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RESUMO 

 

 

 

A dissertação apresenta a relação entre a escolha, feita pelo Exército Brasileiro, do 
LMV - “Light Multirole Vehicle” como sua viatura blindada leve e as possíveis 
mudanças trazidas, pelas capacidades desta viatura, no contexto da Cavalaria 
Mecanizada (C Mec). Seu objetivo é analisar as ações a serem adotadas pelo 
Exército Brasileiro para a correta utilização do LMV e destacar os impactos positivos 
proporcionados por esta utilização para a tropa de C Mec. Para isso, este trabalho 
foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, questionário com militares 
especializados e entrevistas com militares de destacada experiência profissional na 
área. A coleta de dados e a análise comparativa das viaturas existentes no pelotão 
de cavalaria mecanizado (Pel C Mec) com o LMV, possibilitaram a qualificação das 
possíveis vantagens, trazidas por esta nova viatura, frente à realidade das tropas de 
Cavalaria Mecanizadas. Sendo assim, a comparação das viaturas atuais do grupo 
de exploradores (G Exp) do Pel C Mec com o LMV, possibilitou a inferência do 
aumento de capacidades desta tropa e de algumas adaptações necessárias para o 
emprego correto deste MEM. A pesquisa busca proporcionar melhores condições às 
tropas C Mec para integrar uma nova plataforma blindada (Bld) em suas frações, 
visando a capacitação adequada dos futuros operadores e o correto emprego do 
LMV. Ao final do trabalho, a hipótese apresentada é confirmada, destacando o 
aumento das capacidades do G Exp a partir da utilização do LMV e dos meios 
optrônicos adicionados a sua tecnologia embarcada. Além disso, evidenciou-se a 
importância de uma padronização para capacitação dos militares que irão operar a 
plataforma LMV. 
 

 

Palavras-chave: Capacidades. Capacitação. Cavalaria Mecanizada. Grupo de 

Exploradores. Light Multirole Vehicle. 

.   



RESUMEN 

 

 

 

La disertación presenta la relación entre la elección, hecha por el Ejército Brasileño, 
del LMV - "Light Multirole Vehicle" como su vehículo blindado ligero y los posibles 
cambios traídos, por las capacidades de este vehículo, en el contexto de la 
Caballería Mecanizada (C Mec). Su objetivo es analizar las acciones a ser 
adoptadas por el Ejército Brasileño para la correcta utilización del LMV y destacar 
los impactos positivos proporcionados por esta utilización para la tropa de C Mec. 
Para eso, este trabajo fue desarrollado por medio de investigación bibliográfica, 
cuestionario con militares especializados y entrevistas con militares de destacada 
experiencia profesional en el área. La recolección de datos y el análisis comparativo 
de los vehículos existentes en el Pel C Mec con el LMV, posibilitaron la calificación 
de las posibles ventajas, traídas por este nuevo vehículo, frente a la realidad de las 
tropas de Caballería Mecanizada. Por lo tanto, la comparación de los vehículos 
actuales del Grp Expl del Pel C Mec con el LMV, posibilitó la conclusión del aumento 
de capacidades de esta tropa y de algunas adaptaciones necesarias para el empleo 
correcto de este MEM. La investigación busca proporcionar mejores condiciones a 
las tropas C Mec para integrar una nueva plataforma Bld en sus fracciones, 
buscando la adecuada capacitación de los futuros operadores y el correcto empleo 
del LMV. Al final del trabajo, la hipótesis presentada es confirmada, destacando el 
aumento de las capacidades del Grp Expl a partir del uso del LMV y de los 
dispositivos ópticos añadidos a su tecnología embarcada. Además, se evidenció la 
importancia de una estandarización para la capacitación de los militares que 
operarán la plataforma LMV. 
 

 

Palabras clave: Capacidades. Capacitación. Caballería Mecanizada. Grupo de 
Exploradores. Light Multirole Vehicle.  
.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao se realizar qualquer trabalho ou estudo acerca de blindados, é inevitável 

citar alguns momentos da história recente, onde ocorreram as mudanças mais 

significativas desta plataforma de combate. Com o fim da 1ª Guerra Mundial, viu-se 

a importância de uma produção em massa dos carros de combate blindados, pela 

vantagem proporcionada no combate de trincheiras. 

A 1ª Guerra Mundial (1914-1918) introduziu modificações importantes na 
Arte da Guerra. Até então, desde a Antiguidade, a mobilidade das forças era 
aceita como elemento importante para a obtenção da vitória. Acabava 
ganhando aquele comandante que conseguia surpreender o adversário, 
deslocando rapidamente suas tropas para atacar nos locais onde a defesa 
era mais fraca. Nesse sentido a cavalaria desempenhava papel 
importantíssimo, mas, logo no início do conflito, ficou claro que seria suicídio 
manobrar cavalos contra posições defensivas equipadas com 
metralhadoras e artilharia de tiro rápido. (...) Começou então um longo 
período de confrontos desgastantes, onde cada palmo de terreno 
conquistado ao inimigo exigia enorme dispêndio de munição e vidas 
humanas. (...) Algo precisava ser feito: ou se encontrava um meio de 
romper as linhas de trincheiras, ou o conflito prosseguiria até o esgotamento 
humano e material de ambos os contendores. Este "algo" foi o tanque de 
guerra, nova arma introduzida pelos britânicos em fins de 1916, mas só 
empregada em massa nos últimos meses de conflito. A indústria automotiva 
ainda engatinhava no início do século XX: as técnicas de construção eram 
primitivas, os motores fracos e pouco confiáveis e os sistemas de 
transmissão precários. Mas a ideia parecia boa (...) um veículo blindado, 
capaz de proteger seus ocupantes do fogo das armas leves da infantaria e 
dos estilhaços da artilharia, capaz de superar barreiras de arame farpado e 
posições de metralhadoras, abrindo caminho para a posterior passagem da 
infantaria amiga e evitando as perdas registradas até então. Com o apoio 
indisfarçado de Winston Churchill, que ocupava o cargo de Primeiro-Lorde 
do Almirantado, vários protótipos foram construídos e testados até se 
chegar a forma básica batizada Mark 1. Na realidade, o segredo que 
envolveu a construção daqueles veículos foi tão grande que, quando os 
primeiros exemplares foram embarcados para a França, estavam cobertos 
com lona e nelas escrito "Water Tank-British Army" (tanque de água para o 
Exército Britânico). Daí nasceu o nome que genericamente conservam até 
hoje (Daróz, 2009). 

 

Recentemente, nos conflitos como a guerra do Golfo (1991), guerra do 

Afeganistão (2001) e a guerra do Iraque (2003), entre outros, a modernização dos 

meios de combate blindados, aliada ao seu constante desenvolvimento tecnológico, 

mostrou ao mundo a importância desta ferramenta no combate moderno. Dá-se, 

então, uma enorme busca por ganho tecnológico e bélico em diversos exércitos, o 

que ocasionou, também, mudanças em suas doutrinas e atualizações nas formas de 

combater. 
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Neste contexto de buscar a modernização e acompanhar o desenvolvimento 

da tecnologia voltada para a guerra, o Exército Brasileiro (EB) procura manter-se 

atualizado, tanto doutrinariamente, quanto em dotação de material de emprego 

militar (MEM). Por sua vez, o Governo Nacional também entende a importância, para 

seus mecanismos de defesa, desta evolução contínua no que se refere aos 

assuntos militares. 

Nesse viés, o Governo brasileiro aprovou e publicou, em dezembro de 2008, 

a Estratégia Nacional de Defesa (END), documento que estabeleceu diretrizes para 

a adequada preparação e capacitação das Forças Armadas, afim de garantir a 

segurança do país, tanto em tempo de paz, quanto em situações de crise.A END foi 

elaborada pelo Ministério da Defesa e revisada em 2012, tendo publicada sua 

versão atual.   

Após desencadeado o planejamento para atender às demandas da END, o 

Estado-Maior do Exército (EME) criou, em abril de 2010,a Assessoria Especial de 

Gestão e Projetos (AEGP) para iniciar a gestão de quatro principais projetos: 

GUARANI, SISFRON1, DEFESA ANTIAÉREA 2e OCOP3. Porém, com o crescimento 

da demanda de gestão de diversos outros projetos, viu-se a necessidade da criação 

de um órgão capaz de gerir, em sua plenitude, os Projetos Estratégicos do Exército 

(PEE). Surge, então, por meio da Portaria nº 134-EME, de 10 de setembro de 2012, 

o Escritório de Projetos do Exército (EPEx), o qual, distribuiu os projetos do PEE em 

um Portfólio Estratégico do Exército que se subdivide em Dimensão Humana, 

Defesa da Sociedade, e Geração de Força. 

No subportfólio “Defesa da Sociedade” encontra-se, dentre outros, o Programa 

Guarani, o qual visa transformar as Organizações Militares (OM) de Infantaria 

Motorizada em Mecanizada (Inf Mec), além de modernizar as OM de Cavalaria 

Mecanizada (C Mec). Para isso, estão sendo desenvolvidas ou adquiridas novas 

viaturas, denominadas Nova Família de Blindados Sobre Rodas (NFBSR), 

possuindo, como “carro-chefe” do projeto, a Viatura Blindada de Transporte de 

Pessoal Média de Rodas Guarani (VBTP-MR 6x6 Guarani), já empregada em 

algumas OM Mec da Força. 

 

                                                 
1
 SISFRON: Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras  

2
 Def AAe: Projeto de Defesa Antiaérea.  

3
 OCOP: Projeto Obtenção da Capacidade Operacional Plena. 
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1.1 PROBLEMA 

 

O EB visa desenvolver-se constantemente no que tange ao assunto Viaturas 

Blindadas (VB), buscando manter-se alinhado com o que existe de mais atual em 

diversos exércitos e no combate moderno. Sendo assim, surgiu a necessidade de se 

somar à NFBSR uma viatura leve, com características peculiares, denominada no 

Brasil de Viatura Blindada Multitarefa Leve de Rodas (VBMT-LR). 

Ao final do ano de 2013, o EME aprovou o estudo de viabilidade sobre a 

VBMT-LR como parte do Programa GUARANI. Em meados de 2015, as empresas 

finalistas do processo (AVIBRAS e IVECO) apresentaram a Proposta Técnico-

Comercial Final referente ao processo de Obtenção por Nacionalização da Viatura 

Blindada Multitarefa - Leve de Rodas (VBMT-LR). 

Após rigorosa análise das propostas e a conclusão de todas as etapas para a 

aquisição, a Diretoria de Fabricação do Exército (DF) informou que a VBMT-LR 

vencedora do processo foi o LMV (Light Multirole Vehicle) da empresa IVECO 

Defense, tudo isso publicado no Diário Oficial da União (DOU) Nº 74, de 19 de abril 

de 2016.Cabe ressaltar que a vitória citada, deu-se pela capacidade possuída pelo 

LMV em atender, da melhor forma possível, os ROB4 impostos pelo EB para que as 

expectativas sobre a nova VB fossem atendidas satisfatoriamente. Estes ROB 

seguirão anexos à pesquisa. 

Contudo, a aquisição de uma VBMT-LR configura-se em um processo sem 

precedentes dentro do EB. As tropas mecanizadas brasileiras nunca dispuseram de 

uma viatura com as características do LMV, as quais podem aumentar sobremaneira 

as possibilidades das tropas dessa natureza. 

Desta forma, faz-se necessário realizar uma análise acerca da implantação da 

referida viatura no âmbito do EB, em seus diversos aspectos. Dentro desta análise, 

surge o seguinte problema de pesquisa: como a tropa de Cavalaria Mecanizada do 

EB deve se adequar para o recebimento, operação e emprego do LMV?  

 

 

 

                                                 
4
 ROB – Requisitos Operacionais Básicos. Lista na qual consta os principais critérios e características que 

qualquer MEM, a ser adquirido pelo EB, deve possuir, atendendo seu grau de exigência e de conceituação.  
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1.2 OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as ações a serem adotadas pela 

tropa C Mec, desde o recebimento do LMV até sua utilização plena, ressaltando os 

impactos positivos que a utilização desta VBMT-LR proporcionará à tropa C Mec.  

A fim de viabilizar a análise em tela, pode-se listar os seguintes objetivos 

específicos:   

a. identificar as possibilidades trazidas pelo uso do LMV à tropa C Mec, 

principalmente, no que tange ao seu emprego tático segundo a doutrina atual; 

b. comparar, de forma sucinta, as possibilidades e limitações que a cavalaria 

mecanizada possui ao utilizar-se de suas viaturas táticas leves (VTL) atuais com as 

vantagens trazidas pela nova viatura; 

c. analisar as possíveis mudanças, em diversos níveis, dentro das frações C 

Mec, para a melhor utilização possível do LMV; 

d. elencar medidas cabíveis, a respeito da preparação dos militares da tropa 

C Mec, para a operação desta nova plataforma blindada. 

e. elaborar uma caderneta com informações, julgadas necessárias ao 

processo acima citado, juntamente com uma proposta de LP (Lista de 

Procedimentos) para a operação do LMV. 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

Com base no exposto, e levando-se em consideração a complexidade de se 

implementar uma nova plataforma de combate na Força Terrestre, pode-se formular 

as seguintes hipóteses, que serão testadas no decorrer da pesquisa:  

H0 –A Cav Mec do EB não necessita de preparação para receber a nova 

viatura, tendo em vista possuir larga experiência com VB; 

H1 – A Cav Mec do EB necessita de uma preparação prévia e um 

planejamento específico para o recebimento do LMV, observando-se o investimento 

e a tecnologia empregada nesta viatura e a ambição do largo e correto emprego da 

mesma. 

 
1.4 JUSTIFICATIVAS 
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A presente pesquisa buscou, sob a ótica da Doutrina Militar Terrestre, realizar 

uma análise acerca da implementação de uma nova plataforma de combate no 

âmbito da tropa C Mec. Durante o desenvolvimento deste trabalho, diversos fatores 

foram analisados de modo a auxiliar o processo de recebimento e de adaptação ao 

emprego do LMV. 

A referida análise se justifica pela capilaridade de ações a serem adotadas 

para a incorporação da nova VBMT-LR nas peças de manobra da Força. Um dos 

exemplos mais atuais de modernização blindada, ainda em curso, é a adaptação 

das tropas mecanizadas à VBTP-MR 6x6 Guarani, demonstrando o grau de 

complexidade existente em uma mudança deste vulto. 

Existe uma grande possibilidade de que mudanças doutrinárias ou conceituais 

venham a ocorrer, tendo em vista algumas mudanças trazidas por esta VB na tropa 

C Mec. Estas mudanças podem ser, desde um acréscimo do número de militares de 

suas frações, até na forma de atuação dessas frações no terreno pois, ao disporem 

de uma viatura leve com blindagem, poderão aumentar sua exposição ao inimigo, 

sua forma de progressão e aumentarão suas capacidades de sobrevivência. 

Com o desdobramento deste trabalho, procurou-se evidenciar a importância, 

para a tropa C Mec, de possuir uma VB com características inovadoras no EB e que 

se encontra atualizada, tecnologicamente, com as melhores viaturas leves do 

mundo. Consoante ao explicitar as vantagens desta aquisição, serão abordadas 

algumas ações julgadas indispensáveis para o bom aproveitamento, a correta 

operação, e o emprego, nos exercícios e operações, deste moderno material de 

emprego militar (MEM). 

Outro fator importante, abordado no decorrer da pesquisa, refere-se à 

formação dos Recursos Humanos. Mesmo que, em um primeiro momento, pareça 

um assunto simples, ficou evidenciado que, com a alta tecnologia integrada que a 

viatura possui, existe a necessidade de uma formação especializada dos militares 

que irão operar o LMV nos corpos de tropa. Sendo assim, regulações devem ser 

feitas e algumas ingerências no campo do Ensino Militar deverão ser consideradas e 

analisadas. 

A perspectiva é de que este estudo colabore para o norteio do processo de 

adaptação da tropa C Mec ao LMV. Auxilie, também, os diversos escalões no 

planejamento da capacitação do pessoal, para quetoda a tecnologia ofertada pelo 

LMV seja plenamente utilizada nas operações desenvolvidas pela tropa C Mec. 
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2 METODOLOGIA 

 

Este capítulo procura expor a metodologia empregada durante a pesquisa e 

seu desenvolvimento, visando a solução do problema e o atingimento dos objetivos 

deste trabalho. A análise será conduzida a partir do estudo das características, 

possibilidades e limitações do LMV buscando quantificar e/ou qualificar o impacto 

gerado pelo uso de uma viatura sem precedentes no contexto da tropa C Mec.  

Foram abordados, também, nesta seção os aspectos relativos à produção da 

revisão da literatura, da obtenção dos dados quantitativos/qualitativos e da análise 

dos mesmos. 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

No presente trabalhoanalisou-se, por meio de estudo, as características, 

considerando as possibilidades e limitações da VBMT-LR LMV IVECO (variável 

independente), em relação às possíveis mudanças trazidas pelo LMV à tropa C Mec 

a partir do recebimento e operação desta viatura (variável dependente). 

 

2.1.1 Variáveis 

 

Tendo-se como a variável independente da pesquisa, as características da 

VBMT-LR LMV IVECO, pode-se defini-la como sendo uma variável de cunho 

quantitativo e baseada em apenas um ponto principal: o estudo das características e 

dos dados técnicos da viatura, com foco na apresentação de suas capacidades 

técnicas e táticas, analisando se, ao ser empregada nas operações, atenderia às 

necessidades da tropa C Mec.  

Foram observados os seguintes indicadores: tipo e alcance do armamento 

(Armt); capacidade de tripulação; proteção blindada e mobilidade nas operações, 

analisando o modo como estes dados quantitativos podem influenciar na operação 

do LMV e no elemento manobra da tropa C Mec. Para isso, realizou-se uma 

pesquisa documental e bibliográfica, conforme o QUADRO 1. 
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Variável 

independente 
Dimensões Indicadores 

Forma de 

medição 

Características do 

LMV 

Capacidades Técnicas 

 

Tipo de Armt 
a) Revisão da 

literatura; e 

b) Manuais 

técnicos. 

Tripulação 

Blindagem 

Capacidades Táticas Mobilidade 

QUADRO 1– Operacionalização da variável independente 
Fonte: o autor. 

Após a observação da variável independente e atingidas as conclusões, foi 

analisado se a variável dependente – mudanças trazidas pelo LMV à tropa C Mec 

– atende aos interesses do EB. Pode-se defini-la como: o aumento do poder de 

combate das tropas C Mec em suas possibilidades e limitações; as possíveis 

adequações doutrinárias; ou ainda, as adaptações na formação dos recursos 

humanos (RH) que irão operar o LMV.  Por se apresentar como uma variável 

qualitativa, é importante que se leve em consideração que, no decorrer da análise, 

poderiamocorrer mudanças desta variável, interferindo sobre o resultado de algum 

dos objetivos específicos.  

Cabe ressaltar que, em diversos momentos deste estudo, quando se tratou de 

tropa C Mec, os dados numéricos e as características específicas foram 

exemplificados na Organização do Pelotão de Cavalaria Mecanizado (Pel C Mec), 

por ser esta fração o elemento básico de emprego de uma subunidade de Cavalaria 

Mecanizada, segundo especifica o manual C2-20 Regimento de Cavalaria 

Mecanizada (2002): 

b. Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (...) 
(6) O pelotão de cavalaria mecanizado (Pel C Mec) é o elemento básico de 
emprego do esquadrão. É a menor fração de emprego da cavalaria 
mecanizada. O pelotão está organizado com: grupo de comando, grupo de 
exploradores, seção de viaturas blindadas de reconhecimento, grupo de 
combate e peça de apoio.(BRASIL, 2002, p. 1-8) 

 

Dentro desta ressalva, é importante salientar que o emprego mais provável do 

LMV, dentro do Pel C Mec, seja no grupo de exploradores (G Exp), tendo em vista a 

carência de uma VB leve para essa fração, atualmente.  

A observação se dará na dimensão do preparo e emprego da tropa C Mec, 

sendo observados os seguintes indicadores: capacidades nas operações; 

formatação das frações (G Exp) e capacitação dos RH (formação de operadores), 

conforme o QUADRO 2. 
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Variável 

dependente 
Dimensões Indicadores Forma de medição 

Mudanças com 

o LMV 

 

Preparo e 

Emprego da 

tropa C Mec 

 

 

Capacidades nas 

Operações 

a) Revisão da 

literatura;  

b) Entrevistas; e 

c) Questionário. 

Formato do G Exp 

a) Revisão da 

literatura;  

b) Entrevistas; e 

c) Questionário. 

Formação de Operadores 

a) Revisão da 

literatura; e 

b) Entrevistas. 

QUADRO 2– Operacionalização da variável dependente 
Fonte: o autor. 

Torna-se importante verificar durante a pesquisa, principalmente por meio do 

questionário, se o ganho material e tecnológico trazido pelo LMV atende aos anseios 

das frações C Mec, mais precisamente o G Exp, no que tange à sua participação 

nos diversos tipos de operação.  

De modo a otimizar o trabalho, procurou-seatentar apenas para as possíveis 

mudanças que viessem a influenciar a doutrina vigente, excetuando-se da análise 

necessidades estruturais e outros fatores externos à tropa C Mec como, por 

exemplo, instalações (garagens) e logística (manutenção e apoio direto do 

fabricante).    

 

2.2 AMOSTRA 

 

Para que se possa viabilizar a contento o estudo da variável dependente 

deste trabalho, é imperativo que o universo dos questionados seja composto por 

militares – Oficiais e Sargentos – afetos aos assuntos e atividades ligadas às VB. 

Militares que trabalham diariamente ou trabalharam de forma efetiva com este tipo 

de MEM e que, dessa forma, possuam condições de avaliar o problema exposto e 

gerar conclusões de acordo com conhecimentos pré-adquiridos e com a participação 

em atividades práticas.  

De modo geral, os militares que servem ou já serviram em algum Regimento 

de Cavalaria Mecanizada (RC Mec) e, assim, compuseram um Pel C Mec - fração 

básica de emprego da Cavalaria que utilizaria, no seu G Exp, o LMV como VB de 
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dotação - são os mais aptos a fornecer os dados buscados na pesquisa. Isso 

porque, ao integrarem uma tropa C Mec, esses militares participaram de atividades 

práticas no terreno, podendo inferir deduções acerca das possibilidades, limitações e 

necessidades dos G Exp para o cumprimento de suas missões em proveito do Pel C 

Mec e, consequentemente, de seu R C Mec. 

Outro ponto importante seria a afinidade dos militares entrevistados com uma 

VB semelhante ao LMV, para que possam tornar, a partir de suas experiências com 

blindados, os resultados do presente trabalho mais fidedignos. Por ser o Guarani a 

única VB, em uso no Brasil, pertencente à NFBSR (mesma do LMV), procurou-se 

priorizar os militares que, dentro do universo já citado, possuam o Curso de 

Operador da VBTP-MR Guarani – realizado no Centro de Instrução de Blindados (CI 

Bld) - e que já tenham utilizado essa VBTP em algum exercício militar, de modo a 

qualificar as características desta VB, tão semelhante às do LMV, nos resultados da 

pesquisa.    

Desta forma, os critérios de inclusão determinados para a participação nesta 

pesquisa, os quais se deram de forma não-aleatória e intencional, são: 

- Ser oficial ou sargento da arma de Cavalaria– por serem os únicos 

militares aptos a participar das atividades dentro das frações da cavalaria 

mecanizada;  

- Ter servido ou estar servindo em algum RC Mec ou Esqd C Mec, 

exercendo de forma prática alguma função no Pel C Mec, pois é na constituição 

desta fração que se encontram os G Exp, os quais dotariam o LMV no caso de seu 

emprego na tropa C Mec; e 

- Terem realizado o Curso de Operação da VBMT – MR 6x6 Guarani, no 

CI Bld, pois é a VB, existente no EB, que mais se assemelha ao LMV no tocante às 

características técnicas. 

Em números, a população considerada é de 50 militares(N). A partir da 

população total, representada pelos militares de cavalaria afetos à tropa C Mec e 

que possuem o Curso de Operação do Guarani, a amostra consistirá em 44 militares 

(n), para que, segundoRodrigues(2005, p. 71), o quadro a seguir representará: 
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[...] a quantidade de elementos (n) quedeverá conter uma amostra, de 
acordo com a população estudada (N), considerando uma margem de erro 
de 10% entre a média amostral e a média populacional, e 5% de 
probabilidade de que os resultados encontrados na pesquisa devam-se ao 
acaso. 

 

 

N n N N N n N n 

10 10 80 66 350 183 4000 351 

20 19 90 73 400 196 5000 357 

30 28 100 80 450 207 6000 361 

40 36 150 108 500 217 7000 364 

50 44 200 131 1000 277 8000 367 

60 52 250 152 2000 322 9000 368 

70 59 300 169 3000 341 10000 370 

QUADRO 3- Tamanho amostral (n) em função do tamanho populacional (N). 
Fonte: o autor. 
 

A participação deu-se de forma voluntária, após um contato prévio. Tal 

público pôde ser contatado, na forma de e-mailparticular ou telefone, através do 

banco de dados do Centro de Instrução de Blindados. 

Asentrevistas, presentes no QUADRO 2, foram realizadas com o Ten Cel 

Geovanini, atual Comandante do Centro de Instrução de Blindados. 

Primeiramente, foi entrevistado o Ten Cel Geovanini,por possuir grande 

experiência, prática e teórica, com VB. Além disso, está no comando da OM 

responsável pela formação e adestramento dos RH relativos à operação e 

manutenção da grande maioria das tropas blindadas do EB, inclusive a tropa C Mec. 

Partindo-se do resultado das análises, pode-se alterar parte do processo de 

levantamento de dados e realizar, assim, três ou mais entrevistas com militares que 

participaram ou participam de forma direta no planejamento e/ou execução do 

processo de criação da NFBSR do EB.  

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa aplicada, de cunho qualitativo 

e, por vezes, quantitativo. O resultado da pesquisa poderá acarretar em sugestões 

de diversas modificações ou adaptações para que a cavalaria mecanizada receba e 

opere o LMV da melhor forma possível, abordando, assim, soluções para futuros 

problemas reais que a referida tropa encontrará.   

No tocante ao objetivo da pesquisa, a abordagem foi feita de forma descritiva, 
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baseada em um estudo bibliográfico e documental das fontes de consulta 

disponíveis acerca do assunto. Durante o desenvolvimento do trabalho, teve-se 

como um dos objetivos realizar uma análise minuciosa do LMV, de modo a 

apresentar esta nova plataforma de combate em sua plenitude. 

A utilização do método indutivo na condução das análises e na apreciação 

dos dados coletados, proporcionou ao trabalho resultados mais concretos para o 

que se deseja. Desta forma, à medida que a coleta de dados foi desenvolvida e seus 

resultados foram analisados, pôde-se inferir diversos aspectos advindos da 

aquisição desta viatura, bem como elucidar acerca das mudanças ou adaptações as 

quais estarão sujeitas as frações da tropa C Mec. 

Como já fora mencionado, foram utilizados alguns procedimentos técnicos 

durante a realização da pesquisa, buscando elucidar a relação entre as variáveis 

apresentadas, quais sejam: a pesquisa bibliográfica e documental e o levantamento. 

Para este último, as técnicas escolhidas foram a coleta bibliográfica e documental, o 

questionário e a entrevista. 

 

2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 
A fim de buscar um embasamento teórico que proporcione um alicerce de 

informações e conhecimentos, reuniu-se, em um primeiro momento, materiais 

didáticos referentes ao MEM aqui abordado. Por ser um projeto inovador, pouca 

literatura foi encontrada no nível nacional, porém, como forma de comparativo, pode-

se verificar diversos materiais de outras VB semelhantes no mundo. Neste tema, 

tem-se, como principal publicação, em nível nacional, a edição nr 122 da revista 

Segurança & Defesa de 2016, a qual será citada neste trabalho. 

No tocante ao que se refere à cavalaria mecanizada, dentro de todas as 

esferas que foram abordadas na pesquisa, buscou-se os principais manuais e 

Cadernos de Instrução do EB, que puderam contribuir com as pesquisas e o 

embasamento teórico das diversas informações e dados apresentados e 

confrontados. 

Além desse material, buscou-se também, as publicações oficiais do EB e do 

Diário Oficial da União (DOU), que tratam do projeto NFBSR, já citado, desde sua 

concepção até a evolução dos últimos acontecimentos.       
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Para limitar a pesquisa, em todos os documentos pesquisados, somente 

foram considerados os documentos disponibilizados de forma integral, em fonte 

confiável, com autor e data disponibilizados, considerando os mesmos aspectos de 

inclusão e exclusão descritos na seção a seguir. 

 

2.3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

A fase inicial da pesquisa teve como foco apresentar, com o maior 

detalhamento possível, as características gerais do LMV, seus dados técnicos 

destacando os de maior interesse, além de realizar um pequeno comparativo com as 

Viaturas Táticas Leves (VTL) utilizadas pelos principais exércitos do mundo, 

mostrando o alinhamento do EB com a evolução mundial em termos de VTL. 

Congruente a isso, o próximo passo pretendido foi realizar um breve comparativo do 

LMV com a VTL utilizada atualmente pela Cavalaria Mecanizada e, com isso, 

proporcionar um primeiro impacto acerca do hiato tecnológico e operacional 

existente entre as duas viaturas.  

Logo após esta etapa, surgiu a intenção de citar algumas atividades cruciais 

desenvolvidas pela tropa C Mec durante seu emprego, principalmente nas 

Operações de Reconhecimento. Foi elaborado um comparativo, à luz das 

possibilidades e limitações operacionais, durante a execução das referidas 

atividades por parte de um Pel C Mec, ora dotado do LMV, ora dotado da VTL atual.  

Dando prosseguimento na pesquisa, foram abordados os aspectos atinentes 

ao processo de inserção de uma nova plataforma de combate no âmbito EB, com 

ênfase para a Cavalaria Mecanizada. Foram citadas, de forma enxuta, as principais 

dificuldades encontradas na implementação da VBMT-MR 6x6 Guarani, 

vislumbrando as possíveis dificuldade vindouras com a chegada do LMV. Com isso, 

abordando a parte do problema referente às necessidades para a formação dos RH.   

Buscando alicerçar esta fase da pesquisa, foram reunidos os referenciais 

teóricos e as demais fontes de consulta disponíveis para que fosse atingida, a 

contento, a análise minuciosa citada anteriormente.  

Somando-se às consultas bibliográficas encontradas, tanto em manuais, 

quanto nas publicações encontradas via internet, analisou-se as informações e 

conclusões trazidas pelo questionário, que será aplicado nos termos já 

mencionados.  
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A fim de corroborar com a análise dessas informações, foi exposto o resultado 

obtido com a entrevista, de modo a somar todo o conhecimento inferido na mesma, 

com as bases teóricas já abordadas para a solução de parte do problema 

apresentado.   

Os critérios para que os diversos dados disponíveis sejam inclusos na 

pesquisa, foram considerados os seguintes: bibliografias acerca dos dados técnicos 

do LMV, publicações oficiais das etapas do processo de inclusão da VBMT-LR à 

NFBSR e publicações de veículos de informação idôneos, haja vista a escassez de 

material publicado desta viatura no Brasil.    

Foram excluídas da pesquisa as publicações com notícias defasadas sobre o 

processo de inserção do LMV, materiais que abordem assuntos ultrapassados no 

escopo das VTL, informações com desenhos de pesquisa pouco definidos ou de 

fontes não confiáveis e as publicações que exprimam meramente opinião do escritor 

sem possuir uma base teórica.  

 

2.3.3 Instrumentos 

 

Para dar início ao presente trabalho utilizou-se, como instrumento, apenas 

uma coleta bibliográfica e documental, tendo em vista que se buscou apresentar os 

dados do LMV e realizar uma análise inicial, de forma quantitativa, da viatura com 

seus comparativos.  

No prosseguimento da pesquisa, o levantamento de dados foi feito por meio 

da aplicação do questionário a um grupo de militares anteriormente especificado. 

Nesta oportunidade, dentro da ótica de militares de cavalaria, que ao cumprirem os 

pré-requisitos do grupo, se diferenciam dos demais ao nível desta pesquisa, será 

possível observar os seguintes pontos principais:  

- O nível de importância, para a tropa C Mec, da aquisição de uma VMBT-LR no 

cenário atual. Principalmente quanto ao possível aumento das capacidades 

operacionais desta tropa;  

- As significativas mudanças na forma de atuação dos Pel C Mec, principalmente de 

seu Grupo de Exploradores (G Exp); e  

- A grande importância da capacitação correta do RH que irá operar o LMV, afim de 

extrair o máximo dos recursos dessa VTL em prol do cumprimento das missões da 

tropa C Mec.     
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2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Por ocasião da análise dos dados referentes a nossa variável independente, 

foi adotado um processo simples de tabulação. Haja vista que, tratando-se de uma 

variável eminentemente quantitativa, a coleta de dados deu-se apenas por uma 

pesquisa bibliográfica, onde serão elencadas a características do LMV e seu dados 

técnicos.  

Com isso, os dados, obtidos através de um processo indutivo, foram 

compilados e apresentados em forma de tabela ou, se necessário, em forma de 

gráfico, facilitando a amostragem dos resultados da pesquisa. Esta última, 

possibilitou que fossem realizadas as inferências propostas inicialmente, com o 

diferencial de possuir, após a análise dos dados, subsídios concretos e corroborados 

pelo resultado da pesquisa.           
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

  

A fim de subsidiar a pesquisa com uma base teórica concreta, em um primeiro 

momento, buscou-se nos manuais doutrinários, já consolidados no âmbito do EB, 

todo o material relativo ao uso de viaturas blindadas leves. Neste escopo, visou-se 

abordar os aspectos doutrinários e as características da cavalaria mecanizada. 

Desta forma, a pesquisa priorizou os assuntos relacionados à esta tropa e os pontos 

onde a mesma poderia ser influenciada com a inserção do LMV. 

Em um segundo momento, foi abordado o Programa Guarani e sua Nova 

Família de Blindados Sobre Rodas (NFBSR) no que tange às suas evoluções; a 

inserção da VBTP-MR 6x6 Guarani no âmbito da Força Terrestre; e como 

consequência de algumas lições aprendidas neste processo anterior, foi analisada a 

necessidade de padronização e/ou estruturação para a capacitação dos futuros 

recursos humanos que irão operar o LMV. 

Após isso, foram abordadas as principais características do LMV, como forma 

de apresentação desta VB, evidenciando suas qualidades, as quais denotam a 

importância de um exército possuir tal tipo de MEM. Na sequência, buscou-se o que 

se tem de mais atualizado acerca do assunto: Viaturas Táticas Leves (VTL), como 

são mais comumente conhecidas as viaturas da natureza do LMV nos demais 

exércitos. Dessa forma, foram elencadas algumas VTL para fins de comparação com 

o LMV. Seguindo-se neste escopo, foi feita uma breve comparação com a VTL Rec 

MARRUÁ da empresa Agrale – viatura utilizada atualmente pelos G Exp – 

evidenciando as possíveis vantagens trazidas pelo LMV. 

 

3.1O EMPREGO DA CAVALARIA MECANIZADA 

 

O Emprego da Cavalaria, de uma forma geral, incluindo-se sua tropa 

mecanizada, é definido pelo manual C 2-1 Emprego da Cavalaria (1999) da seguinte 

forma: 

a. Em teatros de operações de grande amplitude, os oponentes não 
poderão, em princípio, constituir frentes contínuas, solidamente 
organizadas. As resistências concentrar-se-ão nos eixos, os quais 
constituirão as penetrantes dos exércitos. Sobre esses eixos as batalhas 
serão travadas, tendo por objetivos principais os entroncamentos rodo-
ferroviários. Porém, entre os grupamentos de forças, se abrirão longos 
intervalos desocupados ou fracamente defendidos, favoráveis à manobra. O 
comando priorizará manobrar por esses espaços livres, buscando 
desbordar ou envolver o grosso do inimigo pelo(s) flanco(s) vulnerável(eis). 
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Na impossibilidade de executar manobras de ala, atuará no sentido de 
romper o dispositivo adversário, seguido de ações enérgicas e profundas. 
b. O planejamento e a conduta da manobra de um grande comando em 
operações baseiam-se, necessariamente, nas informações, as quais são 
obtidas, entre outros, pelos reconhecimentos aéreos e terrestres. O 
reconhecimento terrestre somente poderá ser realizado por uma força 
capaz de atuar profundamente e com rapidez, bem como, de estabelecer e 
manter o contato com o inimigo. 
c. Para que a manobra tenha as maiores probabilidades de êxito, deve ser 
priorizado o fator surpresa. Uma das maneiras de consegui-lo consiste em 
dissimular o dispositivo do grosso, inclusive pela colocação de uma força 
interposta entre este e o inimigo, de forma a permitir que, com um mínimo 
de interferência do inimigo, o mesmo possa se articular livremente. 
d. A Cavalaria será melhor empregada em manobras de ala, desbordando 
ou envolvendo o inimigo fixado, procurando destruir ou fixar suas reservas, 
neutralizar ou destruir seus órgãos de comando e controle, de logística e de 
apoio ao combate, fazendo com que o inimigo seja destruído na posição e 
não possa retrair ou ser reforçado. 
e. Na impossibilidade de realizar uma manobra de ala e o comando tiver de 
se empenhar em uma batalha de ruptura, a Cavalaria é apta para romper o 
dispositivo inimigo, assim que seja aberta uma brecha. Desde que tenha 
conseguido ganhar terreno à retaguarda do inimigo, tomará como objetivo 
os pontos vitais de sua organização e procurará apossar-se das passagens 
obrigatórias para impedir seus movimentos, fixar ou destruir suas reservas 
ou impedir a chegada de reforços. Tão logo seja possível deverá ser 
lançada em aproveitamento do êxito. 
f. Após um ataque, se bem-sucedido, é preciso empreender, rapidamente, 
ações que conduzam ao aproveitamento do êxito e à perseguição. Em caso 
de insucesso, há necessidade de proporcionar segurança para o 
retraimento do grosso. Para todas essas ações, a força indicada deverá ser 
móvel e potente. 
g. Na ação retardadora e na perseguição, o emprego da Cavalaria 
alcançará os melhores resultados. Nessas operações, a Arma desenvolve, 
ao máximo, as possibilidades que lhe emprestam suas características. 
h. Na perseguição, o melhor emprego da Cavalaria é sobre os flancos e 
vias de retirada do inimigo. No curso dessas operações, o comandante de 
Cavalaria usará da maior iniciativa, lembrando que a rapidez e a audácia 
são fatores essenciais ao êxito(BRASIL, 1999, p. 2-23 e p. 2-24.) 

 

Porém, torna-se imperativo, neste momento da pesquisa, que se restrinja o 

emprego geral da Arma de Cavalaria, apenas para o viés de sua tropa mecanizada, 

tendo em vista que o objeto de nosso trabalho – a VBMT-LR LMV IVECO – 

mobiliaria, por suas características, esta tropa de natureza semelhante à sua.       

O manual C 2-20 Regimento de Cavalaria Mecanizada (2002) diz que a tropa 

de Cavalaria Mecanizada possui, por suas características, uma grande capacidade 

de emprego nas diversas operações, principalmente no cenário do combate 

moderno. As principais missões às quais essa tropa se destina são as operações de 

Reconhecimento e Segurança, sejam estas no contexto das operações ofensivas ou 

defensivas. É considerada, para efeito de planejamento e emprego operacional, uma 

tropa blindada leve, sendo suas frações, as mais aptas a realizar missões de 

aproveitamento do êxito e de perseguição, tendo em vista as características do 
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material de que são dotadas.  

No manual C 2-20 Regimento de Cavalaria Mecanizada (2002) são elencadas 

como principais características da tropa C Mec a mobilidade, a potência de fogo, a 

proteção blindada, a ação de choque, o sistema de comunicações amplo e flexível e 

a flexibilidade. Todas estas características possibilitam à tropa C Mec realizar 

qualquer tipo de reconhecimento em largas frentes e grandes profundidades; 

cumprir missões de segurança; realizar operações de contra reconhecimento; 

realizar ligações de combate; ser empregado na segurança da área de retaguarda 

(SEGAR); nas operações de junção e realizar incursões. 

Apesar da Cavalaria Mecanizada reunir condições de atuar nos diversos tipos 

de operações, o manual C 2-1 Emprego da Cavalaria (1999) ao abordar a 

concepção do emprego da Cavalaria em geral, cita como principal participação da 

tropa C Mec a atuação antes do combate, da seguinte forma:     

a. No início das operações, a Cavalaria é empregada à frente das demais 
forças terrestres como elemento de segurança. Nessa oportunidade, 
concorre para a busca de informações sobre o inimigo e a área de 
operações e para a cobertura da concentração. Além disso, retarda o 
inimigo, realiza destruições e dificulta a sua concentração.  
b. Para executar tais missões, a Cavalaria manobra utilizando os espaços 
livres existentes na frente das primeiras forças postas em ação pelo inimigo 
e,aproveitando os intervalos que essas possam apresentar, opera atrás de 
suas linhas.  
c. No desempenho das missões de reconhecimento e segurança, 
asunidades e grandes unidades de Cavalaria trabalham em intima ligação 
com a Força Aérea (F Ae) e a Aviação do Exército (Av Ex)(BRASIL, 1999, 
p. 2-24). 
 

Raciocinando-se com o largo emprego da tropa C Mec, um importante fator, 

para fins de planejamento e execução das suas tarefas, é a análise das limitações 

que esta tropa possui no terreno. Tendo em vista que, para se aproveitar ao máximo 

as possibilidades já citadas e obter êxito nas missões impostas, deve-se atentar 

para os limites de emprego dessa tropa. Sendo assim, cabe a análise do que expõe 

o manual C 2-1 Emprego da Cavalaria (1999), no que tange às limitações da 

cavalaria mecanizada, nos seguintes termos: 
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As principais limitações da cavalaria mecanizada são: 
a. quanto ao inimigo 
(1) vulnerabilidade aos ataques aéreos; 
(2) vulnerável ao emprego de minas AC e obstáculos artificiais. 
b. quanto ao terreno e condições meteorológicas: 
(1) mobilidade restrita em terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos, 
cobertos e pantanosos; 
(2) necessidade de malha viária para apoiá-la; 
(3) vulnerabilidade às condições meteorológicas adversas que limitam a sua 
mobilidade, particularmente, através campo. 
c. quanto aos meios: 
(1) o ruído e a poeira prejudicam o sigilo; 
(2) necessidade de volumoso apoio logístico, particularmente, manutenção 
e suprimento classes III, V e IX(BRASIL, 1999, p. 8-3). 

 

3.1.1 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado 

 

O Pel C Mec, como já fora abordado, é a fração básica de emprego da 

cavalaria mecanizada. O CI 2-36_1 - Pel C Mec (2006), define essa fração, em suas 

generalidades, da seguinte forma: 

a. O Pelotão de Cavalaria Mecanizado é a unidade básica das forças 
mecanizadas,constituindo a peça de manobra do Esquadrão de Cavalaria 
Mecanizado. O Pel C Mec é constituído por cinco grupos: Grupo de 
Exploradores, Grupo de Comando, Grupo deCombate, Seção VBR e Peça 
de Apoio. 
b. É empregado, normalmente, obedecendo-se à sua constituição original. 
Porém, no âmbito do Esqd C Mec, os Pel C Mec podem ser desmembrados, 
dando origem a pelotões de constituição provisória. Tais pelotões são 
formados pelo agrupamento das fraçõesde mesma natureza, a saber: 
1) Pel VBR – junção das Seções VBR; 
2) Pel Fuz – junção dos GC; 
3) Pel Exp – junção dos G Exp; 
4) Pel Mrt – junção das peças de Mrt Md; e 
5) Pel Ap – junção das peças de Mrt Md e das peças de Mtr MAG dos G 
Exp. 
b. Este pelotão possui grande flexibilidade, tendo em vista a variada gama 
de viaturase armamentos de que dispõe(BRASIL, 2006, p. 1-1). 
 

Neste mesmo Caderno de Instrução, são elencadas as características básicas 

do Pel C Mec. É notável que essas características convergem com a ideia geral 

exposta anteriormente, quanto ao emprego da Cavalaria Mecanizada. Desta forma, 

o CI 2-36_1 – Pel C Mec elenca as características do pelotão da seguinte forma: 

1-3. CARACTERÍSTICAS 
a. Mobilidade - Resultante da grande velocidade em estrada, da 
possibilidade de deslocamento através campo, da capacidade de 
transposição de obstáculos e do raio de ação das suas viaturas. 
b. Potência de fogo - Assegurada pelo seu armamento orgânico, que o 
habilita a executarfogos diretos e indiretos, utilizando-se de seus canhões, 
seu morteiro e suas armasautomáticas (metralhadoras e lançadores de 
granadas), além das armas de dotaçãode cada um de seus integrantes. 
c. Proteção blindada - Proporcionada, em grau relativo, pela blindagem de 
parte desuas viaturas, que protegem as suas guarnições contra os fogos de 



35 

armas portáteis e estilhaçosde granadas de morteiros e de artilharia, 
possibilitando realizar o combate embarcado. 
d. Ação de choque - Resultante da combinação da mobilidade, da potência 
de fogo eda proteção blindada. 
e. Sistema de comunicações amplo e flexível - Proporcionado, 
particularmente, pelosmeios de comunicações de que é dotado, os quais 
asseguram ligações rápidas e seguras,tanto com o Cmt Esqd quanto com 
as demais frações do pelotão. 
f. Flexibilidade - Decorrente da sua estrutura organizacional e das 
características deseu material. Resulta ainda de sua mobilidade, potência 
de fogo, proteção blindada e sistemade comunicações, que lhe conferem a 
capacidade de atuar com eficácia em missõesofensivas, defensivas, de 
reconhecimento e de segurança(BRASIL, 2006, p. 1-2). 

 

Para que seja facilitado o entendimento, quanto à forma de emprego, de 

qualquer tipo de fração, é importante que se conheça suas possibilidades e 

limitações. No nível do planejamento das operações, o Escalão Superior (Esc Sup) 

deve conhecer bem as capacidades de suas peças de manobra, para que, após um 

estudo de diversas variáveis, possa atribuir as missões de forma mais correta e 

eficaz para cada tipo de tropa que possui. 

Neste escopo, o CI 2-36_1 – Pel C Mec define, de forma clara e simples, as 

possibilidades e limitações do pelotão para os diversos tipos de operações que este 

possa vir a cumprir.  

No que tange às possibilidades, o referido caderno diz: 

1-4. POSSIBILIDADES 
a. Quando enquadrado no Esqd C Mec, suas possibilidades são: 
(1) participar de operações de reconhecimento; 
(2) participar de missões de segurança; 
(3) realizar operações de contra-reconhecimento; 
(4) realizar operações ofensivas e defensivas, particularmente durante a 
execuçãode ações de Rec e Seg, nos Movimentos Retrógrados e na 
aplicação do princípio de economiade meios; 
(5) realizar ligações de combate; 
(6) ser empregado na segurança da área de retaguarda - SEGAR; 
(7) realizar operações de junção; 
(8) executar ações contra forças irregulares. 
(9) cumprir missões num quadro de garantia da lei e da ordem, mesmo 
atuando deforma descentraliza, em reforço aos Batalhões de Infantaria; e 
(10) Operações tipo Patrulha. 
b. Dados médios de planejamento 
(1) Ofensiva 
- Frente para o ataque: 0,2 a 0,4 Km 
(2) Defensiva 
- Frente: 0,7 a 0.9 Km 
(3) Retardamento 
- Frente:1,5 a 2 Km 
(3) Vigilância 
- Frente: 32 Km 
(4) Reconhecimento 
- Frente: 4 Km 
- Número de eixos: 01 
- Velocidade (sem Ctt Ini): 15 Km/h (Eixo) e 8 a 12 Km/h (Zona e Área) 
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- Velocidade (noturno – sem Ctt Ini): 8 Km/h (Eixo) e 4 a 6 Km/h (Zona e 
Área) 
(5) Marchas 
- Em estradas: 40 Km/h (diurna) e 24 Km/h (noturna) 
- Através campo: 12 Km/h (diurna) e 5 Km/h (noturna)(BRASIL, 2006, p.1-
2). 

 

Após isso, as limitações do Pel C Mec são abordadas, por seu Caderno de 

Instrução, da seguinte maneira: 

1-5. LIMITAÇÕES 
a. Vulnerabilidade aos ataques aéreos; 
b. Sensibilidade ao emprego de minas AC e aos obstáculos naturais e 
artificiais; 
c. Mobilidade limitada fora de estrada, principalmente em terrenos 
montanhosos, arenosos,pedregosos, matosos e pantanosos; 
d. Reduzida capacidade de transposição de cursos de água; 
e. Sensibilidade às condições meteorológicas adversas, que reduzem a sua 
mobilidade; 
f. Grande necessidade suprimento das classes III e V; e 
g. Redução da potência de fogo quando desembarcado, em razão de parte 
de seuarmamento ser fixo às viaturas(BRASIL, 2006, p. 1-3). 

 

Para que as capacidades acima expostas, acerca do Pel C Mec, se 

concretizem em um emprego eficaz, a organização mais adequada para a 

disposição dos grupos deste Pel é a seguinte:  

 

 
ORGANOGRAMA 1– o Pelotão de Cavalaria Mecanizado. 
Fonte: CI 2-36 – O Pel C Mec (2006a). 
 

Desta forma, obedecendo o organograma acima descrito, a composição do 

pelotão, em meios, viaturas e pessoal, está apresentada no CI 2-36_1 – Pel C Mec 

conforme a figura 1 a seguir:  
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FIGURA 1– o Pelotão de Cavalaria Mecanizado. 
Fonte: CI 2-36 – O Pel C Mec (2006a). 
 

Diante da exposição de todos esses dados, cabe-se realizar uma análise 

breve sobre as atividades do Pel C Mec. Atualmente, o emprego dessa fração, 

compondo um Esqd C Mec, vêm sendo discutido amplamente no que tange à sua 

adaptabilidade para o combate moderno.Tais discussões dão-se, pois,na evolução 

dos conflitos de amplo espectro, houve o surgimento de algumas tarefas específicas 



38 

e com necessidades que a organização atual não atende plenamente.  

O Cel Alex Alexandre de Mesquita, Ex-Comandante do C I Bld, abordou a 

questão da capacidade da tropa C Mec frente aos conflitos modernos dizendo: 

(...) As Operações no Amplo Espectro exigem frações com flexibilidade 
suficiente para rapidamente executarem missões bem distintas; com 
adaptabilidade, para uma rápida evolução frente às mudanças nas 
condicionantes em qualquer faixa do espectro do conflito; com 
modularidade condizente para adotar estruturas de combate "sob medida" 
para cada situação de emprego; com elasticidade, que permita variar o 
poder de combate pelo acréscimo ou supressão de estruturas, com 
oportunidade; e com sustentabilidade, conferida pelo Apoio Logístico. 
Quanto à organização, o fato de possuir pelotões de Armas Combinadas, 
indica que o Esqd C Mec continua atual. 
Os pelotões organizados desta forma permitem melhor atender às 
imposições do Conceito Operativo do Exército com maior rapidez. Por se 
tratar de uma fração cujas principais missões são o Reconhecimento c a 
Segurança, muito provavelmente, o Esqd será o primeiro a detectar a 
necessidade de mudar a atitude no Espectro dos Conflitos (1).(...) 
(1) Alterar entre Operações Ofensivas, Defensivas, de Pacificação ou de 
Apoio a Órgãos Governamentais(MESQUITA, 2015). 

 

Ainda neste mesmo trabalho, o Cel Alex aborda a eficácia da tropa C Mec sob 

a ótica da obsolescência de seus meios. Tal análise, corrobora com a pesquisa em 

tela, pois o advento do LMV e sua possível inserção no Pel C Mec, no contexto do 

aumento de capacidades desta tropa, proporciona uma Vtr nova e com capacidade 

de dotar-se de optrônicos, estes últimos, indispensáveis atualmente.  

Sendo assim, o Cel Alex afirma que: 

(...)Contudo, ao dedicar tempo a apreciar os equipamentos existentes no 
Esqd C Mec a situação se altera.  As viaturas da família ENGESA já 
apresentam restrições significativas para o cumprimento da missão; a falta 
de optrônicos para as frações de exploradores também restringe a eficiência 
em ver primeiro; e se faz necessário novos equipamentos de Comunicações 
e de Comando e Controle, de modo a manter a fração realmente eficiente. 
A VBTP-MR 6X6 Guarani e a nova VBR (2), somadas ao Gerenciador do 
Campo de Batalha (GCB), aos radares de vigilância terrestre e aos 
Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), são algumas das 
iniciativas reais, já em curso, que irão corrigir a deficiência dos Esqd C Mec 
em equipamento.  
Desta forma, considerando o Princípio Operativo do Exército e a sua 
organização, pode se chegar à conclusão de que o Esqd C Mec ainda está 
atual. Contudo, sem a modernização dos meios não será possível a esta 
fração de Cavalaria continuar a cumprir a sua missão primordial de ser os 
olhos e os ouvidos do Comandante Tático. (...) 
(2) VBTP (Viatura Blindada de Transporte de Pessoal), VBR (Viatura 
Blindada de Reconhecimento)(MESQUITA, 2015). 

 
Partindo-se das premissas básicas e do que já foi exposto acerca do Pel C 

Mec, pode-se inferir que, em um primeiro momento, essa fração continua, em sua 

forma de emprego operacional, atualizada com o que a doutrina nacional espera da 

mesma.Porém, sob o viés da modernidade e da adequabilidade de seus MEM ao 
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combate moderno, percebe-se uma defasagem com relação às necessidades da 

tropa C Mec. A falta de Vtr com melhores capacidades e de armamentos e meios 

optrônicos mais modernos, implica em um menor aproveitamento das possibilidades 

do Pel C Mec ao atuar em proveito de sua SU. Acarretando, por vezes, no 

subemprego de algum dos grupos do Pel ou até mesmo na ineficiência de algum 

deles para o produto final da missão a qual lhe foi atribuída. 

 

3.1.2 O Grupo de Exploradores do Pel C Mec 

 

 O G Exp é a fração com maior rapidez e mobilidade dentro do Pel C Mec. Esta 

fugacidade deve-se pela dotação de viaturas leves e, assim, recebendo algumas 

missões específicas dentro do pelotão. No CI 2-36_1 - Pel C Mec (2006) esta fração 

recebe a seguinte descrição: 

2) Grupo de Exploradores (G Exp) 
- O G Exp é apto a executar ações de reconhecimento a pé ou embarcado, 
prover segurança nos flancos, realizar golpes de sonda, atuar como seção 
de metralhadoras embase de fogos, realizar o ataque a pé como GC e 
desempenhar diversas funções especiais,como mensageiro e elemento de 
ligação(BRASIL, 2006, p. 1-4). 

 
A organização do G Exp, como já fora mostrado na figura 01, dentro do Pel C 

Mec, é a seguinte: 
 

 
FIGURA 2– o G Exp do Pelotão de Cavalaria Mecanizado. 
Fonte: CI 2-36 – O Pel C Mec (2006a). 

Afim de facilitar o entendimento, quanto ao emprego do G Exp em proveito do 

Pel C Mec, delimitou-se a forma de atuação desta fração ao tipo de operação mais 

clássica da cavalaria mecanizada – O Reconhecimento de Eixo. Neste tipo de 
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operação (Op), pode-se verificar a vasta gama de atividades desenvolvidas pelo G 

Exp e sua importância, dentro do contexto deste tipo de Op, para que o pelotão logre 

êxito com o melhor aproveitamento possível. 

A seguir será abordada a forma de atuação e a maneabilidade utilizada pelo 

G Exp para cumprir esta missão. O CI 2-36_1 - Pel C Mec (2006) elenca como 

principais características e missões do G Exp, neste tipo de Op, o que se segue: 

a. No reconhecimento de eixo, o grupo de exploradores (G Exp) é utilizado 
liderando o movimento quando: 
1) muito pouca ou nenhuma ação inimiga é encontrada; 
2) o sigilo é importante; 
3) os campos de tiro são reduzidos; 
4) o terreno é favorável à realização de emboscadas contra a Seção VBR; 
5) os obstáculos naturais são predominantes; e 
6) é aconselhável explorar a capacidade dos exploradores de se 
movimentarem rápida e silenciosamente. 
b. As patrulhas do grupo de exploradores (Pa G Exp), na testa do pelotão, 
progridempor lanços alternados de compartimento em compartimento do 
terreno, ocupando postosde observação ao final de cada lanço, quando são 
posicionadas suas metralhadorasterrestres que propiciam cobertura para o 
movimento da patrulha que segue. 
c. É imperativa a necessidade de máximo aproveitamento do terreno por 
parte dosintegrantes do G Exp, particularmente na ocupação de postos de 
observação. Deve serfeito um minucioso estudo do terreno a partir do posto 
de observação ocupado, buscando-seindícios sobre atividades do inimigo 
(BRASIL, 2006, p. 2-13). 

 

Para que o G Exp consiga cumprir a missão acima, de forma que aproveite ao 

máximo suas capacidades, sua forma de atuação, no que tange às formas de 

progressão no terreno, irá variar de acordo com dois tipos de lanços, os sucessivos 

e os alternados.  

De acordo com o Caderno de instrução do Pel C Mec já referenciado, o G Exp 

se comporta, durante os lanços sucessivos, de acordo com o texto e as figuras que 

se seguem: 

d. O movimento por lanços do G Exp pode seguir as seguintes técnicas: 
1) Lanços Sucessivos – Iniciam-se o estudo desta técnica considerando a 1ª 
Pa GExp ocupando um posto de observação ao longo de um eixo, tendo o 
Cmt Pa posicionadosuas metralhadoras e realizado a observação do 
terreno à frente. Não tendo observadoindícios de atuação inimiga, é 
chamada a 2ª Pa G Exp que se posiciona em um localpróximo à 1ª Pa, 
instala suas metralhadoras e troca as informações necessárias. Quandoa 2ª 
Pa G Exp estiver em condições de observar e apoiar pelo fogo, a 1ª Pa 
prosseguepara o reconhecimento do próximo compartimento e, ao atingir o 
próximo posto deobservação, o processo é reiniciado. Este processo é mais 
lento e mais seguro que oprocesso por lanços alternados(BRASIL, 2006, p. 
2-14). 
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FIGURA 3– Progressão do G Exp em lanços sucessivos (1ª Fase). 
Fonte: CI 2-36 – O Pel C Mec (2006a). 

 

 

 
FIGURA 4– Progressão do G Exp em lanços sucessivos (2ª Fase). 
Fonte: CI 2-36 – O Pel C Mec (2006a). 

 

No caso dos lanços alternados, que proporcionam mais rapidez à progressão 

do pelotão em detrimento da segurança, o manual aborda da seguinte maneira: 

2) Lanços Alternados – Considerando a situação inicial idêntica ao do 
itemanterior, o Cmt G Exp posiciona suas metralhadoras e observa o 
compartimento doterreno à frente de sua posição. Não tendo observado 
indícios de atividade inimiga,chama a 2ª Pa G Exp, a qual inicia seu 
movimento, passa pela posição da 1ª Pa, para otempo mínimo necessário 
para uma rápida troca de informações, e prossegue para oreconhecimento 
do próximo compartimento do terreno, protegida pela 1ª Pa Exp. Aoatingir o 
próximo PO, ocupa posição no terreno, observa e sinaliza para que a 1ª 
Paavance, reiniciando-se o processo. O lanço alternado é mais rápido e 
menos seguro que olanço sucessivo(BRASIL, 2006, p. 2-14). 
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FIGURA 5– Progressão do G Exp em lanços alternados (1ª Fase). 
Fonte: CI 2-36 – O Pel C Mec (2006a). 

 

 
FIGURA 6– Progressão do G Exp em lanços alternados (2ª Fase). 
Fonte: CI 2-36 – O Pel C Mec (2006a). 
 

Finalizando este conceito dos tipos de progressão mais adequados e eficazes 

do G Exp, no Rec de eixo, o CI 2-36_1 - Pel C Mec (2006) exibe as informações 

complementares: 

e. Quando uma patrulha do grupo de exploradores estiver sendo 
empregada deforma isolada, cada viatura da patrulha atuará como se fosse 
uma patrulha, executando,entre si, a técnica de lanços sucessivos, 
conforme descrito anteriormente. Não deverá serempregada a técnica de 
lanços alternados, uma vez que o Rec deve continuar a serconduzido, 
prioritariamente, pelos militares mais antigos das patrulhas (Sgt Cmt G Exp 
eCb Aux). 
f. Os pontos-chaves do terreno localizados nos flancos são, 
normalmente,reconhecidos pelo G Exp. Para isso são realizados 
movimentos laterais pelosexploradores (golpes de sonda). A profundidade 
dos golpes de sonda é determinada peloCmt Pel e, em princípio, não deve 
ser maior do que uma distância que permita o apoio defogo das VBR e, em 
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especial, da Peça de Apoio. Essa distância depende também dasituação do 
inimigo, do tempo disponível e da velocidade de progressão. Ao G Exp 
deveser proporcionado tempo suficiente para efetuar os golpes de sonda 
que se façamnecessário e para reconhecer todos os acidentes do terreno 
que influam no eixo. 
g. Quando uma Pa G Exp é designada para realizar um golpe de sonda em 
umatransversal ao eixo, é importante que desenvolva uma ação agressiva e 
rápida, a fim denão se distanciar do pelotão ou atrasar a progressão no 
terreno. Quando a Pa tem pormissão apenas o reconhecimento da 
transversal, ela se desloca a uma velocidadecompatível com o terreno até a 
distância máxima de apoio do pelotão executando lançosentre as viaturas. 
Durante o deslocamento são observados e anotados os pontosimportantes 
e qualquer sinal da presença do inimigo. Caso receba fogo, a Pa 
deveinstalar-se no terreno e informar ao Cmt Pel. Se a ligação rádio falhar, 
uma viaturapermanece mantendo o contato com o inimigo, retardando-o se 
for o caso, enquanto aoutra viatura retorna para alertar o pelotão. Se a Pa 
receber a missão de reconhecer umacidente qualquer (elevação, ponte, 
edificação, bosques, etc.) avistado do eixo oulevantado na carta, a ação no 
local será também agressiva e rápida, com prejuízo dasegurança. Sempre 
que possível uma viatura cobrirá e protegerá a ação da outra. 
h. Nas ocasiões em que o pelotão desdobrar seus meios no terreno ou em 
quecessar o movimento, o G Exp deverá ocultar suas viaturas e entrar em 
posição com suasmetralhadoras terrestres, a fim de realizar a segurança 
dos flancos do pelotão e do eixo(BRASIL, 2006, p. 2-16). 

 

Desta forma, pode-se entender de uma maneira mais clara a forma de 

emprego do G Exp, bem como sua grande importância para o cumprimento de 

qualquer missão a ser desenvolvida pelo Pel C Mec. Em especial o tipo de 

reconhecimento citado, pois é o mais habitual e provável de ser feito pela cavalaria 

Mec, além de constituir-se em uma das práticas mais complexas para o G Exp.   

Cabe ressaltar que a composição do G Exp, descritafigura 02, é a que está 

presente no manual do Pel C Mec, e deve-se buscar segui-la, independentemente 

da disponibilidade de meios. Porém, ela apresenta a falta de modularidade desta 

fração, quanto à possibilidade de alternância de calibres do seu armamento orgânico 

e, também, a ausência de um meio de busca/detecção do inimigo seja por meios 

optônicos, seja por radares. 

A importância dos meios citados acima, aparece nas palavras do Maj Cav 

Odilson de Mello Benzi quando, em seu artigo “O Explorador Moderno”, ele disse: 

Com a utilização dos optrônicos digitais de reconhecimento, a quase 
totalidade dos fundamentos do reconhecimento passaram a ser cumpridos 
com menor risco para os exploradores, ou seja, o esclarecimento da 
situação ficou mais preciso, os informes passaram a ser obtidos com mais 
agilidade e precisão, o engajamento decisivo passou a ser mais facilmente 
evitado e o contato passou a ser mantido com maior proteção dos 
exploradores(BENZI, 2013). 

 

Além disso, o EB não dispunha, até o advento do LMV, de uma VB, em 

condições de ser operada, como a VBR – L (Viatura Blindada de Reconhecimento 
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Leve) constante na figura 02. Tudo isso, seguindo ao encontro do objeto de estudo 

desta pesquisa. 

  

3.2O PROGRAMA GUARANI E A NFBSR 

 

O Programa Guarani, pertencente ao Portfólio Estratégico do Exército já 

citado, visa desencadear a formação de uma nova família de blindados sobre rodas 

(NFBSR) face às necessidades de adequação do EB ao combate moderno, 

dotando-se de uma tropa de natureza mecanizada com mais tecnologia e maiores 

possibilidades de atuação. 

Em síntese, o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército (DCT), 

órgão de grande importância dentro do programa em tela, abordou em nota o 

assunto NFBSR da seguinte maneira:   

“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.Atualmente 
as Condicionantes Doutrinárias e Operacionais (CONDOP) preveem uma 
Nova Família de Blindados de Rodas em dois modelos básicos: subfamília 
média composta de Vtr 6x6 e 8x8 e uma subfamília leve, formada por Vtr do 
tipo 4x4, sendo que a primeira versão desenvolvida foi a Viatura Blindada 
de Transporte de Pessoal – Média de Rodas Guarani (VBTP-Me, Rd), a fim 
de possibilitar a substituição das Viaturas EE-011 URUTU, fabricadas pela 
empresa ENGESA, que estão em uso há mais de 40 anos”.  

 

Por sua vez, o EPEx – outro órgão de vital importância para o programa – 

publicou em seu portal eletrônico as seguintes informações acerca da NFBSR: 

“O Centro de Instrução de Blindados (CI Bld), localizado em Santa Maria, 
RS, e a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada (15ª Bda Inf Mec), sediada 
em Cascavel, PR, são as Organizações Militares encarregadas da 
realização das experimentações doutrinárias em curso. 
Essa nova família de viaturas mecanizadas contempla uma subfamília 
média, com as versões para reconhecimento, transporte de pessoal, 
morteiro, socorro, posto de comando, central de tiro, oficina e ambulância; e 
uma subfamília leve, com as versões para reconhecimento, anticarro, 
morteiro leve, radar, posto de comando e observação avançada. Concebido 
pelo Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Exército, o Programa 
GUARANI foi desenvolvido em parceria com diversas empresas nacionais. 
As plataformas são integradas por Sistemas de Armas e de Comando e 
Controle (C²).Os principais sistemas de armas são torres de canhão, torres 
de metralhadoras remotamente controladas, torres de metralhadoras 
manuais e mísseis anticarro.Por sua vez, o Sistema de C² possibilita aplicar 
a consciência situacional do campo de batalha a todas as fases da 
operação militar”. 
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É importante ressaltar que o Programa Guarani e seus desdobramentos 

sofrem constantes mudanças, pois são processos em andamento que como 

qualquer outro projeto em desenvolvimento podem sofrer ingerências, sejam elas 

internas ou externas. Desta forma, a revisão da literatura acerca deste tema foi 

sucinta e buscou apresentar apenas o que já foi consolidado dentro do Programa e 

somente aquilo que já se apresentou à tropa C Mec da NFBSR, excetuando-se os 

acontecimentos mais recentes e ainda em fase probatória e experimental.  

 

3.2.1 Implantação da VBMT – MR 6x6 Guarani 

 
 
Prosseguindo com os avanços conquistados pelo advento do Programa 

Guarani, o EB viu-se diante de um grande desafio: a implantação de uma nova 

plataforma em suas tropas mecanizadas. 

Para se analisar de forma mais objetiva os pontos principais deste desafio, é 

importante que se busque as experiências ligadas diretamente à operação da VBTP, 

excetuando-se, por exemplo, temas como a logística, pois a abrangência de 

assuntos seria muito grande e necessitaria de um estudo específico. 

O jornalista Angelo Nicolaci, em uma matéria transcrita para o site do EPEx, 

abordou a implantação do Programa Guarani da seguinte maneira:  

(...) O projeto do "Guarani" tem como foco atender as especificações do 
Exército Brasileiro, projetado para fornecer uma viatura moderna e capaz de 
representar um verdadeiro salto em relação a tudo que era operado até 
então pelo Brasil, além de prover uma viatura que ofereça mobilidade e 
segurança as tropas e sua tripulação, podendo operar em diversas 
categorias de conflitos.(...) O Programa de desenvolvimento da nova viatura 
começou em 2008, O "Guarani" foi concebido já no intuito de transformar a 
Infantaria Motorizada em Mecanizada e modernizar a Cavalaria Mecanizada 
(...). 

 

Durante processo de implantação desta VBTP, surgiram diversos óbices 

decorrentes da inexperiência do EB quanto a projetar e receber viaturas novas e 

modernas. Um fator importante a ser considerado é o advento do Guarani ter 

ocorrido concomitantemente à formação e experimentação de uma doutrina Inf Mec, 

a qual inexistia no EB até o presente momento.     

Cabe ressaltar que, por um outro lado, a utilização do Guarani pelas tropas C 

Mec não necessitou de grandes mudanças quanto à doutrina e o emprego da 

cavalaria mecanizada, pois esta Vtr veio para substituir o EE – 11 URUTU da 

empresa Engesa. A única modificação que merece destaque é a questão da 



46 

formação dos recursos humanos para operar o Guarani no âmbito das tropas C Mec, 

tendo em vista que este MEM possui sistemas modernos e custosos para serem 

operados e, assim, extrair o máximo do desempenho e aproveitar as capacidades da 

Vtr em sua plenitude. 

Dentro desta pesquisa, as discussões sobre a implantação do LMV, no seio 

da tropa C Mec, foram feitas, por diversas vezes, sob a ótica dos acontecimentos e 

das lições aprendidas quando deste mesmo processo com a VBTP Guarani.   

 

3.2.2 Capacitação dos Recursos Humanos 

 

Ao se tratar qualquer assunto relacionado a viaturas blindadas, num contexto 

de tropa constituída, é de grande importância que se exalte o material humano para 

o emprego dessas plataformas de combate. 

Com o avanço tecnológico observado na Guerra Fria e após seu final, onde 

existe uma busca constante pelo desenvolvimento e emprego de meios de última 

geração, para os diversos tipos de combates de Amplo Espectro, os exércitos 

perceberam a necessidade de uma preparação mais profissional e técnica dos 

militares que operam suas viaturas blindadas. Isso tudo, para que o desempenho 

das tropas blindadas e a correta utilização dos meios tecnológicos, atrelados a elas, 

proporcionassem o êxito nos conflitos. 

Tendo isso em mente, o EB criou em 1996 o Centro de Instrução de 

Blindados (C I Bld), pois percebeu que necessitava de uma padronização de 

conhecimentos e de procedimentos quando da utilização dos meios blindados e 

mecanizados da Força. Para que esses objetivos fossem atingidos, foram atribuídas 

ao C I Bld, como consta em sua página oficial na internet, as seguintes missões: 

O Centro de Instrução de Blindados (CIBld), como Estabelecimento de 
Ensino (EE) integrante do Sistema de Ensino Militar do Exército, é uma 
Organização Militar (OM) destinada a: 
Planejar e conduzir cursos e estágios, presenciais e à distância, destinados 
à especialização e extensão de oficiais e sargentos ocupantes de cargos e 
funções em OM blindadas/mecanizadas e EE da Força Terrestre; 
Cooperar com a manutenção e o aperfeiçoamento da doutrina de emprego 
de blindados, no nível guarnições (Gu) de viaturas blindadas, frações, 
pelotões (Pel) e subunidades (SU) blindadas/mecanizadas; 
Cooperar com a atualização, a modernização e a padronização da instrução 
e do adestramento das guarnições de viaturas blindadas, frações, pelotões 
e subunidades blindadas/mecanizadas; 
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Cooperar com outras OM e EE do Exército Brasileiro, como órgão técnico-
normativo, nos assuntos inerentes ao emprego técnico e tático de material 
bélico blindado/mecanizado; 
Cooperar com o Centro de Avaliações do Exército (CAEx) na condução de 
avaliação técnica e operacional de material bélico blindado/mecanizado; 
Cooperar com o Centro de Avaliação do Adestramento do Exército 
(CAAdEx) na avaliação do adestramento técnico e tático de SU, Pel e/ou 
frações blindadas/mecanizadas; 
Cooperar com entidades civis e militares, nacionais e estrangeiras, de 
acordo com programas de interesse mútuo e com as diretrizes do Esc Sp. 

 

Com a modernização do EB, a aquisição de novas viaturas blindadas, a 

mudança constante de algumas doutrinas e, principalmente, a mentalidade de que a 

tropa blindada deve ser extremamente profissional, o C I Bld teve seu papel 

maximizado dentro da Força Terrestre. 

Atualmente, nenhum assunto, relativo à tropa blindada, é tratado sem que 

haja o envolvimento do C I Bld seja, analisando e assessorando futuras decisões, 

seja participando dos diversos estudos técnicos, táticos ou doutrinários 

constantemente desenvolvidos pelos órgãos para isso destinados. Tudo isso, sem 

esquecer-se de sua missão síntese: a formação dos recursos humanos operadores 

e mantenedores da frota blindada e dos disseminadores e aplicadores de 

conhecimento nos corpos de tropa do EB. 

Seguindo-se esta linha de raciocínio, com o advento do Guarani, não foi 

diferente. Coube ao C I Bld participar da grande maioria das etapas de projeto, 

desenvolvimento, aquisição e implantação desta VBTP no âmbito de todo o EB.  

Desta forma, o EME resolveu criar o Curso de Operação da Vtr Guarani, por 

meio das portarias nº 53 e 54, de 22 de abril de 2013, onde ele prevê a formação 

dos militares aptos a operar a VBTP – MR 6x6 Guarani e aptos a formar outros 

operadores nos corpos de tropa. 

Para exemplificar o como é desenvolvida a formação do RH, operador de 

blindados, neste caso do Guarani, e como são atingidos os objetivos do C I Bld, 

foram elencados alguns trechos das palavras do militar coordenador do Curso Op 

VBTP – MR 6x6 Guarani aos alunos, como se segue:  

(...)Ao concluir o Curso de Operação de Viaturas Blindadas GUARANI, o 
militar estará capacitado a assessorar os comandantes deunidade e 
subunidade nos assuntos relativos à operação e ao emprego técnico deste 
produto de defesa; operar e comandar a VB, habilitarnovos comandantes e 
qualificar atiradores e motoristas de VB nos corpos de tropa; e compor a 
equipe das Seções de Instrução. 
Visando o desenvolvimento destas competências, o aluno deverá 
evidenciar, durante as atividades de ensino, os seguinteselementos 
componentes do eixo transversal: Autoconfiança, Direção, Meticulosidade, 
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Planejamento, Zelo, Avaliação, Comparação,Metacognição, Expressão 
verbal, Resolução de problemas, Coordenação motora, Autoconhecimento, 
Aprimoramento técnico – profissional e Espirito de corpo(...). 

 

Por fim, é importante salientar alguns pontos, que justificam a preocupação 

com a formação dos RH, tais como a operação e a manutenção de blindados ser 

uma atividade com risco de acidentes elevado, o custo elevado do material e a 

complexidade da tecnologia embarcada atual. 

   

3.3 O LIGHT MULTIROLE VEHICLE - LMV 

 

A concepção do LMV no contexto atual da Força Terrestre brasileira, deu-se 

nos termos já apresentados no primeiro capítulo deste trabalho. Resumidamente, 

esta VB faz parte da NFBSR, a qual engloba novos conceitos de viaturas blindadas 

sobre rodas para o EB. Esta nova família de blindados está inserida no Programa 

Guarani, que por sua vez, é enquadrado no subportifólio “Defesa da Sociedade” – 

uma subdivisão dos PEE do EPEx. 

Durante o desenvolvimento contínuo do Programa Guarani, o EME aprovou, 

no ano de 2013, um estudo de viabilidade sobre a VBMT-LR. Desta forma, 

desencadeou-se um processo de seleção entre as diversas empresas interessadas 

na produção desta VB. No ano de 2015 as empresas IVECO Defense e a AVIBRAS 

foram eleitas as finalistas deste processo, tendo sido a IVECO a vencedora com o 

LMV. Tudo isso, conforme publicação do Diário Oficial da União (DOU) Nº 74, de 19 

de abril de 2016, anexado à pesquisa. 
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FIGURA 7– o LMV. 
Fonte: sítio eletrônico5. 

3.3.1 Características do LMV 

  

O LMV é uma viatura produzida, internacionalmente, pela multinacional 

IVECO. Umas das divisões desta grande empresa é a IVECO Defense, segmento 

voltado para a produção de diversos tipos de VB, principalmente sobre rodas, de 

acordo sempre com as necessidades dos países clientes. 

 Em seu site oficial (www.ivecodefencevehicles.com), pode-se extrair algumas 

informações, não sigilosas, acerca do LMV conforme o texto abaixo traduzido: 

O Light Multirole Vehicle (LMV) foi lançado em 2006 e, desde então, tem 
sido objeto de desenvolvimento e inovação contínuos. A Iveco Defense 
Vehicles avaliou, desde o início, que um veículo como o LMV teria que 
evoluir com as mudanças de requisitos. A empresa, portanto, implementou 
um programa de desenvolvimento de produtos que se concentrava em 
fornecer melhorias e incrementos, geralmente a partir de lições aprendidas 
no campo, mantendo a excelência do design básico. A quarta geração LAV 
(Light Armored Vehicle) adquirida pelas Forças Armadas norueguesas no 
início de 2013, demonstrou a capacidade do projeto LMV para acomodar 
uma variedade de desenvolvimentos que são exigidos pelo usuário. Um dos 
benefícios mais importantes foi o aumento da carga útil de cerca de 40% 
para cerca de 1,5 toneladas, dependendo da configuração do veículo. A 
última evolução do LMV, o LMV2 lançado na Eurosatory 2016, continua a 
expandir os papéis que pode desempenhar, proporcionando melhor 
desempenho, maior confiabilidade e maior conforto da tripulação. Esta 
segunda geração de LMV será produzida paralelamente à versão atual, a 
fim de atender ao espectro total de funções operacionais exigidaspelo 
usuário militar. 

Quando se trata de assuntos ligados a viaturas blindadas, como o LMV, é 

importante que sejam considerados alguns aspectos relevantes. Um destes 

aspectos é o conjunto de características que cada VB possui, bem como sua 

competitividade em relação às demais viaturas, no nível global, que compõem a sua 

categoria e atendem, assim, diferentes tipos de tropa para o cumprimento de suas 

respectivas missões. 

Desta forma, uma das ferramentas mais importantes, na realização desta 

pesquisa, é a análise das características básicas do LMV. Dentro desta análise, 

buscou-seelencar os dados mais relevantes do LMV aos interesses da tropa C Mec, 

além de destacar sua singularidade no âmbito do EB. 

Ao ser analisada a figura 8, pode-se verificar alguns dados técnicos do LMV, 

os quais definem diversas características da viatura que, ainda, irão 

                                                 
5www.defesanet.com.br.  

http://www.defesanet.com.br/
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proporcionaraelaboração de instrumentos comparativos com outras viaturas de sua 

categoria no mundo. 
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FIGURA 8– Dados Técnicos do LMV. 
Fonte: IVECO Defense6. 
 

Feita a análise dos dados da figura 8, torna-se oportuna a realização de 

algumas inferências. 

Primeiramente, um dado que se sobressai é o do peso da vtr que, por suas 

                                                 
6www.ivecodefencevehicles.com 

http://www.ivecodefencevehicles.com/
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dimensões, denota possuir um certo nível de blindagem. Com isso, apresenta-se a 

primeira característica buscada no trabalho como sendo uma vantagem trazida pelo 

emprego do LMV. Tal blindagem, em uma Vtr da categoria VTL é um anseio antigo 

das tropas C Mec brasileiras. 

Outro aspecto relevante a ser citado éa altura referente ao solo, o que 

proporciona mais segurança à tropa embarcada, maior capacidade de passagem de 

vaus e ainda colabora para uma maior capacidade de sobrevivência da guarnição 

por ocasião de explosões embaixo da Vtr. 

Além desses, o quadro exposto na figura 08 demonstra um razoável 

desempenho no tocante a mobilidade do LMV, tanto em estradas, quanto em 

terrenos acidentados e de difícil trafegabilidade. 

Todos esses dados, somados às capacidades de inclusão de tecnologia nesta 

Vtr, conduzem ao raciocínio de que a inclusão deste MEM nas tropas C Mec, 

proporcionarão um aumento de capacidades e um novo conceito de utilização de 

VTL no Brasil.   

 

3.3.2 As Viaturas Táticas Leves (VTL) no mundo 

 

Viaturas com características semelhantes as do LMV são intituladas, por 

diversos exércitos, como viaturas táticas leves (VTL). Estas viaturas, por suas 

capacidades, participam de tarefas primordiais no combate e acabam por receber o 

status de indispensáveis a qualquer fração mecanizada.   

Para muitos, a VTL clássica é o jipe, desenvolvido na Segunda Guerra pela 

pequena empresa American Bantam Car Company e eventualmente produzido pela 

Willys Overland e pela Ford Motor Company. O jipe tornou-se o veículo primário com 

tração nas quatro rodas não só das forças americanas como de muitos exércitos 

aliados, e continuou assim no período pós-guerra. Atualmente, o jipe permanece não 

só como um termo que denota essa categoria como também como padrão não 

oficial em comparação com o qual seus sucessores são medidos. Em geral, sua 

função e a de outras VTL cobria, e cobre, uma ampla variedade de tarefas, incluindo 

transporte, patrulha e reconhecimento, comando, plataforma de armas, ambulância, 

etc. (MILLER, 2016). 

Entretanto, a VTL evoluiu. Enquanto o jipe da Willys pesava 1.113 kg vazio, 
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as atuais VTL em geral pesam o dobro ou mais. Em sua versão básica, o High 

Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle (HMMWV) da AM General pesa 2.359 - 

2.676 kg. Muitas dessas viaturas cresceram tanto em tamanho que seu transporte e 

seu deslocamento em áreas urbanas estão se complicando. Além disso, as 

exigências atuais do nível de proteção das guarnições das VTL tornam necessárias 

abordagens de projeto que anteriormente eram comuns somente para veículos de 

combate. (MILLER, 2016).  

Quando se busca tratar de qualquer assunto referente as VTL existentes nos 

demais exércitos, deve-se levar em consideração a extensa lista que se encontra. 

Nela são elencadas desde as viaturas mais antigas, passando pelas atuais e mais 

modernas, até as viaturas que ainda figuram como protótipos em fase de testes.  

De modo a simplificar a extensa gama de VTL existentes, foram selecionados 

alguns modelos mais utilizados pelos principais exércitos do mundo: HMMWV (High 

Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle) e JLTV (Joint Light Tatical Vehicle) – EUA; 

Sherpa (Sherpa Light Scout) – França, Egito, Chile e Índia; GDELS Eagle (General 

Dynamics European Land Systems Eagle) – Alemanha, Suíça e Dinamarca; 

Panhard VBL (Véhicule Blindé Léger) – França e outros; LMV (Light Multirole 

Vehicle) – Itália, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Rússia e Brasil. 

Corroborando com o que foi dito acima, foi elaborado um quadro comparativo, 

entre os modelos básicos de emprego das VTL citadas e o LMV, apenas com os 

principais dados de cada uma. Desta forma, poderá ser notado um alinhamento do 

LMV com as VTL mais modernas no cenário mundial, bem como verificar que, 

dentro de suas capacidades, o LMV reúne as principais características afetas ao 

combate moderno.    
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Principais 
Dados 

 
 

 
 

LMV  
(Light Multirole 

Vehicle) 

 
 

 
 

HMMWV  
(High Mobility 
Multi-purpose 

Wheeled Vehicle) 

 
 

 
 

JLTV 
 (Joint Light 

Tatical Vehicle) 

 
 

 
 

SHERPA 
(Sherpa Light 

Scout) 
 

 
 

 
 

GDELS Eagle 
(General 

Dynamics 
European Land 
Systems Eagle) 

 
 

 
 

PANHARD VBL 
(Véhicule Blindé 

Léger) 

Peso (Kg) 6.200 2.676 6.400 7.700 7.000 4.000 

Comprimento 
(m) 

4,79 4,57 6,20 5,43 5,37 3,80 

Largura (m) 2,20 2,16 2,50 2,35 2,16 2,02 

Altura (m) 2,05 1,83 2,60 2,10 2,00 1,70 

Potência (cv) 189 190 300 Não informado 250 129 

Armt Pcp Modular Mtr 12,7 mm Modular Mtr 12,7 mm Modular Modular 

Blindagem STANAG 4569 
nível 3 

Não informada Não informada STANAG 4569 
nível 2 

STANAG 4569 
nível 2 

STANAG 4569 
nível 1 

Tripulação 1 + 4 Não informada 1 + 1 2 + 2 1 + 4 1 + 2 

Proteção anti-
mina 

Sim Não Sim Sim Sim Não informado 

QUADRO 4– Comparativo dos dados entre o LMV e as VTL mais modernas do mundo. 
Fonte: o autor. 
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Cabe ressaltar que os comparativos do Quadro 04, deram-se entre viaturas 

que foram testadas e aprovadas nos combates modernos, inclusive o LMV. Todas 

elas, já modernizadas e em suas versões mais atuais, o que confere uma maior 

credibilidade à comparação com a VTL escolhida pelo EB.   

O cenário descrito por Miller (2016) é de que há um desejo compreensível por 

parte de muitas nações, com uma indústria automotiva já existente, de projetar e 

construir suas próprias VTL para seus exércitos. Isso tem levado a iniciativas 

nacionais com variados graus de sucesso. Os requisitos para prover um alto nível de 

sobrevivência para a guarnição não só contra ameaças balísticas como também 

para minas de AEI tornaram a situação mais complicada. Onde anteriormente as 

VTL eram muitas vezes derivadas de projetos comerciais, atualmente é cada vez 

mais comum que elas se beneficiem da experiência das viaturas de combate. 

Segundo Miller (2016) o desafio agora é como manter a adaptabilidade a 

diferentes tarefas, a mobilidade e a confiabilidade que são esperadas de uma VTL e 

ao mesmo tempo prover a capacidade de sobrevivência e proteção para a guarnição 

que muitas vezes é exigida. E mais: o aumento do peso dos veículos e de seus 

preços unitários pode reduzir tanto sua utilidade como a capacidade de aquisição 

em quantidade suficiente para atender às muitas tarefas para as quais essas 

viaturas têm sido empregadas no passado.      

  

3.3.3 O LMV e a MARRUÁ - Agrale 

 

O Utilitário Marruá AM – 11 VTL Rec da Empresa Agrale, é uma das Vtr que 

foram adquiridas pelo EB em larga escala, entre os anos de 2008 e 2010, 

juntamente com outros modelos da família marruá, principalmente com o intuito de 

mobiliar suas tropas leves, motorizadas e mecanizadas.  

As características desta Vtr, levaram o EB a considerar seu emprego, nos 

tipos de tropa citadas, tendo em vista a marruá proporcionar um alto grau de 

mobilidade e, ainda, a possibilidade de utilização deuma Mtr MAG 7,62 mm 

acoplada sobre da Vtr. O próprio site da Agrale, por ocasião do acordo de 

fornecimento da família marruá ao EB, noticiou o fato como se segue: 

(...) A família de veículos Agrale Marruá, desenvolvida para aplicações 
militares, teve concluído, ainda em 2007, o seu processo de homologação e 
adoção pelo Exército Brasileiro e de testes e padronização pela Marinha do 
Brasil. Foram quatro anos e mais de 1 milhão de quilômetros percorridos de 
um extenso trabalho, por parte das equipes de engenharia da montadora e 
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de testes das Forças Armadas, que incluíram engenharia simultânea e 
adequação a cada aplicação específica, resultando em uma nova família de 
produtos nacionais para o segmento de defesa. 
O desenvolvimento de um veículo para aplicações militares surgiu em 2003, 
quando a Agrale assumiu o projeto de um jipe para atender aos Requisitos 
Operacionais Básicos do Exército (ROB). Submetidos aos severos ensaios 
do Centro de Avaliações do Exército, que resultou na sua homologação e 
adoção pelo Exército Brasileiro, foram realizados, além da avaliação 
técnica, diversos testes operacionais em condições extremas, em diferentes 
locais do território nacional, como a Restinga da Marambaia, o Pantanal 
Matogrosense, o Jalapão e a área Amazônica. 
Segundo Hugo Zattera, presidente da Agrale, o excelente desempenho dos 
veículos resultou no interesse das Forças Armadas pelo desenvolvimento 
de diferentes modelos para várias aplicações específicas. Em 
conseqüência, por serem veículos versáteis, muito robustos, de fácil 
manutenção e baixo custo operacional, a atual família Agrale Marruá 
ganhou novas opções sendo hoje constituída de um jipe - VTNE ½ t 4x4 na 
nomenclatura militar -  uma picape (VTNE ¾ t 4x4); uma viatura de 
reconhecimento, armada (VTL-Rec); uma viatura porta Shelter para 
Comando e Controle (VTNE ¾ 4x4 – VCC), além de ambulâncias 
de Simples Remoção e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). 
Fonte: Sítio eletrônico:www.agrale.com.br  

 

Desta forma, percebe-se que, naquela ocasião, esta compra foi oportuna e 

trouxe diversas vantagens às tropas que receberam e empregaram esta VTL. 

A figura 9 apresenta os dados técnicos mais relevantes sobre a Marruá AM – 

11 VTL – Rec, como se segue
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FIGURA 9– Dados técnicos Vtr Marruá. 
Fonte: www.agrale.com.br. 
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Dispondo dos dados e características da Vtr Marruá, cabe realizar, como já 

fora proposto, um comparativo técnico com o LMV. Desta feita, é importante 

destacar que uma minuciosa análise entre as diferenças encontradas, nos diversos 

itens de comparação, irá colaborar sobremaneira para um melhor entendimento da 

conclusão desta pesquisa. 

Sendo assim, analisar-se-ão os principais itens de cada Vtr elencados no 

Quadro 09, como se segue:   

  

 
 
 
 

 
 

Principais Dados 

 

 
 

Marruá AM 11 – VTL Rec 

 

 
 

LMV (Light Multirole 
Vehicle) 

Peso (Kg) 1.960 6.200 

Comprimento (m) 3,80 4,79 

Largura (m) 1,92 2,20 

Altura (m) 1,95 2,05 

Potência (cv) 132 189 

Armt Pcp  Mtr 7,62 mm Modular (12,7 ou 7,62 mm) 

Capacidade para Remax Não comporta Comporta 

Blindagem Não possui STANAG 4569 nível 3 

Pneu toroidal (Run Flat)  Não possui Possui 

Tripulação 1 + 3 1 + 4 

Proteção anti-mina Não possui Sim (6 Kg de TNT por roda) 

Tração 4 x 4 Acionada manualmente Integral 

Proteção QBRN Não possui Comporta 

Painel Digital Não possui Comporta 

QUADRO 5– Comparativo entre o LMV e Marruá. 
Fonte: o autor. 

 

Em uma primeira análise, a diferença mais acentuada é percebida no peso de 

cada Vtr. Tal dado denota, analisando-se as dimensões (comprimento, largura e 

altura) de cada uma, que o LMV possui uma estrutura diferenciada no quesito chassi 

e blindagem.   

Analisando-se o dado do armamento principal (Armt Pcp), pode-se perceber 

que a marruá não possui variações possíveis de calibres, constituindo-se em uma 

Vtr inerte às modificações das VTL modernas. Já o LMV, possui uma modularidade 

em seu chassi que abarca a utilização de diferentes plataformas e sistemas de 

armas. Estes vão, desde uma torre blindada simples, até a instalação de uma 
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estação de armas remotamente controlada que, possuidora de meios optrônicos, 

eleva as capacidades desta VTL no combate.   

O fato de possuir um sistema de rodas composto por pneu toroidal, confere 

ao LMV, uma sobrevida no combate diferentemente da Vtr marruá, no caso de uma 

pane ou de uma deterioração do pneu. Isto porque, mesmo que danificado, o pneu 

proporciona uma capacidade de rodagem e uma possibilidade de fuga de uma zona 

de conflito de até 60 Km, sem prejudicar a guarnição da VTL. 

Outra grande diferença entre as Vtr é o sistema de proteção anti-minas que o 

LMV possui. Uma das grandes preocupações dos exércitos, que empregam tropas 

leves, nos conflitos atuais, é a questão das minas anti-carro e dos explosivos 

improvisados largamente utilizados nos combates em localidades, pois estes não só 

danificam ou destroem as viaturas, como causam severas baixas para as tropas que 

as empregam.     

Por fim, a capacidade de dotar-se de um sistema de defesa QBRN (química, 

biológica, radiológica e nuclear) e de um painel digital para a operação desta VTL, 

conferem ao LMV uma maior durabilidade nas ações e uma maior capacidade de 

sobrevivência da tropa embarcada. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a importância de uma 

preparação específica para que o EB obtenha êxito no processo de implantação do 

LMV, principalmente, nas tropas C Mec. Evidenciando, também, as modificações 

necessárias a esta tropa, tanto em organização, quanto em emprego, a partir da 

inserção desta viatura em suas peças de manobra. 

Sendo assim, os trabalhos desta pesquisa serão pautados em uma discussão 

fiel acerca dos resultados, correlacionando os mesmos com as variáveis estudadas. 

Como produto esperado, serão apresentadas algumas medidas e/ou ações, 

julgadas mais relevantes, a serem adotadas pelo EB, para que o processo de 

inclusão do LMV seja o mais correto possível, principalmente, nas etapas de maior 

importância para a tropa C Mec, resultando no correto emprego da VB. Além disso, 

destacar as diversas modificações às quais a tropa C Mec estará sujeita, para que 

consiga operar o LMV da melhor forma possível. 
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Ao final desta pesquisa, espera-se colaborar com o EB, principalmente com a 

Cavalaria Mecanizada, na implantação do LMV. Reconhecendo-se a complexidade 

de um processo como esse, procurar-se-á contribuir com o cabedal dos assuntos 

(problemas e soluções) atinentes às adaptações vindouras que a tropa mecanizada 

se sujeitará ao receber um MEM tão nobre e moderno quanto esta VB.  

Somando-se à intenção principal, outra ambição com a apresentação deste 

trabalho é a busca em colaborar com a produção bibliográfica nacional sobre o 

assunto, tendo em vista a escassez de publicações deste tema frente à sua 

importância no cenário da END e do desenvolvimento dos PEE. 

Para tanto, os questionários e entrevistas objetivaram responder as possíveis 

indagações advindas do problema desta pesquisa, bem como atingir os objetivos 

propostos para o estudo. 

Contou-se, para a análise de todas as informações, com 26 (vinte e seis) 

questionários respondidos e 01 (uma) entrevista, das duas previstas, respondida. 

Além disso, logicamente, foi levado em conta todo o levantamento dos dados 

técnicos feito, por meio da revisão da literatura, pelo autor. 

4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Nesta fase do trabalho, buscou-se realizar a interação dos dados colhidos por 

meio da coleta documental (revisão bibliográfica) com as respostas recebidas nos 

questionários e na entrevista. 

Buscando-se soluções, principalmente para os objetivos específicos do 

trabalho e inferindo-se que as características do LMV, juntamente com sua 

tecnologia agregada, aumentam as capacidades da tropa C Mec, surgiram alguns 

questionamentos, merecedores de atenção, como os que se seguem: 

a.Quais são as principais características do LMV que mais poderão afetara 

forma de emprego e/ou as características da tropa C Mec? (Relacionada com a 

variável independente); 

b. Quais são as principais modificações necessárias, no âmbito da tropa C 

Mec, mais especificamente no G Exp do Pel C Mec, para que o emprego do LMV 

seja o mais eficiente possível? (Relacionada com a variável dependente); 

c. Quais são as principais capacidades (tecnologia agregada) do LMV a 

serem exploradas para que a eficácia do emprego do Pel C Mec seja maximizada? 
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(Relacionada com a variável dependente); 

d. Qual a importância da correta formação dos RH para o pleno emprego do 

LMV? (Relacionada com a variável dependente). 

Afim de simplificar o entendimento do item a seguir, a contestação desses 

questionamentos será individualizada.  

 

4.1.1. Quais são as principais características do LMV que mais poderão afetar a 

forma de emprego e/ou as características da tropa C Mec? 

A análise desta questão, bem como as devidas inferências, torna-se facilitada 

ao observar-se o quadro 10, a seguir:   

 
 
 
 

 
 

Principais Dados 

 

 
 

LMV (Light Multirole Vehicle) 

Peso (Kg) 6.200 

Comprimento (m) 4,79 

Largura (m) 2,20 

Altura (m) 2,05 

Potência (cv) 189 

Armt Pcp Modular (12,7 ou 7,62 mm) 

Capacidade para Remax Comporta 

Blindagem STANAG 4569 nível 3 

Pneu toroidal (Run Flat)  Possui 

Tripulação 1 + 4 

Proteção anti-mina Sim (6 Kg de TNT por roda) 

Tração 4 x 4 Integral 

Proteção QBRN Comporta 

Painel Digital Comporta 

QUADRO 6– Características do LMV. 
Fonte: IVECO Defense7. 

 

As inferências deram-se, apenas nos itens principais, da seguinte forma: 

a. Peso: A questão do peso elevado do LMV com relação a Vtr atual do G 

Exp, deve ser levada em consideração para uma análise sobre a mobilidade desta 

VB. Esta preocupação vai, desde a classe das pontes e estradas a serem utilizadas, 

da passagem em terreno alagadiço, até a capacidade de realizar uma manobra de 

                                                 
7
www.ivecodefencevehicles.com 

http://www.ivecodefencevehicles.com/
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força, sendo rebocada por outras Vtr da frota nacional. 

Porém, o aumento considerável de peso dá-se em virtude da blindagem e das 

variedades de armamentos e equipamentos que o LMV pode dotar. Tal fato resume-

se na figura a seguir, a qual exprime a relação entre o peso e a blindagem de uma 

Vtr de reconhecimento em detrimento de sua mobilidade.Apresenta-se, então, o 

paradoxo do reconhecimento. 

 

 

FIGURA 10 - Paradoxo do Reconhecimento. 
Fonte: Sítio eletrônico8. 

 

b. Armt Pcp: o LMV possui modularidade em seu chassi que o capacita para 

receber a instalação de diferentes plataformas e sistemas de armas. Estes vão, 

desde uma torre PLATT9, até uma estação de armas remotamente controlada como 

a REMAX10, ambas já utilizadas na VBTP Guarani e comportam os calibres 12,7 e 

7,62 mm. Seguem representadas no quadro 7: 

 

 

 

                                                 
8
www.defesanet.com.br. 

9
 Torre modelo ALLAN-PLATT MR 550 importada da Austrália 

10
 Reparo para Metralhadora Automatizado X (REMAX), da empresa ARES, consiste em uma estação 

de armas remotamente controlada giro-estabilizada para metralhadoras 12,7 mm e 7,62 mm. 

http://www.defesanet.com.br/
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PLATT REMAX 

  

QUADRO 7 - Possíveis Torres para o LMV. 
Fonte: Sítio eletrônico.11 

 

GRÁFICO 1 - Outros Armt melhoram o G Exp? 
Fonte: O Autor, por meio de questionário. 

 

Desta forma, o gráfico 1 demonstra que a possibilidade de variação do tipo de 

armamento e de seus calibres, proporciona uma melhora significativa para o G Exp. 

Dependo do tipo de missão e de ambiente operacional em que for atuar, pode-se 

optar por um calibre menos expressivo e com menor poder de destruição (7,62 mm) 

ou por um mais destrutivo e com maior alcance (12,7 mm). 

Cabe ressaltar que a utilização de uma estação de armas remotamente 

controlada, como a REMAX, proporciona mais segurança à tripulação, tendo em 

vista não necessitar de exposição do militar atirador na parte externa da Vtr. Além 

disso, este tipo de torre possui meios optrônicos (com visão termal e infra-vermelha) 

e um sistema de pontaria de última geração, que maximiza a expectativa de 
                                                 
11

www.google.com - imagens 

http://www.google.com/
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impactos nos alvos que se deseja engajar. 

 

c. Blindagem: Por possuir uma blindagem de nível considerado “BOM”, dentro 

das análises do combate moderno, o LMV constitui-se em uma Vtr segura para sua 

tripulação. A referida blindagem, dentro dos padrões considerados pela OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte), é a STANAG124569 de nível 3 .Tais 

dados são relevantes para o correto planejamento de emprego desta Vtr, frente às 

possíveis ameaças que a tropa, nela embarcada, venha a enfrentar. 

Isso vale para a grande maioria das Op realizadas pelas tropas C Mec, pois 

contrapõe grande parte das ameaças que surgiriam frente ao G Exp, por exemplo, 

num contexto de combate convencional. 

 

GRÁFICO 2 - Blindagem melhora o G Exp? 
Fonte: O Autor, por meio de questionário. 

 

Desta forma, o gráfico 2 demonstra a importância do emprego de uma Vtr 

blindada para o G Exp. Da análise deste gráfico, deduz-se que as capacidades do G 

Exp, citadas no subitem,3.1.2 O Grupo de Exploradores do Pel C Mec, aumentariam 

consideravelmente. Isso porque, a guarnição embarcada teve um aumentodo seu 

poder de sobrevivência, proporcionando ao G Exp situações inusitadas de exposição 

ao perigo que, com as Vtr atuais, seriam desconsideradas no combate. 

 

                                                 
12

 A blindagem STANAG 4569 de nível 3 tem sua capacidade mensurada e sua respectiva 
classificação, por suportar impactos de munição 7,62 x 51 mm a 30 m de distância com uma 
velocidade de 930 m/s. 
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d. Outros dados:  

 

GRÁFICO 3 - Principais fatores para o G Exp? 
Fonte: O Autor, por meio de questionário. 

 

Por fim, de acordo com a opinião dos especialistas entrevistados, o gráfico 3 

corrobora com os resultados do gráfico 2, pois indicou que o principal ganho para o 

G Exp, no nível operacional, a partir da utilização do LMV, foi a presença de um 

nível eficaz de blindagem nas viaturas desta fração.   

 

4.1.2. Quais são as principais modificações necessárias, no âmbito da tropa C 

Mec, mais especificamente no G Exp do Pel C Mec, para que o emprego do 

LMV seja o mais eficiente possível? 

 

Para responder este questionamento, foram elencadas algumas ideias, para 

que no futuro, por ocasião do recebimento do LMV, o Esc Sup possa decidir por 

aplicar, ou não, mudanças como as seguintes: 

a. Tendo em vista a capacidade de tripulantes do LMV (1+4), o G Exp deveria 

alterar o número de militares em sua composição, aumentando seu efetivo e sua 

capacidade de manobra no caso de uma ação desembarcada; 

b. As Op Rec ficariam mais fugazes, com um nível elevado de detecção de 

alvos e de tropas inimigas, por conta dos meios optrônicos, o que acarretaria em 

uma adequação de seus dados médios de planejamento; 

c. Com a utilização da REMAX, haveria um aumento de calibre, um aumento 
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de alcance do Armt do G Exp e uma elevação do índice de acerto dos tiros desta 

fração. Podendo-se conferir à esta, outros tipos de missões, no contexto do Pel C 

Mec, evitando, assim, o emprego prematuro da Seç VBR; 

d. Com a blindagem STANAG nível 3, a sobrevivência do G Exp, no contexto 

de combate em localidade, aumentaria sobremaneira, o que, também, poderia 

conferir a esta fração, outras missões dentro deste cenário.   

 

4.1.3. Quaissão as principais capacidades (tecnologia agregada) do LMV a 

serem exploradas para que a eficácia do emprego do Pel C Mec seja 

maximizada? 

 

a. GCB: É a abreviatura para Gerenciador do Campo de Batalha e é um 

equipamento que proporciona, ao Cmt em todos os níveis, obter a consciência 

situacional de sua tropa e da manobra na qual está inserido. 

 

FIGURA 11 - GCB instalado no Guarani. 
Fonte: Internet. 

b. REMAX: É uma estação de armas, remotamente controlada, giro-

estabilizada, possui meios optrônicos com visão termal e comporta dois tipos de 

metralhadoras, uma de 12,7 mm e outra de 7,62 mm. 
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FIGURA 12 - REMAX instalada no Guarani. 
Fonte: Internet. 

 

GRÁFICO 4 - REMAX melhora o G Exp? 
Fonte: O Autor, por meio de questionário. 

A figura acima mostra que, a totalidade dos entrevistados, julgoumuito 

importante a utilização de uma estação de armas remotamente controlada no LMV 

para o aumento das capacidades do G Exp, o que garante, além da alternância de 

calibres dentro da fração e da proteção blindada para o atirador, uma melhor 

capacidade de reconhecimento por esta tropa utilizando-se dos meios optônicos 

existentes nesse tipo de armamento. 

 

c. RVT: É o Radar de Vigilância Terrestre que, abordo de um LMV, modificado 
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para sua correta instalação, aumentará suas capacidades nas Op, principalmente 

pela proteção blindada ao material e pela capacidade de tripulação, cabendo até 

duas turmas de radar. 

 

FIGURA 13 - Radar de Vigilância Terrestre SENTIR M20.13 
Fonte: Internet. 

 

4.1.4. Qual a importância da correta formação dos RH para o pleno emprego do 

LMV? 

Para a contestação desta pergunta, julgou-se mais apropriado utilizar-se das 

respostas da entrevista com o Ten Cel Geovanini, Cmt do C I Bld, onde este assunto 

foi abordado como se segue: 

                                                 
13

 É um dos modelos de radar adotados pelo EB e já utilizados pelas tropas C Mec no SISFRON 
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a) Na visão do Sr, deve haver, no âmbito do EB, uma capacitação específica para os 

futuros operadores da VBMT-LR LMV, assim como é feita para outras plataformas 

blindadas como a VBTP-MR 6x6 GUARANI?  

(X) Sim; 

(  ) Não. 

b) Qual o nível de importância, dada pelo Sr, à formação prévia do militar operador 

de blindado, afim de que este possa extrair o máximo da capacidades do MEM em 

questão e ainda operá-lo no mais alto grau de segurança possível?  

(X) Alto, sendo imprescindível uma formação prévia à operação; 

(  ) Médio, tendo em vista o militar já conhecer e operar outras viaturas blindadas; 

(  ) Baixo, pois a correta operação não sobrepõe a necessidade de emprego 

imediato; 

(  ) Nenhum, pois a operação do LMV não constitui-se em uma tarefa difícil. 

 

c) Caso tenha respondido “sim” no ítem “a)”, o Sr acredita que o Centro de Instrução 

de Blindados possa ser o possível responsável por esta capacitação? 

(X) Sim; 

(  ) Não. 

 

d) justifique, excetuando-se a questão técnica do Ensino Militar e focando apenas na 

parte prática da formação dos RH e da capilaridade que C I Bld possui dentro das 

tropas blindadas e mecanizadas do EB:  

O CIBld tem um papel importante na padronização de procedimentos e divulgação 

de boas práticas. Por conseguinte, tem um papel fundamental na gestão do 

conhecimento relativo aos diversos blindados em uso no EB. A experiência dos anos 

2000, onde cursos de manutenção da VBC Leopard 1 A1 estavam sediados no 

antigo Pq R Mnt 1/RJ, mostrou que, uma vez retirados da OM, o conhecimento foi 

parcialmente perdido. Tal fato não ocorre no CIBld, tendo em vista sua estrutura de 

ensino, que propicia excelentes condições para a perpetuação e avanço do 

conhecimento no âmbito do EB. 

Neste extrato da entrevista com o Cmt do C I Bld, evidenciou-se a importância 

de uma formação específica para qualquer militar que vá operar uma viatura 

blindada. No caso do LMV, não é diferente, tendo em vista que, por ser semelhante 

à VBTP-MR 6x6 Guarani, possui meios tecnológicos integrados que requerem uma 
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capacitação prévia da tripulação. Além deste dado, denotou-se a importância do C I 

Bld no processo de especialização dos militares que virão a operar o LMV. Isso 

porque, é a instituição de ensino, no âmbito do EB, que concentra e conduz os 

estudos relativos às tropas blindadas de qualquer natureza. 

Desta forma, a criação de um Curso de Operação da VBMT-LR 4x4 LMV é de 

vital importância para o bom aproveitamento das capacidades desta VB, bem como 

de sua correta utilização, evitando, assim, danos ao material e riscos de acidentes 

com a guarnição da Vtr. 

O entrevistado citou, como caso concreto os cursos de manutenção das VBC 

Leopard 1 que, ao serem ministrados fora da OM e separados da operação do 

blindado em si, perdeu-se muito do conteúdo produzido. Isso mostra que, com a 

centralização dos estudos, das práticas e da produção de conhecimento, o nível de 

profissionalismo da tropa blindada aumenta sobremaneira. 

 

4.2 DISCUSSÃO 

 

A fase do trabalho, que hora se apresenta, requer uma análise das inferências 

feitas acerca de cada uma das variáveis, bem como as conclusões parciais, dentro 

do que o estudo e a coleta de dados proporcionou a este autor. 

 

4.2.1. Variável Independente 

 

Adotou-se como a variável independente da pesquisa, as características da 

VBMT-LR LMV IVECO, definida como sendo uma variável de cunho quantitativo e 

baseada em apenas um ponto principal: o estudo das características e dos dados 

técnicos da viatura. A forma mais eficiente de se analisar essa variável foi por meio 

de revisão da literatura e consulta aos manuais técnicos disponíveis. 

Os resultados obtidos através das formas de medição acerca dos indicadores, 

elencados durante a operacionalização desta variável, proporcionam resultados 

qualitativos acerca das capacidades que o LMV possui e poderá somar às tropas C 

Mec.  

Estes resultados estão resumidos no QUADRO 06 (pág 60) e as inferências 

dos dados mais significativos encontram-se logo após este Quadro. 
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4.2.2. Variável Dependente 

 

Por sua vez, a variável dependente considerada para o trabalho foi definida 

como as mudanças trazidas pelo LMV à tropa C Mec, buscando assim, verificar 

se a mesmaatende aos interesses do EB. Por se apresentar como uma variável 

qualitativa, os meios utilizados para sua análise foram questionários e entrevista. 

 

No caso da discussão desta variável, destacaram-se o aumento das 

capacidades em combate, no caso do G Exp, e a importância de um processo 

complexo e eficaz na formação dos RH que irão operar o LMV. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Para que se possa concluir a presente pesquisa, é importante que rememorar 

alguns fatores utilizados no processo metodológico do trabalho. Essa retomada visa 

alinhar o que fora elencado como principais características do LMV e os reflexos 

trazidos, por elas, à tropa C Mec. Tudo isso, consoante aos resultados obtidos pelos 

questionários e entrevistas.  

Deve-se iniciar retomando a ideia geral do problema que foi levantado, por 

este autor, para que se desenvolvesse o restante da pesquisa. O problema foi 

apresentado nos seguintes termos:como a tropa de Cavalaria Mecanizada do EB 

deve se adequar para o recebimento, operação e emprego do LMV?  

Partindo-se deste problema, as hipóteses formuladas, ao que se propunha, 

foram: 

a) H0 –A Cav Mec do EB não necessita de preparação para receber a nova 

viatura, tendo em vista possuírem larga experiência com VB; 

b) H1 – A Cav Mec do EB necessita de uma preparação prévia e um 

planejamento específico para o recebimento do LMV, observando-se o investimento 

e a tecnologia empregada nesta viatura e a ambição do largo e correto emprego da 

mesma. 

Com o desenvolvimento do trabalho, surgiu a necessidade de uma pesquisa 

bibliográfica, bastante específica, acerca dos dados técnicos do LMV. Atrelado a 

isso, buscou-se, também, as possíveis capacidades de modularidade desta viatura. 

Assim, elencando essas diversas características, pôde-se conhecer este novo MEM, 

além de proporcionar subsídios para que se pudesse realizar as inferências sobre as 

diversas mudanças necessárias para a tropa C Mec. 

Ao aprofundar-se na busca pelas características citadas, o presente estudo 

alinhou-se para o viés da disparidade existente entre as capacidades do LMV e os 

meios atuais. Durante a revisão Bibliográfica já se tinha uma percepção de 

desigualdade dos meios e que o LMV, com seus produtos tecnológicos 

agregados,se apresentaria na forma de soluções inovadores e transformadoras para 

a tropa C Mec, principalmente seu G Exp. 

Para se entender melhor, onde se encaixava esse aumento de capacidades 

do G Exp, fez-se necessária a exposição sumária das formas de atuação do Pel C 

Mec e de seu G Exp, pois sabendo-se da missão desenvolvida por este tipo de 
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tropa, torna-se mais fácil elencar as limitações e as oportunidades de melhoria frente 

ao material atual de emprego do G Exp.  

Dentro de uma comparação, feita no âmbito mundial, percebeu-se que o LMV 

se destaca na categoria das VTL, por abarcar a maior quantidade de inovações e de 

possuir um grau de proteção elevado aos tripulantes.  

Todas essas informações, vinham auxiliar na contestação da hipótese H1. 

Posteriormente, orientando-se segundo os objetivos específicos propostos e 

as variáveis, formulou-se o questionário e as entrevistas. Tais ferramentas foram de 

grande valia para a obtenção de dados importantes e relevantes para que se 

pudesse chegar a uma conclusão mais racional sobre o problema levantado. 

É importante salientar que, somente 26 militares, dentre os 50 existentes no 

universo proposto, responderam ao questionário. Porém, contrariando o cálculo 

apresentado no QUADRO 3, essa amostra atendeu à conclusão da pesquisa, tendo 

em vista que, por se tratar de um público seleto e com especialização diferenciada, 

proporcionou informações precisas e observações de grande relevância, as quais 

corroboraram com as inferências propostas na pesquisa. 

Por fim, após apresentados todos os dados e serem feitas todas as 

comparações necessárias, viu-se a importância, para uma tropa ligeira, de possuir 

uma Vtr com requisitos singulares no EB, como o LMV, e que está enquadrada em 

um programa estratégico já em andamento no país.  

Afim de auxiliar a Força em uma futura implantação desta VB, em qualquer 

tipo de tropa, reuniu-se diversos dados importantes sobre Vtr, além de terem sido 

levantadas outras opções de modularidade não concebidas no projeto inicial para o 

Brasil, considerando-se que a indústria nacional reúne plenas condições de projetar 

e adaptar diversas tecnologias ao LMV. 

De modo a concretizar os diversos aspectos elencados nesta pesquisa, 

buscou-se a elaboração e anexação de uma cartilha que aborda os principais temas 

relativos à implantação supracitada dessa VB. Na cartilha em questão consta uma 

proposta de LP (Lista de Procedimentos) para o LMV, pois constitui-se em uma 

ferramenta indispensável à operação da VB, além de ser autoexplicativa e de 

padronizar diversos procedimentos para o emprego e a utilização da mesma. 
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5.1 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

As sugestões que se seguem, surgidas durante o desenvolvimento do 

trabalho, despertaram questões interessantes de serem discutidas e analisadas em 

estudos vindouros.  

 

5.1.1 Sugestões 

 

Com a finalidade de manter as tropas C Mec em constante evolução, 

buscando o avanço tecnológico no campo de batalha e alinhadas com os exércitos 

mais modernos, sugere-se: 

a. Implementar, a curto prazo, o LMV nas tropas C Mec; 

b. Difundir, nos diversos níveis, a escolha do LMV para compor a frota de Vtr 

blindadas do EB; 

c. Conceber, desde já, no contratode fornecimento com a Empresa Iveco, a 

inserção da REMAX em, pelo menos, uma parcela da frota adquirida por ocasião da 

nacionalização obrigatória da viatura; 

d. Viabilizar a instalação do GCB em todas as Vtr LMV destinadas à Cav Mec;  

e. Viabilizar, desde já, a documentação para a criação do Curso de Operação 

da Viatura Blindada Multi-Tarefas Leve de Rodas, VBMT – LR, a ser realizado no C I 

Bld, de modo que ao receberem a Vtr na OM os militares não a operem sem a 

devida especialização, vindo a causar danos ou panes na viatura.    

 

5.1.2 Recomendações 

 

a. Entregar as primeiras Vtr no C I Bld, para a capacitação interna das 

equipes de instrução, e a concepção do Curso de Operação da Viatura Blindada 

Multi-Tarefas Leve de Rodas, VBMT – LR; 

b. Realizar a experimentação doutrinária em apenas uma das Bda C Mec, de 

forma centralizada, para que, a partir do conhecimento adquirido, se possa 

empregar o LMV corretamente nas demais tropas C Mec; 

c. É recomendável um estudo do contrato logístico desta compra e, caso 

tenha um suporte de prazo curto, viabilizar, também, a criação do Curso de 

Manutenção de Chassi da Viatura Blindada Multi-Tarefas Leve de Rodas, VBMT – 
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LR. 

 

 

 

ANDERSON MEDEIROS DEMUTTI - CAP CAV 
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GLOSSÁRIO 

 

 

 

Caderno de instrução: publicação que regula os procedimentos dos pequenos 

escalões (até subunidade, inclusive), a parte técnica do material e os dados médios 

de planejamento, entre outros assuntos de caráter normativo. 

Capacidades: É a aptidão requerida a uma força, para cumprir determinada 

missão. Definida por fatores determinantes como, Doutrina, Adestramento, Material, 

Pessoal, etc.  

Combate moderno: termo utilizado pela doutrina militar terrestre no final dos 

anos de 1990, que representava o grande desenvolvimento tecnológico aplicado à 

arte da guerra no final do século XX, que permitiu o surgimento, nos campos de 

batalha, de um novo tipo de combate, caracterizado pelo(a): maior mobilidade das 

forças no campo de batalha; maior necessidade de informações e segurança; maior 

rapidez das operações; sincronização das ações; combate continuado; frentes não-

lineares; utilização de armamentos e equipamentos modernos, de alto desempenho, 

mais leves e eficientes; exigência de maior liderança, iniciativa, agilidade, 

sincronização e capacidade de gerenciamento de informações pelos comandantes 

em todos os níveis. 

Doutrina: Conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos, 

fundamentadas principalmente na experiência, destinada a estabelecer linhas de 

pensamentos e a orientar ações, expostos de forma integrada e harmônica. 

Esquadrão de cavalaria mecanizado: Subunidade integrante de um 

Regimento de Cavalaria Mecanizado. Cada Regimento possui três esquadrões de 

cavalaria mecanizado. 

Força terrestre: instrumento de ação do Exército Brasileiro, que inclui todos os 

elementos do EB, organizados por módulos de combate, com base em capacidades, 

a partir dos fatores determinantes como Doutrina, Organização, Adestramento, 

Material, Instrução, Pessoal e Infraestrutura, visando o emprego nas Operações no 

Amplo Espectro. 
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Grupo de exploradores: Fração apta a executar ações de reconhecimento a 

pé ou embarcado, prover segurança nos flancos, realizar golpes de sonda, atuar 

como seção de metralhadoras em base de fogos, realizar o ataque a pé e 

desempenhar diversas funções especiais, como mensageiro e elemento de ligação. 

Pelotão de cavalaria mecanizado: fração integrante de uma SU de Cavalaria 

Mecanizado. Cada SU possui três pelotões de cavalaria mecanizado. 

Regimento de cavalaria mecanizado: Unidade de combate organizada, 

equipada e instruída para cumprir, principalmente, missões de reconhecimento e 

segurança. 

Tropa C Mec: Termo utilizado para designar toda tropa que empregue viatura 

blindada média ou leve e realize deslocamentosem plataformas sobre rodas. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 

 

ENTREVISTA EXPLORATÓRIA- COMANDANTE DO CENTRO DE INSTRUÇÃO 

DE BLINDADOS 

 

“LMV – “LIGHT MULTIROLE VEHICLE”: A VIATURA BLINDADA MULTITAREFA 

LEVE DE RODAS (VBMT-LR), INTEGRANTE DA NOVA FAMÍLIA DE BLINDADOS 

SOBRE RODAS (NFBSR), ADOTADA PELO EXÉRCITO BRASILEIRO E OS 

REFLEXOS DESTA ESCOLHA PARA A CAVALARIA MECANIZADA” 

 

A presente entrevista constitui-se em um instrumento de pesquisa do 

trabalho, a ser apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais pelo Cap Cav 

Anderson Medeiros Demutti, como requisito parcial para a obtenção do Grau de 

Mestrado em Ciências Militares. 

A finalidade desta atividade é o levantamento de informações e opiniões 

baseadas no amplo conhecimento acerca da implementação de uma nova 

plataforma blindada, inserida no contexto da doutrina e do emprego da tropa de 

Cavalaria Mecanizada. Este instrumento de pesquisa visa o complemento de dados 

que ainda não foram devidamente esclarecidos, com base na revisão da literatura e 

dos questionários realizados. 

A entrevista em tela está dividida em 04 (quatro) partes, sendo que, dentro 

destas, serão apresentados alguns subitens separados por assunto. Cabe ressaltar 

que na confecção das perguntas, buscou-se um linguajar menos técnico afim de 

proporcionar, principalmente ao público alvo do trabalho final, um fácil entendimento 

dos resultados. Buscou-se, também, por força da delimitação do tema, excluir 

algumas necessidades estruturais e fatores externos à tropa C Mec. 

Ao final do trabalho, espera-se que seja possível elencar algumas mudanças 

necessárias e verificar os impactos da inserção do LMV no emprego da tropa C Mec, 

particularmente no G Exp, no intuito de contribuir para a evolução da Cavalaria 

Mecanizada, bem como propor algumas facilidades para o referido processo de 

adaptação ao novo MEM. 
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Desde já, agradeço a prestimosa contribuição. 

Respeitosamente, 

Cap Anderson Medeiros Demutti 

(55) 99618-6933 (whatsapp) 

demutticav@gmail.com 
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Entrevista com Sr Ten Cel Carlos Alexandre Geovanini dos Santos – Cmt do 

Centro de Instrução de Blindados. 

 

1 - O G Exp no emprego do Pel C Mec, com ênfase nas Op Rec:  

a) O Sr, conhecedor das características e das missões específicas do Pel C 

Mec, julga que o G Exp desta fração consegue atingir os objetivos, dele 

esperados, para o bom cumprimento da missão do Pel?  

(  ) Sim, completamente;   

(  ) Sim, parcialmente; 

(X) Não. 

 

b) Justifique, levando-se em consideração, apenas a disponibilidade e 

qualidade de seus meios atuais:   

O G Exp não possui atualmente meios adequados à detecção e identificação 

de alvos.  

 

c) O Sr considera que a organização atual do G Exp, composto por duas Pa, 

cada uma a duas VTL, somando-se um total de 12 (doze) militares, é adequada 

para o cumprimento das missões do Pel C Mec, sem necessitar de nenhum tipo 

modularidade?  

(X) Sim, completamente;   

(  ) Sim, parcialmente; 

(  ) Não. 

 

d) Justifique, levando-se em consideração a capacidade para tropa embarcada 

das VTL Rec Marruá AM-11 e as missões que as Pa devem cumprir: 

 

e) O Sr considera que a utilização de meios modernos, com tecnologia 

agregada, eleva as capacidades da tropa C Mec?  

( X) Sim, consideravelmente;   

(  ) Sim, porém de forma sutil; 

(  ) Não, pois os meios disponíveis ainda suprem as necessidades. 

 

f) Justifique, levando-se em consideração a aquisição, por parte do EB, de 
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diversos MEM pelo projeto SISFRON (optônicos, RVT, etc) e pelo Programa 

GUARANI (Remax, GCB, etc.):    

Os novos equipamentos ampliam a capacidade do G Exp de detectar, 

identificar e engajar alvos.  O relatório produzido pelo CA-L a respeito da 

avaliação do adestramento de um Pel C Mec do 17 RCMEc comprova que a For 

Op foi plotada em todos os incidentes, não conseguindo surpreender o Pel C Mec 

em nenhum momento.  

 

 

2 - O LMV no Pel C Mec. 

 

a) O Sr conhece a VBMT-LR 4x4 LMV “Light Multirole Vehicle” fabricado pela 

empresa IVECO Defense?  

(  ) Sim;   

(X) Não. 

 

b) Na visão do Sr, dentre as seguintes características: mobilidade, potência de 

fogo, proteção blindada, ação de choque, comunicações amplas e flexíveis e 

flexibilidade; elenque as duas que sofrerão as mudanças mais relevantes com a 

adoção do LMV no G Exp, justificando-as: 

 

1- Proteção blindada – graças ao conceito de célula de sobrevivência, a nova 

Vtr conferirá ao G Exp a capacidade de resistir a impactos de calibre 7,62 mm e 

estilhaços de morteiros e granadas, capacidade essa inexistente com os atuais 

meios de que dispõem os Pel C Mec. Tal característica aumentará a capacidade 

de concentrar e dispersar o G Exp no terreno, conferindo maior flexibilidade de 

planejamento ao Cmt Pel C Mec, além de propiciar maior velocidade nas 

operações de reconhecimento e segurança.  

 

2- Flexibilidade – como abordado acima, a Vtr trará mais flexibilidade para o 

Pel C Mec, tendo em vista a ampliação da possibilidade de emprego, podendo ser 

empregada em áreas humanizadas com mais desenvoltura, em áreas batidas por 

fogos inimigos, reconhecimentos de áreas remotas, etc. 

c) O Sr acredita que a possível inserção do LMV mudará a forma de atuação 
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do G Exp dentro das missões específicas do Pel C Mec?  

(  ) Sim, completamente;   

(  ) Sim, parcialmente; 

(X) Não. 

 

d) Justifique, de acordo com as características da Vtr e com as possíveis 

contribuições trazidas por ela dentro das missões táticas do Pel C Mec:  

Somente a introdução da nova LMV, sem estar acompanhada de meios que 

possibilitem ao Pel C Mec identificar alvos com mais precisão, não trará, por si só, 

mudança significativa na forma de atuação do G Exp tal como a conhecemos.  

 

e) Em consequência da grande modularidade que o LMV possui (ex: Armt, 

Com, radar, chassi, etc) o Sr visualiza mais alguma mudança significativa à tropa 

C Mec. Não elencada anteriormente? 

          No escalão, Pel C Mec, não.  

 

 

 

3 – Capacitação dos RH    

 

a) Na visão do Sr, deve haver, no âmbito do EB, uma capacitação específica 

para os futuros operadores da VBMT-LR LMV, assim como é feita para outras 

plataformas blindadas como a VBTP-MR 6x6 GUARANI?  

(X) Sim; 

(  ) Não. 

 

b) Qual o nível de importância, dada pelo Sr, à formação prévia do militar 

operador de blindado, afim de que este possa extrair o máximo da capacidades 

do MEM em questão e ainda operá-lo no mais alto grau de segurança possível?  

(X) Alto, sendo imprescindível uma formação prévia à operação; 

(  ) Médio, tendo em vista o militar já conhecer e operar outras viaturas 

blindadas; 

(  ) Baixo, pois a correta operação não sobrepõe a necessidade de emprego 

imediato; 
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(  ) Nenhum, pois a operação do LMV não constitui-se em uma tarefa difícil. 

 

c) Caso tenha respondido “sim” no ítem “a)”, o Sr acredita que o Centro de 

Instrução de Blindados possa ser o possível responsável por esta capacitação? 

(X) Sim; 

(  ) Não. 

 

d) Justifique, excetuando-se a questão técnica do Ensino Militar e focando 

apenas na parte prática da formação dos RH e da capilaridade que C I Bld possui 

dentro das tropas blindadas e mecanizadas do EB:  

O CIBld tem um papel importante na padronização de procedimentos e divulgação 

de boas práticas. Por conseguinte, tem um papel fundamental na gestão do 

conhecimento relativo aos diversos blindados em uso no EB. A experiência dos anos 

2000, onde cursos de manutenção da VBC Leopard 1 A1 estavam sediados no 

antigo Pq R Mnt 1/RJ, mostrou que, uma vez retirados da OM, o conhecimento foi 

parcialmente perdido. Tal fato não ocorre no CIBld, tendo em vista sua estrutura de 

ensino, que propicia excelentes condições para a perpetuação e avanço do 

conhecimento no âmbito do EB. 

 

4 – Outros 

 

- O Sr gostaria de acrescentar mais algum conhecimento, dado ou experiência, 

de cunho pessoal ou no papel de Cmt do C I Bld, que venha a contribuir para a 

referida pesquisa?   

 

FIM DA ENTREVISTA 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

LMV – “LIGHT MULTIROLE VEHICLE”: A VIATURA BLINDADA MULTITAREFA 

LEVE DE RODAS (VBMT-LR), INTEGRANTE DA NOVA FAMÍLIA DE BLINDADOS 

SOBRE RODAS (NFBSR) ADOTADA PELO EXÉRCITO BRASILEIRO E OS 

REFLEXOS DESTA ESCOLHA PARA A CAVALARIA MECANIZADA 
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Este questionário faz parte da pesquisa realizada pelo Cap Cav Demutti, integrante 

do programa de pós-graduação strictu sensu da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO), no biênio 2017-18.   

 

A pesquisa tem como objetivo, além de apresentar este novo MEM, analisar os 

reflexos trazidos pela escolha da referida Vtr, para a tropa C Mec, culminando com 

uma proposta para a experimentação doutrinária desta Vtr. 

 

Desta forma, este questionário é endereçado aos Oficiais e Sargentos de Cavalaria, 

que servem ou já serviram em algum R C Mec ou Esqd C Mec e que, 

principalmente, são Operadores da VBTP-MR 6x6 GUARANI. Tudo isso, pois a Vtr 

que mais se assemelha ao LMV no EB é o Guarani, principalmente por seus 

componentes internos e pelas especificidades do mesmo fabricante. 

 

O presente questionário é de fácil entendimento e se apresenta da seguinte forma: 

- Uma primeira seção com 03 perguntas de cunho pessoal; 

- A segunda seção com 07 perguntas voltadas à vivência na tropa C Mec; e 

- Por fim, a terceira seção com 08 perguntas, versando sobre expectativas da tropa 

C Mec quanto ao emprego do LMV.  

 

Sua participação neste questionário é de vital importância, pois, por tratar-se de um 

universo restrito de pesquisa, permitirá uma coleta mais fidedigna de respostas para 

o problema apresentado. 

 

Desde já, agradeço sua enorme contribuição. AÇO!!! 

Respeitosamente,  

 

Cap Demutti.   

 

 

 

 

 

PARTE 1 
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1) Qual seu Posto/ Grad atual? 

 

(  ) Maj 

(  ) Cap 

(  ) 1 Ten 

(  ) 2 Ten 

(  ) S Ten 

(  ) 1 Sgt 

(  ) 2 Sgt 

(  ) 3 Sgt 

 

2) Em qual(is) OM C Mec o Sr já serviu ou está servindo? 

 

3) Em que ano o Sr realizou o C Op VBTP-MR 6x6 GUARANI no C I Bld? 

 

 

PARTE 2 

 

1) O Sr já participou de alguma Operação ou exercício no terreno no nível de Pel C 

Mec, principalmente Op de Reconhecimento? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

2) De que forma o Sr considera que o Pel C Mec, com sua dotação atual, atende às 

necessidades do Esc Sup no cumprimento de suas missões? (Pcp em Op de 

reconhecimento). 

 

(  )Atende plenamente, não necessitando de alterações. 

 

(  )Atende de forma satisfatória 

 

(  )Atende, porém de forma insatisfatória 
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(  )Não atende, pois perdeu suas capacidades. 

 

3) Nas diversas Op realizadas pela tropa C Mec, pcp Op de Reconhecimento, o Sr 

considera a participação do G Exp como? 

 

(  ) Extremamente Importante. 

 

(  ) Importante. 

 

(  ) Pouco importante 

 

(  ) Nada importante. 

 

4) De que forma o Sr considera que o G Exp, com sua dotação atual (material e 

pessoal), atende às necessidades do Pel C Mec no cumprimento de suas missões? 

(Pcp em Op de reconhecimento). 

 

(  )Atende plenamente, não necessitando de alterações. 

 

(  )Atende de forma satisfatória 

 

(  )Atende, porém de forma insatisfatória 

 

(  )Não atende, pois perdeu suas capacidades. 

 

5) O Sr acredita que, possuindo proteção blindada, o G Exp aumentaria suas 

capacidades? (pcp para as missões de Rec) 

 

(  )Sim, consideravelmente. 

 

(  )Sim, porém de forma sutil. 

 

(  )Não, manter-se-iam as mesmas. 
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(  )Não, pelo contrário, seriam diminuídas (todas) por causa do peso da Vtr. 

 

6) 06. O Sr acredita que, possuindo uma Vtr modular que comporte diferentes 

armamentos (ex.: Mtr 7,62mm e .50, Msl AC, Lç Gr, etc), o G Exp aumentaria suas 

capacidades?   

 

(  )Sim, consideravelmente. 

 

(  )Sim, porém de forma sutil. 

 

(  )Não, manter-se-iam as mesmas. 

 

(  )Não, pelo contrário, seriam diminuídas, pois o Armt remotamente controlado não 

é eficaz. 

 

7) O Sr acredita que, possuindo um sistema de armas remotamente controlado e 

seus optrônicos, o G Exp aumentaria suas capacidades? (ex.: Remax) 

 

(  )Sim, consideravelmente. 

 

(  )Sim, porém de forma sutil. 

 

(  )Não, manter-se-iam as mesmas. 

 

(  )Não, pelo contrário, seriam diminuídas. 

 

PARTE 3 

 

1)O Sr já conhecia o LMV? (por meio de notícias, estudos, fotos, vídeos, etc). 

 

(  )Sim. 

 

(  )Não 
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2) O Sr tem ciência da vitória do LMV no processo de seleção e que o EB irá adotá-

lo como sua "Viatura Blindada Leve" oficial em diversos tipos de tropas e de 

missões? 

(  )Sim. 

 

(  )Não 

 

3) Como o Sr considera a aquisição de uma Vtr Leve possuidora de blindagem, 

modularidade para composição de um sistema de armas, mobilidade, atualizada 

tecnologia embarcada e com ineditismo dentro da Força?   

 

(  ) Extremamente Importante. 

 

(  ) Importante. 

 

(  ) Pouco importante 

 

(  ) Nada importante. 

 

4) Como o Sr qualifica o possível emprego do LMV dentro do Pel C Mec, pcp no G 

Exp? 

 

(  ) Extremamente Importante. 

 

(  ) Importante. 

 

(  ) Pouco importante 

 

(  ) Nada importante. 

 

5) Caso o LMV seja empregado no G Exp do Pel C Mec, indique qual seria o pcp 

ganho, no nível operacional, para a referida fração? 

 

(  )Mobilidade. 
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(  )Ação de Choque. 

 

(  )Potência de fogo. 

 

(  )Proteção Bld. 

 

(  )Comunicações Amplas e Flexíveis 

 

 

6) Como o Sr qualifica a possibilidade da mudança de calibres para o Armt, 

remotamente controlado ou não, orgânico do G Exp a partir do uso do LMV?   

 

(  ) Extremamente Importante. 

 

(  ) Importante. 

 

(  ) Pouco importante 

 

(  ) Nada importante. 

 

7) O Sr poderia descrever, de forma sucinta, com suas palavras, as principais 

mudanças trazidas pelo LMV à tropa C Mec, pcp para o G Exp nas missões de Rec? 

 

8) O Sr gostaria de acrescentar mais alguma informação ou opinião relevante ao 

assunto e que o Sr acredita que possa somar com o estudo em tela? 

 

FIM DO QUESTIONÁRIO 
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APÊNDICE C – CARTILHA PARA IMPLANTAÇÃO DA VBMT-LR 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILHA PARA IMPLANTAÇÃO DA VBMT – LR 4X4 LMV NO ÂMBITO DA 

TROPA C MEC 
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NOTA 
 
 

 
 
Esta cartilha é o produto da dissertação de mestrado da ESAO do Cap Cav 
Anderson Medeiros Demutti e utilizou como referencial para sua elaboração o 
caderno de instrução do Pel C Mec (CI 2-36_1), os Requisitos Operacionais 
Básicos da Viatura Blindada Multitarefa Leve de Rodas VBMT-LR (EB20-ROB-
04.002), 1ª Edição, 2013 e informações colhidas junto ao C I Bld. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 FINALIDADE 

Essa cartilha tem por finalidade proporcionar aos diversos escalões, sugestões e 
padronizações de procedimentos por conta da implantação de uma nova plataforma 
blindada nos corpos de tropa de cavalaria mecanizada. Uma das intenções, mais 
relevantes, deste produto é elencar as principais mudanças trazidas pelo LMV à 
tropa C Mec, bem como sugerir ações para que a adaptação dos militares de 
cavalaria ao novo MEM seja feita da forma mais completa possível, principalmente 
no tocante à operação deste blindado.  

Este documento contém alguns aspectos e conceitos não abordados em manuais 
como C 2-20 O Regimento de Cavalaria Mecanizado e o CI 2-36_1 O Pelotão de 
Cavalaria Mecanizado, por abordar assuntos de uma plataforma inédita à tropa C 
Mec. Além do exposto, o seu objetivo é mostrar a importância da formação dos 
Recursos Humanos para um melhor aproveitamento do LMV, utilizando-se de todas 
as capacidades desta VB sem que lhe cause avarias pelo mau uso. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Apresentar as características do LMV, bem como identificar as possibilidades 
trazidas pelo uso do LMV à tropa C Mec, principalmente, no que tange ao seu 
emprego tático segundo a doutrina atual. 

1.2.2 Apresentar as possíveis mudanças com a utilização do LMV, em diversos 
níveis, dentro das frações C Mec, visando a melhor utilização possível desta 
plataforma e o aumento das capacidades da tropa C Mec; 

1.2.3 Elencar medidas cabíveis, a respeito da preparação dos militares da tropa C 
Mec, para a operação desta nova plataforma blindada. 
 

1.2.4 Propor um modelo inicial de uma LP (Lista de Procedimentos) para a 
operacionalização do LMV, utilizando-se o modelo da LP da VBTP – MR 6x6 
Guarani. 

1.3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.3.1 Desde a invenção, por parte do ser humano, do conceito AKVA – combater em 
vantagem de posição, os estudiosos da arte da guerra buscaram plataformas para 
obter vantagem sobre seus inimigos à pé. Com o final da 1ª Guerra Mundial, viu-se a 
importância de uma produção em massa dos carros de combate blindados, pela 
vantagem proporcionada no combate de trincheiras. 

1.3.2Recentemente, nos conflitos como a guerra do Golfo (1991), guerra do 
Afeganistão (2001) e a guerra do Iraque (2003), entre outros, a modernização dos 
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meios de combate blindados, aliada ao seu constante desenvolvimento tecnológico, 
mostrou ao mundo a importância desta ferramenta no combate moderno. Dá-se, 
então, uma enorme busca por ganho tecnológico e bélico em diversos exércitos, o 
que ocasionou, também, mudanças em suas doutrinas e atualizações nas formas de 
combater. 

1.3.3Neste contexto de buscar a modernização e acompanhar o desenvolvimento da 
tecnologia voltada para a guerra, o Exército Brasileiro (EB) procura manter-se 
atualizado, tanto doutrinariamente, quanto em dotação de material de emprego 
militar (MEM). 

1.3.4Diante disso, por intermédio do Programa Guarani, o EB resolveu adquirir uma 
plataforma blindada 4x4 sobre rodas, afim de mobiliar a, recém criada, Infantaria 
Mecanizada e modernizar as tropa de Cavalaria Mecanizada, por possuírem 
algumas Vtr já obsoletas. A Vtr em tela é o LMV da empresa multinacional IVECO 
Defense.  

 

. 

  



100 

 

CAPÍTULO II 

CARACTERÍSTICAS DO LMV 

2.1 CARACTERÍSTICAS DO LMV 

2.1.1 A concepção do LMV no contexto atual da Força Terrestre brasileira, deu-se 
nos termos já apresentados no primeiro capítulo deste trabalho. Resumidamente, 
esta VB faz parte da NFBSR, a qual engloba novos conceitos de viaturas blindadas 
sobre rodas para o EB. Esta nova família de blindados está inserida no Programa 
Guarani, que por sua vez, é enquadrado no subportifólio “Defesa da Sociedade” – 
uma subdivisão dos PEE do EPEx. 

2.1.2Quando se trata de assuntos ligados a viaturas blindadas, como o LMV, é 
importante que sejam considerados alguns aspectos relevantes. Um destes 
aspectos é o conjunto de características que cada VB possui, bem como sua 
competitividade em relação às demais viaturas, no nível global, que compõem a sua 
categoria e atendem, assim, diferentes tipos de tropa para o cumprimento de suas 
respectivas missões. 

2.1.3 Ao ser analisada a figura e o quadro a seguir, pode-se verificar alguns dados 
técnicos do LMV, os quais definem diversas características da viatura, e que 
irãoproporcionar novas capacidades à tropa C Mec.  
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FIGURA 1.1: dados técnicos do LMV 
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Principais Dados 

 

 
 

LMV (Light Multirole Vehicle) 

Peso (Kg) 6.200 

Comprimento (m) 4,79 

Largura (m) 2,20 

Altura (m) 2,05 

Potência (cv) 189 

Armt Pcp  Modular (12,7 ou 7,62 mm) 

Capacidade para Remax Comporta 

Blindagem STANAG 4569 nível 3 

Pneu toroidal (Run Flat)  Possui 

Tripulação 1 + 4 

Proteção anti-mina Sim (6 Kg de TNT por roda) 

Tração 4 x 4 Integral 

Proteção QBRN Comporta 

Painel Digital Comporta 

QUADRO 1.1 – Características do LMV. 
 
2.1.4 Peso: A questão do peso elevado do LMV com relação a Vtr atual do G Exp, 
deve ser levada em consideração para uma análise sobre a mobilidade desta VB. 
Esta preocupação vai, desde a classe das pontes e estradas a serem utilizadas, da 
passagem em terreno alagadiço, até a capacidade de realizar uma manobra de 
força, sendo rebocada por outras Vtr da frota nacional. Tudo isso refletindo-se no 
paradoxo do Rec. 
 

2.1.5 Armamento Principal: o LMV possui modularidade em seu chassi que o 
capacita para receber a instalação de diferentes plataformas e sistemas de armas. 
Estes vão, desde uma torre PLATT, até uma estação de armas remotamente 
controlada como a REMAX. Como os exemplos a seguir: 
 

2.1.6 Blindagem: Por possuir uma blindagem de nível considerado “BOM” (STANAG 
4569 Nível 3), dentro das análises do combate moderno, o LMV constitui-se em uma 
Vtr segura para sua tripulação. Isso vale para a grande maioria das Op realizadas 
pelas tropas C Mec, pois contrapõe grande parte das ameaças que surgiriam frente 
ao G Exp, por exemplo, num contexto de combate convencional. 
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PLATT REMAX 

  

FIGURA 1.2 - Possíveis torres para o LMV. 
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CAPÍTULO III 
 

CAPACIDADES DA TROPA C MEC COM A UTLIZAÇÃO DO LMV 
 
 

3.1 TECNOLOGIA AGREGADA 

3.1.1 O LMV, por tratar-se de uma Vtr modular, ou seja, comporta diversos tipos de 
materiais e armamentos, tanto em seu interior, quanto acoplados ao seu chassi. 
Desta forma, torna-se facilitada a aplicação de diversos tipos de MEM à esta 
plataforma, como radares, mísseis, metralhadoras, meios optrônicos, etc. 
 
3.1.2 GCB: É a abreviatura para Gerenciador do Campo de Batalha e é um 
equipamento que proporciona, ao Cmt em todos os níveis, obter a consciência 
situacional de sua tropa e da manobra na qual está inserido. 
 

 
FIGURA 2-1 - o Gerenciador do Campo de Batalha 

 
3.1.3 REMAX: É uma estação de armas, remotamente controlada, giro-estabilizada, 
possui meios optrônicos com visão termal e que comporta dois tipos de 
metralhadoras, uma de 12,7 mm e outra de 7,62 mm. 
 

 
FIGURA 2-2: A Mtr REMAX 12,7 mm 

 
3.1.4 RVT: É o Radar de vigilância terrestre que, abordo de um LMV, modificado 
para sua correta instalação, aumentará suas capacidades nas Op, principalmente 
pela proteção blindada ao material e pela capacidade de tripulação, cabendo até 
duas turmas de radar. 
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FIGURA 2-3 - O Radar de Vigilância Terrestre. 

 
3.1.5 É importante ressaltar que, por se tratar de uma VB multi-tarefas, ainda existe 
a possibilidade de instalação de outros meio modernos em seu chassi. O LMV 
poderá moldar-se de acordo com a missão que for atribuida à sua guarnição, 
podendo operar em prol de diversos tipos de tropa diferentes da C Mec. Isso tudo, é 
um fator de ganho para o EB e que influencia à uma grande aquisição deste MEM. 
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CAPÍTULO IV 

CAPACITAÇÃO DA TROPA C MEC PARA A OPERAÇÃO DO LMV 

 
4.1 FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 
 

4.1.1 Com a busca constante pelo desenvolvimento e emprego de meios de última 
geração, para os diversos tipos de combates de Amplo Espectro, os exércitos 
perceberam a necessidade de uma preparação mais profissional e técnica dos 
militares que operam suas viaturas blindadas. Isso tudo, para que o desempenho 
das tropas blindadas e a correta utilização dos meios tecnológicos, atrelados a elas, 
proporcionassem o êxito nos conflitos. 
 

4.1.2 Tendo isso em mente, o EB criou em 1996 o Centro de Instrução de Blindados 
(C I Bld), pois percebeu que necessitava de uma padronização de conhecimentos e 
de procedimentos quando da utilização dos meios blindados e mecanizados da 
Força Terrestre. 
 

4.1.3 Com a modernização do EB, a aquisição de novas viaturas blindadas, a 
mudança constante de algumas doutrinas e, principalmente, a mentalidade de que a 
tropa blindada deve ser extremamente profissional, o C I Bld teve seu papel 
maximizado dentro da Força Terrestre. 
 

4.1.4 Seguindo-se este raciocínio, com o advento do Programa Guarani, coube ao C 
I Bld participar da grande maioria das etapas de projeto, desenvolvimento, aquisição 
e implantação deste Programa no âmbito de todo o EB. Para isso, o EME criou o 
Curso de Operação da VBTP Guarani, por meio das portarias nº 53 e 54, de 22 de 
abril de 2013, onde ele prevê a formação dos militares aptos a operar a VBTP – MR 
6x6 Guarani e aptos a formar outros operadores nos corpos de tropa. É necessário 
que este processo seja repetido com o LMV, pois é uma VB que possui uma certa 
complexidade para sua operação, além de possuir tecnologia de alto custo 
agregada. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1.1 O Exército Brasileiro está diante de uma aquisição singular em sua história. 
Nenhuma Vtr, com as características que o LMV possui, mobiliou as tropas 
mecanizadas do EB até os dias de hoje.  
 
5.1.2 Por agregar tamanha mobilidade e modularidade, o LMV está apto a integrar 
diversos tipos de tropa no âmbito do EB. Logicamente que, suas caraterísticas 
principais, remetem ao seu emprego ser mais efetivo nas tropas mecanizadas.  
 
5.1.3 Neste contexto, pela carência de meios blindados leves que a tropa C Mec 
possui, a forma mais eficaz de se realizar uma experimentação doutrinária do LMV, 
seria compondo o Pel C Mec e realizando as missões atinentes ao G Exp. Desta 
feita, poder-se-ia, além de aumentar as capacidades desta fração, realizar exercícios 
que exijam um bom nível de mobilidade da VB e um risco de exposição ao inimigo 
afim de provar sua blindagem. 
 
5.1.4 Com a interoperabilidade existente entre os Programa Guarani e o SISFRON, 
também, poder-se-ia realizar diversos testes de materiais utilizando-se o LMV como 
plataforma, tais como radares móveis, optônicos acoplados e o GCB durante o 
patrulhamento da fronteira. 
 
5.1.5 Outro fator importante, já citado anteriormente, é a preocupação que os 
Escalões Superiores devem dispender no tocante à formação dos militares 
operadores da VB. Uma capacitação no exterior, seja na empresa para a parte de 
manutenção, seja em outros exércitos possuidores do LMV para os assuntos de 
operação, torna-se imperativa nesta fase do processo de implantação. Tudo isso, 
haja vista as lições aprendidas com a chegada de outras VB no passado, as quais 
não receberam o devido zelo quando de sua utilização. 
 
5.1.6 Sendo assim, é recomendável, caso não seja criado prontamente um curso de 
operação, que o LMV comece sendo operado por militares capacitados na VBTP 
Guarani, por esta VB ser da mesma família e possuir uma tecnologia bastante 
semelhante à do LMV. Podendo ser realizado, inclusive, os tiros com as torres Platt 
e REMAX, ambas com as metralhadoras 7,62 mm e 12,7 mm, pois estas já existem 
no Guarani e são ministradas as instruções previstas no respectivo curso.   
 
5.1.7 Esta cartilha não substitui nenhum manual existente, tão pouco as informações 
neles contidas. Porém, serve como instrumento de consulta à dados diversos do 
LMV, bem como sugestões de aplicabilidade desta VB para a tropa C Mec. 
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LISTA DE PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DO LMV 

 

Nota Introdutória 

1. Esta Lista de Procedimentos constitui-se em um compêndio das atividades dos 
tripulantes daVBMT – MR 4x4 “LMV” em suas diversas atividades. 
 
2. Esta lista de procedimentos contempla as atividades inerentes aos integrantes 
da tripulação noque devem fazer e quando, para que viatura seja operada 
rapidamente e sem falhas. Ela se destina,portanto, aos tripulantes devidamente 
treinados na VBMT. Em caso de dúvidas sobre como executardeterminada 
atividade, consultar o manual técnico mais atual, de uso e manutenção de 1º 
escalão.  
 
3. As atividades devem ser executadas integralmente. Para falhas constatadas 
que não puderemser eliminadas imediatamente, o comandante registra e informa 
antes que a VBMT seja colocada emoperação novamente. 
 
4. O comandante ordena a execução das atividades. Além da execução das 
tarefas que lhesão atribuídas, ele supervisiona as atividades do atirador e do 
motorista. O comandante da VBMT é oresponsável pelo cumprimento das normas 
de segurança inerentes a cada operação.  
 
5. A atribuição das atividades dos diversos membros da tripulação é apenas um 
referencial. 
 
6. As normas vigentes de segurança, proteção do meio ambiente e segurança 
operacional em vigordevem ser observadas. 
 

Índice 

Item Descrição Página 

1 Verificações antes da colocação em operação 2 

2 Colocação em operação 3 

3 Verificações durante a operação 5 

4 Desoperacionalização 6 

5 Manutenção antes do uso (garagem) 7 

6 Manutenção após o uso 9 

7 Recomendações para deslocamentos com a viatura 10 

8 Destruição da VBMT 11 

9 Uso do Toróide 13 

10 Memento de Balizamento Diurno 14 

11 Memento de Balizamento Detalhado/ Noturno 15 
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1. Verificações antes da colocação em operação. 

Material utilizado: chave combinada, Chave Allen, lanterna, alicate universal 

epano/estopa. (EXEMPLO) 

Seq Cmt At Mot Verificações/ Atividades 

1  X x  

Verificar a parte externa (chassi e carcaça) e observar se 

existe algum vazamento na região dos drenos do 

compartimento do motor e da tropa 

2 
 

X x Fechar os drenos da carcaça (frontal e traseiro) 

3 
  

x 

Verificar suspensão, inspecionar amortecedores e o 

estado das coifas(desgaste do sistema de rodagem) 

identificando perdas de óleo econdições dos pneus. 

4 
 

X 
 

Verificar a escotilha do telefone externo. 

5 x 
  

Inspecionar as proteções balísticas adicionais externas (se 

instaladas) 

6 
  

x Travar na posição de combate o dispositivo corta fio (SFC) 

7 
  

x 

Verificar o correto funcionamento dos dispositivos de 

abertura etravamento da porta do motorista. Travar a 

mesma. (SFC) 

8 
 

X x 
Limpar, rebater e regular o para-brisa (SFC) e os espelhos 

retrovisores. 

9 
  

x Verificar o nível de óleo do motor 

10   x Verificar vazamentos de óleos na região do motor 

11 
  

x Verificar o nível de óleo do sistema hidráulico de serviço 

12 
  

x Verificar o nível de óleo de direção hidráulica 

13 
  

x Verificar nível de fluido de arrefecimento 

14 
  

x 
Fechar e travar as escotilhas de acesso ao motor e 

abastecimento de combustível 

15 
 

X x 
Verificar a existência de cheiro de combustível no interior 

da VBMT. 

16 
  

x 
Verificar se a alavanca do câmbio está na posição “N” e 

verificar se o freio de estacionamento está acionado 
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2. Colocação em operação.  

Seq Cmt At Mot Verificações/ Atividades 

1 
  

x 
Ligar a chave geral da viatura, atentando para a leitura correta 

dohorímetro total e parcial da viatura. 

2 
  

x Verificar o nível do tanque de combustível. 

3 
  

x Realizar o teste do sistema de combate a incêndio. 

4 X 
  

Inspecionar o extintor portátil: verificar a integridade, estado 

decarga, etiqueta de manutenção.  

5 X x x 

Verificar instalação, limpeza e indicação de falhas dos sensores 

eextintores bem como, realizar a inspeção física dos extintores de 

incêndio (fixação, estado da tubulação e manômetros) 

6 
  

x 
Desabilitarcomando externo do sistema anti-incêndio, caso 

requerido pela missão (SFC). 

7 
  

x Ligar a VBMT não esquecendo de pressionar o pedal do freio.  

8 
 

x x 
Verificar o funcionamento das luzes espia de indicação de 

iluminação(luzes de emergência, de direção, posição, faróis). 

9 
 

x x 
Verificar o correto funcionamento dos dispositivos de 

iluminaçãoexterna (normal e disciplina de luzes), buzina e sirene. 

10 
  

x 
Verificar o funcionamento dos instrumentos no monitor primário 

e/ousecundário do motorista (luz espia / mensagem de alerta) 

11 
  

x Verificar ruídos anormais do conjunto de força. 

12 
  

x 

Testar o sistema de enchimento dos pneus: ativar e verificar 

ausência de anomalias (desativar em seguida se não necessário 

ouapós a conclusão da função ativada) 

13 X x x 
Verificar o correto funcionamento dos dispositivos de 

iluminaçãointerna (normal e disciplina de luzes).  

14 
 x  Verificar o nível do fluido do óleo de freio nos conversores 

hidropneumáticos. 
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2. Colocação em operação (continuação). 

Seq Cmt At Mot Verificações/ Atividades 

15 
  x Verificar o funcionamento do freio de 

estacionamento, imobilização e serviço. 

16 

x x  Verificar no interior da VBMT a fixação dos diversos 

equipamentos de bordo, suprimento, acessórios e 

munições. 

17 x  x Inspecionar as condições dos periscópios 

18 
x   Verificar o travamento da escotilha de emergência. 

Adequarconforme a missão.  

19   x Verificar o funcionamento da ventilação e 

pressurização (ou QBN, seinstalado) (SFC) 

20   x Ligar o sistema de aquecimento ou o sistema de ar-

condicionado (SFC) 

Sistema de Armas 

Seq Cmt At Mot Verificações/ Atividades 

21  x  Verificar o correto funcionamento dos dispositivos 

de movimentação e travamento da estação de 

armas PLATT e instalar a plataforma doatirador. 

(SFC) 

22 x x  Instalar o armamento (estação de armas PLATT) 

23  x  Girar e travar a torreta na posição 2h (estação de 

armas PLATT) 

24 x x  Operacionalizar a estação de armas REMAX de 

acordo com a LP(SFC) 

Sistema de Comunicações (C2) 

Seq Cmt At Mot Verificações/ Atividades 

25  x  Instalar e estaiar as antenas do equipamento de 

comunicações nasbases de antena (SFC). 

26 x   Verificar o funcionamento dos sistemas de intercom 

e rádio:Ligar rádios e tela do GCB. 

27 x x  Verificar o aterramento das antenas, rádios e 

conexões. 

28 x x x Colocar o Headset e realizar o Teste-Rádio 
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3. Verificações durante a operação. 

Seq Cmt At Mot Verificações/ Atividade 

   
x 

Atentar e verificar o acionamento (luz espia ou mensagem 

de alerta) 

 
X x x Verificar a existência de ruídos / odores anormais 

 
X x 

 

Verificar a existência vazamento de combustível no interior 

daVBMT 

   
x Verificar o funcionamento dos freios. 

 
X 

  
Auxiliar o Motorista na condução da VBMT. 

 
X x x 

Utilizar o sistema C2 com seus respectivos Headsets 

durante qualquer deslocamento. 

 
X 

  
Realizar teste do Sistema C2 (com a viatura parada). 
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4. Desoperacionalização.  

Seq Cmt At Mot Verificações/ Atividades 

1 
  

x 

Estacionar a VBMT, acionar o freio de estacionamento e 

colocar ocâmbio em “N” (as manobras, sempre auxiliado 

por balizadores). 

2 
 

x 
 

Desoperacionalizar a estação de armas (conforme LP 

específica). 

3 X 
  

Desligar a tela do GCB e os rádios. 

4 
 

x 
 

Verificar o fechamento e travamento da escotilha. (SFC). 

5 
 

x 
 

Retirar as antenas e colocar as proteções de borracha nas 

bases das antenas. 

6 
  

x Verificar o nível do tanque de combustível. 

7 
  

x 

Verificar o funcionamento dos instrumentos no monitor 

primário e/ousecundário do motorista (luz espia / 

mensagem de alerta). 

8 X x x Verificar ruídos anormais do conjunto de força. 

9 
  

x Desligar a VBMT, agindo no botão de partida. 

10 
  

x 
Desligar a chave geral da viatura e ligar novamente para a 

anotaçãodo horímetro. Após a anotação tornar a desligar. 

11 
  

x Limpar e rebater os retrovisores e para-brisas. 

12 
  

x Rebater e travar o dispositivo corta fio (SFC). 

13 X 
  

Verificar suspensão e o sistema de rodagem. 

14 
  

x Fechar e travar a porta do motorista. 

15 
 

x x Colocar os calços entre as rodas (SFC). 
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5. Manutenção antes do uso. 

Seq Cmt At Mot Verificações/ Atividades 

1 X x x 
Realizar os procedimentos para verificações antes da colocação 

emoperação, item 1 da lista e verificar o horímetro. 

2 X 
 

x Verificar o estado geral da VBMT (limpeza) 

3 X x x 

Verificar o funcionamento, colocação e lubrificação das 

tampas,escotilhas e das grades de proteção fixadas nas 

longarinas 

4 
  

x Verificar o estado dos pneus 

5 
  

x Verificar o estado dos amortecedores (fixação / vazamentos) 

6 
  

x Verificar a existência de vazamentos nos cubos de roda 

7 
  

x Verificar a existência de vazamentos nos diferenciais 

8 
  

x 
Verificar a existência de vazamento ou ruptura das coifas das 

juntashomocinéticas 

9 
  

x Verificar a existência de vazamentos no conjunto de força 

10 
  

x Verificar / recompletar o reservatório do limpador de para-brisa 

11 
  

x 
Verificar / recompletar o óleo do sistema hidráulico de serviço 

(SFC) 

12 
  

x 
Verificar / recompletar o óleo da direção hidráulica quinzenal 

(SFC) 

13 
  

x Verificar / recompletar o óleo do motor (SFC) 

14 
  

x Verificar / recompletar o líquido de arrefecimento (SFC) 

15 
  

x Verificar / recompletar o óleo do sistema de freios (SFC) 

16 X 
 

x 
Verificar a existência de vazamentos no sistema 

pneumático(compartimento da tropa / conjunto de força) 

17 
 

x x Verificar a limpeza dos retrovisores e a sua lubrificação 

18 
  

x 

Verificar o nível do óleo da transmissão, através dos comandos 

do monitor primário / secundário (veículo nivelado, transmissão 

em neutroe motor funcionando com temperatura entre 70º e 100 

º C) 

19 X 
 

x Verificar a fixação, limpeza e condições dos periscópios 

20 
  

x Verificar o funcionamento da buzina e sirene 

21 X x x 
Verificar o funcionamento das luzes externas (civil / militar), 

atravésdos comandos do monitor primário / secundário 
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5. Manutenção antes do uso (continuação). 

Seq Cmt At Mot Verificações/ Atividades 

22 X x x Verificar o funcionamento das luzes internas (branca / 

vermelha),através dos comandos do monitor primário / 

secundário 

23   x Verificar o funcionamento das câmeras dianteira / traseira, 

através doscomandos do monitor secundário. (SFC) 

24   x Verificar o funcionamento da ventilação forçada 

(semestralmente) 

25   x Verificar o funcionamento do sistema de aquecimento e ar-

condicionado (semestralmente) 

26    Realizar a manutenção nível operador e o funcionamento 

doperiscópio de visão noturna (periodicidade semestral) 

27    Verificar o funcionamento do sistema de tração e bloqueio 

(periodicidade semestral) 

28 X   Verificar o funcionamento do freio de imobilização 

(periodicidadesemestral) 

29 X  x Verificar o funcionamento e estabilidade do freio de 

serviço(periodicidade semestral e/ou 400 horas) 

30 X  x Realizar o giro técnico, atentando para o surgimento de 

odores eruídos anormais (periodicidade quinzenal) e não 

inferior à 15 min. 

31 X  x Verificar / realizar o abastecimento do VBMT (SFC) 

32 X  x Deixar a VBMT ao Sol, com todas as escotilhas e a rampa 

abertas, para desumidificação 
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6. Manutenção após o uso.  

Seq Cmt At Mot Verificações/ Atividades 

1 X 
 

x Verificar o estado geral da VBMT (limpeza) 

2 X x x 
Providenciar a lavagem e limpeza dos cubos de roda e atrás 

dascalotas para retirar o excesso de sedimentos encrustados. 

3 
  

x 
Verificar a parte externa (chassi e carcaça) e abrir os drenos 

docompartimento do motor e da tropa. 

4 
  

x Verificar o estado dos pneus 

5 
  

x Verificar o estado dos amortecedores (fixação / vazamentos) 

6 
  

x 
Verificar a existência de vazamentos e / ou contaminação 

nos cubosde roda 

7 
  

x 
Verificar a existência de vazamentos e / ou contaminação 

nosdiferenciais 

8 
  

x 
Verificar a existência de vazamento ou ruptura das coifas 

das juntashomocinéticas 

9 
  

x Verificar a existência de vazamentos no conjunto de força 

10 X x x 
Verificar a existência de vazamentos no sistema pneumático 

(compartimento da tropa / conjunto de força) 

11 X 
 

x Verificar / realizar o abastecimento da VBMT (SFC) 

12 
 

x 
 

Realizar a manutenção do sistema de armas referente ao 

níveloperador. 

13 
  

x 
Fechar os drenos do compartimento do motor e da tropa e 

verificarse existem vazamentos. 

14 
  

x Preenchimento e fiscalização do Livro Registro da VBMT. 

15 X 
 

x 
Deixar a VBMT ao Sol, com todas as escotilhas e a rampa 

abertas, para desumidificação 
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7. RECOMENDAÇÕES PARA O USO E DESLOCAMENTO COM VIATURAS 

1 Nunca deslocar a Vtr sem o seu material de dotação (ferramental, cabo de força 
auxiliar, fita para reboque/ cabo de aço). 

2 Verificar a documentação de posse obrigatória do motorista ( CNH, cartão do 
FUSEX, Idt militar, habilitação militar, ficha de Vtr e ficha de acidente). 

3 Verificar o intinerário a ser seguido 

 

 

4 

Para rebocar a VBMT: 

a) A Vtr não poderá ser rebocada por grandes distâncias com o câmbio em 
neutro; 

b) No caso de se rebocar a Vtr por grandes distâncias, deverá ser retirado o eixo 
cardã; e 

c) Caso haja indícios de danos ao sistema de transmissão, o reboque só deve 
ser utilizado para se realizar a evasão de áreas de perigo. 
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8. DESTRUIÇÃO DA VBMT 

Importante: 

- A destruição do material é uma decisão de comando, que deverá ser feita somente 

por autorização delegada pela divisão ou comando superior. 

- A destruição deve ser realizada, se possível, com o menor nível de ruído possível, 

fora da visão do inimigo, de modo que produza obstáculos adicionais ao inimigo 

(Bloqueios de: pontes, aeroportos, desfiladeiros, vias urbanas, etc) e ainda devendo-

se considerar os riscos à tropa, protegendo-a de estilhaços, fogo ou qualquer outro 

perigo gerado durante a operação de destruição da VBTP. 

- Caso a destruição total da VBTP não seja possível, esta deverá ser executada em 

suas partes vitais. Podendo-se acondicionar todo ou parte deste material no 

compartimento do motor e centralizando o processo de destruição neste. 

 

8.1 Destruição por meios mecânicos.  

Seq Cmt At Mot Verificações/ Atividades 

1 
  

x Descarregue os extintores 

2 X 
  

Abra as escotilhas dianteiras do compartimento do motor  

3 X 
  

Destrua mecanicamente as conexões da caixa de potência 
do motor  

4 
  

x 
Destrua mecanicamente as conexões da caixa de potência 

do motorista  

5 
 

x 
 

Destrua o armamento. (SFC) 

6 X 
  

Destrua o bloco do motor 

7 X 
  

Destrua as caixas de câmbio e de transferência 

8 
  

x Destruir os monitores do posto de motorista 

9 X 
  

Destruir os dados do GCB e em seguida o próprio GCB 

10 
 

x 
 

Destruir o equipamento rádio 

11 
X x 

x 
Destruir mecanicamente os equipamentos de observação 

(SFC) 
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8.2 Destruição por meios inflamáveis.  

Seq Cmt At Mot Verificações/ Atividades 

1 
  

x Descarregue os extintores 

2 X 
  

Se o combustível estiver limitado, destrua por quebra 
todos os elementos vitais ( Body computer, bloco do 
motor, caixa de mudanças e de transferência) 

3 
 

x 
 

Espalhe pela Vtr óleo diesel do reservatório. Para acelerar 
o processo, fure o reservatório. 

4 X x 
 

Espalhe cartuchos de munição explosiva no interior da Vtr.  

5 
 

x x 
Derrame combustível dentro e fora da Vtr, mantendo todas 

as portas e tampas abertas. 

6 X   Inicie o fogo à distância. (utilize qualquer meio disponível) 

OBS: Abrigar-se alcançando abrigo por mais de 500m (zona de perigo) 

 

8.3 Destruição por meios de demolição. 

Seq Cmt At Mot Verificações/ Atividades 

1 
  

x Descarregue os extintores 

2 X x 
 

Coloque cargas de 1 kg de TNT conforme prioridade de 
destruição 

3 
 

x 
 

Ligue as cargas com cordel detonante. 

4 
  

x Dobre os meios de acionamento  

OBS: Abrigar-se alcançando abrigo por mais de 500m (zona de perigo) 

 

8.4 Destruição por meios de tiro(s). 

Deverá ser mesclado com outro processo de destruição sob a coordenação do Cmt 

da VBMT. 
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9. USO DE TORÓIDE 

1 Em deslocamentos administrativos e em instrução caso fure o pneu, este 
deverá ser trocado de imediato. Se a substituição no local não for possível e for 
de absoluta necessidade o prosseguimento da marcha, reduzir a velocidade do 
veículo a 15 km/h para limitar os possíveis danos ao sistema. 

 

 

2 

Em casos de emergência em que a parada para a troca não possa ser realizada 
de imediato, para que seja conduzida a VBMT em segurança sem que sejam 
alteradas as condições de uso devemos seguir as informações abaixo: 

- Percorrer 3 km na velocidade máxima da Vtr; 

- Percorrer 20 km a 50 km/h; e 

- Percorrer 27 km a uma velocidade menor do que 25km/h. 

Portanto, podem ser percorridos no máximo 50 km com os pneus nessas condições 
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ANEXO A – ROB DA VBMT-LR (EB20-ROB-04.002) 

 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 
 

PORTARIA Nº 238-EME, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 

Aprova os Requisitos Operacionais Básicos da 
Viatura Blindada Multitarefa Leve de Rodas, 

VBMT-LR (EB20-ROB-04.002), 1ª Edição, 2013. 

 

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso VIII, do art. 5º do Regulamento do Estado-Maior 
do Exército (R-173), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército nº 514, de 
29 de junho de 2010, e em conformidade com o item 6 do art. 6º das Instruções 
Gerais para o Funcionamento do Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército (IG 
20-11), aprovadas pela Portaria Ministerial nº 270, de 13 de junho de 1994, e com o 
Bloco nº 10, do art. 13 das Instruções Gerais para o Modelo Administrativo do Ciclo 
de Vida dos Materiais de Emprego Militar (IG 20-12), aprovadas pela Portaria 
Ministerial nº 271, de 13 de junho de 1994, resolve: 

 

Art. 1º Aprovar os Requisitos Operacionais Básicos da Viatura Blindada 
Multitarefa Leve de Rodas, VBMT-LR (EB20-ROB-04.002), 1ª Edição, 2013. 

 

Art. 2º Determinar que esta portaria entre em vigor na data de sua 
publicação. 

 
REQUISITOS OPERACIONAIS BÁSICOS DA VIATURA BLINDADA 

MULTITAREFALEVE DE RODAS, VBMT-LR (EB20-ROB-04.002), 1ª Edição, 
2013. 

 
1.TÍTULO 
 

Requisitos Operacionais Básicos da Viatura Blindada Multitarefa Leve de Rodas, 
VBMT-LR (EB20-ROB-04.002), 1ª Edição, 2013. 
 
2.DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS BÁSICOS 

 
2.1.ABSOLUTOS 
 
2.1.1. Possuir peso em ordem de marcha de, no máximo, 80.000 N (oitenta mil 
Newtons). (Peso sete) 
 
2.1.2. Possuir capacidade de carga de, no mínimo, 10.000 N (dez mil Newtons). 
(Peso sete) 
 
2.1.3. Ser operada e manutenida, no mínimo, sob quaisquer condições climáticas da 

área operacional do continente (AOC). (Peso dez) 
 
2.1.4. Possuir raio de giro inferior a 10m (dez metros). (Peso oito) 
 
2.1.5. Possuir, com peso de combate, altura máxima de 2,20m (dois vírgula vinte 
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metros), excluindo a torreta e o armamento. (Peso oito) 
 
2.1.6. Possuir baixa assinatura térmica. (Peso sete) 
 
2.1.7. Possuir baixa assinatura radar. (Peso sete) 
 
2.1.8. Ser capaz de trafegar com segurança em rodovias das classes: especial, 1 

(um), 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) e através campo. (Peso dez) 
 
2.1.9. Transpor, com peso de combate, rampa longitudinal com inclinação de 60% 

(sessenta por cento), subindo e descendo, com marcha à frente e marcha à ré, com 

parada e arranque. (Peso dez) 

2.1.10. Transpor, com peso de combate, rampa lateral com inclinação de 30 % 

(trinta por cento), transitando com inclinação à direita e à esquerda. (Peso dez) 
 
2.1.11. Transpor, com peso de combate, degrau de, no mínimo, 0,35m (zero vírgula 

trinta e cinco metros). (Peso dez) 
 
2.1.12. Transpor, sem preparação, cursos d'água de profundidade igual ou superior 

a 0,80m (zero vírgula oitenta metros). (Peso dez) 
 
2.1.13. Desenvolver, com peso de combate, velocidade igual ou superior a 90km/h 

(noventa quilômetros por hora) em estradas planas. (Peso dez) 
 
2.1.14. Sustentar, com peso de combate, velocidade mínima de até 4km/h (quatro 
quilômetros por hora) em estradas planas. (Peso dez) 
 
2.1.15. Transportar uma guarnição constituída por, pelo menos, 5 (cinco) homens, 

incluindo o motorista e o atirador. (Peso dez) 
 
2.1.16. Possuir local apropriado com capacidade para transportar cofres para o 

acondicionamento de, no mínimo, as seguintes munições (Peso dez): 
 
2.1.16.1. 2.000 (dois mil) cartuchos de 7,62x51mm (sete vírgula sessenta e dois 

milímetros), quando equipado com metralhadora 7,62mm (sete vírgula sessenta e 

dois milímetros). 
 
2.1.16.2. 1.000 (mil) cartuchos de .50” (ponto cinquenta polegadas), quando 

equipado com a metralhadora .50” (ponto cinquenta polegadas). 
 
2.1.16.3. 200 (duzentas) granadas de 40mm (quarenta milímetros), quando 

equipado com o lançador de granadas 40mm (quarenta milímetros). 
 
2.1.17. Possuir, no compartimento de combate, local apropriado para transporte do 

equipamento de manutenção e sobressalentes do armamento. (Peso sete) 
 
2.1.18. Possuir portas que permitam o embarque e desembarque, com facilidade, 

dos integrantes da guarnição da viatura e da carga a ser transportada. (Peso oito) 
 
2.1.19. As guarnições das portas, das escotilhas, das torretas, dos para-brisas e dos 
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dispositivos de visão, devem oferecer vedação a água e a poeira. (Peso nove) 
 
2.1.20. Possuir, no compartimento de combate, proteção blindada à penetração de 
projetis 7,62x51mm Pf (sete vírgula sessenta e dois por cinquenta e um milímetros 
perfurante), disparados com elevação de 0º (zero grau) a 30º (trinta graus), a 30m 
(trinta metros). (Peso nove) 
 
2.1.21. Oferecer proteção à guarnição no compartimento de combate contra minas 
de até 6kg (seis quilos) 
de TNT sob qualquer roda (Peso dez) 
 
2.1.22. Ter suporte para receber proteção balística passiva adicional. (Peso oito) 
 
2.1.23. Possuir, em todos os bancos, cinto de segurança com fixação em 3 (três) ou 
mais pontos. (Peso oito) 
 
2.1.24. Possuir banco para o motorista com características ergonômicas que 

permitam a condução da viatura com segurança. (Peso oito) 

2.1.25. Possuir nível de ruído interno que propicie a comunicação interna, sem 

intercomunicador, entre os ocupantes. (Peso oito) 
 
2.1.26. Possuir sistema de freios de serviço e de estacionamento, que sejam 

eficientes mesmo quando molhados. (Peso dez) 
 
2.1.27. Possuir sistema de freios do tipo “Anti-lock Braking System - ABS”. (Peso 
oito) 
 
2.1.28. Possuir sistema elétrico de 24 V (vinte e quatro volts) nominais. (Peso dez) 
 
2.1.29. Possuir tomada elétrica interna auxiliar de 12 V (doze volts). (Peso sete) 
 
2.1.30. Possuir sistema de iluminação militar, que permita o deslocamento da viatura 

com disciplina de luzes. (Peso dez) 
 
2.1.31. Possuir tomada elétrica padronizada, com o correspondente cabo, que 

possibilite a partida do motor ou a recarga da bateria por meio de outra viatura ou 

equipamentos externos. (Peso sete) 
 
2.1.32.Possuir um conjunto de baterias para o sistema rádio, independente das 

fontes de energia da viatura. (Peso oito) 
 
2.1.33. Possuir dispositivo de comutação de iluminação civil para iluminação militar, 

que permita o deslocamento da viatura com disciplina de luzes. (Peso oito) 
 
2.1.34. Possuir chave geral para desativar o sistema elétrico da viatura. (Peso oito) 
 
2.1.35. Possuir luz de mapa. (Peso sete) 
 
2.1.36. Possuir indicadores e medidores que deem ao motorista informações sobre o 

funcionamento dos sistemas vitais da viatura. (Peso dez) 
 
2.1.37. Possuir clinômetro no compartimento do motorista, de fácil leitura, que 

informe o grau de inclinação longitudinal e transversal da viatura. (Peso sete) 
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2.1.38. Possuir infraestrutura para a instalação dos equipamentos de comunicações 

especificados pelo Exército Brasileiro, para o escalão ao qual a viatura se destina. 

(Peso dez) 
 
2.1.39. Possuir pelo menos 1 (um) extintor de incêndio com carga suficiente para 

debelar início de incêndio na viatura ou na carga transportada. (Peso nove) 
 
2.1.40. Possuir sistema de ar condicionado capaz de manter, no interior da viatura, 

as condições de conforto térmico. (Peso oito) 
 
2.1.41. Possuir condições de ser aerotransportada em aeronave do tipo C-130 ou 
similar. (Peso dez) 
 
2.1.42. Possuir alças de amarração e içamento, para o seu transporte multimodal. 
(Peso dez) 
 
2.1.43. Possuir alças dianteiras e traseiras que permitam o seu tracionamento de 

emergência e de outra viatura de mesmo tipo e peso. (Peso dez) 
 
2.1.44. Possuir cabo de aço, fita de poliéster ou cambão que sejam capazes de ser 

empregados para tracionar viatura de mesmo tipo e peso. (Peso oito) 
 
2.1.45. Possuir, na sua parte traseira, engate padronizado pelo Exército Brasileiro 

que permita tracionar viatura reboque de até ¾ toneladas (três quartos de 

toneladas). (Peso oito) 

2.1.46. Possuir, na sua parte traseira, tomada padronizada pelo Exército Brasileiro 

para alimentação elétrica do sistema de iluminação da viatura reboque. (Peso oito) 
 
2.1.47. Possuir, fixadas externamente e em local seguro, ferramentas de sapa 

padronizadas pelo Exército Brasileiro. (Peso sete) 
 
2.1.48. Possuir suporte externo para 2 (dois) camburões de 20 l (vinte litros), 

padronizado pelo EB. (Peso sete) 
 
2.1.49. Possuir dispositivos para drenagem de água que porventura penetre na 

viatura durante a travessia de vau. (Peso nove) 
 
2.1.50. Ser pintada nas cores e no padrão estabelecidos pelo Exército Brasileiro. 
(Peso sete) 
 
2.1.51. Apresentar ergonomia adequada à operação de seus diversos 
equipamentos. (Peso sete) 
 
2.1.52. Possuir arranjo físico interno que propicie conforto e segurança à tropa 
embarcada. (Peso oito) 
 
2.1.53. Possuir campo de visão que permita à guarnição, de dentro do 

compartimento de combate, a visualização do terreno à frente e aos flancos da 

viatura. (Peso dez) 
 
2.1.54. Possuir condições de receber e operar, em configurações distintas, um dos 
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seguintes sistemas de armas, com movimento horizontal de 360º (trezentos e 

sessenta graus) e movimento vertical com o ângulo de, pelo menos, -7º a +45º 

(menos sete graus a mais quarenta e cinco graus): (Peso dez) 
 
2.1.54.1. Um sistema de armas que seja estabilizado, acionado e controlado 

remotamente (RemoteControlled Weapon Station - RCWS), formado por uma 

metralhadora calibre 7,62x51mm (sete vírgulasessenta e dois por cinquenta e um 

milímetros) ou calibre .50” (ponto cinquenta polegadas), intercambiáveis. O sistema 

deve ser dotado de um sistema de observação e controle de tiro com visão diurna e 

noturna. 
 
2.1.54.2. Um sistema de armas utilizando uma torreta blindada simples, formado por 

uma metralhadora calibre 7,62x51mm (sete vírgula sessenta e dois por cinquenta e 

um milímetros) ou calibre .50” (ponto cinquenta polegadas) ou um lança-granadas 

de 40mm (quarenta milímetros), intercambiáveis. 
 
2.1.55. Possuir motor alimentado a óleo diesel. (Peso dez) 
 
2.1.56. Possuir caixa de transmissão automática. (Peso dez) 
 
2.1.57. Possuir trem de rolamento 4x4 com diferenciais autoblocantes ou 

bloqueadores de acionamento manual. (Peso dez) 
 
2.1.58. Possuir sistema de tração tipo 4x4, ou 4x2 com seleção 4x4 acionável do 

compartimento do motorista. (Peso dez) 
 
2.1.59. Possuir sistema de bloqueio nos diferenciais que não necessite ser acionado 

externamente ao compartimento de combate. (Peso dez) 
 
2.1.60. Possuir motor localizado na parte dianteira da viatura. (Peso nove) 
 
2.1.61. Possuir rodas e pneus que permitam o deslocamento da viatura com 

segurança, mesmo após haverem sido perfurados por projetis de armamento leve ou 

estilhaços de granadas. (Peso nove) 

2.1.62. Possuir sistema central para controle da pressão dos pneus, comandado 

pelo motorista sem que ele precise sair da viatura. (Peso nove) 
 
2.1.63. Possuir sistema de direção servo-assistido, com capacidade de 

funcionamento mecânico quando houver falha no sistema principal. (Peso nove) 
 
2.1.64. Apresentar durante os primeiros 30.000km (trinta mil quilômetros), 

percorridos de acordo com a tabela abaixo, os seguintes índices: (Peso dez) 

TIPO DE VIA DISTÂNCIA APERCORRER 

Rodovia classe especial e classe 1 20.000km em velocidades variáveis 

Rodovias classes 2 e 3 8.000km em velocidades variáveis 

Rodovias classe 4 e através campo 2.000km em velocidades variáveis   
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2.1.64.1. Confiabilidade - Apresentar Quilometragem Média Entre Falhas (QMEF) 

superior a 4.000 km (quatro mil quilômetros). 
 
2.1.64.2. Manutenção - Exigir menos de 200 (duzentos) homens-hora (Hh) de 

manutenção corretiva, excetuando-se os serviços de 1º escalão. 
 
2.1.64.3. Disponibilidade Inerente - Possuir índice de disponibilidade igual ou 

superior a 80% (oitenta por cento). 
 
2.1.65. Possuir ferramental para a manutenção de 1º escalão, acondicionado em 

bolsa própria e em local específico na viatura, de fácil acesso e manuseio. (Peso 

oito) 
 
2.1.66. Possuir, em língua portuguesa, catálogo de peças, manual de operação, 

carta-guia de lubrificação, livro registro da viatura e manual de manutenção que 

atenda a todos os escalões de manutenção estabelecidos pelo Exército Brasileiro. 

(Peso oito) 
 
2.1.67. Possuir espelho retrovisor em cada lado, rebatível, com superfície refletora 

em aço inoxidável. (Peso sete) 
 
2.1.68. Possuir alça de segurança para a tropa transportada e a guarnição da viatura 

se apoiar quando a viatura estiver em movimento. (Peso sete) 
 
2.1.69. Possuir autonomia superior a 500km (quinhentos quilômetros), em rodovia 

da classe 2 (dois), sem a utilização de reservatórios suplementares ou portáteis de 

combustível. (Peso dez) 

 

2.2.DESEJÁVEIS 
 
2.2.1. Possuir peso em ordem de marcha de, no máximo, 60.000 N (sessenta mil 
Newtons). (Peso seis) 
 
2.2.2. Possuir capacidade de carga de, no mínimo, 13.000 N (treze mil Newtons). 
(Peso seis) 
 
2.2.3. Possuir sistema de Defesa Química, Biológica e Nuclear (DQBN). (Peso cinco) 
 
2.2.4. Possuir sistema de detecção de incidência de raios laser sobre o carro. (Peso 
cinco) 
 
2.2.5. Ser anfíbia, demandando tempo de preparação inferior a 50min (cinquenta 

minutos) para navegação. (Peso cinco) 

2.2.6. Possuir comando único para o sistema de navegação e, também, comandos 

individuais para os subsistemas que o constituem. (Peso cinco) 
 
2.2.7. Possuir propulsão aquática que lhe permita navegar com facilidade em rios 
com correntezas de, no mínimo, 1,0m/s (um vírgula zero metro por segundo). (Peso 
cinco) 
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2.2.8. Desenvolver velocidade igual ou superior a 5km/h (cinco quilômetros por hora) 

em vias aquáticas sem correnteza. (Peso cinco) 
 
2.2.9. Transportar uma guarnição constituída por, pelo menos, 6 (seis) homens, 

incluindo o motorista e o atirador. (Peso seis) 
 
2.2.10. Possuir local apropriado com capacidade para transportar cofres para o 

acondicionamento de, no mínimo, as seguintes munições (Peso seis): 
 
2.2.10.1. 3.000 (três mil) cartuchos de 7,62x51mm (sete vírgula sessenta e dois por 

cinquenta e um milímetros), quando equipado com metralhadora 7,62mm (sete 

vírgula sessenta e dois milímetros). 
 
2.2.10.2. 1.500 (mil e quinhentos) cartuchos de .50” (ponto cinquenta polegadas), 

quando equipado com a metralhadora .50” (ponto cinquenta polegadas). 
 
2.2.10.3. 300 (trezentas) granadas de 40mm (quarenta milímetros), quando 

equipado com o lançador de granadas 40 mm (quarenta milímetros). 
 
2.2.11. Possuir, no compartimento de combate, proteção blindada a estilhaços que 

penetrem a blindagem básica, decorrentes de munição 12,7mm Pf (doze vírgula sete 

milímetros perfurantes). (Peso cinco) 
 
2.2.12. Possuir blindagem básica que ofereça proteção contra a explosão de minas 

de até 6 Kg (seis quilogramas) de alto-explosivo (“High Explosive - HE)” sob o centro 

do veículo. (Peso cinco) 
 
2.2.13. Possuir blindagem básica do chassi e torre, quando esta existir, que ofereça 

proteção em toda viatura, contra artifícios inflamáveis do tipo “Coquetel Molotov”. 

(Peso cinco) 
 
2.2.14. Possuir, no gabinete do motor, proteção blindada à penetração de projetis 

7,62x51mm (sete vírgula sessenta e dois por cinquenta e um milímetros), disparados 

com elevação de 0º (zero grau) a 30º (trinta graus), a 30m (trinta metros). (Peso 

seis) 
 
2.2.15. Possuir adequada proteção para os componentes do sistema de iluminação 

interna e externa. (Peso seis) 
 
2.2.16. Atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de 
trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, à sinalização e à segurança, 
naquilo que for exigido para veículos militares. (Peso seis) 
 
2.2.17. Possuir sistema de orientação e navegação por satélite “Global Positioning 

System” - GPS. (Peso seis) 
 
2.2.18. Possuir sistema automático de detecção e combate a incêndios no 
compartimento do motor. (Peso cinco) 
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2.2.19. Possuir condições que permitam uma aeronave do tipo C-130 transportar 2 
(duas) VBMT-LR. (Peso cinco) 
2.2.20. Possuir condições de ser lançado de aeronave militar, por intermédio de 

paraquedas ou vôo a baixa altura. (Peso cinco) 
 
2.2.21. Possuir guincho, montado externamente (fixo ou amovível), capaz de 

tracionar viatura semelhante. (Peso quatro) 
 
2.2.22. Possuir tratamento antirrefletivo contra a luz em todos os vidros externos da 
viatura. (Peso cinco) 
 
2.2.23. Possuir campo de visão que permita à guarnição, de dentro do 

compartimento de combate, e em qualquer condição de tempo, a observação à sua 

frente, flancos e retaguarda. (Peso cinco) 
 
2.2.24. Possuir equipamento passivo de visão noturna no compartimento de 

combate para o motorista e o atirador. (Peso cinco) 
 
2.2.25. Possuir sistema lançador de fumígenos. (Peso seis) 
 
2.2.26. Possuir sirene de alta potência. (Peso cinco) 
 
2.2.27. Possuir autonomia superior a 600 km (seiscentos quilômetros), em rodovia 

da classe 2 (dois), sem a utilização de reservatórios suplementares ou portáteis de 

combustível. (Peso seis) 

 


