma viatura blindada de transporte de pessoal (VBTP) 

desenvolvida pelos Estados Unidos e tem sido usada em diversos conflitos ao redor 

do mundo, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã, Guerra do Yom Kipur (Árabe-

Israelense), Guerra Civil Libanesa, Guerra Irã-Iraque, Operação Tempestade do 

Deserto (Kuwait), entre muitas outras. É uma viatura bastante versátil, com grande 

capacidade de mobilidade em todo tipo de terreno, quer seja em estrada de terra ou 

em estrada asfaltada. 

No Brasil o Exército Brasileiro adquiriu as primeiras unidades no início da 

década de 70. Após mais de uma década de utilização, o M-113 teve a sua primeira 

modernização, no ano de 1982. Nos dias atuais uma nova modernização, da versão 

M-113B para a versão M-113BR está sendo realizada pelo Parque Regional de 

Manutenção/5 (Pq R Mnt/5), em Curitiba. Trata-se de uma inovação extremamente 

necessária uma vez que as viaturas estavam obsoletas e sucateadas, não reunindo 

condições de participar de exercícios de adestramento. 

 

FIGURA 1 – Histórico da VBTP M-113 
Fonte: Brasil (2015d) Curso de Operador de VBTP M-113BR 
 

As VBTP apresentavam altos índices de indisponibilidade, principalmente 

devido à falta de reposição dos principais componentes da viatura, como, por 

exemplo, os trens de rolamento. Dentro desse contexto de sucateamento, estima-se 

que a modernização atrasou pelo menos 15 anos. 
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Outro ponto importante a ser considerado é que a implantação dos novos 

carros de combate da família Leopard nos regimentos de carros de combate trouxe a 

necessidade de uma nova viatura de fuzileiros blindada, com a finalidade de 

constituir uma Força-Tarefa conjunta com estes carros da cavalaria, devendo assim 

demonstrar melhor performance em relação às versões não-modernizadas. 

Segundo a Portaria nº 017 – EME, de 18 de março de 2010, os objetivos do 

projeto de modernização são os seguintes: colocar as subunidades de fuzileiros 

blindadas e mecanizadas em estado operativo de modo a não comprometer o 

adestramento dessas frações; manter elevado o índice de disponibilidade das VBTP 

M-113BR; reduzir o custo e o tempo das manutenções preventiva e corretiva, pelo 

aperfeiçoamento de sistemas e componentes e estender o ciclo de vida da viatura 

em pelo menos mais 20 anos. 

Portanto, a adequação destas viaturas a este novo contexto traz a 

necessidade de se avaliar o emprego, modernização e uso prático destas VBTP nos 

exercícios de adestramento das Unidades Blindadas de Infantaria.  

 

1.1 PROBLEMA 

 

Diante do cenário disposto emerge a problemática da pesquisa que ora se 

delineia. O trabalho tem por objeto responder ao seguinte questionamento: a 

modernização da VBTP M-113B contribuiu para o aumento da operacionalidade nos 

exercícios de adestramento dos Batalhões de Infantaria Blindado? 

O presente artigo tem por finalidade demonstrar, por meio de pesquisa 

bibliográfica, documental e de questionário, a hipótese de que houve aumento da 

operacionalidade na formação de ForçasTarefas, tendo como base fundamental a 

modernização dessas viaturas nas unidades blindadas. Ressalta-se que este 

trabalho não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas sim servir como ferramenta 

para a tropa que opera com este tipo de blindado. Sob esta ótica, a presente 

pesquisa analisará os benefícios que esta modernização do M-113B trouxe para o 

aumento da operacionalidade dos Batalhões de Infantaria Blindado do Exército 

Brasileiro. 
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1.2  OBJETIVOS 

 

 Com a finalidade de melhor verificar o aumento da operacionalidade em 

exercícios de adestramento das unidades blindadas, como consequência do projeto 

de modernização da viatura, o presente estudo pretende analisar as possíveis 

formas de emprego das VBTP, dando ênfase em suas possibilidades e limitações. 

 Para chegar ao objetivo do trabalho, foram formulados os objetivos gerais e 

específicos, abaixo relacionados, que permitiram o desenrolar do raciocínio 

apresentado nesse estudo. 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

a) Apresentar o emprego da viatura M-113BR nas operações de 

adestramento das unidades blindadas do Exército Brasileiro. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Apresentar os problemas causados pela falta de modernização da viatura 

M-113B; 

b) Apresentar o projeto de modernização do modelo M-113B para o modelo 

M-113BR; 

c) Apresentar as mudanças que ocorreram na viatura que possibilitaram um 

aumento da operacionalidade nas operações de adestramento das unidades 

blindadas; 

d) Apresentar os aspectos positivos e negativos da viatura M-113BR na 

formação de Forças-Tarefas no nível SU e U, nas operações de adestramento com 

blindados. 

 

1.1 JUSTIFICATIVAS  

 

A presente pesquisa se justifica em virtude da necessidade de investigar, 

avaliar e acompanhar os avanços que a modernização da viatura trouxe para o 

aumento da operacionalidade na formação de Forças Tarefas nas operações de 

adestramento das unidades blindadas. 



4 

 

 

 

Realizar registro dos benefícios e dos pontos a melhorar, servindo como 

ponto base para futuras estratégias de modernização nas unidades especializadas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Em busca de uma possível solução do problema supracitado, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica, buscando manuais do Exército Brasileiro, relatórios das 

diversas operações de adestramento, artigos sobre o assunto na internet, entrevista 

com especialistas e questionários. 

Para abordar o problema foi utilizado principalmente o conceito de pesquisa 

qualitativa para, através da interpretação das opiniões dos envolvidos, alcançar uma 

possível solução do problema. 

Levando em consideração a comparação entre as VBTP, a M-113B e a M-

113BR, existem poucos trabalhos. Foi empregada a modalidade de pesquisa 

exploratória para conhecer mais sobre o assunto, buscando de maneira organizada, 

uma resposta satisfatória ao problema desta pesquisa de forma a atingir os objetivos 

intermediários supracitados. 

Os instrumentos de coletas de dados a serem utilizados foram os 

questionários mistos e as entrevistas semiestruturadas com militares participantes 

dos exercícios de adestramento das unidades blindadas, que tenham uma 

vinculação significativa com as viaturas blindadas de transporte de pessoal, dando 

um enfoque na viatura M-113BR.  

Os integrantes da amostra foram os comandantes de grupo de combate, 

comandantes de pelotão, subcomandantes de companhia e comandantes de 

companhia dos Batalhões empregados nas operações de adestramento das 

unidades e grandes unidades blindadas do Exército Brasileiro. 

 

2.2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, a fim de 

se obter a solução do problema, foi baseada em uma revisão da literatura no período 

de jan/1980 a dez/2018. Nesse contexto, o presente trabalho aborda os seguintes 

temas abaixo relacionados: a modernização da viatura M-113BR, o emprego da 

Força-Tarefa Blindada e o adestramento nas unidades blindadas de Infantaria. 
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2.1.1 A modernização da viatura M-113BR 

 

 Depois de vários projetos de modernização e através do desenvolvimento de 

diversos protótipos, finalmente em 2012 chegou-se a um resultado. O Exército 

Brasileiro em parceria com a empresa norte-americana BAE Systems, iniciou o 

trabalho de modernização da VBTP M-113B. Desse modo, assim foi criada a VBTP 

M-113BR. 

 Segundo a Diretriz de Implantação do Projeto de Modernização da VBTP 

(portaria nº17-EME,2010) o escopo do projeto apresenta os principais sistemas a 

serem modernizados: 

 - Sistema do trem de força: motor/transmissão 

 - Sistema de arrefecimento 

 - Sistema de suspensão e trem de rolamentos 

 - Sistema elétrico 

 - Portas, escotilhas, dobradiças, dispositivos de retenções e trincos 

 - Sistema de navegação 

 - Sistema de lubrificação 

 - Sistema de ventilação interna 

 - Sistema de alimentação 

 - Sistema de combate a incêndio 

Todo o processo de modernização da VBTP M-113BR desenvolve-se através 

de 13 etapas. O projeto é extremamente complexo, pois é muito mais do que uma 

manutenção de 4º escalão, implicando em diversas alterações introduzidas, em 

versões posteriores e em todos os seus sistemas integrados (BASTOS, 2015, p 71). 

Portanto, o conhecimento detalhado das características, capacidades e 

vulnerabilidades dessa nova viatura garante o seu melhor emprego nos exercícios 

de adestramento a serem desenvolvidos pelos Batalhões de Infantaria Blindada. 

 

2.1.2 O emprego da Força Tarefa Blindada 

 

O Exército Brasileiro possui em suas frações de emprego no nível Unidade, 

quatro Batalhões de Infantaria Blindadas (BIB), a saber: 7º BIB (Batalhão de 

Infantaria Blindada), em Santa Cruz do Sul-RS; 13º BIB, em Ponta Grossa-PR; 20º 

BIB, em Curitiba-PR e o 29º BIB, em Santa Maria-RS. 
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 Para entender sobre o emprego da viatura M113-BR na formação das 

Forças- Tarefas Blindadas é importante discorrer um pouco sobre os fundamentos 

doutrinários relativos a sua missão, característica, possibilidades, limitações, 

peculiaridades de emprego e a sua estrutura organizacional. 

As Forças-Tarefas de um Batalhão de Infantaria Blindado (FT BIB) são 

organizadas, adestradas e equipadas para a destruição de forças inimigas, seja por 

meio do combate embarcado, seja por meio do combate desembarcado (BRASIL, 

2003a, p 1-1). 

A FT BIB é uma força-tarefa forte em fuzileiros blindados, pois a maioria de 

suas subunidades são companhias de fuzileiros blindados (Cia Fuz Bld). Já uma FT 

equilibrada são frações que possuem igual número de subunidades de carros de 

combate e de fuzileiros Blindados (BRASIL, 2003a, p 1-2). 

A missão da força-tarefa blindada forte em fuzileiros é: cerrar sobre o inimigo 

a fim de destruí-lo, neutralizá-lo ou captura-lo, utilizando o fogo, a manobra e o 

combate aproximado e manter o terreno, impedindo, resistindo e repelindo o ataque 

inimigo por meio do fogo, do combate aproximado e de contra-ataques (BRASIL, 

2003a, p 1-2). 

Dentre as características dessas frações, as principais relacionadas com o 

trabalho são: a potência de fogo proporcionado pelos carros de combate e suas 

viaturas blindadas, a proteção blindada, ação de choque e um sistema de 

comunicações amplo e flexível (BRASIL, 2003a, p 1-3). 

Assim sendo, podemos também elencar as limitações que essas unidades 

possuem como por exemplo: a vulnerabilidade aos ataques aéreos, mobilidade 

restrita dependendo do tipo de terreno, necessidade de grande apoio logístico nos 

suprimentos de classe III, V e IX e a elevada dependência do apoio prestado pela 

engenharia, artilharia, logística, e força aérea (BRASIL, 2003a, p 1-7). 

Em consonância com o combate moderno, que tem como característica a 

grande evolução tecnológica e um campo de batalha complexo e multidirecional, as 

ações devem ser norteadas por algumas peculiaridades de emprego das Forças 

Tarefas Blindadas. 

Deve-se desenvolver sempre o emprego máximo da mobilidade de modo a 

possibilitar o máximo de potência de fogo, as flexibilidades das estruturas 

organizacionais, o emprego do combinado CC – Fuz Bld e o adequado apoio 

logístico (BRASIL, 2003a, p 1-10). 
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Quanto a estrutura organizacional pode-se dizer que são bastante flexíveis 

dependendo do tipo de missão que uma determinada unidade irá cumprir. Possuem 

um comando e estado-maior, esquadrões ou companhia de comando e apoio, 

esquadrões de carros de combate e companhias de fuzileiros blindados (BRASIL, 

2003a, p 1-11). 

 

2.1.3 Adestramento das unidades blindadas 

 

Assim como em qualquer outra unidade do Exército Brasileiro, o 

adestramento nos Batalhões de Infantaria Blindada está previsto no Programa de 

Instrução Militar e no Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro. 

O adestramento visa capacitar a tropa a ser empregada com a missão 

principal de Exército, em missões clássicas de sua base doutrinária, chamadas de 

defesa externa e se dividem em dois períodos: o básico que capacita frações como 

as companhias e batalhões e o avançado que visa capacitar grandes unidades e 

comandos superiores ao emprego em operações de defesa externa (BRASIL, 2018, 

p 5-2). 

O objetivo geral do adestramento é capacitar as frações, subunidades e 

unidades para a execução de missões de combate fundamentais a sua natureza e 

ao seu escalão, prevista na sua base doutrinária (BRASIL, 2018, p 5-8). 

Atualmente as unidades blindadas vêm participando de exercícios de 

adestramento simulados, empregando o sistema de simulação construtiva combater. 

O objetivo do exercício é de adestrar o Comandante e Estado-Maior de unidade nas 

situações de possível emprego (BRASIL, 2017, p 6-9). 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

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

entrevista exploratória e questionário. 

2.2.1 Entrevistas 
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Com a finalidade de se conhecer mais sobre o assunto e agregar ao 

embasamento teórico experiências relevantes, foram realizadas entrevistas 

exploratórias com os seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução: 

 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

Nome Justificativa 

Rafael de Barros Costa – Cap EB 
Experiência como Cmt FT em operações de 

adestramento de Batalhão 

Gustavo Henrique Bonomini - Cap EB 
Experiência como Cmt FT em operações de 

adestramento de Batalhão 

Matheus Guedes Barros – Cap EB 
Experiência por ter realizado um curso específico 

da VBTP M-113BR. 

 

2.2.2 Questionário 

 

O universo dos participantes do questionário foi estimado a partir do efetivo 

de oficiais e praças que exerceram as funções de comandante de grupo de 

combate, comandante de pelotão de fuzileiro blindado, subcomandante de 

companhia de fuzileiros blindada e comandante de companhia de fuzileiros blindada 

nas operações de adestramento dos BIB (Batalhão de Infantaria Blindado). O estudo 

foi limitado particularmente aos oficiais da Arma de Infantaria, oriundos da Academia 

Militar das Agulhas Negras e sargentos, oriundos da Escola de Sargentos das 

Armas, devido a sua constância em operações de adestramento e a maior atenção 

dada a adestramentos em operação desta natureza. 

A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita 

ao universo de militares nas funções supracitadas, pois nestas funções conseguem 

verificar no dia a dia o emprego das VBTP levantando suas possibilidades e 

limitações em operações de adestramento. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, em que se foca no caráter subjetivo 

do objeto analisado, o objetivo não foi contabilizar os resultados apresentados pela 

pesquisa, mas sim proporcionar aos militares que respondessem o questionário a 

possibilidade de expor suas ideias para que sejam interpretadas e compreendidas 

no decorrer da pesquisa. 

A amostra foi selecionada em 2 (duas) Organizações Militares, o 7º BIB e o 

29º BIB, ambos localizados no Estado do Rio Grande do Sul, de maneira a não 
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haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorrerá de forma 

indireta, ou seja, por correspondência, e-mail ou o aplicativo “WhatsApp” para 

aproximadamente 50 militares que atendem os requisitos da pesquisa. 

Será realizado um pré-teste com 4 capitães da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO), que atendem aos pré-requisitos para integrar a amostra proposta no 

estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coletas de 

dados. Ao final do pré-teste, será avaliado se foi ou não observado erros que 

justificassem alterações no questionário e, portanto, seguirá os demais de forma 

idêntica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na primeira parte do questionário (anexo numerado), procurou-se identificar a 

amostra a fim de conhecer as características gerais dos recursos humanos que 

lidam com esta viatura blindada. Foram solicitadas informações a respeito de posto 

ou graduação do entrevistado, bem como função exercida e quantidade de 

exercícios de adestramento atendidas. Na segunda parte do questionário aborda-se 

diretamente as melhorias primordiais da viatura, a saber: comunicações, capacidade 

anfíbia, sistema de trem de força (motor/transmissão), sistema de suspensão e trem 

de rolamento, dentre outros. 

A totalidade dos militares abordados e dos respondentes ao questionário 

pertenciam a frações operacionais de Batalhões de Infantaria Blindada, exercendo 

as funções de S3, Cmt Cia, SCmt Cia, Cmt Pel, Adj Pel ou Cmt GC, não havendo 

nenhum militar em função logística e nem de apoio ao combate. O gráfico 1 

apresenta a avaliação geral destes militares no que diz respeito ao aumento da 

operacionalidade que essa modernização da viatura proporcionou nos exercícios de 

adestramento nestas unidades blindadas. 

A análise preliminar das respostas ao questionário evidenciou que a VBTP M-

113BR contribuiu para o aumento da operacionalidade nestes treinamentos 

realizados nas referidas unidades do EB (Gráfico 1), com 90% das respostas 

incluídas entre o conceito bom e excelente. 
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Gráfico 1 :  Avaliação geral do aumento da operacionalidade nos adestramentos com a viatura  
M-113BR. 
Fonte: O autor 

 

A percepção da amostra, de maneira geral, corrobora a hipótese de que 

houve benefício com esta modernização. Somente 10% dos entrevistados tiveram 

uma impressão negativa sobre a atualização desta tecnologia. 

Dentro desse escopo de fortalecimento e melhoria das viaturas, um sistema 

essencial para a condução das operações é o de comunicações, que possibilita 

tomadas de decisão mais eficazes por parte dos comandantes de fração em todos 

os níveis de execução. 

A versão antiga da VBTP M-113B, possuía um sistema de comunicação 

sujeito a inúmeros imprevistos por problemas intrínsecos da pouca resistência dos 

seus cabos de rádio a trepidação, tornando a comunicação ineficiente durante a 

manobra. Diante disto, a versão modernizada recebeu o rádio Falcon III e seus 

intercomunicadores. Inquiridos a respeito deste ganho, no gráfico abaixo pode-se 

verificar que os militares provenientes da tropa blindada, sendo os operadores desse 

novo sistema, avaliaram positivamente seu emprego nos exercícios de 

adestramento. 
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Gráfico 2 : Avaliação da Falcon III para o aumento da operacionalidade nos adestramentos com a 
viatura M-113BR. 
Fonte: O autor 
 
 

A grande maioria da amostra aprovou a nova funcionalidade, notando-se que 

50% dos militares afirmaram ser uma melhoria excepcional para o desempenho do 

exercício e 40% disseram ser um ganho muito bom para a viatura. Nota-se que 

somente 10% afirmaram ter sido um incremento bom (variável também positiva) e 

nenhum julgou o novo rádio como negativo. Como veremos adiante na discussão 

das demais respostas, esta avaliação positiva superou todas as outras melhorias na 

opinião da amostra selecionada. 

Outro fator crucial para a operacionalidade desse blindado é a sua 

capacidade anfíbia que o torna uma viatura bem versátil para diferentes cenários de 

adestramento. No gráfico abaixo demonstra-se em termos qualitativos a melhora da 

capacidade anfíbia da viatura modernizada. Ressalta-se que esta nova versão 

possui novos componentes, como por exemplo o motor, o qual por ser mais pesado, 

poderia interferir na qualidade da performance anfíbia do veículo. 
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Gráfico 3 : Avaliação da capacidade anfíbia com os novos componentes do M113 BR. 
Fonte: O autor 
 

De uma maneira geral, a amostra aprovou essa capacidade anfíbia da nova 

viatura, tendo em vista que 40% dos militares afirmaram ser muito bom o 

desempenho do carro em uma transposição de curso d’água e 60% disseram ser 

boa essa habilidade do blindado.  

Outra mudança na versão do M-113BR ocorreu no sistema do trem de força 

(motor/transmissão), o que acarretaria um ganho operacional na formação de 

Forças-Tarefas Blindadas, já que o carro de combate da Cavalaria, o Leopard-1A5, é 

muito mais potente que o M-113B (versão antiga). No gráfico abaixo demonstra-se, 

em termos qualitativos, o pensamento que os militares das Unidades de Infantaria 

Blindada possuem sobre esse novo sistema do trem de força. 

 

 
Gráfico 4 : Avaliação do novo sistema de trem de força como forma de contribuir no aumento da 
operacionalidade. 
Fonte: O autor 
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No quesito do sistema do trem de força para o aumento da operacionalidade 

ocorreu uma maior diversidade de respostas. Dos militares que responderam o 

questionário, 40% afirmaram que o novo sistema contribuiu de forma regular no 

aumento da operacionalidade, 20% avaliaram de maneira boa, 20% atribuíram o 

conceito muito bom e 20% de forma excelente. 

Um dos itens mais precários que a versão M-113B possuía era o sistema de 

suspensão e trem de rolamento. Todas essas peças foram trocadas ou 

repotencializadas. No gráfico abaixo visualizamos em termos qualitativos o que os 

oficiais e sargentos das Unidades Blindadas de Infantaria avaliaram sobre esse novo 

conjunto de peças desse sistema. 

 

 
Gráfico 5 : Avaliação do novo sistema de trem de rolamento para o aumento da operacionalidade. 
Fonte: O autor 

 
A maior parte da amostra sinalizou positivamente sobre esse novo sistema de 

suspensão e trem de rolamento, notando-se que 40% dos militares avaliaram como 

muito bom esse novo sistema, 40% concluíram que é bom o novo conjunto de peças 

e 20% afirmaram que é regular para o aumento da operacionalidade das Unidades 

Blindadas de Infantaria. 

No questionário em questão, consta um questionamento sobre quais dos 

componentes trocados ou repotencializados mais contribuíram para o aumento da 

operacionalidade dessa nova versão de viatura nos exercícios de adestramento nas 

Unidades Blindadas de Infantaria. No gráfico abaixo se destacam, em termos 

qualitativos, quais desses sistemas os militares avaliaram que mais contribuíram 

para o aumento da operacionalidade. 
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Gráfico 6 : Componentes que mais contribuíram para o aumento da operacionalidade. 
Fonte: O autor 
 

Podemos concluir no gráfico acima que o sistema que mais contribuiu para o 

aumento da operacionalidade dessa nova viatura foi o sistema de comunicações, 

com 50% das respostas. O sistema de trem de força e o sistema de suspensão e 

rolamento ficaram com 20% das respostas cada uma e o sistema de navegação com 

10%. Não houve relação do aumento da operacionalidade com a melhoria das 

portas, escotilhas e dobradiças. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto às questões levantadas durante a pesquisa e aos objetivos propostos 

neste artigo, conclui-se que a presente investigação atendeu ao que inicialmente era 

buscado, aumentando o entendimento sobre a nova versão do M-113BR e seu 

aumento da operacionalidade nas operações de adestramento das Unidades 

Blindadas de Infantaria. 

A revisão de literatura possibilitou entender sobre o projeto de modernização 

da viatura e todos os itens que foram melhorados, como os sistemas do trem de 

força, arrefecimento, suspensão e trem de rolamentos, elétrico, navegação, 

lubrificação, ventilação interna, alimentação e combate a incêndio. Foram abordados 

também como se dá o emprego das Forças-Tarefas Blindadas e como é realizado o 

adestramento nas unidades Blindadas de Infantaria do Exército Brasileiro. 
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Na formulação dos questionários buscou-se perguntas para entender como se 

deu o aumento da operacionalidade da nova versão M-113BR no emprego das 

Forças Tarefas Blindadas. As respostas realizadas corroboram com a ideia de que 

houve uma melhora significativa na operacionalidade da viatura. 

Conclui-se, portanto, que as VBTP tiveram um aumento do seu ciclo de vida 

dentro das Organizações Militares e a principal melhoria apontada no estudo foi a de 

comunicações, o que permite que as Forças-Tarefas sejam mais eficientes no 

campo operativo, possibilitando principalmente a ação de comando em todos os 

níveis. Porém, nos outros quesitos pesquisados como, por exemplo, o sistema do 

trem de força, a capacidade anfíbia e o sistema de suspensão e trem de rolamento, 

ocorreram melhoras, porém não tão significativas quanto ao sistema de 

comunicações. 
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ANEXO A: Solução Prática 

 

A presente pesquisa concluiu que ”... as VBTP tiveram um aumento do seu 

ciclo de vida dentro das Organizações Militares e a principal melhoria apontada no 

estudo foi a de comunicações, o que permite que as Forças-Tarefas sejam mais 

eficientes no campo operativo, possibilitando principalmente a ação de comando em 

todos os níveis. Porém, nos outros quesitos pesquisados como, por exemplo, o 

sistema do trem de força, a capacidade anfíbia e o sistema de suspensão e trem de 

rolamento, ocorreram melhoras, porém não tão significativas quanto ao sistema de 

comunicações. 

Podemos destacar alguns fatores que eram negativos nos rádios existentes 

no M-113B e que contribuíram para essa percepção da principal melhoria no sistema 

de comunicação da viatura blindada de transporte de pessoal: 

- Os rádios existentes na viatura M-113B eram muito antigos, datados da 

década de cinquenta. 

- Não se tinha uma reposição de peças desses equipamentos em que 

possibilitasse um aumento na vida útil do material. 

-  Na formação das Forças-Tarefas, a comunicação entre a Cavalaria e a 

Infantaria por meio dos rádios dos blindados era inexistente, devido a 

incompatibilidade. 

Desta forma, a modernização do sistema de comunicações trouxe um 

aumento considerado na operacionalidade da viatura em operações de 

adestramento das Unidades de Infantaria Blindadas, visto que possibilitou uma 

comunicação mais eficiente internamente nas frações de Infantaria e externamente 

com a Cavalaria nas formações de Forças-Tarefas Blindadas. 


