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RESUMO
COMPARAÇÃO ENTRE A VBTP EE-11 URUTU E A VBTP-MR GUARANI NAS
AÇÕES DE RECONHECIMENTO DO PELOTÃO DE CAVALARIA MECANIZADO

AUTOR: Iago Borba
ORIENTADOR: Leonel Madeira Motta Mattos

Este trabalho tem como objetivo analisar e comparar as Viaturas Blindadas de Transporte de
Pessoal (VBTP) Urutu e Guarani. Ambas as viaturas são sobre rodas e utilizadas pelo Exército
Brasileiro. Foi realizada uma pesquisa descritiva explorando ao máximo o conhecimento a
respeito do assunto deste trabalho. Também, foi realizada uma pesquisa documental acerca de
dados das viaturas, características do Pelotão de Cavalaria Mecanizado, entre outros, com o
objetivo de obter o máximo de dados de caráter científico e não-científico (revistas, jornais e
artigos) que possam dar o máximo de detalhes sobre ambas as viaturas. Foi realizada a
identificação sobre as missões do pelotão e do grupo de combate e as características,
possibilidades e limitações das viaturas em estudo. Além disso, foi feita uma análise sobre a
evolução do emprego dos blindados no Brasil desde sua idealização pelo Marechal José Pessoa.
Também, será feita uma análise sobre os principais blindados que são utilizados atualmente no
Brasil e no mundo tanto os de combate e reconhecimento como os de transporte de pessoal.
Também, foi feita uma pesquisa sobre os tipos de blindagens e sua evolução, com o objetivo
de obter dados a respeito dos diferentes tipos de blindagens utilizados nas viaturas, a fim de
concluir quais as vantagens e desvantagens de cada tipo de blindagem existente e o que cada
tipo de blindagem contribuiu para a evolução da capacidade de se prover segurança à tropa.

Palavras-chave: Blindados. Exército Brasileiro. Cavalaria Mecanizada. Reconhecimento.
Ambiente Operacional.

ABSTRACT
COMPARISON BETWEEN THE VBTP EE-11 URUTU AND THE VBTP-MR
GUARANI IN THE RECOGNITION ACTIONS FOR THE MECHANIZED
PLATOON FOR CAVALRY

AUTHOR: Iago Borba
ADVISOR: Leonel Madeira Motta Mattos

This work has the objective of analyze and compare the Personal Transport Armored Vehicles
(VBTP) Urutu and Guarani. Both vehicles are wheeled and are used by the Brazilian Army. A
descriptive research was carried out exploring to the maximum the knowledge regarding the
subject of this work. Also, a documentary survey was carried out on the data of the vehicles,
characteristics of the Mechanized Cavalry Squadron, among others, in order to obtain the
maximum of scientific and non-scientific data (magazines, newspapers, articles, etc.) that can
give as much detail as possible on both vehicles. Identification of the platoon missions, the
combat group, the characteristics, possibilities and limitations of the Armored Personnel Carrier
(APC) EE-11 URUTU and Wheeled APC GUARANI. In addition, an analysis was made on
the evolution of armored vehicles in Brazil, since the deployment of the armored vehicles in
Brazil with the important role of Marechal José Pessoa, the founder of armored vehicles in the
Brazilian Army. Also, an analysis will be made of the armor in the world, whether combat,
reconnaissance or personnel transport. What are the main armored vehicles that are currently
used in Brazil and in the world. Also, a research will be made on the types of shields and their
evolution in order to obtain data on the different types of armor used in the vehicles, the
advantages and disadvantages of each type of armor and what each type of armor contributed
for the evolution of the vehicles with capacity to provide security to the troops through direct
or indirect shielding.

Keywords: Armored vehicles. Brazilian Army. Mechanized Cavalry. Recognition. Operational
Environment.
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1 INTRODUÇÃO
Nos tempos da Idade Média, os campos de batalha eram tomados por grandes
plataformas que proviam uma vantagem de posição muito grande em relação aos demais
envolvidos na guerra. Assim, com o passar dos tempos, os Exércitos buscaram desenvolver
diversos meios de conquistar uma vantagem para garantir-lhes uma maior chance de vitória.
Dentro dessas mudanças que ocorreram nos campos de batalha, os Exércitos têm
buscado combater com vantagem de posição sobre seu inimigo, originando o termo “AKVA”
que posteriormente viria a formar a palavra “Cavalaria”.
A Arma de Cavalaria vem sendo modernizada nos Exércitos do mundo todo. Notase a evolução dos blindados desde a Primeira Guerra Mundial até os tempos contemporâneos,
existindo, atualmente, blindados com diversas características. Ao redor do mundo, são
produzidos veículos sobre rodas, sobre lagartas, com diferentes tipos de blindagens e diversas
ferramentas de modernização, entre outros aspectos que serão abordados mais à frente.
No Brasil, destaca-se o papel do Marechal José Pessoa. Em 1918, como Capitão de
Cavalaria, foi enviado à França e, após rápido estágio na Escola Militar de Saint-Cyr, aprendeu
os fundamentos sobre a adaptação da Cavalaria ao uso dos blindados que haviam sido
recentemente inventados. Após seu retorno ao Brasil em 1920, lutou insistentemente pela
implementação dos blindados no Exército Brasileiro.
A Cavalaria brasileira divide-se em Blindada, Mecanizada, Paraquedista e de
Guarda, tendo cada tipo seu conjunto de características, possibilidades, limitações, organização
e emprego.
Apesar da constante evolução dos meios de combate, algumas das viaturas
utilizadas pela Cavalaria do Exército estão defasadas em tecnologia, dificultando o
cumprimento das diversas Operações realizadas pelas tropas.
No contexto da Cavalaria Mecanizada, um pelotão é composto por grupos de
naturezas distintas, e é apto a cumprir diversas missões, como: reconhecimento, segurança,
realização de operações ofensivas e defensivas. Possui em sua organização diversos grupos que
possuem missões específicas para garantir o bom cumprimento da missão e cada grupo utiliza
uma viatura diferente.
Visando melhorar o desempenho das tropas mecanizadas, o Exército Brasileiro
implementou como um dos seus projetos estratégicos o Projeto GUARANI.
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Este projeto tem, entre outros objetivos, modernizar as Organizações Militares de
Cavalaria e para atingir estes objetivos, resolveu desenvolver uma viatura que atendesse às
particularidades das Operações desempenhadas pelo Exército. Para isso, o mencionado Projeto
contou com a parceria entre o Exército Brasileiro e uma indústria de defesa nacional, a IVECO.
A viatura desenvolvida por esse Projeto foi a Viatura Blindada de Transporte de
Pessoal Média de Rodas (VBTP-MR) 6X6 GUARANI que irá mobiliar as tropas de Cavalaria
Mecanizada, especificamente os Grupos de Combate (GC) do Pel C Mec nos diversos
Regimentos e Esquadrões de Cavalaria.
Pelo fato de existirem semelhanças entre as tropas de Infantaria e Cavalaria
Mecanizadas, este estudo também abordará de forma sucinta o que foi mudado em algumas das
unidades de Infantaria que receberam a mencionada viatura.
O objetivo geral deste estudo é analisar as semelhanças e diferenças da VBTP-MR
GUARANI E VBTP EE-11 URUTU, viatura atualmente utilizada nos Pel C Mec nas ações de
Reconhecimento do Pelotão de Cavalaria Mecanizado.
Seu estudo é relevante para o meio militar, especialmente para a Cavalaria do
Exército Brasileiro, pois será possível realizar uma análise desse novo meio utilizado pelo EB,
que poderá trazer melhorias no modo como o GC do Pel C Mec cumpre suas missões.
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2 REFERENCIAL METODOLÓGICO

O tema de pesquisa insere-se na área de Doutrina e Operações Militares, e tratará
do assunto Pelotão de Cavalaria Mecanizado.

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema

A realização deste trabalho é baseada no Manual de Campanha C 2-1 Emprego da
Cavalaria, do ano de 1999. Tal manual aborda os fundamentos, características, peculiaridades
no emprego, além de abordar os tipos e missões da Cavalaria. Visando um melhor entendimento
desta pesquisa, serão definidos alguns conceitos acerca das características da Arma de
Cavalaria: proteção blindada, mobilidade, poder de fogo, comunicações amplas e flexíveis e
ação de choque.
A proteção blindada será abordada mais a fundo neste trabalho, onde serão
mostrados os tipos de blindagem e a sua evolução desde a Primeira Guerra Mundial até os tipos
de blindagens mais modernos.
A mobilidade é uma característica muito importante para a Cavalaria, pois lhe
proporciona a capacidade de se movimentar rapidamente no terreno, tendo a capacidade de
envolver o inimigo e atacá-lo usando o efeito surpresa. O termo mobilidade em si, de acordo
com o Dicionário Aurélio, significa “Qualidade de móvel. Agitação (do que se move com
animação). Facilidade em mudar de expressão. Volubilidade, inconstância”.
Trazendo esta definição para o meio militar, pode-se entender a mobilidade como
a facilidade de deslocar-se com rapidez no terreno, intervir em pontos afastados da frente de
combate (aumentando seu raio de ação) e transpor obstáculos para garantir vantagem sobre o
inimigo.
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2.2 Referencial metodológico e procedimentos

Nesta etapa do trabalho, será apresentado o problema formulado para a pesquisa, as
hipóteses levantadas e os objetivos gerais do Trabalho de Conclusão de Curso.

2.2.1 Problema

A VBTP-MR GUARANI é uma viatura (Vtr) que até o momento é utilizada apenas no
Exército Brasileiro (EB). Por esse fato, existem poucos conhecimentos a respeito de como o
GUARANI se comporta nas Operações da Cavalaria Mecanizada. Para complementar os
conhecimentos nessa área de estudo, foi formulado o seguinte problema: Quais as comparações
existem entre a VBTP-MR GUARANI e a VBTP EE-11 URUTU no que diz respeito às ações
de Reconhecimento do Pel C Mec?

2.2.2 Hipótese

O presente trabalho foi desenvolvido baseado na hipótese de que a VBTP-MR
GUARANI possui uma gama de ferramentas tecnológicas que permitem que essa Vtr possa
trazer melhorias para a Cavalaria quando comparada à VBTP EE-11 URUTU.
Partindo dessa premissa, podemos elaborar a hipótese de que a implantação da
VBTP-MR GUARANI trará novas capacidades operacionais para o Pel C Mec e ampliará as já
existentes.

2.2.3 Objetivos

O objetivo principal é comparar as VBTP MR-GUARANI E VBTP EE-11 URUTU nas
ações de Reconhecimento, no que diz respeito a:
- Citar as características, possibilidades e limitações de ambas as vtr,
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- Apontar as principais vantagens e desvantagens no uso das VBTP Urutu e VBTP
Guarani,
- Realizar um estudo sobre as Vtr blindadas utilizadas nos principais Exércitos do
Mundo, citando suas principais características,
- Realizar um estudo sobre as Vtr blindadas utilizadas no Exército Brasileiro e analisar
sua evolução,
- Analisar os principais tipos de blindagens existentes,
- Concluir qual a viatura mais vantajosa para o Pelotão de Cavalaria Mecanizado.

2.2.4 Procedimentos de pesquisa

O procedimento metodológico utilizado foi de uma pesquisa documental, baseada
em fontes primárias de documentos oficiais, tais quais o Manual C 2-1 – Emprego da Cavalaria,
C 2-36 Esqd C Mec, além de revistas, reportagens, artigos de caráter científico e não-científico
com o objetivo de trazer o máximo de dados para o trabalho.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Pelotão de Cavalaria Mecanizado
O Pelotão de Cavalaria Mecanizado é a unidade básica das forças mecanizadas
sendo a peça de manobra do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado.
A seguir, encontra-se a organização do Pel C Mec:

Fig 1: Estrutura organizacional do Pel C Mec
Fonte: BRASIL. Exército Brasileiro. CI 2-36/1 O Pelotão de Cavalaria Mecanizado. COTER.
2006. p. 1-4
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O Pel C Mec é constituído por cinco grupos: Grupo de Exploradores (G Exp),
Grupo de Comando (G Cmd), Grupo de Combate (GC), Seção VBR (Sec VBR) e Peça de
Apoio (Pç Ap). (BRASIL, 2006, p 1-1)
Esse pelotão é caracterizado por sua grande flexibilidade, e dispõe de diversas
viaturas e meios para o cumprimento de suas missões, dentre as quais destacam-se: Realizar
operações Ofensivas, Defensivas ou mesmo Reconhecimento.
Também, são características do Pel C Mec:
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. Potência de fogo - Assegurada pelo seu armamento
orgânico, que o habilita a executar fogos diretos e indiretos, utilizando-se de seus
canhões, seu morteiro e suas armas automáticas (metralhadoras e lançadores de
granadas), além das armas de dotação de cada um de seus integrantes. Proteção
blindada - Proporcionada, em grau relativo, pela blindagem de parte de suas viaturas,
que protegem as suas guarnições contra os fogos de armas portáteis e estilhaços de
granadas de morteiros e de artilharia, possibilitando realizar o combate embarcado. d.
Ação de choque - Resultante da combinação da mobilidade, da potência de fogo e da
proteção blindada.Sistema de comunicações amplo e flexível - Proporcionado,
particularmente, pelos meios 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. Flexibilidade - Decorrente da sua estrutura organizacional e das
características de seu material. Resulta ainda de sua mobilidade, potência de fogo,
proteção blindada e sistema de comunicações, que lhe conferem a capacidade de atuar
com eficácia em missões ofensivas, defensivas, de reconhecimento e de segurança.
(BRASIL, 2006, p 1-2)

Podem-se destacar, sobre o Pel C Mec, os seguintes aspectos. Possibilidades:
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 execução de ações de Rec e Seg, nos Movimentos
Retrógrados e na aplicação do princípio de economia de 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 de forma
descentraliza, em reforço aos Batalhões de Infantaria; e (10) Operações tipo Patrulha.
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
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- 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) - 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)

Ainda, o Pel C Mec possui algumas limitações, destacam-se:
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 seu armamento ser fixo às viaturas.
(BRASIL, 2006, p 1-3)

3.2 Grupo de Combate
O GC, representado na (fig 1) é constituído por 11 militares, sendo estes:
Um Sargento comandante do GC, um Cabo (Cb) motorista da viatura, um Soldado
(Sd) atirador (At) da metralhadora (Mtr) .50. Os outros militares do GC estão divididos em duas
esquadras que possuem a seguinte composição: um cabo auxiliar (Aux) comandante da
esquadra, um Sd atirador, dois soldados fuzileiros (Sd Fz).
A metralhadora .50 é o armamento orgânico da viatura, é operada pelo Sd At .50
que possui como armamento individual uma pistola 9mm. O Cb motorista da viatura possui,
também, uma pistola 9mm como armamento individual. Os demais integrantes do GC possuem
o Fuzil 7,62mm Fuzil Automático Leve (FAL) como armamento individual, exceto os Sd At
de cada esquadra que possuem o Fuzil Automático Pesado (FAP) como armamento individual.
Ainda, o GC possui dois AT-4, que são armamentos anticarro, conduzidos por outros dois Sd
das esquadras. Tem a missão de ser o elemento de combate do Pel C Mec, podendo combater
a pé ou embarcado. Pode atuar como fração de atuação em pequenos reconhecimentos e limpeza
de eixos.
Quando desembarcado, está apto a realizar o reconhecimento de matas densas, regiões
de terreno que impossibilitam a progressão das viaturas, pequenas localidades e ocasionalmente
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substituir o Grupo de Exploradores (G Exp) em reconhecimento de pontes quando esse estiver
sendo empregado em outras missões durante o Reconhecimento de Eixo.

3.3 Blindados nos principais Exércitos

Entre os principais Exércitos do mundo, podemos citar o Exército Americano e o
Israelense. No Exército Americano, a Cavalaria utilizada as viaturas HMMWV (lê-se Humvee), que vem de High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, ou em Português: Veículo
Automóvel Multi-função de Alta Mobilidade. É uma viatura de fabricação americana sobre
rodas com proteção blindada e possui mais de 18 variações para melhor atender as tropas
mecanizadas do Exército Americano. Por ter sido vastamente empregado em operações no
Iraque e Afeganistão, foi necessário reforçar sua blindagem na parte exterior e interior da Vtr,
melhorando sua capacidade em suportar impactos de minas terrestres e artefatos explosivos
improvisados.

Fig 2: Humvee do Exército Americano em operação
Fonte: http://www.amgeneral.com/our-products-and-services/m1167-hmmwv/

Ainda no Exército Americano, utiliza-se a viatura para transporte de pessoal Stryker
de fabricação canadense. Possui uma espessa blindagem que, ainda assim, não impede sua
versatilidade e adaptabilidade no campo de batalha e pode ser armada com uma metralhadora
M240 ou até com um canhão 105mm. É uma viatura 8x8 e possui diversas variações, assim
como o Humvee anteriormente citado. Foi entregue ao Exército Americano em 2002 e conta
com mais de 2000 unidades em emprego até os dias de hoje.
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Fig 3: Vtr Stryker do Exército Americano
Fonte: https://www.army-technology.com/projects/stryker/

Já no Exército Israelense, pode-se citar como um de seus principais blindados o
Merkava. É uma viatura blindada de combate desenvolvida na década de 1970 pela empresa
MANTAK, de Israel e foi entregue a Israel em 1979. Foi desenvolvido com o principal objetivo
de garantir a segurança de sua guarnição, por isso possui blindagens híbrida e modular, o que
quer dizer que é composta tanto por elementos passivos juntamente com módulos de blindagem
reativa. A blindagem reativa é formada por placas que explodem no sentido contrário ao disparo
para diminuir os impactos dos projéteis inimigos. Já a blindagem passiva tem a função de
bloquear ou degradar a orientação de mísseis anticarro que são disparados contra o veículo. Seu
armamento principal é um canhão de 120 mm. Como armamento secundário, possui um
morteiro de 60mm e três metralhadoras 7,62 mm. Possui uma guarnição de quatro homens
(comandante, motorista, atirador e auxiliar do atirador) e ainda tem a capacidade de transportar
8 fuzileiros, possuindo uma capacidade total de 12 militares. Sua versão mais atual é o Merkava
mk-4, em utilização desde 2004.

Fig 4: Merkava mk-4 do Exército Israelense
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Fonte:
https://web.archive.org/web/20080527094825/http://www.waronline.org/en/IDF/arms/merkava.htm

3.4 Blindados no Exército Brasileiro

A utilização dos blindados no Brasil foi idealizada pelo Marechal José Pessoa,
que foi enviado à França em 1917 para aprender os fundamentos da adaptação da Arma de
Cavalaria aos blindados e após rápido estágio na Escola Militar de Saint-Cyr combateu no 4 ̊
Regimento de Dragões do Exército Francês, quando foi promovido ao posto de Capitão por
bravura. Após a Primeira Guerra Mundial, realizou um curso na Escola de Carros de Versailles
e escreveu o livro “O Tanque na Guerra Europeia”. Foi o primeiro comandante da 1ª Companhia
de Carros de Assalto do Exército Brasileiro e foi um grande incentivador e um dos principais
responsáveis pela aquisição de blindados pelo Exército Brasileiro (EB).
Em 1921, foi adquirida a viatura Renault FT-17, primeiro blindado a ser utilizado
no Brasil. Era uma viatura rápida, que tinha por objetivo abrir caminho em direção às trincheiras
inimigas e apoiar o avanço da Infantaria. Com apenas 6,5 toneladas, era um blindado versátil e
tinha uma guarnição de dois homens. Possuía como armamento principal duas configurações
diferentes: um canhão de 37 mm ou uma metralhadora 7,62 mm.

Fig 5: Blindado Renault FT-17
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=dO7KTWma6CM

Em 1938, o General Waldomiro Castilho de Lima aconselhou o governo
brasileiro a substituir os obsoletos FT-17 pelos modernos Fiat-Ansaldo CV 3/35 II, italianos.
Foram então adquiridos 23 carros, de 3,83 t, motor 4 cilindros e 40 HP, com velocidade até 40
Km/h, dotados, na maioria de metralhadoras Madsen. A chegada desses blindados marcou de
forma definitiva a implantação dos blindados no Brasil.
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Fig 6: Blindado Fiat-Ansaldo CV 3/35 II
Fonte: http://www.aprj.com.br/reviews/43.html

Chegava ao Brasil em 1941, fruto da parceria com os norte-americanos, o blindado
M3 Lee. Seu armamento principal era um canhão de 75mm e seu armamento secundário era
um canhão de 37 mm. Podia atingir até 40 km/h e tinha uma guarnição de seis homens. Era um
carro ágil, porém carecia de uma blindagem eficiente.

Fig 7: Blindado M3 Lee
Fonte: https://www.militaryfactory.com/imageviewer/ar/gallery-ar.asp?armor_id=249

Em 1945, chegava ao Brasil o blindado M4 Sherman. Atingia velocidades de até
50 km/h, contava com uma guarnição de cinco homens, possuía um canhão de 75 mm e como
armamento secundário uma metralhadora .50 mm. Possuía a variação M4A1, com corpo
arredondado.
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Fig 8: Blindado M4 Sherman
Fonte: http://afvdb.50megs.com/usa/pics/m4sherman.html

O projeto X1-A1 marcou o início da produção nacional de blindados sobre lagarta.
Ocorreu na década de 1970 quando o Exército percebeu a necessidade de se modernizar os M3
Lee. Tal modernização foi realizada pela empresa Biselli sob coordenação do Exército
Brasileiro. Como resultado deste projeto, surgiu o blindado X1-A1 e o X1-A2 que possuía
transmissão automática, torre maior e canhão de 90mm fabricado pela Engesa, empresa
brasileira focada no setor Bélico.

Fig 9: Blindado X1-A1
Fonte: http://www.lexicarbrasil.com.br/biselli/
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O M41 veio para substituir os antigos carros de combate M3 e M4, cujos projetos
de modernização não haviam dado certo. Chegou ao Brasil na década de 1960 e foi o principal
blindado utilizado no Brasil até a chegada dos M-60 na década de 1990. Possuía um canhão de
76 mm e uma metralhadora .50 mm. Atingia velocidades de até 75 km/h. Após um programa
de modernização na década de 1970, surgiram as versões M41B e M41C Caxias.

Fig 10: Blindado M41 Walker Bulldog
Fonte: http://www.tanks-encyclopedia.com/coldwar/US/M41_Walker_Bulldog.php

Na década de 1980, a empresa Engesa desenvolveu o blindado EE-T1 Osório. Foi
o primeiro blindado genuinamente brasileiro, porém, apenas protótipos foram produzidos.
Possuía uma tripulação de quatro homens. Utilizava um canhão de 120 mm como armamento
principal, uma metralhadora coaxial de 7,62 mm e uma metralhadora .50 mm antiaérea.
Atingia velocidade de até 78 km/h em estradas.

Fig 11: Blindado EE-T1 Osório
Fonte: https://www.instigatorium.com/saiba-como-um-tanque-de-guerra-nacional-bateu-em-todosos-concorrentes-ee-t1-osorio/
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Na década de 1990, após o fracasso da fabricação do blindado Osório, devido a uma
intervenção americana que impediu a negociação do Brasil com a Arábia Saudita para a venda
do EE-T1, o Brasil viu a necessidade de adquirir novos blindados que pudessem acompanhar a
evolução tecnológica dos campos de batalha. Com isso, foram adquiridos aproximadamente 90
carros M60-A3 TTS do Exército Americano. Esse carro utiliza um canhão de 105 mm, e duas
metralhadoras 7,62mm, sendo uma coaxial e outra antiaérea. Possui uma guarnição de quatro
homens e pode atingir velocidades de até 50 km/h.

Fig 12: Blindado M60-A3 TTS
Fonte: http://www.forte.jor.br/2015/10/02/tanque-m60-em-roraima/

Também na década de 1990, visando a obtenção de carros mais leves que os M60,
que pesavam 56 toneladas, estudou-se a aquisição de carros da família Leopard, que pesavam
42 toneladas. Foram recebidos dois lotes desses carros, o primeiro de carros Leopard 1 A1
recebidos entre 1997 e 2000, comprados da Bélgica e o segundo de carros Leopard 1 A5
recebidos em 2006, comprados diretamente da Alemanha. O Leopard 1 A5 utiliza um canhão
de 105 mm, metralhadora antiaérea e coaxial de 7,62mm. Possui uma guarnição de 4 (quatro)
homens e pode atingir até 65 km/h.
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Fig 13: Blindado Leopard 1 A5
Fonte: http://sistemasdearmas.com.br/ter/leopard1beraldi.html

3.5 Blindagens
A ideia de proteger o combatente por meio de blindagens já data de muitos séculos. No
segundo milênio A.C. já eram empregadas carruagens de combate no Oriente. A proteção individual
para o combatente usada atualmente é fruto do desenvolvimento das antigas armaduras e escudos
que já não proviam a proteção adequada, além de reduzirem a mobilidade do combatente.
Os primeiros veículos blindados realmente operacionais foram desenvolvidos pela
Inglaterra durante a 1a Guerra Mundial, onde os carros de combate ficaram consagrados como
veículos de assalto. Nos tempos atuais, a proteção blindada é uma ferramenta indispensável
para a Cavalaria, por garantir a integridade de sua guarnição. Entre os principais tipos de
blindagens, seguindo uma ordem cronológica, temos: Blindagem Homogênea, Blindagem com
Face Endurecida, Blindagem Composta, Blindagem de Urânio Empobrecido, Blindagem de
Liga leve, Blindagem Espaçada (modular) e Blindagem reativa (modular)
1) Blindagem Homogênea (monolítica de aço)
Originada na Primeira Guerra Mundial, foi a primeira tentativa de prover proteção
às viaturas blindadas. Tem como característica principal apresentar propriedades homogêneas
do material utilizado ao longo de sua composição. Sua espessura inicial era de 12mm e era
composta por chapas de aço fundidas ou laminadas. Com a evolução das munições anticarro,
houve a necessidade de se aumentar a espessura das blindagens, o que acarretou um
consequente aumento do peso das viaturas. A solução encontrada foi a inclinação das chapas
de aço na confecção das viaturas, impedindo que os impactos as atingissem em ângulos retos;
assim as viaturas necessitavam de menos aço para proporcionar uma blindagem eficiente. A
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Viatura blindada do Exército Brasileiro que utiliza a blindagem homogênea é a VBC M41,
utilizada pelo EB nas décadas de 1960 a 1990.
2) Blindagem com Face Endurecida
Através de testes realizados com diferentes blindagens, se chegou à conclusão de
que uma blindagem deveria possuir uma proporção adequada entre dureza e tenacidade para
obtenção de um comportamento ótimo. A dureza se caracteriza por ser a capacidade de um
material quebrar outro material. A tenacidade caracteriza-se por ser a capacidade de um material
oferecer resistência a sua penetração. Assim, houve o desenvolvimento de dois métodos para
se obter uma blindagem de face endurecida: A primeira utilizava um processo de fabricação de
tratamento térmico da superfície de chapas finas de aço. Foi utilizada na fabricação das viaturas
VBR EE-9 Cascavel e VBTP EE-11 Urutu. O segundo método era a fabricação de blindagem
através de união metalúrgica, via laminação, de 2 chapas de aço com características químicas
diferentes. Nesta união metalúrgica a face externa deve ser extremamente dura (mais resistente)
e a interna macia (mais tenaz). É utilizada nas viaturas VBC M60 A3 TTS, VBC Leopard 1 A1
e VBC Leopard 1 A5 BR.
3) Blindagem Composta
Surgiu da necessidade de as blindagens possuírem propriedades que um único
material não podia oferecer por ocasião da evolução das munições anticarro. Os principais
materiais utilizados foram cerâmica, alumínio, aramida e aço. Foi também utilizada a inclinação
em sua construção, que junto com a composição da liga metálica acarretou uma grande redução
no peso desse tipo de blindagem sem perder sua eficiência. É utilizada no blindado Leopard 2
A4, utilizado pelo Exército Chileno.
4) Blindagem de Urânio Empobrecido
É uma blindagem que foi desenvolvida para proteger a guarnição contra tiros de
munição cinética. Sua característica mais relevante é possuir alta densidade, pois quando a
munição atinge 1500 m/s, a densidade do material que compõe a blindagem passa a ser a
propriedade mais relevante para evitar sua penetração. É importante ressaltar que o Urânio não
está presente em toda a blindagem. Também, o Urânio empobrecido apresenta baixa emissão
de radiação, porém, em longos períodos de exposição pode contaminar a guarnição. Por este
fato, está atualmente em desuso. Uma viatura que utiliza este tipo de blindagem é a VBC M1
ABRAMS do Exército Americano.

28

5) Blindagem de Liga leve
É frequentemente utilizada em viaturas que não estão na linha de frente, como vtr
Ambulâncias e vtr Posto de Comando, pelo fato de não oferecerem grande resistência contra
tiros de armas automáticas e munição anticarro. Os principais materiais que compõem esse tipo
de blindagem são alumínio, titânio e magnésio. Um exemplo de viatura que utiliza essa proteção
é a VBTP M113.
6) Blindagem Espaçada (modular)
Foi originalmente projetada na 2ª Guerra Mundial para evitar a penetração de
munições de carga oca. É composta de chapas de aço ou blindagens compostas na frente da
blindagem principal. Sua eficiência vem do fato de causar o acionamento prematuro da espoleta
das munições HEAT e a alteração do ângulo de incidência em calibres menores. É utilizada
normalmente em saias laterais e outras partes da viatura. Um exemplo de utilização dessa
blindagem é a VBC Leopard 1 A5 BR que faz uso em sua na torre, escudo da torre e saias
laterais.
7) Blindagem reativa (modular)
É uma blindagem composta por uma camada de explosivo entre chapas metálicas.
Tem como funcionamento básico: o jato produzido pelo impacto da munição de carga oca
atinge a blindagem e aciona o explosivo, provocando uma aceleração lateral das placas,
mudando a direção da trajetória do jato e reduzindo o poder de penetração. Os painéis só reagem
ao ataque de cargas ocas. Os painéis não são acionados por munições de pequenos calibres ou
estilhaços de fogos de artilharia, e têm como desvantagem causar danos colaterais à tropa
desembarcada. Pode ser instalada em qualquer viatura blindada e acarreta no aumento médio
de uma tonelada no peso da viatura.

3.6 VBTP EE-11 URUTU
O EE-11 URUTU é uma VBTP fabricada pela empresa Engesa. Foi desenvolvido
na década de 1970 e sua produção se iniciou no ano de 1974. Seu planejamento inicial era ser
produzido apenas para compor as tropas do Exército Brasileiro, porém, logo após seu
lançamento foi exportado para diversos países, entre eles: Bolívia, Chile, Colômbia, Iraque,
Uruguai e Chipre.
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É uma viatura 6x6 e oferece proteção blindada à guarnição. Tal blindagem é de tipo
com Face Endurecida de solução tipo 1, já mencionada neste trabalho e consiste em: uma chapa
bimetálica ENGESA (média de 8mm) fornecendo proteção contra projétil perfurante 7,62 mm
à 100m (incidindo em um ângulo de 90 ̊) (AMAN, 2007). Atualmente, essa blindagem não é
tão eficaz devido à grande evolução das munições anticarro e por não ser muito eficaz contra
minas explosivas.
Essa viatura tem a capacidade de transportar 11 militares: um Cb motorista, um Sd
atirador, um Sgt cmt vtr e dois Cb cmt esq e 6 Sd Fuzileiros. Utiliza como armamento uma
metralhadora .50 Browning M2. Faz uso de um motor Mercedes-Benz V-6 de 260cv ou 190cv
movido a Diesel e transmissão de 4 velocidades. Possui velocidade máxima em terra de 95
km/h e autonomia de 600 km. Sua rampa máxima é de 65%. Tem a capacidade de transpor
obstáculos de 1,5m e inclinação lateral de 30%. Utiliza em sua suspensão o sistema Boomerang,
desenvolvido pela Engesa.
Esse sistema consiste em um eixo diferencial onde são fixados de cada lado 2
facões, que por sua vez fazem ligação com quatro rodas. Esses facões são articulados, fazendo
com que todas as rodas mantenham sempre o contato com o terreno, independentemente de
suas condições. Esse contato permanente com o solo dá à viatura um poder muito grande de
tração quando comparado a outros sistemas de suspensão existentes. Essa suspensão é utilizada
também na vtr VBR EE-9 Cascavel. Possui ainda, diversas variações em sua configuração
como: porta morteiro, míssil anticarro, carro-oficina, ambulância e carro comando.

Fig 14: Sistema de Suspensão Boomerang
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Fonte: http://baseoffroad.blogspot.com/2016/07/engesa-2.html

Outra característica dessa viatura é a de ter a capacidade de transpor cursos d’água,
atingindo uma velocidade de até 2 km/h e com alcance de até 60 km na água. Pode transpor
cursos d’água sem limite de profundidade por ter a capacidade de navegar, como se fosse uma
embarcação. Apesar de ter a capacidade anfíbia, precisa realizar uma série de procedimentos
para realizar a travessia de rios e é bastante confiável ao se realizar a travessia de cursos d’água.

Fig 15: VBTP EE-11 URUTU
Fonte: http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia

3.7 Projeto Guarani
Tendo em vista a transformação do Exército Brasileiro e seguindo a Política
Nacional de Defesa, foram desenvolvidos uma série de Projetos para a modernização dos meios
do EB. Nesse contexto, o vetor de Ciência e Tecnologia tem a função de trazer o Exército
Brasileiro para a Era do Conhecimento, porém, sem perder seus princípios, crenças e valores,
como já dito pelo ex-comandante do EB, General Villas Bôas: “Uma nova Força Terrestre para
o mesmo Exército”.
Um desses Projetos é o Projeto Guarani, que teve início em 2007 no Escritório de
Projetos do DCT (Departamento de Ciência e Tecnologia) do EB, que tem por objetivo
transformar as organizações militares de Infantaria Motorizada e modernizar as OM de
Cavalaria Mecanizada.
De acordo com o DCT:
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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.
Disponível

em:

<http://www.dct.eb.mil.br/index.php/component/content/article?id
=88> Acesso em: 17 Mai 2019

Com isso, ficou chegou-se no produto final deste Projeto: a VBTP-MR GUARANI.
Inicialmente foram adquiridas e fabricadas 128 (cento e vinte e oito) viaturas pertencentes ao
Lote de Experimentação Doutrinária (LED) que foram distribuídas para as OM de Cavalaria e
para o Centro de Instrução de Blindados.
Ainda, foram adquiridas mais 60 viaturas das quais 32 foram destinadas a OM de
Cavalaria Mecanizada: 08 para o 11̊ R C Mec, 8 para o 17̊ R C Mec, 12 para o 10̊ R C Mec e
04 para o 3̊ Esqd C Mec.
Atualmente, está em desenvolvimento uma viatura 8x8 com previsão de receber
sistema de armas de 105mm. Esta viatura virá com o objetivo de substituir a VBR EE-9
Cascavel, vindo a aumentar o poder de fogo do Pel C Mec.

3.8

VBTP-MR GUARANI

Fig 16: VBTP-MR GUARANI
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Fonte: https://quatrorodas.abril.com.br/testes/impressoes-ao-dirigir-vbtp-guarani/

O Guarani é uma VBTP desenvolvida pela empresa brasileira Iveco. A construção
de seu protótipo iniciou-se em dezembro de 2009, com a montagem da carcaça e concluiu-se
em agosto de 2010. Em seguida, deu-se início ao processo de instalação de outros componentes
como parte elétrica, tubulações, caixa de transmissão, motor, suspensão, motor de propulsão
aquática e sistema de direção. O resultado final dessa produção se tornou a VBTP mais moderna
do EB, está sendo entregue às OM de Infantaria e Cavalaria desde 2014.
Assim como o Urutu, o Guarani é uma VBTP 6x6 e tem a capacidade de transportar
11 militares: um Cb motorista, um Sd atirador, um sgt cmt vtr e dois Cb cmt esq e oito Sd fuz,
no entanto, ele fornece um conforto maior à guarnição, pois possui maior espaço interno e é
equipado com um sistema de ar condicionado muito eficiente. Possui um motor FPTCursor 9
F2C – Diesel/ QAV-1 + 10%Diesel B5, com 6 cilindros em linha. Pode ser movido a Diesel e
a Querosene de Aviação e tem uma potência de 383 cv. Sua velocidade máxima em estrada é
de 95 km/h, e por ser equipado com motor de propulsão aquática, atinge velocidade máxima na
água de 9 km/h.
Sua rampa máxima é de 60% e inclinação lateral máxima é de 30%. Sua autonomia
é de aproximadamente 600km. Por ser equipada com motor de propulsão aquática, atinge
velocidade máxima na água de 9 km/h. Sua proteção blindada resiste a impactos de munição de
7,62 mm do tipo perfurante e estilhaços de artilharia de calibre de 155mm num raio de ação de
80m e com a instalação de blindagem adicional suportar tiros de munição .50. Sua base foi feita
para suportar até 6 kg de explosivo que, de acordo com testes, foi averiguado que garante que
a tropa sobrevive a impactos de minas com até 97% de integridade. Cabe também ressaltar a
presença de um sistema anti-incêndio presente no compartimento da guarnição, que é acionado
automaticamente quando o sistema detecta a presença de algum possível incêndio no interior
da vtr.
Outro componente presente no Guarani é um filtro químico, biológico e nuclear
(QBN), com isso, pode garantir a saúde de seus ocupantes em caso de algum ataque químico.
O ar antes de entrar em contato com a tripulação, é filtrado três vezes por um pré-filtro, depois
passa por um filtro biológico e por último pelo filtro químico.
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Fig 17: Interior da VBTP-MR GUARANI
Fonte: https://quatrorodas.abril.com.br/testes/impressoes-ao-dirigir-vbtp-guarani/

O sistema de armas do GUARANI possui três versões de torre: manual,
remotamente controlada com metralhadora ou com canhão automático de 30 mm.
Na primeira configuração, a torre é operada manualmente pelo Sd atirador e recebe
a designação MR550-PLATT. Possui uma cúpula blindada que fornece proteção balística e
proporciona a realização da pontaria em todas as direções, semelhante à realizada na torre do
URUTU. O reparo pode receber diversos armamentos como metralhadoras 5,56 mm, 7,62 mm
e .50. Grande vantagem desta torre me relação a VBTP EE-11 é a segurança proporcionada ao
Sd At, que pode realizar tiros sem a necessidade de se abrigar dentro da vtr, aumentando a
capacidade de fogo e movimento da VBTP-MR quando da realização de uma progressão ou
assalto do combinado Seç VBR – GC.

Fig 18: Torre MR550-PLATT
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Fonte:

https://www.defesaaereanaval.com.br/defesa/viatura-guarani-e-avaliada-pelo-centro-de-

avaliacoes-do-exercito

Na segunda configuração, a torre é equipada com o reparo REMAX (Reparo de
Metralhadora Automatizada X) que é uma estação remotamente controlada de dentro da vtr, o
que proporciona maior segurança à guarnição. Apresenta giro estabilizado para metralhadoras
M2 HB-QCB .50 (12,7 mm), com cadência de 450 a 550 tiros por minuto, MAG 7,62 mm com
cadência de 850 tiros por minuto ou ainda metralhadoras de 5,56mm. Também, possui um
sistema lançador de granadas fumígenas, localizado na parte frontal do reparo. Seus sensores
ópticos são compostos por uma câmera diurna e outra termal, além de um telêmetro laser com
alcance de até 5 km. Inserido nos Pel C Mec, o reparo poderá ser usado não somente como
apoio de fogo, mas principalmente como um excelente meio de observação e detecção em uma
ação de reconhecimento.

Fig 19: Torre REMAX
Fonte:

http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/25926/A-torre-REMAX-no-Pelotao-de-

Cavalaria-Mecanizado/

Em sua terceira configuração, a torre é equipada com um canhão de 30 mm
remotamente controlado com a designação UT30-BR e comporta três armamentos: o canhão
automático 30 mm ATK BushMaster MK44; a metralhadora coaxial 7,62 mm; e o lançador de
granadas fumígenas 76 mm. O canhão possui funcionamento elétrico no qual o conjunto
ferrolho movimenta-se sem a necessidade da utilização dos gases oriundos dos disparos, o que
proporciona um índice muito baixo de incidentes de tiro, além de fácil manutenção. Sua
cadência inicial é de 200 tiros por minuto, com alcance efetivo de 3.000 metros (com munição
perfurante) e 2.000 metros (com munição explosiva). A metralhadora automática coaxial 7,62
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mm proporciona alta expectativa de impacto a 500 metros e possui uma cadência de
aproximadamente 700 tiros por minuto e por fim, o lançador de granadas fumígenas pode lançar
oito artefatos a aproximadamente 30 metros de distância, formando uma cortina de fumaça de
cerca de 100 metros de frente.

Fig 20: Torre UT 30-BR instalada na VBTP-MR GUARANI
Fonte: https://www.defesaaereanaval.com.br/defesa/vbtp-mr-guarani-tem-capacidade-aumentadacom-a-torre-ut-30br

Para as OM de Cavalaria, estão previstas somente as torres na versão REMAX, as
demais versões serão destinadas às OM de Infantaria.
É uma viatura de grandes possibilidades e possui as variações: Viatura Blindada de
Reconhecimento, Viatura Blindada de Combate Morteiro Médio, Viatura Blindada Especial
Posto de Comando, Viatura Blindada Especial de Comunicações, Viatura Blindada Especial
Socorro, Viatura Blindada Especial Oficina, Viatura Blindada Especial Radar - Leve de Rodas
e Viatura Blindada de Combate Anticarro - Leve de Rodas.
É uma viatura que pode ser dividida de acordo com seus sistemas automotivos,
abordados na imagem abaixo:
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Fig 21: Esquema dos sistemas da vtr
Fonte: MANUAL TÉCNICO 2355-005-12 - VBTP GUARANI 6X6 MR

Os componentes eletrônicos presentes no Guarani são montados baseados em
centrais eletrônicas automotivas dotadas de inteligência autônoma. Essas centrais gerenciam e
monitoram todas as variáveis presentes na vtr por ocasião de sua utilização. Essa tecnologia
embarcada proporciona ao motorista melhor capacidade de condução do veículo, sendo uma
capacidade muito maior do que a presente no URUTU.
A viatura possui caixa de câmbio automática de 6 velocidades à frente e uma à ré.
Por possuir essa quantidade de marchas, proporciona uma maior velocidade final quando
comparada ao URUTU, aumentando sua mobilidade.
As rodas são montadas com pneus sem câmara com anel toroidal montado no aro
para garantir a movimentação da vtr em caso de a vtr ter seu pneu danificado. Neste quesito, o
URUTU e o GUARANI são semelhantes.
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Um dos sistemas presentes no GUARANI que não é encontrado no URUTU é o
sistema de navegação no terreno. Tal sistema possui uma unidade de navegação inercial (LLN
– GY), uma tela de mapas digitais e um sistema de GPS (LLN – GPS). Essa inovação tem por
objetivo facilitar a orientação e navegação da vtr.

3.9

Análise de dados
De acordo com os resultados obtidos, podemos fazer algumas considerações. A

VBTP-MR GUARANI proporciona ao Pel C Mec, especialmente ao GC e à Pç Ap, novas
possibilidades e capacidades e amplifica as que eram oferecidas pela VBTP EE-11 URUTU.
Isso se dá principalmente pela maior tecnologia presente no GUARANI. A seguir, iremos
analisar como essas características influenciam nas ações de reconhecimento do Pel C Mec.
No que diz respeito ao poder de fogo, pode-se afirmar que as três versões de torre
presentes no GUARANI fazem com que a nova VBTP supere o URUTU nesse quesito. A torre
REMAX, além de garantir a segurança do Sd Atirador, proporciona uma expectativa de impacto
maior do que o URUTU graças ao seu sistema de estabilização, mesmo com a vtr em
movimento, diferentemente da antiga VBTP que não possui nenhum sistema de estabilização
para a realização do tiro.
Além disso, graças às suas lentes ópticas, a capacidade de vigilância do GC na
VBTP-MR fica aumentada quando comparada ao GC utilizando a VBTP EE-11. Seu sistema
de observação é superior, permitindo a visualização de possíveis ameaças ao Pel C Mec e conta
com lentes de observação noturna, aumentando a velocidade de progressão do GC e do pelotão
como um todo nos assaltos.
No aspecto proteção blindada, graças a sua capacidade de resistir a impactos de
munição 7,62 mm do tipo perfurante, resistir a estilhaços de granada 155 mm e a tiros de calibre
.50 (com adição de blindagem), a VBTP-MR é superior à VBTP EE-11. Em ações de
reconhecimento, há a possibilidade de haver minas terrestres no eixo de progressão do Pel C
Mec, por isso o GUARANI também se mostra mais eficiente que o URUTU no que diz respeito
à integridade da tropa embarcada caso o carro venha a sofrer danos de minas terrestres.
Também, pelo fato de o sistema de armas ser operado remotamente, confere à
viatura da IVECO uma maior proteção aos militares no interior do blindado sobre rodas, não
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havendo a exposição do militar para fora da vtr para a realização de tiro embarcado como é
feito pelo Sd At da viatura da ENGESA.
Na mobilidade, tanto o URUTU quanto o GUARANI possuem calibragem variável
dos pneus, o que significa que o motorista pode controlar a pressão dos pneus. Também, ambas
possuem anel toroidal nos pneus que permitem a rodagem das viaturas até uma posição segura
caso venham a ser alvejadas nos trens de rolamento. No entanto, a VBTP-MR supera a VBTP
EE-11 pelo fato de possuir mais dispositivos tecnológicos para auxiliar na rodagem do blindado,
como a existência de periscópios com câmeras externas que auxiliam o motorista da condução.
Graças ao seu motor de propulsão, a VBTP da IVECO também se sai melhor
quando em operações de ambiente aquático. Atingindo uma velocidade de até 9 km/h, (7 km/h
a mais que o URUTU), ela aumenta a mobilidade aquática do pelotão. Ainda, por possuir
bancos individuais e maior espaço interno, aumenta a higidez da tropa e sua capacidade de
combater em operações continuadas.
Quanto ao preparo e emprego de recursos humanos, pode-se dizer que o URUTU
possui sistemas de tecnologia menos avançada, que requerem uma preparação mais simples. O
motorista em seu compartimento encontra comandos e funções semelhantes a um caminhão do
meio civil, o comandante da viatura não possui uma plataforma digital para sua utilização, e o
atirador da metralhadora deve se expor para fora da proteção blindada caso haja a necessidade
de se empregar o armamento orgânico da vtr.
Já no GUARANI, como consequência da utilização de sua tecnologia embarcada,
há a necessidade de uma maior preparação dos militares que irão utilizar essa vtr. O motorista
terá ao seu dispor diversos equipamentos de alta tecnologia. O atirador irá utilizar um sistema
de armas remotamente controlado e não apenas uma metralhadora. O comandante de viatura
irá operar dispositivos tecnológicos de alta complexidade e os outros militares da guarnição
deverão estar aptos a operar esses equipamentos cada um dentro da sua função específica.
A instrução e o adestramento desses militares deverá ser realizada de maneiras que
eles possam utilizar a capacidade máxima desses novos meios disponíveis na VBTP-MR. Com
isso, deverá haver um período de tempo mínimo de contato com simuladores para melhor
preparar a guarnição antes do contato com a vtr propriamente dita, visando o melhor
aproveitamento das instruções no período de qualificação das OM de Cavalaria Mecanizada.
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3.10 Outras considerações
Baseado em tudo que foi exposto, pode-se dizer que a hipótese deste trabalho foi
confirmada: a VBTP-MR GUARANI possui uma gama de ferramentas tecnológicas que
permitem que essa Vtr possa trazer melhorias para a Cavalaria quando comparada à VBTP EE11 URUTU e que a implantação da VBTP da IVECO trará novas capacidades operacionais para
o Pel C Mec e poderá ampliar as já existentes.
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4 CONCLUSÃO
O trabalho teve como problema o questionamento de quais seriam as comparações
existentes entre a VBTP-MR GUARANI e a VBTP EE-11 URUTU no que diz respeito às ações
de Reconhecimento do Pel C Mec. A hipótese do trabalho foi a de que a implantação da VBTPMR GUARANI não só trará novas capacidades operacionais para o Pel C Mec como ampliará
as já existentes. O objetivo principal foi comparar as VBTP MR-GUARANI E VBTP EE-11
URUTU nas ações de Reconhecimento.
Os objetivos secundários foram apontar as principais vantagens e desvantagens no
uso das VBTP Urutu e VBTP Guarani, realizar um estudo sobre as viaturas blindadas utilizadas
nos principais Exércitos do Mundo, citando suas principais características, realizar um estudo
sobre as viaturas blindadas utilizadas no Exército Brasileiro e analisar sua evolução, analisar os
principais tipos de blindagens e concluir qual a viatura mais vantajosa para o Pelotão de
Cavalaria Mecanizado.
Um dos primeiros resultados obtidos é que a tecnologia presente na VBTP-MR
GUARANI é superior a existente na VBTP EE-11 URUTU. Os equipamentos presentes na vtr
fabricada pela IVECO irão agregar novas possibilidades e capacidades ao Pelotão de Cavalaria
Mecanizado, indispensáveis nos campos de batalha modernos.
Sobre a proteção blindada, obtivemos o resultado de que a guarnição estará mais
segura na VBTP-MR do que na VBTP EE-11. Seja na proteção contra estilhaços de granada de
Artilharia, tiros de armas automáticas ou minas terrestres, o GUARANI foi projetado para
garantir maior integridade à guarnição além de proporcionar maior higidez graças ao seu maior
espaço interno.
Através do novo sistema de armas presente no GUARANI com a utilização da torre
REMAX, o Reconhecimento Noturno passou a ser algo possível para o Pelotão de Cavalaria
através de suas lentes com visão térmica. Assim, sugere-se o desenvolvimento de uma nova
doutrina nas ações de Rec do Pel C Mec, visto que atualmente essa missão só é realizada no
período diurno. Essa nova capacidade noturna poderá gerar uma melhora na continuidade das
operações de Rec.
Também, o poder de fogo foi aumentado devido ao fato de o sistema de armas da
VBTP-MR ser controlada remotamente pelo Sd At que se encontra no interior da vtr. Ainda,
com o REMAX, a capacidade de observação do GC e Pç Ap foi aumentada, que por sua vez
gera uma maior velocidade no Rec. Por exemplo, ao passar por um bosque onde haveria a
necessidade de o GC desembarcar e fazer o reconhecimento a pé, pode-se fazer o
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reconhecimento da região através das lentes térmicas do REMAX. Com isso, pode-se dizer
ainda que a mobilidade do GUARANI é maior que a do URUTU.
Através dos resultados, pode-se dizer que a formação da guarnição da VBTP da
IVECO será mais complexa do que a da VBTP da ENGESA. Com isso, deverá ser desenvolvido
um novo Programa Padrão de Instrução do período de qualificação nas OM de Cavalaria
Mecanizada, visto que os atuais Programas são da época em que o GUARANI não havia sido
lançado.
Também, por causa do maior nível de complexidade na formação destes militares,
o custo para sua qualificação será maior. Porém, tendo em vista a gama de possibilidades e
capacidades que a guarnição da nova VBTP poderá trazer ao Pel C Mec, o investimento
provavelmente trará resultados muito positivos.
Pode-se dizer que a hipótese do trabalho foi confirmada e que os resultados obtidos
podem ser aplicados apenas às tropas de Cavalaria Mecanizada.
Conclui-se que a VBTP-MR GUARANI é a viatura mais adequada para o uso do
GC e Pç Ap do Pel C Mec nas ações de Reconhecimento, pelo fato de ser uma viatura que
possui uma tecnologia mais desenvolvida quando comparada à tecnologia presente na VBTP
EE-11 URUTU. Por fim, a substituição da VBTP EE-11 pela VBTP-MR poderá trazer diversos
benefícios as tropas de Cavalaria Mecanizada no que diz respeito ao poder de fogo, proteção
blindada e mobilidade, especialmente durante as ações de Reconhecimento do Pel C Mec.
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