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RESUMO 

 

A CAPACIDADE OPERACIONAL DAS VIATURAS BLINDADAS DE 

TRANSPORTE DE PESSOAL EMPREGADAS PELO EXÉRCITO BRASILEIRO NO 

CONTEXTO DAS OPERAÇÕES E COMPARAÇÃO COM A VIATURA BLINDADA 

DE COMBATE DE INFANTARIA 

 

AUTOR: Luiz Eduardo Solano Silva 

Orientador: Fabrício dos Reis Oliveira 

 

As Forças Blindadas são elementos cruciais dentro de uma Força Terrestre. Suas características 

de mobilidade, potência de fogo, proteção blindada, ação de choque, flexibilidade e sistemas 

de comunicações amplo e flexível podem ser decisivas no combate moderno. Nesse sentido, 

estão os Veículos de Combate de Infantaria que, no cenário mundial, os Exércitos mais 

modernos como Estados Unidos, Alemanha e Rússia vêm desenvolvendo e adquirindo, através 

das décadas, plataformas com grande tecnologia embarcada, sistema de armamentos e 

blindagem cada vez mais eficazes. Esses veículos blindados tiveram suas capacidades testadas 

em diversos conflitos, tais como Guerra do Golfo (1990) e na Tomada de Bagdá (2003) e 

apresentaram resultados positivos no que diz respeito ao fator de decisão dos conflitos. De 

acordo com a Estratégia Nacional de Defesa (END), “o crescente desenvolvimento do Brasil 

deve ser acompanhado pelo aumento do preparo de sua defesa contra ameaças e agressões”. 

Para isso, o Exército Brasileiro deve se organizar em torno de capacidades. A busca, por parte 

do Brasil, de um papel de liderança, principalmente no continente sul-americano, deve ser 

acompanhada por investimentos na área da Defesa. Porém, é preciso superar a grande 

defasagem das tropas blindadas brasileiras em relação às outras nações. Com isso, através de 

uma comparação entre as Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal (VBTP) empregadas 

pelo Brasil e Viaturas Blindadas de Combate de Infantaria (VBCI) utilizadas por outros países, 

será apresentada uma proposta para a futura Força Blindada do Exército Brasileiro. 

 

Palavras-chave: Viatura Blindada de Transporte de Pessoal. Viatura Blindada de Combate de 

Infantaria. FT Blindada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

THE OPERATIONAL CAPACITY OF THE ARMORED PERSONNEL CARRIES 

EMPLOYED BY THE BRAZILIAN ARMY IN THE CONTEXT OF THE 

OPERATIONS AND COMPARISON WITH THE INFANTRY FIGHTING 

VEHICLES 

 

AUTHOR: Luiz Eduardo Solano Silva 

ADVISOR: Fabrício dos Reis Oliveira 

 

The Armored Forces are crucial elements within a Land Force. Its characteristics of mobility, 

firepower, armored protection, shock action, flexibility and wide and flexible communications 

systems can be decisive in modern combat. In this sense, there are Infantry Fighting Vehicles 

that, on the world stage, the most modern armies like the United States, Germany and Russia 

have been developing and acquiring through the decades platforms with great technology on 

board, armament system and armoring increasingly effective. These armored vehicles had their 

capabilities tested in a number of conflicts, such as the Gulf War (1990) and the Iraq War 

(2003), and have shown positive results with respct to the conflict decision factor. According 

to the National Defense Strategy (END), “Brazil’s growing development must be accompanied 

by na increase in the preparation of its defense against threats and aggressions”. For this, the 

Brazilian Army must organize itself around capabilities. Brazil’s search for a leading role, 

especially in the South American continente, must be accompanied by investments in the área 

of defense. However, we must overcome the great gap of the Brazilian armored troops in 

relation to other nations. Thus, Through a comparison between the Armored Personnel Carriers 

(APC) employed by Brazil and Infantry Fighting Vehicles (IFV) used by other countries, a 

proposal will be presented for the Brazilian Army’s future Armored Force. 

Key words: Armored Personnel Carriers (APC). Infantry Fighting Vehicles (IFV). FT 

Shielded. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de blindados em combate se iniciou na batalha do Somme (1916), durante a 

Primeira Guerra Mundial, quando o carro de combate Mark I foi utilizado pela força britânica. 

Naquela ocasião, os alemães sentiram o terror que era ter seus armamentos inúteis contra a 

blindagem daquele veículo. 

Mesmo com o advento do Mark I, viu-se que os soldados a pé continuavam vulneráveis 

aos fogos inimigos. Com isso, o exército britânico criou uma variante do modelo, o Mark IX, 

adaptado para o transporte de pessoal e considerado o precursor das Viaturas Blindadas de 

Transporte de Pessoal (VBTP). As vantagens que a proteção blindada proporciona são 

relevantes e a partir desse momento, as viaturas blindadas surgem como parte essencial no 

combate. 

Desde então, o emprego de viaturas blindadas nos conflitos tornou-se constante e suas 

capacidades, como blindagem, poder de fogo e mobilidade, foram evoluindo através das 

décadas. 

Diante da evolução do combate, diversas VBTP têm sido desenvolvidas, nos mais 

diversos modelos, seja sobre rodas ou sobre lagartas, e nas mais diversas plataformas. Desde a 

década de 60, durante a guerra do Vietnã, temos como exemplo de grande sucesso, a famosa 

viatura M-113, de fabricação norte-americana, amplamente empregada em todo o mundo. 

Com as experiências e aprendizados adquiridos por grandes atores mundiais (EUA, 

Rússia, Alemanha) em conflitos, surgiram novos tipos de viaturas, que conciliam a proteção da 

tropa com grande poder ofensivo (poder de fogo). Essas são as VBCI, Viatura Blindada de 

Combate de Infantaria, ou como também são chamadas, Viatura Blindada de Combate de 

Fuzileiros (VBC Fuz). Esse tipo de viatura tem capacidade de transportar tropa, protegendo-a 

com uma blindagem mais forte que a das VBTP, além de serem dotadas, normalmente, de um 

canhão de calibre superior a 20mm. 

No Brasil, utilizamos as VBTP como viatura para o transporte de tropa. Nesse sentido, 

o Exército Brasileiro possui em sua estrutura, os blindados: M113-B, M113-BR (versão 

modernizada da anterior), o EE-11 Urutu, fabricado pela extinta Engesa, e o mais recente e 

moderno, Guarani, sendo os dois últimos veículos sobre rodas. 

Esta pesquisa visa analisar a capacidade das VBTP, utilizadas pelo Exército Brasileiro, 

de proteção à tropa nas mais diversas missões que o combate moderno exija, seja de guerra ou 

não guerra. Para isso, serão investigadas algumas opções de emprego, entre VBTP e VBCI para 
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cada situação mencionada. Além disso, o trabalho pretende realizar uma comparação entre os 

blindados brasileiros e de grandes atores globais (EUA, Rússia e Alemanha) por suas destacadas 

forças blindadas, além de alguns países vizinhos na América do Sul que possuem VBCI 

(Argentina, Chile e Venezuela) 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objeto geral 

Comparar a operacionalidade entre Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal 

(VBTP) e Viaturas Blindadas de Combate de Infantaria (VBCI), sugerindo uma opção para o 

Exército Brasileiro futuramente, de acordo com as necessidades da Força. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

Delimitar o ambiente operacional. 

Levantar as características das Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal (VBTP), 

utilizadas pelo Exército Brasileiro. 

Apresentar exemplos de Viaturas Blindadas de Combate de Infantaria (VBCI) de países 

expoentes em forças blindadas (Alemanha, Estados Unidos e Rússia). 

Realizar uma comparação entre os blindados da infantaria brasileira e de alguns países 

da América do Sul (Argentina, Chile e Venezuela). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Essa pesquisa se enquadra como exploratória, visando investigar as características das 

Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal (VBTP), bem como das Viaturas Blindadas de 

Combate de Infantaria (VBCI), relacionando essas características com o combate moderno. O 

planejamento dessa pesquisa assumiu o caráter de pesquisa bibliográfica, utilizando revistas 

científicas, trabalhos de conclusão de curso e sítios da internet relacionados ao assunto e de 

pesquisa documental, baseando-se em manuais do Exército Brasileiro e Ministério da Defesa. 

 Essa pesquisa se define como qualitativa, pois o foco é analisar as características das 

Viaturas Blindadas que serão apresentadas, com o intuito de permitir o entendimento da 

necessidade de evolução e modernização dos meios blindados do Exército Brasileiro, mais 

especificamente, da Arma de Infantaria. Utilizou-se também a pesquisa histórica de conflitos 

em que foram empregadas tropas blindadas, como a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Guerra do Golfo (1990), Grozny na Chechênia (1994-

1996) e a Operação Thunder Run, durante a Invasão do Iraque (2003). 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho tem foco nas viaturas empregas pela Infantaria, não abrangendo os 

Carros de Combate (CC), característicos da Cavalaria.  

 

2.2 AMBIENTE OPERACIONAL 

 

Segundo Lind (2005), a guerra da era moderna pode ser dividida em quatro gerações. A 

primeira geração vai do período de 1648 a 1860 e era caracterizada pelo embate de dois Estados, 

que adotavam formações rígidas e bem definidas. A segunda geração veio como uma resposta 

à geração anterior devido ao surgimento de armamentos que elevavam o poder de fogo no 

campo de batalha, sendo marcada pelo grande emprego da artilharia. Na terceira geração, foi 

forte a guerra de manobra, exemplificada pela “blitzkrieg”, empregada pelo Exército Alemão 

durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa geração o importante já não era somente o poder de 

fogo, mas a velocidade e surpresa. Por fim, a quarta geração, mais marcante nos dias atuais, 

caracteriza-se pelo conflito entre Estado e grupos não estatais ou, simplesmente, Guerra 

Irregular. 
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Nos dias atuais, o surgimento de armamentos cada vez mais poderosos e eficientes faz 

com que a ideia de proteção da tropa seja uma prioridade. Somado a isso, existe o fator de não 

se conhecer o inimigo, característica predominante nos conflitos de quarta geração. Fazendo 

face a isso, é possível observar a mescla entre poder de fogo e proteção nas FT (Força Tarefa) 

blindadas, isto é, uma conformação entre Carros de Combate (CC) e Viaturas de Combate de 

Infantaria (VCI). 

De acordo com o Glossário de Termos e Expressões para Uso no Exército (2018, p. 165) 

a FT Blindada: 

De valor unidade, é organizada, equipada, instruída e adestrada com o binômio 

fuzileiro-carro para operar como elementos de choque das Brigadas Blindadas e 

Brigadas de Cavalaria Mecanizada, com vistas a destruição de forças inimigas, seja 

por meio do combate embarcado, seja por meio do combate desembarcado. De valor 

subunidade é organizada, equipada, instruída e adestrada com pelotões de fuzileiros 

blindados e pelotões de carros de combate para operar como elemento de choque das 

FT BIB, FT RCC e RCB. 

Conflitos recentes confirmam a eficiência e influência do meio blindado no campo de 

batalha. Para exemplificar, segundo Mesquita (2015), na Operação Thunder Run (março de 

2003) na Invasão do Iraque (2003), onde foi empregada uma brigada blindada com Carros de 

Combate (CC) e Viaturas Blindadas de Combate de Infantaria (VBCI) para atacar a cidade de 

Bagdá. Nessa operação, as tropas blindadas americanas estabeleciam objetivos específicos em 

um investimento seletivo.  

[...], as frações blindadas e mecanizadas devem, sempre que possível, se valer da 

agressividade. Após um detalhado exame de situação, com ênfase primordial na 

Inteligência, os planejadores devem considerar penetrar as defesas inimigas com 

rapidez, buscando conquistar pontos específicos da área humanizada, como aconteceu 

no Thunder Run. (MESQUITA, 2015) 

A Operação foi um sucesso para a tropa blindada. A proteção blindada conferiu à tropa, 

segurança para prosseguir até o objetivo. “A grande mobilidade fornecida pelas viaturas permite 

alcançar os objetivos tempestivamente, inviabilizando aos oponentes o tempo de reorganização, 

dificultando-lhes manobrar.” (MESQUITA, 2015) 
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Figura 1 – Operação Thunder Run 

 

Fonte: Defesanet (www.defesanet.com.br) 

 

Outro exemplo é a Guerra do Golfo (1990), onde foram utilizados o CC Abrams e a 

VBCI Bradley, que podiam engajar diretamente alvos a mais de 4.000m de distância. Além 

disso, essas viaturas possibilitavam à tropa o combate embarcado, sendo necessário o 

desembarque apenas no momento de se conquistar o objetivo. Resultado do emprego desse 

meio foi a rápida solução do conflito. (SANTOS, 2011) 

Nos dias atuais, com a maioria dos conflitos ocorrendo em ambientes urbanos, ou áreas 

humanizadas, novos desafios vêm surgindo aos veículos blindados. 

Os ambientes urbanos, por sua constituição (prédios, becos, vielas), possibilita ao 

oponente inúmeras oportunidades de se camuflar e surpreender a força que ali atuar. Em 

Grozny, durante o conflito da Chechênia (1994-1996), essas características demonstraram ser 

o maior obstáculo aos russos, que tentavam tomar aquela cidade. Os separatistas chechenos, 

agindo em pequenos grupos e utilizando-se da cobertura de edifícios, disparavam, com lança-

rojões AC, a partir de níveis superiores aos blindados russos, causando-lhes inúmeras baixas. 

(SANTOS, 2011) 

Os resultados do conflito levaram o exército russo a rever alguns fatores, como a 

necessidade de se desenvolver uma blindagem que resistisse às novas armas AC, incremento 

da tecnologia embarcada, bem como o aprimoramento do sistema de armas. 
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Outro desafio ao emprego dos blindados é o deslocamento em vias urbanas, que por vezes 

são impedidos por obstáculos, como a construção de fossos no meio das vias, e em outras, 

surpreendidos por explosivos improvisados, causando a baixa das viaturas e a morte de seus 

tripulantes e passageiros. (SANTOS, 2011) 

As características das frações blindadas permitem ainda conduzir o combate não 

linear, empregando o máximo poder de combate no local e momento decisivo, 

buscando sempre valorizar a rapidez das ações, da ofensiva e da surpresa. O defensor, 

em uma localidade, que é confrontado com essas condições tem reduzida a sua 

capacidade de resistir. Dessa forma o emprego de meios blindados continua sendo um 

fator de sucesso no combate urbano. (MESQUITA, 2010, p.6) 

 

2.2.1 Situação de guerra 

 

O Manual de Campanha EB70-MC-10.223, Manual de Operações, define situação de 

guerra como: “Situação na qual o poder militar é empregado na plenitude de suas características 

para a defesa da pátria, principal e mais tradicional missão das forças armadas e para a qual 

devem estar permanentemente preparadas.” 

 

2.2.2 Situação de não guerra 
 

O Manual de Campanha EB70-MC-10.223 define situação de não guerra como: 

Situação na qual o poder militar é empregado de forma limitada, no âmbito interno e 

externo, sem que envolva o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias 

especiais. Normalmente, o poder militar será empregado em ambiente interagências, 

podendo não exercer o papel principal. 

 

 

2.2.3 Emprego de blindados em Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências 

 

Segundo o Manual de Campanha EB70-MC-10.223, Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências:  

São operações executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos ou instituições 

(governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, nacionais ou 

internacionais), definidos genericamente como agências. [...] Destinam-se a conciliar 

interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos ou propósitos 

convergentes que atendam ao bem comum. Buscam evitar a duplicidade de ações, a 

dispersão de recursos e a divergência de soluções, levando os envolvidos a atuarem 

com eficiência, eficácia, efetividade e menores custos. 

Seguindo as definições do Manual de Operações, existem algumas circunstâncias 

especiais em que, mesmo na situação de não guerra, podem envolver o combate propriamente 

dito no contexto das Operações de Cooperação e Coordenação com Agências, são elas: 

 Garantia dos poderes constitucionais;  
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 Garantia da lei e da ordem;  

 Atribuições subsidiárias;  

 Prevenção e combate ao terrorismo;  

 Sob a égide de organismos internacionais;  

 Em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e  

 Outras operações em situação de não guerra. 

Em situações como as citadas acima, existe necessidade de prover segurança a tropa. 

Isso se faz pela proteção oferecida pelos veículos blindados.  

Segundo uma publicação de Severo (2019) na Revista “Doutrina Militar Terrestre”, as 

experiências adquiridas nas operações militares realizadas no Rio de Janeiro nos últimos anos 

mostram que as VBTP M-113, EE-11 URUTU e MR Guarani, empregadas pelo Exército 

Brasileiro, apresentaram resultados satisfatórios no que se refere a proteção da tropa contra 

forças adversas que portam armamentos de baixo calibre. Além disso, o emprego das viaturas 

nesse tipo de operação é muito relevante quanto ao poder dissuasório.  

De acordo com Severo (2019), numa comparação entre os três blindados, os blindados 

que apresentaram melhores resultados foram a VBTP-MR Guarani e EE-11 URUTU, seguidos 

do M-113. Levou-se em consideração aspectos como:    

Flexibilidade, confiabilidade, facilidade de manutenção,  segurança proporcionada, 

facilidade de acesso para embarque e desembarque, rusticidade, efeito dissuasório, 

ruído, consumo de óleo lubrificante, consumo de combustível, autonomia, capacidade 

de transporte, visão noturna, armamento de dotação, proteção do atirador, existências 

de seteira para realização do tiro embarcado, medidas de combate a incêndio, entre 

outros. (SEVERO, 2019) 

O M-113 se destacou pela flexibilidade, por ser mais fácil de manobrar em vias mais 

apertadas e ter maior facilidade em superar obstáculos. (SEVERO, 2019) 

 

2.3 VIATURA BLINDADA DE TRANSPORTE DE PESSOAL  

 

“As Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal (VBTP), também denominadas 

internacionalmente como Armoured Personnel Carrier (APC), são veículos de combate 

blindados projetados para transportar a infantaria para o campo de batalha.” (Pereira, 2017) 

Segundo Jamerson de Oliveira (2009, p. 6), citado por Silva (2010, p. 50), “Um Veículo 

Blindado de Transporte de Pessoal (VBTP) é utilizado para o transporte de tropas e 

equipamento. Ao contrário do carro de combate, é mais leve e possui menos blindagem e 

armamento [...]” 
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As VBTP podem possuir rodas ou lagartas e são geralmente armadas com apenas uma 

metralhadora. Em geral, não são projetadas para tomar parte em combates que se 

caracterizam pela execução de fogos diretos, mas para transportar tropas para o campo 

de batalha a salvo de estilhaços e emboscadas. Incluem-se como exemplos desta 

categoria de viaturas os modelos M113 americano e brasileiro M113-BR (sobre 

lagartas), o VAB francês (sobre rodas), o holandês-alemão GTK Boxer (sobre rodas), 

o BTR soviético (sobre rodas), o Urutu e o Guarani brasileiros (sobre rodas). (Pereira, 

2017) 

O Exército Brasileiro tem a sua disposição: o VBTP M113-B, como também sua versão 

modernizada, o VBTP M113 A2 MK1 (VBTP-BR), o EE-11 Urutu, fabricado pela extinta 

Engesa e o VBTP-MR 6x6 Guarani. 

O VBTP-MR 6x6 Guarani é o mais moderno entre os veículos blindados brasileiros. De 

produção nacional, esse carro sobre rodas é o primeiro com proteção antiminas. Possui 

blindagem capaz de resistir a munições de calibre 7,62 mm perfurante, podendo ser adaptado 

para resistir a disparos de calibre .50, com blindagem adicional. (QUATRORODAS, 2014) 

Além disso, tem possibilidade de empregar três tipos de reparo para o seu armamento 

principal: a torre Platt, uma torre manual para metralhadora .50, a torre REMAX, que leva esse 

mesmo armamento e é automatizada e a torre não tripulada UT-30BR, sendo esta, a que oferece 

maior poder de fogo, com um canhão automático 30mm e lançador de granadas fumígenas 

76mm. 

O VBTP M113-B e a VBTP M113-BR são viaturas sobre lagartas dotadas com 

blindagem de duralumínio, capaz de resistir a projéteis de calibre 7,62mm. Assim como o 

VBTP-MR 6x6 Guarani, possui capacidade anfíbia. Seu armamento principal é uma 

metralhadora .50, empregada manualmente. (BRASILEMDEFESA, 2012) 

O EE-11 Urutu é uma viatura sobre rodas, fabricada pela extinta empresa Engesa. É 

empregado pelo Exército Brasileiro desde a década de 70. Esse blindado vem sendo 

gradualmente substituído pelo VBTP-MR 6x6 Guarani, porém ainda se encontra presente em 

algumas organizações militares do Exército. (INFODEFENSA, 2018) 

 

2.3.1 M113 

 

“A VBTP M113 surgiu nos anos 1950 nos Estados Unidos” (Pereira, 2017, p. 47). 

Segundo a revista Doutrina Militar Terrestre (2018, p. 24), a VBTP M113 passou por diversas 

modificações até chegar ao modelo norte-americano mais atual, M113A3. Dentre essas 

mudanças, as mais significativas são: substituição do motor a gasolina por um a diesel, 

melhorias no sistema de arrefecimento e suspensão, adição de quatro lançadores de granadas 
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fumígenas, além do acréscimo de um sistema de filtragem QBRN, reforço na blindagem inferior 

e proteção antiminas. 

“No início da década de 50, o Brasil estabeleceu um acordo militar com os EUA, 

segundo o qual o Exército Brasileiro adquiriu 584 unidades da VBTP M113, que foram 

efetivamente utilizadas até 1972, ainda na versão a gasolina”. (PEREIRA, 2017, p.47) 

No Brasil, a VBTP M113 sofreu alterações semelhantes à do seu país de origem. A 

primeira foi a modernização para uma versão a diesel, no lugar da versão a gasolina, pelo alto 

consumo, e a colocação de uma torre que a diferenciava das VBTP M113 utilizadas no mundo, 

com isso recebendo o nome de VBTP M113B. A empresa responsável pela modernização foi a 

Motopeças Transmissões S.A, de Sorocaba-SP. (PEREIRA, 2017, p.48) 

Com a chegada do Carro de Combate Leopard 1A5 nos RCC (Regimento de Carros 

de Combate) verificou-se que as viaturas que transportavam os fuzileiros numa FT, 

isto é, a VBTP M113B, não acompanhavam os Leopard, perdendo assim os fuzileiros 

parte de sua mobilidade na FT (BOTELHO; STORTI, 2016). 

Assim, optou-se pela modernização das VBTP M113B, através de FMS (Foreign 

Military Sales). 

“O Brasil, por intermédio do Pq R Mnt/5 (Parque Regional de Manutenção/5), com sede 

em Curitiba-PR, e em parceria com a empresa norte americana BAE Systems, iniciou o trabalho 

de modernização da VBTP M113B”. (BOTELHO; STORTI, 2016) 

Lima e During (2011), bem como Botelho e Storti (2016) listam as principais novidades 

da VBTP M113BR: 

- Substituição do motor a Diesel da Mercedes-Benz OM32A, que fornecia 180HP, por 

um Detroit Diesel 6V53T com 265 HP, um ganho relevante na potência do veículo. 

- Escolha da unidade de transmissão cross drive Allison TX100-1, permitindo a VBTP 

alcançar a velocidade máxima de 61Km/h. 

- Redução do peso da viatura de 12000Kg para 11440Kg. 

- Novo tanque de combustíveis com capacidade de 360L, 40L superior ao anterior 

- Substituição do alternador, que antes fornecia 80 amperes, agora passa a fornecer 200 

amperes. Essa mudança possibilita a instalação de optrônicos, bem como um sistema de 

comunicações mais moderno, a Falcon III da empresa Harris. 
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Figura 2 - VBTP M113-BR 

 

Fonte: Tecnodefesa (www.tecnodefesa.com.br) 

 

2.3.2 EE-11 Urutu 

 

A VBTP EE-11 Urutu é um blindado sobre rodas, com capacidade anfíbia. Este blindado 

possui duas camadas de blindagem, podendo conduzir até 14 (quatorze) militares equipados. 

(RIBEIRO, 2018) 

 

2.3.2.1 Armamento 

 

O armamento principal do EE-11 Urutu pode ser uma metralhadora 7,62 mm ou .50, 

que são instaladas em uma torre centralizada na estrutura do carro, ficando atrás do motorista e 

a esquerda. O atirador pode, inclusive, utilizar um periscópio com visão noturna. (RIBEIRO, 

2018) 
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Figura 3 - VBTP EE-11 Urutu

 

Fonte: Defesanet (www.defesanet.com.br) 

 

2.3.2.2 Proteção blindada 

 

O EE-11 Urutu possui blindagem composta por uma placa de dupla camada bimetálica, 

com o exterior bem mais resistente que o interior, sendo de 12 mm na sua parte frontal e por 

uma blindagem de 6 mm no restante da viatura. A proteção blindada oferecida por essa placa 

está ligada à sua espessura, sendo garantido pelo fabricante do carro, proteção completa contra 

calibre 7,62 mm perfurante. (RIBEIRO, 2018) 

 

2.3.2.3 Mobilidade 

 

O EE-11 Urutu é dotado de um motor Detroit Diesel 6V-53T 6-cilindros, refrigerado a 

água. Com esse motor, o veículo possui 260HP, podendo chegar a 2.800 RPM. Todo esse 

conjunto é acoplado a uma transmissão automática Allison, com quatro marchas a frente e uma 

a ré. (RIBEIRO, 2018) 

Em termos de velocidade, a VBTP pode alcançar até 105 Km/h em estrada. (RIBEIRO, 

2018) 

Além disso, o EE-11 Urutu possui capacidade anfíbia, tendo que, para isso, pressurizar 

os eixos da frente e da retaguarda. Na água, a viatura pode alcançar até 8 Km/h, sendo guiado 



 
 
 

22 
 

por dois lemes a retaguarda da viatura e ligados ao volante. Pode, também, transpor obstáculos 

verticais de no máximo 60 cm. (RIBEIRO, 2018) 

 

2.3.2.4 Outros aspectos 

 

“É possível equipar a VBTP com sistema de proteção Químico, Biológico e Nuclear 

(QBN), equipamento de visão noturna e um guincho com capacidade de 5.000 Kg”. (RIBEIRO, 

p. 10, 2018) 

 

Tabela 1 - Especificações técnicas da viatura Urutu EE-11 

Dados gerais 

Peso máximo (com carga): 

Peso máximo (sem carga):  

Altura mínima sobre a água:  

Capacidade do tanque de combustível:  

 

13.980 Kg 

12.680 Kg 

300 mm 

350 l 

Motor 

 

Cilindrada total: 

Potência: 

Detroit Diesel (2 tempos), modelo 

6V53T 

5.211 cm³ 

260 HP a 2800 rpm 

Trasmissão Allison MT-643, automática 

Desempenho 

Autonomia em terra: 

Autonomia na água:  

Aceleração de 0 a 32 Km/h:  

Máximo obstáculo vertical: 

Rampa máxima:  

Inclinação lateral máxima:  

Raio mínimo de giro:  

Ângulo de entrada:  

Ângulo de saída:  

 

700 Km a 70 Km/h 

70 Km a 8 Km/h 

8.0 seg. 

600 mm 

60%. 

30% 

10 m 

60º 

40º 
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Casco Monobloco, com placas bimetálicas 

blindadas 

Propulsão na água Sistema por hélices, com direção feita 

por timão 

Sistema Elétrico Bateria 24V (duas baterias 12 V em 

série) 

Versões do EE-11 Urutu Transporte de tropas; Assalto; 

Antitanque; Antiaéreo; Apoio logístico; 

Manutenção e recuperação; Ambulância. 

 

Fonte: Universal Importação, Exportação e Comércio LTDA. 

 

2.3.3 VBTP-MR 6x6 Guarani 

 

“O Projeto GUARANI tem o objetivo de dotar o Exército Brasileiro de uma nova 

família de blindados sobre rodas. A Viatura Blindada de Transporte de Tropa Média 

de Rodas GUARANI (VBTP-MR GUARANI) 6x6 é a primeira viatura desse projeto 

entregue”. (CARRILHO, 2014, apud, RIBEIRO, 2018) 

 

2.3.3.1 Armamento 

 

Na VBTP-MR 6x6 Guarani podem ser utilizados três tipos de sistema de armamentos, 

sendo eles: uma torreta com armas de acionamento manual, uma REMAX ou a UT-30, uma 

torre com canhão 30mm, sendo esses dois últimos sistemas remotamente controlados de dentro 

do blindado. (BRASIL, 2015) 

O blindado que estiver com a REMAX tem a opção de instalar uma metralhadora 

7,62mm ou uma .50. Além disso, esse sistema serve, também, como meio de observação, pois 

conta com moderno meio optrônico. Esse equipamento pode detectar alvos até 5.000m de 

distância, mostrando-se um bom meio auxiliar para a tomada de decisões do comandante. Outra 

possibilidade dessa torre é o cálculo de compensação balístico, alimentado por sensores que 

levam em consideração temperatura, velocidade do vento e velocidade do alvo. (DE 

OLIVEIRA, 2017, apud, RIBEIRO, 2018) 
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Figura 4 - VBTP-MR Guarani 

 

Fonte: Brasil em Defesa (www.brasilemdefesa.com)  

 

2.3.3.2 Proteção blindada 

 

Conforme for o acréscimo da blindagem adicional, o nível de proteção do Guarani pode 

ser aumentado. Na configuração básica, a VBTP-MR 6x6 Guarani é capaz de resistir a impactos 

de estilhaços de artilharia 155mm a 80m e disparos de Fuzil 7,62 mm X 51 Perfurante (Perf) a 

30 m. Com a blindagem adicional, há um ganho de eficiência e a proteção é suficiente contra 

estilhaços de artilharia 155 mm a 60 m e disparos de armamentos com calibre até 14,5 mm. 

(BRASIL, 2017) 

Além disso, esse blindado tem proteção antiminas capaz de sustentar explosões de até 

6kg de trotil sob qualquer roda. (BRASIL, 2017) 

Outro diferencial é sua reduzida assinatura térmica e baixo ruído sonoro, que lhe 

oferecem relativa proteção. 
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2.3.3.4 Mobilidade 

 

O Guarani possui um motor diesel Cursor 9, da FPT Industrial, que lhe oferece potência 

máxima de 383HP. Sua transmissão automática de 6 velocidades leva o carro a alcançar até 

90Km/h (BRASIL, 2015). Tem a possibilidade de ser aerotransportada, tanto no C-130, quanto 

no KC-390. (BRASIL, 2017) 

Outro facilitador dessa viatura é a possibilidade de se abastecer tanto com diesel, como 

com querosene de aviação ou combinação de ambos.  

Possui relativa capacidade em transpor obstáculos, podendo subir rampa frontal de até 

60% de inclinação, rampa lateral de 30% e ultrapassar degrau de 0,5m. Assim como o Urutu 

EE-11, é uma viatura anfíbia, sendo que para isso conta com dois propulsores de hélices, 

proporcionando maior mobilidade no campo de batalha. (BRASIL, 2015) 

 

Figura 5 - Desempenho em obstáculos da VBTP-MR Guarani 

 

Fonte: BRASIL, 2017 

 

2.3.3.5 Outros aspectos 

 

Um considerável avanço na VBTP-MR 6x6 Guarani é o sistema de Comando e 

Controle. Esse blindado conta com dois rádios Harris Falcon III com GPS integrado, um 

intercomunicador Thales SOTAS, um computador Geocontrol CTM1-EB e software GCB 

(Gerenciador do Campo de Batalha). (RIBEIRO, 2018) 

Esse sistema permite a aplicação do conceito de “consciência situacional” e emprega 

um software de gerenciamento do campo de batalha com comunicação externa sem 

fio, estrutura para tráfego de voz, dados e imagens, além de ser totalmente integrado 

à estrutura eletrônica da viatura e do sistema de armas. (RIBEIRO, 2018) 
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Essa viatura possui um sistema capaz de detectar e extinguir incêndio, capacidade de 

operação noturna, GPS e um sistema de mira laser que, quando ativo, comanda 

automaticamente a torre do canhão, alinhando-a na direção do inimigo. (BRASIL, 2015) 

 

Figura 6 - Características da VBTP-MR Guarani 

 

Fonte: Brasil em Defesa (www.brasilemdefesa.com) 

 

2.4 VIATURA BLINDADA DE COMBATE DE FUZILEIRO OU VIATURA BLINDADA 

DE COMBATE DE INFANTARIA 

 

De acordo com Da Silva e Silveira (2016), o pós 2ª Guerra Mundial foi marcado pela 

escalada armamentista e pelo desenvolvimento de novas tecnologias, onde pode-se reforçar o 

surgimento e desenvolvimento de potentes armas anticarro para fazer face aos blindados. 

As tropas de fuzileiros, particularmente nos conflitos árabe-israelenses, como o do 

Líbano em 1982, utilizaram-se de viaturas blindadas de transporte de pessoal – VBTP 

M113 – para prover uma maior mobilidade e proteção às suas tropas no interior das 

localidades. Essa proteção era dada essencialmente contra disparos de armas de 

pequeno calibre, não sendo suficiente contra a nova ameaça anticarro dos mísseis e 

lança-rojões (Da Silva; Silveira,2016). 

As vulnerabilidades das VBTP, como baixa blindagem e poder de fogo limitado a 

metralhadoras como armamento principal, ficaram evidentes principalmente quando as VBTP 

eram dissociadas dos carros de combate (CC). 

Nesse contexto, surgiram principalmente no final dos anos 70 e 80 do século passado, 

as viaturas blindadas de combate de fuzileiros. Normalmente dotadas de um canhão 

de grande cadência de tiro de calibre superior a 20mm, sistemas optrônicos de direção 
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e controle de tiro e blindagem maior que as VBTP da geração anterior, incrementaram 

o poder de combate das tropas de fuzileiros (Da Silva; Silveira, 2016). 

 

Esse tipo de viatura tem a mesma finalidade das VBTP, no que se trata do transporte de 

pessoal. 

A diferença básica entre uma VBCI e uma VBTP está em sua blindagem e poder de 

fogo que deve ser maior que esta última. Uma VBCI deve possibilitar que seus 

homens combatam a maior parte do tempo embarcado e em um conflito armado de 

nível médio a intenso. Já uma VBTP tem por finalidade transportar tropas, feridos e 

equipamentos até o campo de batalha de forma segura, porém sem a capacidade de 

combater embarcado. Normalmente utilizada em conflitos de baixa intensidade 

(ROSA, 2013). 

As Viaturas Blindadas de Combate de Infantaria (VBCI) fazem parte das Viaturas 

Blindadas de Infantaria (VBI) juntamente com as Viaturas Blindadas de Transporte de 

Pessoal (VBTP). (ROSA, 2013) 

 

Tabela 2 - Principais Viaturas Blindadas de Combate de Infantaria (VBCI) 

VBCI País Gu Armamento Peso V. Máx 

PUMA ALE 3+6 -Can 30mm 

-Mtr 5,56mm 

31,45 ton/ 

41 ton (blindagem 

adicional) 

70 Km/h 

Marder 1A3 ALE e CHI 4+5 -Can 20mm 

-Mtr 7,62 

32,18 ton 75 Km/h 

M2A3 Bradley EUA 4+6 -Can 25mm 

-Mtr 7,62mm 

-Míssel AC TOW 

30,4 ton 66 Km/h 

T-15 Armata RUS  -Can 30mm 

-Mtr 7,62mm 

-Mísseis Kornet–

EM  

42 ton 70 Km/h 

TAM VCTP ARG 3+8 -Can 20mm 

-2 x Mtr 7,62mm 

27,5 ton 75 Km/h 

BMP-3 VEN 3+7 

 

-Can 100mm 

-Can 30mm 

-Mtr 7,62mm 

18,7 ton 72 Km/h 

Fonte: Autor 
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2.4.1 Emprego das VBCI em grandes atores globais 

 

2.4.1.1 Alemanha 

 

Segundo Morgero (2018, p. 65), a tropa que utiliza blindados sobre lagartas, é a 

infantaria blindada do Exército Alemão, enquanto as equipadas com blindados sobre rodas são 

tropas de infantaria mecanizada. 

Na Alemanha a viatura blindada de combate de Infantaria denomina-se 

‘Schützenpanzer’. Esses veículos devem ter a capacidade de acompanhar os carros de 

combate, provendo suporte e proteção, particularmente contra a Infantaria inimiga 

dotada de armamento anticarro. A Infantaria alemã também emprega viaturas 

blindadas de transporte de pessoal, com a finalidade específica de conduzir as tropas 

com segurança nos deslocamentos ou até as proximidades dos objetivos, não sendo 

adequados para o combate embarcado. (MORGERO, 2018, p.64)  

Diante da necessidade de existir uma tropa de infantaria que pudesse ser empregada em 

Forças-Tarefas com carros de combate, oferecendo proteção suficiente durante o transporte, o 

Exército Alemão passou a utilizar a Viatura Blindada de Combate de Infantaria MARDER. 

“O MARDER possui um canhão de 20mm, uma proteção mínima contra calibre de .50 e a 

capacidade de transportar um total de três tripulantes e até oito militares equipados”, além de 

sistemas anticarro MILAN.  

Com a adoção do CC Leopard 2, o Exército Alemão necessitava de uma VBCI mais 

moderna, que pudesse agir em conjunto a esse blindado. A solução que se chegou foi o 

desenvolvimento da VBCI PUMA.  

O PUMA possui como armamento principal um canhão automático MK30-2/ABM de 

30mm e uma Mtr 5,56mm como armamento secundário. Seu motor a diesel de 1.073 HP 

permite que o blindado alcance a velocidade máxima de 70 km/h, mesmo com suas 31,45 

toneladas. Quando está reforçada com blindagem adicional, pode chegar a 41 ton. Além dessas 

características tem grande consciência situacional, sendo que com um mínimo de 6 câmeras, o 

PUMA pode cobrir 360º. (DEFESANET, 2015) 

Desde 2010, a VBCI PUMA vem substituindo gradualmente o MARDER, que ainda 

está sendo utilizado pelo Exército Alemão. Até 2030, a previsão é que todas as unidades de 

Panzergrenadiere estejam equipadas com os carros PUMA. (MORGERO, 2018) 
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Figura 7 - VBCI PUMA 

 

Fonte: Defesanet (www.defesanet.com.br)  

 

O blindado sobre rodas mais moderno empregado pelo exército alemão é o 8x8 Boxer. 

A versão “Transporte de Tropas” pesa 35 ton e conta com um motor de 700 HP, proporcionando 

ao carro a velocidade máxima de 100 Km/h. Esse blindado pode transportar 3 tripulantes mais 

8 fuzileiros equipados. “O conceito de projeto modular do Boxer permite várias configurações 

para diferentes missões”, inclusive existe uma versão com armamentos mais poderosos, como 

“a torre não-tripulada que tem o canhão automático de 30mm e os mesmos sistemas óticos 

usados no Blindado de Combate de Infantaria PUMA”. (DEFESANET, 2015) 

Outro ponto de destaque é a proteção contra minas e IEDs. 
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Figura 8 - VBTP 8x8 Boxer 

 

Fonte: Military Today (www.military-today.com)  

 

2.4.1.2 Estados Unidos 

 

Segundo a Military Today, no contexto da Guerra Fria, o Exército americano, para fazer 

frente ao IFV BMP-1 soviético, iniciou em 1972 o desenvolvimento de uma VBCI que 

substituísse as VBTP M-113. O resultado que se chegou é o M2 Bradley, que tem como versão 

mais moderna o M2A3.  

O VCI M2 Bradley é capaz de resistir a disparos de 30mm na sua parte frontal e de 

14,5mm na sua lateral. Conta com blindagem reativa explosiva que pode resistir a tiros de RPG.  

Quanto ao armamento, o M2A3 Bradley possui um canhão Bushmaster 25mm 

estabilizado e uma metralhadora coaxial de 7,62mm. Também possui um lançador de míssil 

guiado anticarro TOW.  

Seu motor a diesel Cummins VTA-903T fornece uma potência de 600HP, suficiente 

para que o blindado alcance a velocidade máxima de 66 Km/h na estrada e 7 Km/h na água 

(capacidade anfíbia). Sua guarnição é composta por três operadores mais seis fuzileiros. 
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Figura 9 - VBCI M2A3 Bradey 

 

Fonte: Military Today (www.military-today.com) 

 

O Stryker M1126 ICV é a versão de transporte de pessoal da família Stryker, família de 

blindados sobre rodas. Esse carro pesa 18,5 ton, podendo chegar a 22,8 ton com o acréscimo de 

kit de proteção contra IED, blindagem tipo gaiola (SLAT) e blindagem reativa. À semelhança 

da VBTP-MR Guarani, oferece proteção contra munição de calibre 7,62mm comum, bem como 

14,5mm se estiver com blindagem adicional. Essa viatura não possui capacidade anfíbia. 

(DEFESANET, 2017) 

Em relação aos armamentos, o M1126 possui um reparo automatizado, M151 Protector, 

que “pode comportar uma metralhadora cal. 50 M2HB”, além de lançadores de granadas Cal 

40mm. O Stryker, com as experiências adquiridas nos constantes conflitos que é empregado, 

vem sendo modernizado. A versão mais moderna contará com um motor Caterpillar C9 de 456 

hp e algumas unidades com canhão 30mm de giro estabilizado e operação remota. 

(DEFESANET, 2017) 
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Figura 10 - VBTP M1126 Stryker 

 

Fonte: Military Today (www.military-today.com) 

 

2.4.1.3 Rússia  

 

A VBCI russa mais moderna é o T-15 Armata. Esse blindado transporta até nove 

fuzileiros e proporciona uma boa proteção com blindagem reativa tipo ERA (explosive reactive 

armor) na parte frontal, além de proteção ativa AFGANIT. Esta proteção é constituída por dez 

tubos lançadores que são acionados quando alguma ameaça é detectada. Sensores posicionados 

ao redor da torre proporcionam capacidade de detecção em 360º graus. Conta, também, com 

doze lançadores de granadas fumígenas. (DEFESANET, 2016) 

Montada no teto está a torre remotamente controlada equipada com um canhão 30 mm 

de dupla alimentação, uma Mtr 7,62 mm e um sistema de lançamento de mísseis 

Kornet – EM guiado a laser nos dois lados da VBCFuz; Esse sistema conta com 

mísseis de ogiva Tandem, HEAT e termobáricas, que são extremamente eficazes em 

operações em ambiente humanizado. O Kornet – EM possui alcance máximo entre 

8.000 e 10.000 metros. (DEFESANET, 2016) 

Mais um diferencial desse blindado é o seu sistema de controle de tiro computadorizado 

com câmeras termais estabilizadas e telêmetro laser. (DEFESANET, 2016) 
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Figura 11 - VBCI T-15 Armata 

 

Fonte: Defesanet (www.defesanet.com.br ) 

 

De acordo com artigo publicado no site Defesanet (2017), o blindado sobre rodas mais 

moderno da Rússia pertence à família Bumerang. O chassi 8x8 chamado VPK-7829 foi 

“lançado inicialmente nas versões da Viatura Blindada de Combate de Fuzileiros (VBC Fuz) 

K-17 e da Viatura Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) K-16”. 

A blindagem dessa família resiste a disparos de calibre 14,5mm, sendo possível aplicar 

blindagem adicional. 

A versão K-16 pode transportar até 8 fuzileiros equipados e à semelhança da VBTP-MR 

Guarani possui bancos que não são presos no chão para atenuar os efeitos de uma possível 

explosão causada por dispositivos explosivos improvisados (IED). 

A versão K-17 possui uma torre automática com um canhão 30mm e uma metralhadora 

7,62mm. Além disso, conta com dois lançadores de míssil guiados por laser Kornet-EM. O peso 

dessa viatura é aproximadamente 25 ton e possui um motor com 750HP, que combinado a uma 

transmissão automática, permite que o carro alcance a velocidade máxima de 100 Km/h. A 

viatura pode possuir ainda o sistema Afganit de proteção ativa. 
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Figura 12 - VBCI Bumerang K-17 

 

Fonte: Military Today (www.military-today.com) 

 

2.4.2 VBCI na América do Sul 

 

2.4.2.1 Chile 

 

De acordo com Souza Junior (2010), o Exército Chileno após ter sofrido uma 

reestruturação a partir de 2003, teve seus meios blindados concentrados nos Batallones de 

Infantería Blindada pertencentes às Brigadas Acorazadas.  

Os principais blindados utilizados pela Infantaria chilena são o M-113 e o Marder 1A3, 

sendo este último a espinha dorsal da infantaria blindada. 

A VBCI Marder 1A3 pesa 32,18 ton e pode chegar à velocidade máxima de 75Km/h. 

Essa viatura comporta uma guarnição de três homens mais seis fuzileiros. Em relação ao seu 

sistema de armamentos, possui como armamento principal um canhão do modelo Rheinmetall 

MK 20 Rh 202 de 20mm e como armamento secundário uma metralhadora 7,62mm, além de 

lançadores fumígeno com seis granadas. O blindado conta também, com um dispositivo de 

visão noturna para o comandante e um sistema DQBRN.  
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Figura 13 - VBCI Marder 1A3 

 

Fonte: Plano Brasil (www.planobrazil.com.br) 

 

2.4.2.2 Argentina 

 

A Argentina é um dos poucos países na América do Sul que conta com uma VBCI ou 

VCTP (Vehículo de Combate de Transporte de Personal), como é chamado esse tipo de 

blindado naquele país.  

De produção nacional, o TAM VCTP pertencente à família TAM (Tanque Argentino 

Médio). 

O TAM VCTP conta um motor a diesel, que desenvolve 720 HP, acoplado a uma 

transmissão da marca Renk, de 6 velocidades, podendo chegar a velocidade máxima de 75 

Km/h. Conta, ainda, com um canhão modelo Oerlikon KAD 18 de 20mm e uma metralhadora 

calibre 7,62mm, além de outra metralhadora do mesmo calibre, remotamente controlada, a 

retaguarda da viatura. Possui também 4 lançadores de granadas de 88mm em cada lado da torre. 

(DEFESANET, 2018) 

Dentre outras características desse carro, é possível destacar sua capacidade de 

transportar oito fuzileiros equipados, um peso de 27,5 toneladas e uma autonomia 570 Km ou 

870 Km com tanques adicionais. (DEFESANET, 2018) 
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Figura 14 - TAM VCTP 

 

Fonte: Defesanet (www.defesanet.com.br ) 

 

O TAM VCTP foi amplamente empregado em conflitos internos na Argentina e em 

missões de paz da ONU. (DEFESANET, 2018) 

 

Figura 15 - TAM VCTP em Missão de Paz da ONU 

 

Fonte: Defesanet (www.defesanet.com.br) 
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2.4.2.3 Venezuela 

 

De acordo com Souza Junior (2010), a principal VBCI empregada pelo Exército 

venezuelano na atualidade é o Veículo de Combate de Infantaria (VCI) BMP-3, de produção 

russa. 

O BMP-3 é um veículo com capacidade anfíbia que pesa 18,7 ton e alcança a velocidade 

máxima de 72 Km/h. Esse blindado pode transportar três militares como guarnição mais sete 

fuzileiros. 

Quanto aos armamentos, a VBCI possui um canhão 100mm e um canhão 30mm como 

armamento principal e como secundário uma metralhadora 7,62mm. 

 

Figura 16 - VBCI BMP-3 

 

Fonte: Defesanet (www.defesanet.com.br) 
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3 CONCLUSÃO 
 

“Face a evolução da arte da guerra, o EB tem investido em capacitação de pessoal e na 

aquisição de novos materiais de emprego militar” (MATHIAS; JONSON; SANTOS, 2017) 

Nesse contexto, observa-se que com a evolução dos meios militares no combate 

moderno, é imprescindível que o Exército Brasileiro se mantenha parelho das grandes potências 

e, principalmente, dos seus vizinhos da América do Sul. Sabe-se, no entanto, que devido às 

restrições orçamentárias não é possível empregar a mesma quantidade de recursos dos países 

que, historicamente, investem grandes quantias em suas Forças Armadas.  

No que se refere às operações enquadradas na situação de não guerra, as Viaturas 

Blindadas de Transporte de Pessoal, já mencionadas, empregadas pelo Exército se mostram 

adequadas, sendo a blindagem compatível com os armamentos utilizados pela força adversa, 

ou seja, de baixo calibre.  

Essas viaturas também se mostram adequadas pelo seu peso, de 11 a 16,5 toneladas, do 

M113 e Guarani, respectivamente, diminuindo os efeitos colaterais em infraestruturas urbanas. 

Destaca-se negativamente nesse aspecto, a VBTP M113-BR, que apesar da utilização de 

lagartas de borracha, ainda causam maior dano que blindados sobre rodas. 

De acordo com a comparação já mencionada nesse trabalho, quanto ao desempenho 

entre a VBTP-MR Guarani, EE-11 URUTU e M113-BR nas Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências, esta última fica atrás. 

Seguindo uma comparação entre a VBTP-MR Guarani, principal viatura blindada sobre 

rodas do Exército Brasileiro, e blindados empregados pelos países elencados (Alemanha, 

Estados Unidos, Rússia), verifica-se que o Guarani apresenta características semelhantes com 

as melhores da categoria no mundo. Esse aspecto é possibilitado, principalmente, pela 

capacidade modular do Guarani, que pode contar com um amplo sistema de armamentos, 

tecnologia embarcada e capacidade de se instalar blindagem adicional (add-on). 

Já em uma situação de guerra, em que os recursos militares são utilizados em sua 

plenitude, os armamentos empregados pela força adversa são mais poderosos. Isso, associado 

às características do combate moderno, marcado pela atuação de forças irregulares, exige uma 

maior capacidade de proteção blindada da tropa. 

Destaca-se nesse cenário a Viatura Blindada de Combate de Infantaria (VBCI). O 

processo de modernização do M113B para a versão M113-BR, deu uma sobrevida ao blindado, 

contudo não alterou decisivamente a sua capacidade operacional. O Brasil emprega essas 

viaturas como se fossem VBCI, porém elas não atendem as principais características de uma, 
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tais como: capacidade de acompanhar os modernos Carros de Combate (CC), blindagens 

eficazes contra armamentos de maior calibre, ou mesmo RPG, além de um sistema de 

armamentos mais poderoso. 

É possível verificar a defasagem tecnológica das tropas blindadas brasileira quando se 

observa os países da América do Sul que possuem VBCI, tais como Chile, Venezuela e 

Argentina. Com exceção da última, que desenvolveu a sua família de blindados no final do 

século passado, as outras nações iniciaram um processo de modernização em suas Forças 

Armadas no início dos anos 2000, de forma que optaram pela aquisição de viaturas da 

Alemanha e Rússia, respectivamente.  

Diante dessa realidade, vê-se a necessidade que ocorra um estudo para verificar a 

viabilidade em se adquirir uma VBCI para equipar as tropas blindadas do Exército Brasileiro, 

em substituição da VBTP M113-BR. Para isso, deve-se realizar posteriormente um estudo sobre 

os impactos logísticos e doutrinários que resultaria a mudança, já que não é o objetivo desse 

trabalho. 

Com o trabalho, é possível observar que alguns fatores são importantes para a escolha 

de uma nova VBCI, são eles: a blindagem da viatura, relação potência por peso do blindado, o 

sistema de armamento a ser utilizado, quantidade de fuzileiros a serem transportados e a forma 

de aquisição. 

Em relação a blindagem, observa-se que as VBCI mais modernas possuem proteção 

contra calibres mais expressivos de 14,5mm a 30mm em alguns casos. Algo em torno dessa 

proteção seria ideal. Além disso, a modularidade na viatura seria um fator decisivo, pois um 

acréscimo de blindagem reativa ou ativa seria eficaz contra armamentos anticarro. 

Com o aumento da blindagem, o peso da viatura naturalmente será maior. O peso das 

VBCI levantadas nesse trabalho vai de 18,7 a 32,12 ton (BMP-3 e Marder 1A3, 

respectivamente). Para a escolha do peso da viatura, Mathias, Jonsson e Santos em publicação 

na revista “Ação de choque” levam em consideração: 

[...] características das áreas operacionais do continente (AOC), como a capacidade 

de estradas e pontes, consistência do solo e malha ferroviária limitada, aliada a 

condicionantes como orçamento de defesa, capacidade de apoio logístico e mesmo 

disponibilidade de campos de instrução adequados. 
Com isso é possível concluir que um peso ideal estaria próximo ao da viatura empregada 

pela Venezuela, BMP-3, ou seja, em torno de 20 ton. 

Aliado a essa questão, deve ser feito a escolha de um motor, cuja relação HP/ton seja 

compatível com a necessidade da VBCI acompanhar os Carros de Combate mais modernos. 
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No que se refere ao sistema de armamentos, o blindado deve ter como armamento 

principal um canhão de 20 ou 30mm, sendo esse último calibre mais adequado, visto que as 

VBTP-MR Guarani já utilizam a UT-30, facilitando a logística com munições. Como 

armamento secundário, a escolha de uma metralhadora 7,62mm é adequada. A opção de um 

armamento anticarro também seria uma boa opção, pois dará ao blindado maior poder de 

combate no contexto das Forças-tarefa (FT).  

Para manter a constituição do Grupo de Combate (GC) com nove homens, o blindado 

deverá ter espaço para um motorista, um atirador para o canhão de alto calibre e nove fuzileiros 

equipados. 

Para a aquisição de novas VBCI, temos duas opções: desenvolvimento de uma nova 

plataforma com tecnologia nacional ou compra de produtos oferecidos por outros países, com 

transferência de tecnologia.  

A primeira hipótese é benéfica no que tange ao fomento da Base Industrial de Defesa e 

independência tecnológica, não tendo o Brasil, risco com possíveis paradas no ressuprimento 

de peças por parte do país fornecedor. Porém, o desenvolvimento de tecnologia depende de 

grandes investimentos, além de recursos humanos altamente qualificados. Com a 

imprevisibilidade de investimento nas Forças Armadas, é mais difícil manter a continuidade de 

um projeto voltado para o desenvolvimento de novas viaturas. 

A segunda hipótese apresenta pontos positivos como a facilidade em se adquirir um 

material pronto e com menos recursos empregados. Um exemplo de sucesso foi a aquisição dos 

CC Leopard 1A5 da Alemanha. 

Ao observar aspectos referentes ao Estado brasileiro é possível ver a importância de se 

manter um Exército capacitado. O Brasil possui uma das maiores porções territoriais, é uma 

das 10 maiores economias do mundo, detém vários recursos naturais valiosos, ocupa posição 

de destaque na América Latina e possui forte participação nas relações internacionais junto à 

ONU. Esses são alguns fatores que confirmam a veracidade de tal posicionamento. 

Desta forma, conclui-se que o processo de atualização e modernização das forças 

blindadas deve ser contínuo. Seguindo essa ideia, deve-se substituir as VBTP M113 BR, que 

mesmo sendo uma versão modernizada, são inadequadas para o combate moderno. 

O Exército, embora seja empregado de forma progressiva nas crises e na guerra, deve 

ser constituído por meios modernos e por efetivos muito bem adestrados. A Força 

deverá manter-se em permanente processo de transformação, buscando, desde logo, 

evoluir da era industrial para a era do conhecimento. (END-PND, 2012, p. 76) 
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