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RESUMO 

 

Com o avanço da tecnologia, diversos exércitos do mundo têm se modernizado visando à 

defesa da pátria e junto a isso realizando uma projeção de poder nas áreas que tem influência. 

Diante deste cenário, o Brasil não fica atrás, se modernizando em várias áreas de suas Forças 

Armadas, como exemplo, a aquisição dos carros de combate Leopard 1A5 da Alemanha. 

É nítida a influência que o Brasil exerce sobre os demais países do MERCOSUL em várias 

áreas, econômica, política e também nas questões de Segurança. Historicamente, o Brasil 

exerce um papel de liderança na área militar perante os outros Estados, como ocorreu na 

guerra do Paraguai, por exemplo. Diante disso, busca incessantemente manter o papel de líder 

e necessita modernizar suas Forças Armadas, para não ser ultrapassado por outro país e nem 

ficar obsoleto, mesmo não tendo a iminência de participar de alguma guerra. 

Com índice de nacionalização de cerca de 90%, o Guarani está alinhado com os objetivos da 

Estratégia Nacional de Defesa, na medida em que colabora com o desenvolvimento da 

indústria nacional de defesa, gerando divisas para o Brasil. 

O objetivo deste trabalho consiste em efetuar uma comparação da VBTP Guarani, utilizada 

pelo Exército Brasileiro com a VBTP Mowag Piranha utilizada pelo Exército Chileno, país 

este que é um membro associado ao MERCOSUL, e viaturas estas que são semelhantes e de 

emprego relativamente parecido. 

O contexto da pesquisa consiste em analisar por meio de uma comparação, as vantagens e 

desvantagens da viatura brasileira em relação à viatura utilizada pelo Exército Chileno. 

Assim, foram analisadas as características, possibilidades e limitações de cada viatura, 

verificando quais são as vantagens e desvantagens de uma perante a outra. 

Para melhor compreensão, a comparação será dividida em três aspectos: potência de fogo, 

proteção blindada e mobilidade. Essa comparação técnica-operacional foi realizada seguindo 

os seguintes parâmetros: inicialmente cada viatura será analisada tecnicamente de forma 

isolada, assim pode-se chegar à conclusão do poderio operacional e de combate de uma, em 

relação à outra. Logo após, a comparação, fica evidente as diferenças técnicas e as 

modificações ou implementações que deverão ser adotadas para que a nossa VBTP, 

empregada pelo Exército Brasileiro possa manter alto, o aspecto dissuasório necessário para 

manutenção da soberania nacional. 



 

 

Para que o presente estudo fosse realizado, pesquisa do tipo exploratória foi realizada, 

utilizando-se materiais antes estudados, mas não aprofundados. Além de uma pesquisa 

documental, de referência bibliográfica, de abordagem quantitativa, de análise dedutiva e 

objetiva, para obtenção de dados utilizados para o estudo e estruturação dos quadros 

comparativos, com base em pesquisas realizadas a partir de artigos, manuais, livros, sites e 

monografias. 

Palavras-chave: comparação. emprego. características. falhas. 



 

 

ABSTRACT 

COMPARAÇÃO DO GUARANI COM AS DEMAIS VBTP DOS PAÍSES INTEGRANTES DO                                                                

MERCOSUL 

AUTHOR: LUCAS COSTA PIMENTEL BROSSA NASCIMENTO 

ADVISOR: Cap. Cav. GABRIEL ESPINDOLA QUEIROZ PEREIRA 

                  

With the advancement of technology, several armies of the world have been modernized 

aiming at the defense of the motherland and along with this realizing a projection of power in 

the areas that have influence. Given this scenario, Brazil is not far behind, modernizing in 

several areas of its Armed Forces, for example, the acquisition of Germany's Leopard 1A5 

tanks. 

The influence that Brazil exerts on the other MERCOSUR countries in several areas, 

economic, political and also in matters of Security is clear. Historically, Brazil has played a 

leading role in the military area vis-a-vis other states, as occurred in the Paraguayan war, 

for example. In the face of this, he ceaselessly seeks to maintain the role of leader and needs 

to modernize his Armed Forces, so as not to be overtaken by another country or even 

obsolete, even though he does not have the imminence to participate in any war. 

With a nationalization index of around 90%, Guarani is aligned with the objectives of the 

National Defense Strategy, as it collaborates with the development of the national defense 

industry, generating foreign exchange for Brazil. 

The purpose of this work is to compare the Guarani VBTP used by the Brazilian Army with 

the VBTP Mowag Piranha used by the Chilean Army, which is an associate member of 

MERCOSUR, and similar vehicles with relatively similar employment. 

The context of the research consisted of analyzing, through a comparison, the advantages and 

disadvantages of the Brazilian vehicle in relation to the vehicle used by the Chilean Army. 

Thus, the characteristics, possibilities and limitations of each vehicle were analyzed, checking 

the advantages and disadvantages of each other. 

For better understanding, the comparison will be divided into three aspects: firepower, 

armored protection and mobility. This technical-operational comparison was carried out 

according to the following parameters: initially each vehicle will be analyzed technically in 

isolation, so that one can reach the conclusion of the operational and combat power of one, in 

relation to the other. Soon after the comparison, it becomes evident the technical differences 



 

 

and the modifications or implementations that should be adopted so that our VBTP, employed 

by the Brazilian Army can maintain high, the deterrent aspect necessary for the maintenance 

of national sovereignty. 

For the present study to be carried out, exploratory research was performed using materials 

previously studied, but not deepened. In addition to a documental, bibliographic reference, 

quantitative approach, and deductive and objective analysis, to obtain data used for the study 

and structuring of comparative tables, based on researches done from articles, manuals, 

books, websites and monographs 

Keywords: comparison. job. features. failures. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante do atual cenário mundial instável, a projeção de poder perante outros países se 

torna importantíssima para que o interesse do Estado se sobressaia. Como o Brasil também 

almeja ser um membro permanente no Conselho de Segurança da ONU, ter as Forças 

Armadas estruturadas e bem equipadas se torna fundamental para alcançar esse objetivo. 

Além disso, também se torna extremamente necessário demonstrar força perante os países 

vizinhos para garantir a soberania nacional e evitar problemas futuros, tendo por finalidade 

desencorajá-los a tomar qualquer atitude contra o país.   

Para que um país seja soberano, é necessário que ele seja capaz de se defender de 

forças opositoras tanto internas quanto externas. A capacidade de autodefesa de uma nação 

permite que ela seja tratada como igual em uma comunidade internacional. Ao mostrar-se 

frágil, um país passa a ser alvo de intervenções de outros estados ou de soberanos, com 

ambições de poder.    

 De acordo com Jean Bodin (Angers, 1530 — Laon, 1596), jurista francês, membro do 

Parlamento de Paris, professor de Direito em Toulouse, e considerado, por muitos, como o pai 

da Ciência Política, soberania é um poder perpétuo e ilimitado, ou melhor, um poder que tem 

como únicas limitações às leis divina e natural. Ela é absoluta dentro dos limites estabelecidos 

por essas leis. Apesar de um conceito extremo, adequado ao cenário sócio, religioso, político 

e cultural do momento em que foi desenvolvido, pode-se considerar, dentro de uma 

interpretação adaptada aos dias atuais associada aos preceitos de capitalismo e democracia 

vigentes, que a soberania requer um estado forte, que tenha capacidade de manter legítimos 

seus alicerces, defendendo seus preceitos ideológicos e econômicos de agentes externos e 

internos.  

Assim, é muito importante que o Brasil tenha soberania militar diante dos países da 

América do Sul. Sendo um membro pleno do MERCOSUL, para que possa exercer a 

liderança militar perante o bloco, é muito importante que as Forças Armadas brasileiras, com 

seus meios, sendo eles seus armamentos e suas viaturas, estejam aptos a combaterem futuras 

guerras com seus países vizinhos. Para isso, as viaturas utilizadas pelo Exército Brasileiro, 

deverão possuir um poderio bélico à altura perante as utilizadas pelos outros países. 

Considerando as exigências nos aspectos de operacionalidade e de mobilidade diante da 

constante vigilância contra futuras ameaças externas, o Exército Brasileiro é impulsionado a 
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acompanhar os avanços tecnológicos para atingir o modelo de visão de futuro que se espera 

da instituição.  

Tal visão descreve o Exército Brasileiro com uma força armada com alto poder 

dissuasório, sendo um poderio militar respeitado mundialmente, em especial na América do 

Sul e responsável por respaldar as decisões do Estado.  

Seguindo esta premissa, é importante que o Exército Brasileiro, tenha como objetivo 

principal a modernização de seu parque bélico, tornando a força em condições de em qualquer 

ponto do país lançar sua tropa pronta para atuar em qualquer tipo de terreno em qualquer 

momento e condições, cumprindo missões com excelência e qualidade operacionais.  

Assim, as estratégias e diretrizes para se alcançar a situação supracitada são partes da 

Estratégia Nacional de Defesa (END) e a garantia dos meios necessários para este 

desenvolvimento fica assegurado pelo Plano de Articulação e Equipamento de Defesa 

(PAED), ambos traçados pelo Ministério da Defesa.  

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.  

É importante salientar que a soberania do continente exige a junção de vários fatores 

que somados dão a dimensão do poder dissuasório daquele determinado Exército, a saber, 

pode-se destacar: o tamanho das tropas, a quantidade e o tipo de armas, o desempenho em 

conflitos anteriores – entram na análise a performance militar nas 1ª e 2ª Guerras -, alianças, 

assim como a análise de fatores geográficos e logísticos. 

Em comparação com os outros países, o Brasil se destaca pelo investimento militar. 

Em 2017, foram U$ 29,28 bilhões investidos, contra apenas U$ 0,46 bilhão da Venezuela. Na 

comparação entre o número de militares, o Brasil aparece com 1,98 milhão de soldados, 

enquanto a Venezuela possui uma média de 123 mil. Uma das justificativas para o mau 

desempenho dos vizinhos venezuelanos está na queda de investimentos devido ao baixo 

desempenho do PIB. 

Porém, a questão foco desta pesquisa é, se a escolha pela VBTP em questão atende as 

exigências de um Exército cada vez mais inserido no contexto de uma Força Armada de um 

país desenvolvido e ator global e quais seriam as modernizações que poderiam ser 
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implementadas para que a VBTP Guarani pudesse ter a sua inserção como arma de grande 

poder dissuasório num contexto global.   

Projetando a visão para o nosso continente, estamos com a nossa VBTP em pé de 

igualdade ou de inferioridade, se comparada com outras VBTP, em especial a usada pelo 

Exército Chileno?  

Este enfoque é a razão do estudo em questão, sendo o objetivo central desta 

monografia, que consiste em traçar uma comparação entre a VBTP Guarani e a VBTP 

utilizada pela Força Terrestre Chilena, utilizando como parâmetro comparativo, três 

características importantes numa VBTP, que são: a potência de fogo, proteção blindada e 

mobilidade.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

A pesquisa foi realizada com o objetivo de fazer uma comparação entre  a VBTP-

MR 6X6 Guarani do Exército Brasileiro e a VBTP Mowag Piranha do Exército do 

Chile, foram analisados os seguintes quesitos: proteção blindada, poder de fogo e 

mobilidade, com a finalidade de mostrar qual das duas tem superioridade 

operacional. O campo de pesquisa está inserido na área de doutrina, de acordo com o 

estabelecido na Portaria nº 734, de Agosto de 2010, do Comando do Exército 

Brasileiro. 

(BRASIL, 2010). 

O trabalho será realizado pelo método indutivo de pesquisa cientifica, com utilização 

do tipo de pesquisa bibliográfico e documental. As fontes de dados utilizados para realizar 

uma comparação fiel, serão estruturalmente o Manual Técnico Viatura Blindada Transporte 

de Pessoal VBTP-MR 6X6 "Guarani" Uso e Manutenção de 1º escalão, e instruções do 

Centro de Combate Ancorazado do Chile, além de sites de grande reconhecimento nacional e 

internacional em assuntos militares como DefesaNet, Tanks Enciclopédia, Taringa e Military 

Review Today.  

Portanto, a monografia estará assim estruturada:  

Inicialmente cabe um breve histórico de criação e implementação da VBTP-MR 6X6 

Guarani no Brasil, e uma descrição geral de funcionamento e constituição. Posteriormente 

cada característica do blindado será abordada individualmente: potência de fogo, proteção 

blindada e mobilidade. O mesmo será feito em outro capitulo com a VBTP Mowag Piranha.  

Após a exposição de dados das duas VBTP, será feita uma análise comparativa 

utilizando como parâmetro as três características expostas acima. Logo após, será passado um 

parecer conclusivo sobre qual das duas viaturas em análise tem superioridade técnica-

operacional sobre a outra, tomando como base as características em análise.  

Concluindo o trabalho de pesquisa será feita uma análise final técnica da superioridade 

ou não da VBTP Guarani em relação à VBTP Chilena Traçando um perfil técnico se foi uma 

boa escolha para o Brasil, e quais as modificações técnicas que devem ser implementadas, 

caso negativo no que tange a sua superioridade, para que a nossa VBTP seja consolidada 

como a melhor, confirmando a hegemonia na América do Sul no que tange a blindados, 

doutrina e operacionalidade. 
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2.1 ANÁLISE DA NECESSIDADE OPERACIONAL 

O Guarani é uma família de veículos militares brasileiros desenvolvidos pela 

empresa italiana Iveco, baseado no SuperAV de oito rodas. Foi pensado como 

sucessor do tradicional veículo brasileiro EE-11 Urutu, e foi denominado 

inicialmente como "Urutu-3". Haverá uma versão 8x8 de combate e 

reconhecimento, destinada a substituir o EE-9 Cascavel, com canhão 105 mm. 

(Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre). 

 

Com o sucateamento das VBTP EE-11 urutu, viu-se a necessidade de criar um novo 

programa para substituir a antiga viatura, mostrando a total importância do blindado nas 

operações de hoje em dia, seja na fronteira oeste com o SISFRON ou missões de GLO como 

vinha acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Assim, o GUARANI tem a missão de 

modernizar as tropas que necessitam desse tipo de material como mostra o trecho retirado do 

site de Escritórios de Projetos do Exército Brasileiro: 

O Programa Guarani tem por objetivo transformar as Organizações Militares de 

Infantaria Motorizada em Mecanizada e modernizar as Organizações Militares de 

Cavalaria Mecanizada. Para isso, está sendo desenvolvida uma nova família de 

viaturas blindadas sobre rodas, a fim de dotar a Força Terrestre de meios para 

incrementar a dissuasão e a defesa do território nacional primeira viatura 

desenvolvida foi a Viatura Blindadas para Transporte de Pessoal Guarani (VBTP-

MR, 6X6, Guarani), possibilitando a substituição das viaturas do tipo Urutu, 

fabricadas pela ENGESA, em uso há mais de 40 anos. (Disponível em: 

http://epex.eb.mil.br/index.php/guarani. acesso em: 18 mar. 2019.) 

 

 

Os Materiais de Emprego Militar (MEM) em utilização pelo Exército Brasileiro, 

particularmente pela Cavalaria Mecanizada, estavam obsoletos. Esta condição afeta 

negativamente a doutrina do emprego desta tropa na medida em que o desempenho 

desses MEM não conferem algumas capacidades que se mostram necessárias no 

combate moderno. Dessa forma a obsolescência dos MEM condiciona a cavalaria 

mecanizada a cumprir suas missões carente de diversas capacidades. 

(Proposta de indicadores dos Materiais de Emprego Militar dos Pel C Mec e Esqd C 

Mec - Ministério da Defesa, 10 de ago.2011.) 

 

Com o avanço da tecnologia, diversos exércitos do mundo têm se modernizado 

visando à defesa da pátria e junto a isso realizando uma projeção de poder nas áreas que tem 

influência. Diante deste cenário, o Brasil não fica atrás, se modernizando em várias áreas de 

suas Forças Armadas, como exemplo, a aquisição dos carros de combate Leopard 1A5 da 

Alemanha. 

É nítida a influência que o Brasil exerce sobre os demais países do MERCOSUL em 

várias áreas, econômica, política e também nas questões de Segurança. Historicamente, o 

Brasil exerce um papel de liderança na área militar perante os outros Estados, como ocorreu 
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na guerra do Paraguai, por exemplo. Diante disso, busca incessantemente manter o papel de 

líder e necessita  modernizar suas Forças Armadas, para não ser ultrapassado por outro país e 

nem ficar obsoleto, mesmo não tendo a iminência de participar de alguma guerra. 

Como se pode atestar a modernização dos Materiais de Emprego Militar (MEM), deve 

ser prioridade para se manter a Força Terrestre pronta operativamente e em condições de 

defesa da soberania nacional, frente as ameaças externas ou internas, além de fazer valer o seu 

papel de pronto emprego em caso de necessidade fazendo parte de Força de Paz quando 

convocado pelo Conselho de Segurança da ONU.  

Poder estar de pé de igualdade ou superioridade frente a Exércitos vizinhos, significa 

consolidar a sua liderança frente aos países do MERCOSUL. 

Assim a importância do Programa GUARANI, como instrumento de modernização do 

nosso poderio bélico para que o Exército Brasileiro possa cumprir o seu papel constitucional 

em um mundo de constantes transformações. 

 

2.2  OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo geral da pesquisa foi de verificar se o Programa Guarani, criado 

recentemente pelo Exército Brasileiro e já implementado em algumas OMs do país, é superior 

ou não à VBTP Mowag Piranha, comparando suas características, possibilidades e limitações, 

chegando assim a conclusão de qual é melhor. Além de confirmar que o Exército Brasileiro 

tem um papel de destaque no cenário bélico dos países que constituem o MERCOSUL, assim, 

constatando sua liderança e seu poder dissuasório diante dos países do bloco. Além de 

destacar a importância de termos uma gestão orçamentária, voltada para propiciar uma 

reorientação dos investimentos em Defesa para que uma maior parte seja investida em 

tecnologia e desenvolvimento, entendido o poder militar não apenas com a existência de um 

exército forte e capacitado em questões de armamento, mas em possuir desenvolvimento 

tecnológico para que este possa exercer suas funções de melhor maneira. 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Foram observados os seguintes objetivos específicos: identificar uma VBTP utilizada 

por algum país membro do MERCOSUL; analisar os dados de manuais e compará-la com a 
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VBTP Guarani; e concluir qual viatura é superior à outra nos aspectos já citados acima. 

Demonstrar também, a importância e a liderança do Exército Brasileiro no cenário dos países 

do MERCOSUL. 

 

 

2.4 REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 

Durante a modernização das Forças Armadas Brasileiras, o Exército viu a necessidade 

de modernizar seus meios, desenvolvendo projetos e comprando novas viaturas de outros 

países. A Força Aérea Brasileira (FAB) também se modernizou com a aquisição dos aviões 

caça da França. Alguns dos novos projetos do Exército Brasileiro, como o Fuzil IA II 

5,56mm, que veio para substituir o Fuzil FAL 7,62mm; outro projeto é a compra dos carros 

de combate Leopard 1A5 da Alemanha, que visa também substituir o carro de combate M60 

americano. Nas Organizações Militares de Cavalaria; também pode se falar sobre o 

Astros2020 um projeto que visa modernizar a Artilharia Brasileira, aumentando assim seu 

alcance e seu poder de destruição. 

Como pode ser visto inúmeros projetos vem sendo desenvolvidos pelo Exército 

Brasileiro no intuito de modernizar suas tropas e mostrar aos outros países que não está 

ficando para trás quando o quesito é defesa nacional, tendo esses projetos uma enorme 

importância no atual cenário mundial, onde as tensões entre países têm aumentado e missões 

da ONU têm evoluído, podendo o Brasil ser escalado para cumprir mais uma missão de paz 

na Republica Centro Africana. 

Diante disso, viu-se a necessidade também de modernizar sua VBTP, trocando-se o 

antigo EE-11 Urutu pelo Guarani, que, por conseguinte, tem demonstrado a sua versatilidade, 

pois tem sido utilizado frequentemente, em missões de GLO e reconhecimento na fronteira 

oeste brasileira pelo SISFRON. 

Assim o Exército Brasileiro recentemente criou o Programa Guarani, que finalizado já 

foi entregue para alguma OMs do brasil. Programa este que tem por objetivo transformar as 

Organizações Militares de infantaria motorizada em Mecanizada e modernizar as 

Organizações Militares de Cavalaria Mecanizada, substituindo a VBTP EE-11 Urutu, usada 

por mais de 40 anos, pela VBTP 6X6 Guarani. 
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É necessário analisar se realmente o Guarani está apto para ser empregado em 

combate, e uma das maneiras de se fazer isso, é utilizando-o em exercícios de adestramento, 

para conseguir visualizar os aspectos positivos e negativos da viatura. 

Com isso, algumas tropas brasileiras já usaram o Guarani em exercícios comuns das 

unidades, como mostra a noticia: 

 

Brasília, 16/10/2015 - A partir deste sábado (17), o Exército realiza a Operação 

Treme Cerrado. A atividade consiste em um grande adestramento de tropa e 

acontece no Campo de Instrução de Formosa, a 100 km de Brasília (DF). Na 

ocasião, alguns carros de combate Guarani serão utilizados pela primeira vez em 

uma ação dessa natureza. (Disponível em http://www.defesa.gov.br/noticias/17137-

exercito-realiza-operacao-de-adestramento-da-tropa-com-uso-dos-novos-blindado-

guarani.) 

 

 

O programa desenvolvido pelo Centro de Instrução de Blindados (Cl Bda Inf Mec), 

sediada em Cascavel, PR, são responsáveis por realizar testes e experimentações doutrinárias 

da viatura. O Guarani também pode ser utilizado para diversas finalidades, assim como era o 

Urutu, como conta na noticia: 

 

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, anti-carro, 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.  (Disponível em: http//www.epex.eb.mil.br/index.php/guarani.) 

A monografia em questão tem como objetivo principal realizar a comparação da 

VBTP-MR 6x6 Guarani, utilizada pelo Exército Brasileiro, a viatura VBTP Mowag Piranha, 

utilizada pelo Exército do Chile. 

A comparação visa esclarecer questões importantes, como qual viatura é superior 

militarmente, com base nas suas capacidades operacionais, características, possibilidades e 

limitações. Além de analisar sucintamente se o Projeto Guarani implementado dentro do 

Exército Brasileiro foi importante para o Brasil em termos de avanço na área bélica do país. 

Os aspectos comparados foram: poder de fogo, proteção blindada e mobilidade. 

Transcorrendo da seguinte maneira: primeiramente cada viatura foi analisada individualmente 

nos três aspectos e depois comparada. Utilizaram-se quadros comparativos, a fim de chegar à 

conclusão de qual é mais apta a cumprir com maior eficiência sua finalidade, transportar 
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tropas com segurança durante o combate A conclusão gerada durante o estudo, pode servir 

como parâmetro para ver se o Brasil mostra superioridade em questão de materiais de defesa 

no continente, aspecto dissuasório para que mantenha-se os objetivos nacionais assegurados.  

Para que tudo isso fosse possível e por se tratar de um campo de investigação com 

produção de conhecimento para o emprego de VBTP no Brasil, foi realizada uma pesquisa do 

tipo exploratória, através de assuntos antes estudados, mas não aprofundados. Para enriquecer 

a análise e posterior comparação, utilizou-se de uma pesquisa documental, de referência 

bibliográfica, de abordagem quantitativa, de análise dedutiva e objetiva, para a obtenção de 

dados utilizados para o estudo e estruturação dos quadros comparativos, com base em 

pesquisas realizadas a partir de artigos, manuais, livros, sites e monografias. 

3 VBTP-MR 6X6 GUARANI 

De acordo com DefesaNet. 16 de março de 2018, o Guarani tem um chassi formado 

por duas longarinas na base do veículo, o qual abriga toda a suspensão, os elementos de 

transmissão com sua respectiva caixa e dois diferenciais, um dianteiro e outro traseiro. Sobre 

este conjunto foi montado a estrutura blindada do veículo, em forma de V capaz de resistir a 

minas de até 6 kg. 

Com a finalidade de atender às exigências do Exército Brasileiro, e também em função 

dos custos, optou-se por incorporar ao projeto o maior número possível de componentes que 

já existissem no mercado automotivo de caminhões, como forma de baratear os custos ao 

mesmo tempo em que se tem um veículo moderno. Devido a isto, foram usados os elementos 

mecânicos da série TRAKKER, que é a linha de produção no Brasil para caminhões civis 

comercializados pela Iveco caminhões, sendo este o princípio do chassi pouco comum do 

Guarani. 

Em sua configuração padrão, a versão 6x6 possui um motor FPT Industrial Cursor 

9F2C de 383 cv, transmissão automática ZF Friedrichshafen 6HP602S, propulsão aquática 

Bosch Rexroth A2FM80, sistemas pneumáticos centrais Téléflow, sistema de proteção QBN 

(química, biológica e nuclear) Aero Sekur, sensor de fogo automático e supressão Martec, 

painel digital do motorista, sistema elétrico CANBUS tipo 24 v, assentos com absorção de 

choque, câmeras de motorista da Orlaco Products, sistema de ar condicionado da Euroar, 

sistema de runflat Hutchinson, eixos motrizes Dana, e caixa de transferência e suspensão da 

Iveco. O sistema de comando e controle é composto por dois rádios Harris Falcon III com 

GPS integrado, um intercomunicador Thales SOTAS, um computador Geocontrol CTM1-EB 
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e software GCB (Gerenciador do Campo de Batalha), desenvolvido pelo Centro de 

Desenvolvimento de Sistemas do Exército. 

Figura 1 - VBTP-MR Guarani 

 

Fonte: Wikipédia      

       

3.1 PROTEÇÃO BLINDADA 

Para introduzir o tema proteção blindada segue inicialmente uma breve definição do 

Manual de Campanha do Regimento de Cavalaria Mecanizado (C2-20), o qual afirma que a 

característica é: 

"Proporcionada em relativo, pela blindagem de parte de suas viaturas, que 

resguardam suas guarnições contra os fogos de armas portáteis, fragmentos de 

granadas de morteiros e de artilharia, e contra efeito de armas nucleares." (BRASIL, 

2002, p 1-4). 

Segundo o Estado Maior do Exército (2011), são requisitos operacionais básicos 

absolutos da VBTP-MR GUARANI: 

1. Possuir blindagem básica que ofereça proteção em toda viatura, exceto à torre, à 

penetração de projéteis 7,62 x 51 mm perfurante, disparados com elevação de 0° a 30° 

da viatura. 

2. Possuir torre que ofereça proteção (com ou sem o uso de blindagem adicional) 

contra projéteis 7,62 x 51 mm perfurante, disparados com elevação de 0° a 30° da 

viatura. 
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3. Possuir blindagem básica que ofereça proteção em toda viatura à penetração de 

estilhaços de granada de artilharia de 155 mm, com explosão a 80 metros da viatura. 

4. Possuir blindagem básica que ofereça proteção contra explosão de minas até 6 kg 

de alto-explosivo (HE) "High Explosive" sob qualquer roda. 

5. Possuir condições de receber blindagem adicional que ofereça proteção em toda a 

viatura à proteção de projéteis 14,5 mm (API) "Armour Piercing Incendiary" 

disparados com elevação de 0° a 200 metros da viatura. 

6.  Possuir blindagem adicional interna, nos compartimentos da guarnição que 

aumente a capacidade de sobrevivência do pessoal, protegendo de estilhaços que 

penetrem a blindagem básica, decorrentes de munição 14,5 mm (API) "Armour 

Piecing Incendiary" (milímetro perfurante incendiário). 

7. Possui condições de receber material absorvedor de ondas de choque que ofereça 

proteção, na parte inferior da viatura contra explosão de minas de até 8 Kg de alto-

explosivo (HE) "High Explosive" sob qualquer roda. 

8. Possuir sistema de fixação dos bancos da guarnição que minimize os efeitos de 

explosão sob a viatura. 

 

O Guarani possui proteção balística nível 3 (resistente a munições 7,62 mm 

perfurante), proteção anti-minas nível 2 (6 Kg de explosivo sob a couraça ou rodas) 

e proteção contra artilharia nível 2 (estilhaços de granadas de artilharia de 155 mm e 

até 90 metros do veículo). Além da capacidade de adicionar proteção balística nível 

4 (contra munições calibre 14.5 mm incendiária e até 20 metros do veículo). 

 (STANAG 4569, acordo da OTAN que padroniza níveis de proteção para ocupantes 

de veículos logísticos e de blindagem leve). 

Cabe salientar que o nível de blindagem entre as viaturas varia muito - uma viatura de 

transporte de esquadra exige mais proteção de que veículos de reconhecimento onde, muitas 

vezes, recebem blindagem "just in case". Ao mesmo tempo em que uma blindagem pesada 

proporciona uma melhor proteção, mas torna a viatura menos móvel (para uma determinada 

potência do motor), limita a sua capacidade de ser aerotransportada, aumenta o custo, gasta 

mais combustível e pode limitar os locais em que pode ser utilizada. 

A tendência é o desenvolvimento de blindagens compostas em substituição ao aço 

permitindo uma maior proteção com menos peso. Em muitos casos, está sendo 

complementada com sistemas de proteção ativos ampliando sua capacidade para se proteger 

dos projéteis. 
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Figura 2 - Blindagem externa de VBTP GUARANI 

 

Fonte: DefesaNet, 2014            

O Guarani tem um chassi formado por duas longarinas na base do veículo, o qual 

abriga toda a suspensão, os elementos de transmissão com sua respectiva caixa e dois 

diferenciais, um dianteiro e outro traseiro. Sobre este conjunto foi montado a estrutura 

blindada do veículo, em forma de V capaz de resistir a minas de até 6 kg. 

Com a finalidade de atender às exigências do Exército Brasileiro, e também em função 

dos custos, optou-se por incorporar ao projeto o maior número possível de componentes que 

já existissem no mercado automotivo de caminhões, como forma de baratear os custos ao 

mesmo tempo em que se tem um veículo moderno. Devido a isto, foram usados os elementos 

mecânicos da série TRAKKER, que é a linha de produção no Brasil para caminhões civis 

comercializados pela Iveco caminhões, sendo este o princípio do chassi pouco comum do 

Guarani 
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3.1.1 A Célula de Sobrevivência 

1
Uma decisão primordial tomada nas definições iniciais do projeto pelo próprio 

General Enzo e Gen Darke Nunes e o Ing. Pietro Borgo (IVECO Defence) de que a 

nova viatura teria os conceitos mais atuais em proteção.  

 Esta decisão fundamental tem suas penalidades no projeto, aumenta a altura da 

viatura, diminuiu a capacidade volumétrica útil do interior da mesma. Sobreviver no 

campo de batalha moderno não é somente resistir a impactos balísticos, mas aos 

temidos e traiçoeiros IEDs. 

 

  

Portanto, mesmo que não cause a destruição do veículo, explodir 2 a 5 kg de TNT, 

causa uma onda de choque que acelera em vários Gs o veículo. A experiência do Iraque e 

Afeganistão mostrou que o próprio interior do veículo tornou-se uma armadilha. Cantos 

vivos, locais de difícil acesso e mobilidade nos interiores dos blindados tornaram o sofrimento 

das tropas.  

Pior, é ser ferido por equipamento, ferramentas, munição, monitores, microfones ou 

qualquer coisa, que estiver solta ou não estar firmemente presa torna-se um objeto voador 

com perigo potencial às tripulações.    

 Assim o Guarani tem um refinado projeto de proteção à tripulação. Com detalhes de 

esmerada engenharia. Os detalhes podem ser observados nas fotografias abaixo:  

                                                 
1
http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/14684/Guarani---Novas-capacidade-com-Protecao/ 
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Figura 3 - Célula de Sobrevivência 

 

Fonte: DefesaNet (2014)            

 1- O SCAFO (estrutura do veículo) é montada sob um chassi. Objetivo maior altura 

livre do solo, área de escape da onda de choque da explosão;  

2 - Os assentos do compartimento da tripulação são presos no teto;  

3 - Um liner é colocado na parte interna do SCAFO para absorver fragmentos de 

projéteis ou blindagem;  

4 - Adaptados fixadores para blindagem adicional, conforme a ameaça encontrada;  

5 - Casco produzido com aço de blindagem balístico (o item de maior dificuldade de 

nacionalização). 
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3.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA VBTP-MR 

 - transmissão automática;  

– ar condicionado;  

– capacidade anfíbia e de operação noturna; – capacidade para 11 militares;  

– velocidade elevada em estrada e em terreno variado (Max. 100 km/h);  

– transportabilidade por aeronaves tipo KC-390 e Hercules C-130;  

– proteção blindada STANAG 2 (munição perfurante incendiária, minas anticarro e 

IED);  

– baixa assinatura térmica e assinatura radar;  

– aviso de detecção por laser;  

– capacidade de navegação por GPS ou inercial;  

– baixa dependência logística e facilidade de manutenção;  

– capacidade de deslocamentos a grandes distâncias (600 km de autonomia). 

3.3 MOBILIDADE    

Em sua configuração padrão, a versão 6x6 possui um motor FPT Industrial Cursor 

9F2C de 383 cv, transmissão automática ZF Friedrichshafen 6HP602S, propulsão 

aquática Bosch Rexroth A2FM80, sistemas pneumáticos centrais Téléflow, sistema 

de proteção QBN (química, biológica e nuclear) Aero Sekur, sensor de fogo 

automático e supressão Martec, painel digital do motorista, sistema elétrico 

CANBUS tipo 24 v, assentos com absorção de choque, câmeras de motorista da 

Orlaco Products, sistema de ar condicionado da Euroar, sistema de runflat 

Hutchinson, eixos motrizes Dana, e caixa de transferência e suspensão da Iveco. O 

sistema de comando e controle é composto por dois rádios Harris Falcon III com 

GPS integrado, um intercomunicador Thales SOTAS, um computador Geocontrol 

CTM1-EB e software GCB (Gerenciador do Campo de Batalha), desenvolvido pelo 

Centro de Desenvolvimento de Sistemas do Exército. 

(http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/14684/Guarani---Novas-capacidade-

com-Proteção). 

 

 

 

O Guarani possui a mesma configuração do Urutu, ou seja, 6X6 e seu motor, é o Iveco 

Cursor 9 turbo diesel, que fornece 383 Hp de força ao veículo. Assim, o Guarani, poderá 

rodar a 105 km/h em estradas. O Guarani é totalmente anfíbio e quando na água, pode 

navegar a 9 km/h. 

Pode atuar em diversos terrenos, sendo limitado a terrenos montanhosos e mata 

fechada, isso por conta de que, a tropa a pé pode ser melhor empregada, além de que é de 
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muita dificuldade qualquer tipo de veículo trafegar sobre essas áreas, com a majorante de que 

por se tratar de um veículo blindado e de transporte pessoal, não se adequaria a tais situações. 

Apesar destas limitações, o veículo é capaz de trafegar em água parada ou fluvial com 

correnteza, sem preparação a uma profundidade de 0,43 metros, e a qualquer profundidade 

quando preparado, com estabilizador, bombas de porão e duas hélices de impulsão. Nesse 

contexto as bombas de porão atuam expulsando a água que entra na viatura, sendo uma no 

compartimento do motor, e uma bomba de porão no compartimento da tropa. Para se manter 

estável em um deslocamento fluvial, utiliza um estabilizador à frente e conta com duas hélices 

de acionamento hidráulico, localizadas nas laterais da parte traseira do veículo 

impulsionando-o e direcionando a VBTP-MR, tudo em comando automatizado, feito pelo 

motorista e flutuadores que podem ser instalados opcionalmente, mantendo a capacidade 

anfíbia da viatura quando equipada com o sistema de armas UT-30 BR de canhão 30 mm ou 

equivalente.  

Quando se trata de uma plataforma móvel de combate, a capacidade desta de transpor 

qualquer terreno é indispensável para medição de sua capacidade combativa. O Manual de 

Campanha do Regimento de Cavalaria Mecanizado (C 2-20) define mobilidade como: 

"Resultante da grande velocidade em estrada, da possibilidade de deslocamento do campo, da 

capacidade de transposição de obstáculos e do raio de ação de suas viaturas, parte das quais 

são anfíbias". (BRASIL, 2002, p.10). 
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Figura 4 - VBTP-MR GUARANI. O futuro da mobilidade do exército brasileiro 

 

Fonte: Brasil Em Defesa 

A capacidade dos tanques de combustível é de 270 litros, enquanto a capacidade 

efetivamente utilizável é de 260 litros (IVECO VEÍCULOS DE DEFESA, 2013, p.19), com 

autonomia de 600 km, apresentando um consumo, médio de 2,3 quilômetros por litro, 

utilizando diesel, e em uma velocidade média de 70 Km/h. 

No que se refere a dimensões, a VBTP tem comprimento de 6,91 m, largura de 2,7 m, 

bitola de 2,28 (largura em rodas paralelas) e altura de 2,34 m. O peso total da viatura é de 18,3 

toneladas, ou seja, na comparação peso/potência aproximadamente 22 CV/t, sendo que o peso 

máximo suportável para o transporte anfíbio é de 17,5 toneladas. 
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O veículo ainda contém sistema de transmissão automática (6+1), com opções de 

tração 6x6 e 6x4, alongada e reduzida, e bloqueio individual para cada eixo. Freio 

hidropneumático, com freio a disco nas 6 rodas, ABS e freio de estacionamento na 

transmissão, segundo Grande (2014) o carro contém uma totalidade de 10 pinças de freio, 

tudo isso fazendo com que o carro chegue de 60 Km/h a 0 em 30 metros. 

Sendo a direção hidráulica e a capacidade de lotação de 11 passageiros (1+1+1+8), 

possui suspensão McPherson nos 3 eixos com molas e amortecedores pneumáticos, tanto 

traseiro, quanto dianteiro. 

Quando se trata de visibilidade, o veículo conta com os seguintes componentes: 

O sistema de visão diurna é composto de 02 (dois) periscópios de visão diurna do 

tipo M17 e 01 (um) conjunto periscópio e dispositivo de visão noturna para o 

motorista e 03 (três) periscópios de visão diurna do tipo M45 para o comandante. 

O sistema de visão noturna é fornecido pela empresa Kent Periscopes Limited. É 

composto de um visor noturno denominado PDP (Passive Driver's Periscopes) e um 

periscópio de nome LC-K2. Este periscópio é um modelo similar ao tipo M27, mas 

com melhorias. (IVECO VEÍCULOS DE DEFESA, 2013. p.18) 

 

  

3.3.1 Mobilidade no Terreno Brasileiro da VBTP-Guarani 

 O Guarani torna-se capaz de reagir de forma eficaz contra qualquer ameaça no 

território nacional. Esses fatores de reação eficiente contra quaisquer ameaças e de ser capaz 

de operar em uma grande amplitude de ambientes, são um dos fatores cruciais para o 

crescente investimento das Forças Armadas brasileiras nessa viatura.  

3.3.2 Ambiente Operacional da Região Nordeste 

A VBTP Guarani consegue oferecer um bom desempenho no ambiente de Caatinga, 

tendo em vista sua grande mobilidade nessa região que apresenta um relevo de grandes 

depressões. No entanto, próximo às Serras e Planaltos da Borborema a VBTP pode apresentar 

certas dificuldades de transitar.  
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3.3.3 Ambiente Operacional da Região Norte   

A VBTP Guarani é capaz de operar em ambientes da Amazônia de maneira bastante 

eficiente, visto que possui grande flexibilidade nas regiões de planície, capacidade anfíbia de 

transpor cursos d’água, além de uma variedade de armamentos que podem se adequar à 

situação desejada. No entanto, verifica-se que o Guarani apresenta dificuldades de deslocar-se 

pelas florestas que possuem árvores altas e bastantes próximas umas das outras. 

 

3.3.4 Ambiente Operacional da Região Centro-Oeste 

Nesse ambiente do bioma Pantanal, a VBTP Guarani possui dificuldade em certas 

regiões caracterizadas por terras inundáveis. Contudo, é capaz de percorrer a maioria do 

território dessa área. Uma das vantagens da VBTP Guarani nessa região é o de apresentar 

capacidade anfíbia e participar das defesas nas regiões fronteiriças que apresentam grandes 

cursos d’água.  

No curto período de tempo que a VBTP Guarani tem atuado nas regiões do Centro-

Oeste, verifica-se que a VBTP não tem apresentado problemas, muito pelo contrário, tornou-

se importante para rápida resposta e defesa da fronteira.  

3.3.5 Ambiente Operacional da Região Sul 

A região Sul destaca-se pelo seu planalto Meridional e também pelo seu bioma 

composto pelos pampas gaúchos que permitem a ampla mobilidade da VBTP Guarani. Dessa 

maneira, nessa região é onde existe a maior concentração dessas viaturas que vieram para 

substituir os antigos Urutus. As famosas estepes presentes na região Sul são caracterizadas 

por áreas amplas e de fácil deslocamento, o que permite a flexibilidade da VBTP Guarani e o 

amplo emprego de todos os tipos de armas que a VBTP possui. Ademais, permite que a 

VBTP atue sobre toda a região da fronteira, principalmente na dissuasão, visto que os outros 

países possuem o ambiente semelhante com o da região Sul. 
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3.3.6 Ambiente Operacional da Região Sudeste  

Atualmente, a VBTP Guarani tem sido bastante utilizada nas operações de pacificação 

e de garantia da lei e da ordem (GLO). Assim, identifica-se seu emprego principalmente na 

cidade do Rio de Janeiro, onde a VBTP é capaz de oferecer proteção blindada e rápida 

mobilidade às tropas que patrulham diuturnamente as regiões sobre emprego das forças 

armadas. Dessa maneira, tornou-se um teste o uso do blindado em operações urbanas. 

 

3.4 POTÊNCIA DE FOGO DA VBTP-MR GUARANI 

Figura 5 - Poder de Fogo VBTP GUARANI 

 

Fonte: DefesaNet (2014)            

A VBTP possui em sua configuração a possibilidade de acoplar os seguintes sistemas 

de armas:  

-Canhão Automático 30x173 mm (UT30BR-Elbit);  

-Reparo Automatizado de Metralhadora (REMAX-CTEX);  

-Reparo Manual de Metralhadora (MR550-PLATT).  
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A potência de fogo  de uma plataforma automotiva é a característica mais importante 

para seu emprego em combate, na ausência de um bom sistema de armas, o blindado não é 

capaz de fazer frente às ameaças quando necessário. Entende-se por potência de fogo: 

A potência de fogo é assegurada pelo seu armamento orgânico, que o habilita a 

executar fogos diretos e indiretos, utilizando-se de seus canhões, seu morteiro e as 

armas automáticas (metralhadoras e lançadores de granada), além das armas de 

dotação de cada um de seus integrantes. (C-2 20, 2002, p. 10). 

 

 

3.4.1 Torre UT-30BR  

Figura 6 - Torre Automática UT-30BR, que equipa a Viatura Blindada de Transporte de Pessoal – Média de 

Rodas (VBTP-MR) Guarani. 

 

Fonte: Foto: Ricardo Fan - DefesaNet            

A Torre UT-30, que equipa as viaturas Guarani, possui modernos equipamentos de 

visão noturna, sensores de fluxo calor e um canhão 30 mm como arma principal. O 

armamento é totalmente controlado de modo remoto do interior da viatura, por meio 

de um sistema de câmeras externas, que envia imagens a um monitor de LCD, 

proporcionando ao atirador e ao chefe da viatura o controle do acionamento das 

armas, por comandos do tipo joystick. 

(http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/26878/Operacao-e-Manutencao-da-

Torre-e-dos-Armamentos-remotamente-controlados-do--GUARANI---/) 

 



34 

 

 

 A VBTP-MR Guarani com UT-30BR tem capacidade para receber três tipos de 

armamentos: o canhão automático 30 mm ATK Bush Master MK44; a metralhadora coaxial 

7,62 mm; e o lançador de granadas fumígenas 76 mm. O canhão possui funcionamento 

elétrico, tipo Chain Gun, no qual o conjunto ferrolho movimenta-se ciclicamente, sem a 

necessidade da utilização dos gases oriundos dos disparos, o que proporciona um índice muito 

baixo de incidentes de tiro, além de fácil manutenção.  

  

Com dois cofres de munição 30 mm, um com capacidade para 50 cartuchos e outro 

para 150, é possível alimentar o canhão com até dois tipos de munição simultaneamente. A 

vantagem é ter a munição toda estocada na parte externa da viatura, o que aumenta as chances 

de sobrevivência da tropa, caso sofra ataques anticarro ou com mina terrestre. 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 mm proporciona alta expectativa de impacto a 

500 metros e possui uma cadência de aproximadamente 700 tiros por minuto, podendo ser 

alterada de acordo com o ajuste do regulador de gases. Diferente do canhão, os gases dos 

disparos são aproveitados para o funcionamento da metralhadora.  

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, que oculta a viatura diante do adversário e a protege contra a telemetria laser 

dos armamentos inimigos. O operador pode disparar quatro ou oito granadas 

simultaneamente. 

 

Konrad (2011) explica sobre o porquê da aquisição da torreta UT-30BR  Elbit pelo 

Exército Brasileiro: 

Com o aumento das operações militares em áreas urbanas e a crescente participação 

em missões de paz das Nações Unidas, Exércitos de diversos países tem se deparado 

com a dificuldade no emprego de veículos blindados nessas áreas. Em conflitos na 

África, Iraque, Afeganistão e no Haiti, pôde-se identificar que os artilheiros que 

estavam sobre os veículos militares e sua tripulação, poderiam ser alvos fáceis de 

francos atiradores escondidos sobre lajes e prédios. 

Da mesma forma, o emprego de forças regulares e a operação de blindados nesses 

locais, onde geralmente há forte presença de população civil e de não combatentes, 

fez com que as regras de engajamento se tornassem cada vez mais rigorosas, 

buscando diminuir os danos colaterais das operações de guerra. 
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A necessidade da identificação do alvo e seu engajamento controlado, ao evitar 

rajadas numa área confinada, foram como as outras, as razões para o 

desenvolvimento de sistemas especiais, que aumentam a precisão e o poder de fogo 

dos veículos, garantam a proteção balística a seus operadores enquanto que 

diminuam eventuais danos não desejados nessas situações. 

Para estar preparado para futuras operações com blindados em tais condições, o 

Exército Brasileiro selecionou e contratou a UT30BR para equipar seu novo veículo 

Guarani, produzido pela IVECO. 

 

Figura 7 - O Acompanhamento Automático de Alvos (auto tracking ou Automatic Target Tracking) é um recurso 

muito útil desse modelo de torre, que permite o acompanhamento, sem a necessidade de interferência humana. 

Existe, ainda, outra ferramenta, chamada de ―Caçador-Matador‖ (Hunter-Killer), que permite ao comandante 

trazer o armamento para a direção em que estiver observando, trazendo o canhão para seu comando e executando 

o disparo, sem a interferência do atirador. 

 

Fonte: Foto: Ricardo Fan - DefesaNet            

Korand (2011) Explica também no site Oficial da fabricante brasileira  AEL sistemas, 

as vantagens e características da UT30BR, as quais seguem abaixo: 

Trata-se de uma torreta não tripulada que possui um módulo de observação do 

atirador, com um sistema estabilizado de dois eixos, possuidor de uma câmera de visão diurna 

CCD colorida, e uma câmera de visão noturna com imageamento térmico infravermelho 

(IRT) e telêmetro laser (LRF). 
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Possui também a estação do comandante, com um sistema de visão panorâmica 360º, 

protegido por blindagem, também com uma câmera de visão diurna CCD colorida, uma 

câmera de visão noturna com IRT e que opera independente do movimento da torre. Tal 

sistema permite que o comandante assuma o controle se este achar necessário, sobrepondo-se 

ao atirador. O sistema conta ainda com um computador balístico, capacidade de operar o 

Hunter-killer rastreamento automático de alvos ATT (Automatic Target Tracking), sistema de 

detecção de laser ELAWS-45, monitores coloridos de LCD militarizados e botoeiras e 

manoplas multifuncionais. 

Os sistemas  de rastreamento automático de alvos são dois, um disponibilizado para o 

comandante e outro para o atirador, o que melhora e muito  as capacidades operacionais do 

equipamento e as tomadas de decisão. Trata-se, portanto, de um sistema de controle de tiro 

completo, estabilizado em dois eixos, eletricamente comandado para os movimentos de 

elevação e rotação (azimute). 

O armamento consiste em um canhão 30 mm Bushmaster Mk-44, com carregamento 

independente, que pode realizar tiros simples, automáticos e rajadas (com 5 disparos cada). 

Além de uma metralhadora coaxial, certificada no padrão OTAN, de calibre 7,62 mm 

encontrada a esquerda do canhão em um reparo ajustável, e lançadores de granadas 

fumígenas. 

O compartimento de munição do canhão é preparado com 200 projéteis, divididos em 

dois compartimentos blindados (um com 150, e o outro com 50 munições). Já a munição de 

metralhadora pronta para o uso é armazenada em um compartimento blindado e desmontável, 

com capacidade de 690 projéteis. 

A torreta pode ser comandada pelo atirador e/ou comandante (somente é necessário 

um membro para operar a torre, porém pode também ser operada pelos dois). De forma 

remota, de dentro do veículo, engajando alvos terrestres e/ou alvos em grandes altitudes, com 

o veículo parado ou em movimento, de dia e de noite, em qualquer condição climática, tanto a 

curtas como a longas distâncias. A torre é controlada em giro por 360º e em elevação de -15 e 

+60. 

Possui proteção balística e mecânica nível 2 (STANAG 4569), que protege contra tiros 

de 7,62 mm perfurante, a uma distância de 30 metros, todos os subsistemas da torre (cofre de 

munição, instrumentos ópticos, etc.). A torre é retrátil, podendo diminuir a altura total da 

VBTP, o que facilita o transporte aéreo, marítimo e terrestre. Lembrando que a torre UT30BR 
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por ter condições para a integração e instalação de um sistema de lançamentos de mísseis 

guiados anticarro ATGM (Anti-Tank Guided Missile). 

 

3.4.2 Remax: Poder de Fogo   

Figura 8 - REMAX 

 

Fonte: Foto: Ricardo Fan - DefesaNet            

O Reparo de Metralhadora Automatizada X (REMAX) é uma estação de armas 

remotamente controlada, que apresenta giro estabilizado para metralhadoras M2 

HB-QCB. 50 (12,7 mm), com cadência de 450 a 550 tiros por minuto ou MAG 7,62 

mm com cadência de 850 tiros por minuto.  

(http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/27921/REMAX--Poder-de-fogo-para-

a-tropa-embarcada) 

  

Possui um sistema lançador de granadas fumígenas 76 mm (localizado na parte frontal 

do reparo). O equipamento propicia a observação da região de combate em 360º, a busca e 

identificação de alvos e a realização da pontaria e do tiro com o campo vertical de -20º a +60º 

(considerando como 0º o teto da Viatura).  
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 Seus sensores ópticos são compostos por uma câmera diurna e uma câmera termal, 

além de um telêmetro laser com capacidade de alcance de até 5 km e uma unidade eletrônica. 

Sua torre tem a altura de 863 mm e seu peso é de 250 kg.  

Figura 9 - Viatura VBTP-MR Guarani com o REMAX instalado 

 

Fonte: Foto: Ricardo Fan - DefesaNet            

 

3.4.2.1  A Remax III  

  É uma estação de arma giro estabilizada controlada remotamente para metralhadoras 

12,7 mm e 7,62 mm, desenvolvida a partir dos requisitos do Exército Brasileiro por meio de 

uma parceria da empresa com o CTEx (Centro Tecnológico do Exército Brasileiro).  

  A estabilização das linhas de visada e de tiro permite um disparo preciso mesmo em 

condições de movimentação do veículo e do alvo.  

  O equipamento provê alta capacidade de autodefesa e observação diurna/noturna e 

pode ser instalado em veículos blindados usados, por exemplo, em combates, missões de 

patrulhamento de fronteiras e operações de manutenção de paz.  

O Visor OIP tem a capacidade termal Dia / Noite e incorpora a mira Laser. A 

capacidade de visão termal dia é de extrema importância em especial trabalhando em áreas 

com o meio ambiente com muita fumaça, nevoeiro ou pó.  

A energia do REMAX é fornecida pelo próprio veículo e o equipamento é capaz de 

verificar todas as funções eletrônicas que asseguram as condições de operação. O Sistema 
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REMAX é formado por duas unidades: a estação de arma, instalada na parte externa do 

veículo, e o console de operação, que fica na parte interna.  

O sistema é controlado remotamente por apenas um operador, que fica dentro do 

veiculo. A empresa está trabalhando para que o console interno seja o mesmo tanto para a 

REMAX 7,62/. 50 como para a UT30BR.  

 

Ares (2015) cita como as características do REMAX III 

   

- Leve; 

- Estabilizada em dois eixos; 

- Operação remota protegida no interior da viatura; 

- Operação em condições ambientais extremas; 

- Operação manual em situações de emergência operação Diurna e Noturna; 

- Sensores Ópticos e Laser de precisão para detectar, reconhecer e identificar alvos; 

- Instalação não intrusiva; 

- Alta precisão no tiro em movimento; 

- Tipos de tiro - rajada, intermitente e total; 

- Contador de tiros; 

- Operação remota: pontaria, disparo e rearme; 

- Mecanismo segurança; e 

- Total compatibilidade com as normas MIL. 

 

 

Especificações Técnicas: 

   

- Tipos de Metralhadoras 

  

M2HB 12mm;   

MAG 7,62mm.  

- Armamento Adicional  

 Lançador de Granadas Fumígenas 76 mm x 4 tubos.  

- Sensores Ópticos  

 Câmera Diurna;   
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 Sensor CCD;   

Campo de Visada: 42° a 1,6°; Resolução de 768 x 576 pixels.  

- Câmera Termal   

Não refrigerada, 8 - 12µm;   

Campo de Visão: 4,6° e 14,3°; Resolução de 640 x 480 pixels.  

- Telêmetro Laser  

Tipo: Classe 1M Eye safe;   

Cumprimento de Onda: 1,54µm.  

- Amplitude de Movimento  

 Alcance: 50m a 5 km ±5m (Alvo OTAN);   

Azimute: N x 360°;   

Elevação: -20° a +60°.  

- Precisão de Estabilização  

 >1 mrad (1σ). 

- Peso  

 Sobre o teto: 217 Kg (sem arma);   

Abaixo do teto: 42 kg.  

- Altura da Torre  

 863mm. 

  

 

4 MOWAG PIRANHA  

O Mowag Piranha é um veículo blindado de transporte de pessoal, de fabricação Suíça 

pela empresa Mowag GmbH. São disponibilizados nas versões 4x4, 6x6, 8x8 e 10x10. 

 



41 

 

 

Figura 10 - No atual processo de remodelação daquela Força terrestre, os regimentos de Infantaria Motorizados 

serão transformados em unidades de Infantaria Mecanizada. 

 

Fonte: tecnodefesa             

Segundo, Tank Ecyclopedia (2015), tradução livre, a família de veículos 

blindados Mowag desde seu início de fabricação em 1972 tem sido um sucesso de exportação 

da empresa suíça MOWAG Motor wagenfabrik AG. A empresa foi fundada em 1950 

em Kreuzlingen, primeiramente como uma companhia de carros, mas rapidamente 

fechou contrato com o exército alemão e suíço e passou a produzir veículos blindados de 

combate, desde abril de 2010 a empresa mudou de nome para General Dynamics European 

Land Systems – Mowag GmbH, uma subsidiária da General Dynamics.  

Sendo um veículo versátil e modular, possui 4 derivações (4x4, 6x6, 8x8 e 10x10) e  

que permitem uma gama enorme de extensões para diversas customizações, de mecânica 

à armamento, a baixo custo de manutenção e de reconversões. Dentre as possibilidades 

de conversão estão: veículos de defesa aérea, ambulância, antitanques, de transporte de 

pessoal, comando e controle, de guerra eletrônica, transporte de carga, suporte de fogo, 

segurança interna, carregador de morteiro, de manutenção, reconhecimento e etc. 

Não é incomum adquirir o Mowag em uma única configuração e depois adquirir kits 

de conversão, e gradualmente converter o veículo antigo em uma versão mais operacional, 

a baixo custo. O Mowag Piranha foi exportado para 21 países e as licenças para produzi-lo 

já somam mais de 10000, estando em serviço no mundo todo, inclusive no Chile e 

Brasil (Piranha III), Canadá (LAV) e EUA (Stryker).  
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Segundo Taringa (2015), tradução livre, o Chile adquiriu a licença para produzir o 

Mowag Piranha I, e a partir desse desenvolveu seu próprio derivado produzido pela 

FAMAE (Fábricas y Maestranzas del Ejército), companhia do governo chileno responsável 

por desenvolver tecnologias e contribuir com a indústria de defesa nacional, em parceria com 

a Cardoen. 

Segundo Bastos e Bastos Junior (2003), no ano de 2003, o Chile possui em seu efetivo 

para emprego 150 unidades da VBTP APC MOWAG Piranha 6x6, 100 unidades da 

VBTP APC MOWAG Piranha 8x8, 50 unidades de morteiros autopropulsados de 120 mm 

FEMAE Piranha 6x6, 30 unidades da MOWAG Piranha 6x6 AIFSV (antiaéreo) equipado 

com torreta do sistema israelense TCM-20, além da Mowag Piranha 6x6 (veículo de 

detecção) equipado com radar ELTA EL/M-2106, 5 unidades da MOWAG Piranha 6x6 

ACCC (posto de comando), Mowag Piranha 4x4 (veículo explorador), e algumas viaturas 

portadoras dos canhões Oerlinkon 25 mm, responsáveis por compor a frota de defesa chilena, 

usada para defender os objetivos nacionais.  

Será usada a seguir para a comparação com a VBTP-MR Guarani 6x6 o modelo da 

VBTP APC MOWAG Piranha 6x6, tendo em vista que essa se enquadra na mesma 

categoria de emprego e características semelhantes, tanto em mobilidade, quanto em proteção 

blindada e poder de fogo. O que torna o trabalho mais realista.  

   

4.1 PROTEÇÃO BLINDADA DA VBTP MOWAG PIRANHA 6X6 

No que se refere à proteção blindada segundo Tank Ecyclopedia (2015), tradução 

livre, a família de blindados MOWAG é reconhecida por sua modularidade, é muito 

comum, por exemplo, vermos a versão as Mowag Piranha III utilizar módulos blindados e 

placas blindadas de colocação rápida, sendo estas substituídas sem dificuldade em caso de 

dano.  

 

 

Porém como a versão utilizada pelo Chile trata-se da versão da Mowag Piranha I, 

sendo que o aço utilizado foi reforçado pela empresa Chilena FAMAE, o corpo da 

viatura possui uma blindagem homogênea laminada (Rolled homogeneous armour, 

RHA), com placas de aço de espessura de até 10 mm, e resistência de 110 a 130 

kg/mm², formados por 54 subconjuntos de placas soldadas entre elas. (TANQUE 

PIRAÑA 8X8D FABRICADO POR FAMAE CHILE AÑO 93, 1993). 
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Tal blindagem dá a VBTP a possibilidade de resistir a armas leves e estilhaços e 

artilharia a uma certa distância. Parecida com as VBTP americana LAV-25 e 

ASLAV australiana, ambas também fabricadas pela licença de produzir a VBTP 

Mowag Piranha I, a blindagem resiste a perfuração de armas calibre 7,62 mm M1. 

Vale a pena ressaltar, que a LAV-25 é estipulada como parâmetro para testar a 

funcionalidade da blindagem, pois esta já foi utilizada em combate na invasão do 

Panamá (1989) e posteriormente na guerra do Golfo, Iraque, Afeganistão. 

(WIKIPÉDIA, 2017).  

Quando a o condutor dirige com a escotilha aberta, ele pode utilizar a janela de 

plexiglás blindada dobrável, uma janela de vidro blindada, que pode ser abaixada 

ou levantada (protegendo motorista) quando este desejar, tal ferramenta oferece uma 

proteção frontal ao motorista contra projetis de pequeno calibre.  

Apesar de alguns modelos da família MOWAG Piranha utilizarem blindagem 

adicional nas laterais, e o corpo da viatura reforçado resistente a projetis de calibre .50,  

sistema de proteção contra minas terrestres ou dispositivos explosivos improvisados, e 

ainda oferecerem proteção para tropa no interior contra armas QBN (químicas, biológicas 

e nucleares), a versão mais simples chilena não utilizam tais tecnologias, o que demonstra 

a necessidade de modernização em tal aspecto, adquirindo a VBTP Mowag Piranha II 

ou Mowag Piranha III, ou até mesmo potencializando as viaturas do modelo utilizado 

já existente.  

No que se refere a um sistema de extinção automática de incêndio eficiente, 

protegendo a tripulação no compartimento da guarnição e do motorista, o modelo do Chile 

utilizava anteriormente o gás Halon 1301, o qual está sendo trocado por ser tóxico 

aos humanos. Tal sistema conta com sensores de temperatura, que ao detectar temperaturas 

de 170ºC ou superiores, inibem automaticamente o fogo no compartimento do motor. O 

Sistema pode também ser acionado de maneira manual, através de 10 extintores. 

 

 

  

4.2 MOBILIDADE E DIMENSÕES DA VBTP MOWAG PIRANHA 6x6  

Segundo o Centro de Entrenamiento de Acorazado Del Ejército (2015), seriam as 

dimensões da viatura:  

1) Peso total: 10.500 quilos.  

2) Peso vazio: 8000 quilos.  

3) Carga útil: 2500 quilos.  

4) Comprimento: 5,97 metros.  
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5) Altura total sem a torre: 1,85 metros.  

6) Largura: 2,50 metros.  

7) Vão livre: 0,5 metros.  

8) Bitola dianteira: 2,18 metros.  

9) Bitola traseira: 2,205 metros.  

Figura 11 - VBTP MOWAG 

 

Fonte: tecnodefesa            

Seriam ainda as possibilidades e limitações da VBTP Mowag Piranha 6x6, as quais 

são responsáveis pela capacidade operacional da mesma em diferentes terrenos e 

diversas condições:  

1) Inclinação lateral: 35%. 

2) Inclinação frontal: 40%.  

3) Inclinação traseira: 45%.  

4) Obstáculo vertical: 0,5 metros. 

5) Raio de giro: 14,6 metros. 

6) Velocidade máxima: 100 km/h. 

7) Velocidade mínima: 2 km/h. 

8) Possui capacidade anfíbia. 
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9) Velocidade máxima em água: 10,5 km/h.  

10) Rampa máxima: 70% . 

11) Reservatório de combustível: 210 litros.  

12) Autonomia: aproximadamente 600 km. 

13) Tripulação: 2 + 10. 

 

Dentre os componentes principais, dos diferentes sistemas da viatura, que asseguram 

as possibilidades e limitações de emprego acima, estão tais como:  

1) Motor: fabricado pela GM. Detroit Diesel; modelo 6 v 53 T (350 hp a 2800 

rpm);  tipo V-6 diesel; relação de compressão 17:1; refrigerado por água.  

2) Caixa de transmissão: fabricado pela ALLISON; modelo MT653 T. Automática, 

possuindo 4 marchas mais 1 a ré (1-2-2/4,2/5-R).  

3) Caixa de transferência: fabricada pela MOWAG; modelo: 2402-7000.00.  

4) Diferencial: fabricado pela MOWAG; com bloqueio de diferencial automático.   

5) Suspensão: 2 bandejas dianteiras com amortecedores de cilindro e espiral; 4 

braços de transmissão e amortecedores hidráulicos.  

6) Sistema de freios: freio de serviço, freio de mão, freio de estacionamento (usado 

em  declives) e freio do motor modelo JACOBS.  

Tais componentes permitem que a VBTP se desloque em terrenos abruptos com uma 

boa velocidade, isso devido à, por exemplo, os diferenciais, as trações das rodas 

dianteiras sendo independente, a possibilidade de bloquear o diferencial. Além do mais, cada 

roda possui suspensão individual, nas de trás com barras de torção e as da frente 

com amortecedores em espiral, amortecedores hidráulicos e freios hidráulicos, os quais 

são reforçados com ar comprimido.  

 

A caixa de transmissão possibilita a utilização de cinco velocidades automáticas, 

além da ré, com velocidade mínima de 2 km/h e máxima de 100 km/h, estando a 

VBTP pronta para o combate (com tripulação). Na água, a propulsão anfíbia se dá 

por meio de duas hélices na retaguarda, responsáveis por manter uma velocidade 

máxima de 10,5 km/h e no ar a VBTP pode ser aerotransportada, resistindo a queda 

com o paraquedas, mesmo sendo muito pesada.  

(TANQUE PIRAÑA 8X8D FABRICADO POR FAMAE CHILE AÑO 93, 1993)  

 

Quando o quesito é visibilidade, o motorista quando não estiver em combate poderá 

dirigir com a cabeça para fora do veículo, tendo uma visão quase que total, já quando 
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em combate ele conta com um conjunto de 3 periscópios, o que torna a VBTP muito mais 

difícil de dirigir, pois reduz muito a visibilidade do condutor. 

 

4.3  PODER DE FOGO DA VBTP MOWAG PIRANHA 6X6  

 

O poder de fogo da plataforma de combate móvel chilena é variável, segundo Tank 

Ecyclopedia (2015), tradução livre, a VBTP Mowag Piranha foi considerada um sucesso 

de exportação suíça por causa de sua modularidade, como já citado anteriormente, 

portanto tratando-se de armamentos não é diferente.  

Figura 12 - MOWAG PIRANHA 

 

Fonte: Wikipédia            

Existe uma longa gama de armamentos, para diferentes propostas de emprego da 

viatura, assim o governo chileno escolheu as linhas de ação da defesa nacional as 

quais necessitava reforçar, e a partir disso a empresa governamental FAMAE produziu a 

VBTP Mowag Piranha 6x6 com as seguintes variantes em seus armamentos, segundo Elias 

(2008), tradução livre:  

1) Veículo de transporte de pessoal com metralhadoras (7,62 mm, .50).  

2) Veículo antiaéreo (torreta do sistema israelense TCM-20 e com 2 canhões  

Oerlinkon 20 mm). 
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3) Veículo portador de morteiro 120 mm. 

4) Veículo com canhão 90 mm (Semelhante ao do veículo Cascavel brasileiro).  

5) Veículo de reconhecimento.  

 

Cabe então dizer que o Chile não utiliza todas as possibilidades de armamentos a qual 

a fabricante suíça dispõe. Porém, a fim de elucidar o poder de fogo da VBTP de acordo 

com os diversos armamentos utilizados no país, subdividem-se as possibilidades de sistemas 

de armas em:  

a) 12.7 mm MG Turret;  

b) MOWAG Apex Mount – Metralhadora 7,62 mm;  

c) Lançador de Granada de 40 mm;  

f) Canhão 90 mm;  

g) Torreta do sistema israelense TCM-20;  

h) Canhão Oerlikon "Kuka" KBA de 25 mm.  

 

O calibre mais baixo a ser utilizado na VBTP Mowag FAMAE é o 7,62 mm, as 

metralhadoras automáticas leves apesar de serem as menos letais empregadas no veículo, são 

as mais utilizadas pelo país, por sua facilidade de emprego, baixo custo e por oferecer 

uma boa proteção à tropa embarcada, sendo mesmo assim uma boa opção. A convenção 

de Genebra autoriza a efetuar disparos de 7,62 mm em tropas convencionais a pé, fazendo 

com que a viatura portadora de tal armamento possa neutralizar ameaças a pé e veículos 

sem blindagem.  

A torre manual de metralhadora pesada 12,7 mm (.50) é com certeza uma 

das  melhores opções para o emprego da tropa. O modelo de metralhadora pesada chileno 

é parecido com o brasileiro, pois o país utiliza a mesma metralhadora Browning M2, como 

a empregada na VBTP Urutu brasileira. Tal armamento acoplado na parte superior da 

viatura tem um alcance útil 2000 m, podendo deter ameaças compostas por viaturas de 

blindagem leve, aeronaves em baixa altitude se colocada na angulação certa, além de ser 

capaz de perfurar muros de instalações.  

O canhão 90 mm cockerill MkIII de baixa pressão, também é bem semelhante ao 

do  utilizado na viatura brasileira cascavel, sem um sistema de estabilização de tiro ou 

um computador de tiro, e torre com giro e elevação manual, impede a VBTP de realizar tiros 
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com a viatura em movimento. A única diferença deste canhão para a utilizada no Brasil é 

o telêmetro lazer, que permite saber a qual distancia está o alvo com mais precisão.  

Apesar de oferecer grande potência devido ao calibre, sendo uma opção para o apoio 

de fogo em tropas mecanizadas de infantaria, torna-se precária quanto ao 

engajamento decisivo de alvos. O disparo é realizado com a viatura parada e sem cálculo feito 

por computadores, além de não conter visão noturna ou meios optrônicos avançados.  

Com o alcance de utilização de 2000 m como a brasileira, neutraliza diferentes tipos 

de alvos de acordo com a munição, como por exemplo, a munição heat contra carros 

de combate, e HE (hight explosive) contra instalações ou veículos sem blindagem e tropa a 

pé.  

Vale ressaltar que ao utilizar tal armamento a viatura deixa de ser de transporte de 

pessoal, pois diminui a guarnição para menos de 5 homens.  

O lançador de granadas 40 mm é utilizado para lançar granadas fumígenas, é uma 

opção para que a viatura possa se evadir de algum local, fugindo das vistas do 

inimigo, quando engajada ou avistada.  

Segundo Taringa (2011), tradução livre, uma opção bem pensada pelo Chile é 

transformar o Mowag Piranha em um veículo antiaéreo, para isso foi instalado na plataforma 

móvel a torreta israelense antiaérea TCM-20, amplamente utilizada na guerra do Yom 

Kippur com metralhadoras, provaram-se efetivas, porém de curto alcance, por isso as 

metralhadoras foram substituídas por dois canhões 20 mm. Dotada de um sistema elétrico 

próprio e uma blindagem leve, a torre é operada manualmente, o que diminui sua eficiência e 

pontaria, porém é uma opção barata e de fácil instalação.  

Fruto de uma reciclagem, o canhão Oerlikon "Kuka" KBA de 25 mm, foi inicialmente 

utilizada nas viaturas M113 chilenas e depois instaladas nas viaturas Mowag Piranha 

6x6, porém não é amplamente utilizado pelo país, só existem alguns modelos, não deixando 

de ser uma alternativa de baixo custo. 

  

5 COMPARAÇÃO ENTRE VBTP-MR 6X6 GUARANI E VBTP MOWAG 

PIRANHA 6X6  

Este capítulo contém o principal objetivo do trabalho, realizar a comparação entre as 

viaturas VBTP-MR 6x6 Guarani e VBTP MOWAG Piranha 6x6, só através desta 

comparação é possível concluir qual viatura é superior militarmente e se o projeto guarani foi 

realmente de grande valia para o Exército Brasileiro.  
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Como cada viatura foi analisada individualmente nos dois capítulos anteriores, as 

VBTP serão agora comparadas entre elas a seguir nos quesitos proteção blindada, 

mobilidade e dimensões, e poder de fogo respectivamente: 

5.1 COMPARATIVO DE BLINDAGEM 

Analisando o quadro abaixo nota-se a superioridade técnica da VBTP Guarani em 

comparação a Mowag Piranha em diversos aspectos deste item, pois o projeto Guarani 

quando da sua execução, incorporou diversos itens modernos como, por exemplo, a proteção 

balística e antiminas são compostas por aço e spall liner, uma forração de fibra montada 

internamente para proteção dos tripulantes contra projeção de estilhaços, e pela predisposição 

para receber externamente uma blindagem adicional. Os pneus run flat, montados com anel 

toroidal interno, possibilitam rodar sem pressão pneumática. Veja a seguir os principais itens 

comparativos: 

Quadro 1 - Comparativo de análise de blindagem das VBTP. 

 

 

 

VBTP  

 

Proteção 

Balística  

 

Proteção 

contra 

granadas 

de 

artilharia  

 

Proteção 

contra 

explosões 

em seu 

eixo/rodas  

 

Sistema de 

extinção 

automática de 

incêndios  

 

Proteção no 

interior 

contra 

estilhaços/ 

onda de 

choque  

  

Capacidade 

para blindagem 

adicional 

  

Mowag 

Piranha 

Até 

munição 

7,62mm 

comum 

Apenas 

pequenos 

estilhaços 

 

Não possui 

Possui, com 10 

extintores 

manuais. 

 

Não possui 

Placas balísticas 

adicionais 

removíveis 

(Chile não 

possui) 

  

Guarani 

 

Até 

munição 

7,62 mm 

perfurante 

 

Granadas 

de 

artilharia 

155 mm à 

80 m 

 

Até 6 kg de 

explosivo 

Possui, com 6 

extintores no 

compartimento da 

guarnição e 2  no 

compartimento do 

motor 

 

SCAFO, 

assentos 

presos ao 

teto e cinto 

de 5 pontas. 

Em toda viatura 

e em seu interior 

contra munição 

14,5 mm (API) e 

contra explosivos 

de até 8 kg sob 

eixo ou rodas 

Fonte: O autor (2019)            
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Assim, pode-se inferir, notadamente, a superioridade da VBTP GUARANI no que 

tange a Proteção balística onde, numa análise pontual de proteção contra disparo de 

armamento leve calibre 7,62 mm; o Guarani protege sua tripulação contra munição 

perfurante. Em detrimento da MOWAG PIRANHA que não promove proteção para munição 

7,62 mm perfurante e sim, somente para munição comum deste calibre. Considero este item 

comparativo, como um dos pontos determinantes da superioridade da blindagem do 

GUARANI.  

No item que trata sobre o nível de Proteção Contra Granada de Artilharia é notório o 

distanciamento do nível de proteção dos tripulantes do GUARANI e da MOWAG, tendo em 

vista que a viatura brasileira neste quesito analisado proporciona proteção de granadas de 155 

mm lançadas a uma distância de 80 metros da VBTP; proporcionando uma segurança muito 

superior ao proposto pela MOWAG. Este blindado no mesmo quesito em análise detém 

apenas pequenos estilhaços de granadas de mão, ou calibres menores de granadas de artilharia 

ou morteiro a uma grande distância.  

Porém o principal diferencial é a capacidade da VBTP brasileira de proteger a viatura 

e a guarnição de explosões de minas, IED e outros materiais explosivos que afetem as 

rodas ou a parte inferior da viatura. Este sistema é único em toda a América do Sul, sendo 

cobiçado por muitos países os quais possuem problemas com minas terrestres não 

desativadas.  

No sistema de extinção automática de incêndio, apesar do fato do Chile ter substituído 

o seu agente extintor devido a sua alta toxidade, pois se tratava de um composto halogenado 

(halon 1301). Este composto, quando utilizado para debelar incêndios em ambientes fechados, 

lança para o ambiente, quando em contato com o oxigênio do ar; ácidos nocivos a vida. 

Porém, com a sua substituição, o sistema de proteção contra incêndios funciona a contento.  

Portanto, as duas viaturas possuem sistemas eficientes para extinção de incêndio 

extinguindo o fogo e protegendo a guarnição no interior da VBTP. 

Outra deficiência da viatura chilena é não possuir nenhum sistema que proteja a 

tripulação contra ondas de choque, sendo que o Guarani com o SCAFO, os bancos presos 

ao teto e o cinto de 5 pontas, dão uma proteção adicional a tropa. 

Quanto a Blindagem adicional, ambas as viaturas possuem capacidade de recebê-la. A 

VBTP Mowag devido a sua modularidade pode receber placas adicionais de blindagem que 

são trocadas facilmente ao receber dano. Já o Guarani pode receber blindagem adicional tanto 
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em seu interior quanto no exterior contra munições 14,5 mm (API), além de aumentar 

a resistência contra explosivos na parte inferior de 6 kg para até 8 kg. 

Após a análise comparativa do item analisado blindagem adicional, pode-se ver que a 

VBTP Mowag Piranha 6x6 por ser muito antiga, está precisando de atualização/modernização 

no que se refere a este item.  

Com isso, a VBTP-MR 6x6 Guarani com proteção balística e proteção contra granadas 

de artilharia superior à estrangeira, e dispositivos de proteção anti-minas, além de dispositivos 

no interior de sua viatura, tem uma maior proteção blindada e dá à guarnição nela embarcada 

mais chances de sobreviver em combate caso engajada. 

Por fim após análise comparativa dos itens expostos acima, é notado, pela análise 

técnica do quadro, a superioridade da VBTP-MR GUARANI  em relação à MOWAG 

PIRANHA.  Por esta análise comparativa inicial já se pode ter a convicção de que  o  Exército 

Brasileiro com o Projeto Guarani, está na busca pela modernidade para esses novos blindados, 

sempre que possível, com independência tecnológica, adquirida por meio do desenvolvimento 

índices do setor de pesquisa e inovação, privilegiando a indústria nacional de defesa e a 

geração de empregos e de renda no Brasil. A estação de armas remotamente controlada, que já 

equipa as VBTP-MR, é exemplo disso, por possibilitar eficiência na realização do tiro e 

proteção à guarnição da viatura. 

 

5.2 COMPARATIVO DAS DIMENSÕES 

Fazendo uma análise comparativa é notório que o Guarani possui dimensões e peso maiores 

que as apresentada pela Mowag. No que tange a dimensão o Guarani básico, para transporte 

de tropas tem capacidade de transporte de 3 tripulantes mais 8 soldados totalmente equipados 

dispostos numa cabine mais espaçosa que a do Urutu, dando melhor conforto para os 

militares. 

Já o aumento de peso, deve-se aos diversos sistemas de armas e blindagem que lhe confere 

maior poder de fogo e proteção, respectivamente, em comparação com a Mowag.  Veja a 

comparação e a análise criteriosa a seguir: 

Quadro 2 - Comparativo de análise das dimensões das VBTP. 

VBTP  Peso total  Peso vazio  Carga útil  Comprimento  

 Mowag Piranha 10.500 Kg 8000 Kg 2500 Kg 5,97 m 

 Guarani 18.500 Kg 14.300 Kg 4200 Kg 6,91 m 

Fonte: O autor (2019)            
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Quadro 3 - Comparativo de análise das dimensões das VBTP. 

VBTP   Altura total sem a torre  Largura  Bitola dianteira e traseira  Tripulação  

  Mowag Piranha                  1,85 m  2,5 m 2,18 m e 2,205 m 2+10 

 Guarani                  2,34 m  2,7 m 2,28 m 1+1+1+8 

Fonte: O autor (2019)            

5.3   COMPARATIVO DOS COMPONENTES, POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 

Sabendo que transportar a tripulação em combate é o principal propósito das duas 

viaturas, então o fator mobilidade é o responsável por demostrar se o veículo tem 

capacidades de cumprir com sua finalidade de maneira eficiente ou não.  

Para analisar a mobilidade, levamos em conta alguns fatores como, por exemplo, as 

dimensões da viatura, e os componentes responsáveis por gerar torque e potência como o 

motor ou então aguentar os solavancos através do sistema de amortecimento e entre outros.  

Os componentes da viatura sustentam suas dimensões quando em movimento, e então 

quando esta se desloca em terrenos abruptos possuem uma gama de possibilidades 

e limitações, as quais respondem por sua capacidade de mobilidade.  

Então, utilizando os quadros comparativos de componentes, dimensões, e 

possibilidades e limitações, podemos tomar as seguintes conclusões no que se refere à 

mobilidade das duas viaturas blindadas de transporte de pessoal:  

O Guarani é maior que o Mowag, tanto em largura, quanto em comprimento, quanto 

em altura, o consequentemente faz com que ele seja mais pesado, e precise de um motor 

mais potente e maior para movimenta-lo com qualidade.  

Tal necessidade foi atendida pela IVECO, empresa que fabrica a VBTP-MR 6x6 

Guarani, podemos ver isso no quadro de componentes, o motor FPT Cursor 9 possui 

uma capacidade de 8,7 litros, enquanto o GM. Detroit Diesel 6V-53 T possui uma capacidade 

de 5.2 litros, um com 6 cilindros em linha e outro em V, respectivamente.  
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Quadro 4 - Comparativo de análise dos componentes das VBTP. 

 

VBTP   

  

Motor 

Caixa de 

Transmissão

  

 

Suspensão  

 Mowag Piranha GM. Detroit Diesel 6V- 53 T 

5.2 litros diesel, 6 cilindros 

em V, 350 hp a 2800 rpm 

Torque de 92 mkgf, 22,9 

kg/hp e 87 kg/mkgf 

Automática 

(4+1) 

2 bandejas dianteiras com 

amortecedores de cilindro e espiral; 4 

braços de transmissão e 

amortecedores hidráulicos 

 Guarani FPT Cursor 9, motor 8.7 

litros diesel, 6 cilindros em 

linha, 383 hp a 2100 rpm 

Torque de 154 mkgf, 37,3 

kg/hp e 92 kg/mkgf. 

Automática 

(6+1) 

McPherson nos 3 eixos com molas e 

amortecedores pneumáticos, tanto 

traseiro quanto dianteiro. 

Fonte: O autor (2019)  

Devido a um motor de maior capacidade, mais moderno, a viatura Guarani produz um 

torque muito maior que a Mowag, 154 mkgf contra 92 mkgf, além de uma potência 

muito maior 383 hp contra 350 hp, porém permitindo um número menor de rotações por 

minuto, 2100 contra 2800.  

Porém tais números só podem ser comparados se levarmos em conta o peso que este 

motor é responsável por impulsionar, 14.300 Kg contra apenas 8000 Kg da VTBP 

Mowag Piranha 6x6, assim comparamos as relações peso/potência e peso/torque 

respectivamente, 92 kg/mkgf e 37,3 kg/hp do Guarani contra 87 kg/mkgf e 22,9 kg/hp do 

Mowag Piranha, chegamos assim à conclusão de que o Guarani por ser mais pesado, mesmo 

possuindo um motor melhor, possui menos arranque, ou seja menos força pra retirar seu 

grande peso da inércia, e menos potência devido ao fato de seu peso necessitar de mais hp 

para manter seu rendimento durante o deslocamento. 

Quanto à visibilidade ao dirigir o blindado, é de se notar a relativa superioridade do 

Guarani, por ter um sistema com periscópios mais modernos, além de câmera frontal 

e traseira, as quais não existem no Mowag Piranha, o que dá mais possibilidades de manobra 

à VBTP, e facilita a orientação do motorista no terreno.  
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Quadro 5 - Comparativo de possibilidades e limitações da VBTP. 

VBTP Obst. vertical  Raio de giro  Rampa máxima  Autonomia  

Mowag 0,5 m             14,6 m 70%          600 km 

Guarani 0,5 m               9,9 m 60%          600 km 

Fonte: O autor (2019)      

 Quadro 6 - Comparativo de possibilidades e limitações da VBTP. 

 VBTP  Velocidade 

máxima  

Velocidade máxima 

na água 

Inclinação 

lateral  

Inclinação 

frontal  

 Inclinação 

traseira 

  Mowag 100 km/h 10,5 km/h 35% 40% 45% 

 Guarani 105 km/h 9 km/h 30% 48% 45% 

Fonte: O autor (2019)            

Mas quando analisamos as possibilidade e limitações de cada carro, concluímos então 

que apesar de tais condições inferiores do Guarani, o mesmo não perde em mobilidade para 

o Mowag, pois os dois se comportam de maneira quase igual frente aos obstáculos, e 

possuem mais ou menos as mesmas velocidades máximas tanto em água, quanto em terra, 

além da mesma autonomia. A visibilidade privilegiada do motorista da viatura brasileira serve 

ainda mais para equiparar as duas, sendo que esta é um ponto forte do blindado do Brasil, 

inexistente no blindado chileno. 

 

5.4   COMPARAÇÃO DO PODER DE FOGO 

 

Para realizar a comparação das duas viaturas no que tange poder de fogo precisamos 

ter a concepção de alguns critérios fundamentais, como por exemplo, a de que um sistema 

de armas não se torna eficiente apenas pelo calibre do armamento e sim por uma gama imensa 

de variáveis como alta expectativa de impacto no primeiro tiro (devido a meios 

optrônicos eficientes, pontaria, estabilização e etc), efeito que causa no alvo, alcance útil, 

cadencia de tiro, quantidade de munição armazenada para pronto emprego e entre outros.  

Outra coisa que devemos explicar é que os armamentos comparados serão os mais 

utilizados pelos países, pois o Chile, por exemplo, pode utilizar diversos armamentos, 

mais muitos deles são ultrapassados e não são utilizados amplamente pelo país em questão, 

não passando de protótipos que representam uma possibilidade e não uma capacidade de 

emprego real. Como é o caso da torreta antiaérea TCM-20, canhão Oerlikon ―Kuka‖ KBA de 

25 mm, canhão 90 mm.  
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Além do mais, alguns modelos como, por exemplo, o do canhão 90 mm, diminui a 

capacidade de se transportar tropa e fazem com que a viatura fuja da sua proposta inicial 

de emprego e a qual estamos comparando, viaturas blindadas de transporte de pessoal. Tendo 

em vista também que o Brasil possui viaturas específicas para isso como o cascavel (canhão 

90 mm) e viaturas de artilharia próprias para o emprego antiaéreo.  

Com esta breve explicação, podemos então avaliar os sistemas de armas mais 

empregados pela VBTP Mowag Piranha e Guarani, e que não muda a finalidade de 

emprego da viatura, o de transportar pessoal em combate. São estes na VBTP Mowag Piranha 

6x6:  

 MOWAG Apex Mount (Metralhadora 7,62 mm), 12.7 mm MG Turret, e na 

VBTP-MR 6x6; 

Guarani:  

 Reparo Manual de Metralhadora (ALLAN-PLATT MR-550), reparo 

Automatizado de Metralhadora (REMAX-CTEX), Canhão Automático 30x173 

mm (UT30BR-Elbit).  

Inicialmente será comparado o reparo de metralhadora brasileiro mais simples, Reparo 

Manual de Metralhadora (ALLAN-PLATT MR-550) com os reparos chilenos 12.7 mm MG 

Turret e MOWAG Apex Mount Metralhadora 7,62 mm. Nestes modelos a única diferença 

seria a redoma blindada de 360º, existente na versão do Brasil, que protege totalmente o 

atirador contra munições de calibre até 7,62 mm perfurante (STANAG 3), tal proteção não 

existe no modelo do Chile, o que deixa o operador totalmente vulnerável por estar exposto. 

Ambas são operadas e carregadas manualmente, e possuem o alcance dos armamentos 

semelhantes (aproximadamente 2000 m o calibre 12,7 mm e 1000 metros o calibre 7,62 mm), 

não apresentando superioridade em nenhum destes quesitos quando comparados.  

Porém é a partir da versão REMAX 3 que o sistema de armas da VBTP-MR 

6x6  Guarani se torna superior significativamente, tal reparo também compatível com 

metralhadora 12,7 mm e 7,62 mm, e lançador de granadas 40 mm, possui as seguintes 

características e possibilidades as quais o sistemas de armas da VBTP MOWAG Piranha não 

possuem: um sistema de estabilização de tiro, o que aumenta muito a chance de atingir o alvo 

durante o primeiro disparo (alta expectativa de impacto) e ainda atirar em movimento com 

precisão e  efetividade; o armamento pode ser operado remotamente (pontaria, disparo e 

rearme), e em cadencia de tiro variadas (rajada, intermitente e total), estando o atirador dentro 

da viatura, protegido pela blindagem da mesma; podendo ser operada diuturnamente e de 
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noite, fato que aumenta a possibilidade de emprego, como por exemplo em patrulhamentos 

noturnos; além de possuir sensores óticos e laser de precisão para detectar, reconhecer e 

identificar alvos, o que também aumenta a expectativa de impacto e contribui para o 

engajamento decisivo de alvos.  

A versão UT30BR-Elbit, sendo o mais moderno sistema de armas da viatura brasileira, 

é dotada de um canhão de fogo rápido 30 mm Bushmaster MK. 44, com carregamento 

independente, metralhadora coaxial 7,62 mm e lançador de granadas fumígenas 76 mm, 

estando muito à frente no que se refere a tecnologia e inovação. O calibre 30 mm faz com que 

o dano no alvo seja muito maior e efetivo, além disso, a torre conta com um sistema de 

estabilização de tiro em dois eixos, eletricamente comandado para os movimentos de elevação 

e rotação, o que aumenta a expectativa de impacto e faz com que a VBTP atire 

em movimento. 

O sistema é dividido em módulo de observação do atirador e estação do 

comandante, ambos com câmera noturna de imageamento térmico infravermelho e diurno 

colorido. O comandante, além disso, possui uma câmera de visão panorâmica de 360º, 

protegida por blindagem e independente do giro da torre, ele pode ainda selecionar a opção de 

prioridade de alvo caso acho necessário, controlando a torre independente da vontade do 

atirador. Tudo isso faz com que o processo de seleção de alvos seja muito mais rápido e 

eficiente, podendo buscar alvos de dia, de noite e em 360º Mas o verdadeiro diferencial da 

torre UT30BR-Elbit está em que o sistema conta com computador balístico, capacidade de 

operar o Hunter-Killer, rastreamento automático de alvos ATT (Automatic Target Tracking) e 

sistema de detecção de laser ELAWS-45. 

O computador de tiro facilita o cálculo balístico e diminui significativamente a 

chance de erro. O sistema ELAWS-45 pode detectar lasers lançados por blindados inimigos 

que incidem sobre o Guarani e a partir daí mostrar onde aquele blindado está no 

terreno, voltando à torre na direção do mesmo, gerando uma capacidade de resposta rápida 

frente às ameaças. O rastreamento automático de alvos aprimora a detecção de alvos, 

aumentando a sobrevivência da VBTP Guarani no campo de batalha, devido à diminuição do 

tempo de tomada de decisão, e o seu poder de combate. 

Cabe ressaltar também que por se tratar de um sistema operado remotamente, 

o atirador e o comandante do carro podem operar a torre de dentro da VBTP, 

estando totalmente protegido por sua blindagem. 
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Portanto é possível concluir que todas as possibilidades de sistemas de armas a 

serem utilizados pela VBTP-MR 6x6 Guarani são superiores aos sistemas de armas da 

VBTP Mowag Piranha 6x6, isso principalmente porque os sistemas chilenos são antigos e 

não possuem tecnologia, fator limitante para o poder de fogo, pois o armamento perde em 

quesitos como a expectativa de acertar o alvo durante o primeiro impacto, proteção do 

atirador, possibilidade de atirar sob qualquer condição, cadencia de tiro, detecção de alvos e 

entre muitos outros. 
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6 CONCLUSÃO 

Analisando individualmente as duas viaturas VBTP-MR 6x6 Guarani e Mowag 

Piranha 6x6 nos tópicos proteção blindada, poder de fogo e mobilidade, e depois compará-

las dentro dos mesmos fatores, chega-se a conclusão da superioridade operacional de uma 

VBTP, em relação à outra. Assim como, conclui-se se foi válido o Projeto Guarani como 

finalidade estratégica para projeção do Brasil no contexto militar - bélico na América do Sul. 

 Atualmente, o Brasil conta com uma Base Industrial de Defesa (BID) em pleno 

processo de renovação, o que vem permitindo ao país estar cada vez mais competitivo no 

mercado internacional. Os equipamentos produzidos pela indústria nacional de defesa 

apresentam crescente capacidade tecnológica e estão presentes nas mais diversas áreas, desde 

alimentos, como a ração operacional, até armamentos, munições, blindados, paraquedas, 

radares e aeronaves de grande porte, por exemplo. 

Esse fomento ao setor, que cria condições para que o país volte a ocupar uma posição 

de destaque no mercado internacional, está diretamente ligado a um esforço do Governo 

Federal, por meio do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, em associar a recomposição 

da capacidade operativa de Marinha, Exército e Aeronáutica à criação de oportunidades para 

as indústrias brasileiras de defesa. 

No Brasil, a defesa da terra contra o perigo não se faz apenas com veículos que 

deslizem bem sobre o asfalto, mas também com equipamentos que tenham capacidade de se 

movimentar em ambientes como o da Floresta Amazônica, que cobre praticamente a metade 

do território nacional. 

Pensando em conciliar mobilidade e segurança em missão nos mais diversos terrenos, 

o Projeto Família de Blindados Guarani foi criado. Ele consiste no desenvolvimento de 

veículos de combate nas plataformas 4x4, 6x6 e 8x8, que não só serão poderosos para 

operações militares de ataque, mas também representarão um salto qualitativo em missões de 

defesa, patrulhamento e paz. Planejado para suportar diferentes climas e terrenos, os 

blindados da Família Guarani realizarão deslocamentos rápidos não só em regiões de floresta, 

mas também na travessia de rios e córregos. 

Retomando ao escopo desta pesquisa, e no tocante ao fator proteção blindada a VBTP-

MR 6x6 Guarani se mostrou superior, devido à proteção balística mais eficiente, uma 

capacidade superior de parar granadas de artilharia, além de conter blindagem contra minas 
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terrestres, e mecanismos de defesa da guarnição contra ondas de choque e estilhaços no 

interior da viatura, fato que a VBTP chilena não possui.  

No que se refere à mobilidade, as duas viaturas não apresentaram no final da 

comparação diferenças significativas, pois apesar do motor da VBTP-MR 6x6 Guarani 

ser  mais potente e eficiente que o da VBTP do Chile, as dimensões tanto do motor, quanto 

do veículo como um todo são muito maiores, o que no final faz com que a mobilidade das 

duas viaturas seja praticamente as mesmas. O único critério no qual a VBTP Brasileira ganha 

é quanto à visibilidade, por ter um sistema de periscópios mais moderno, e câmeras frontal 

e traseira, dando maior capacidade ao piloto de manobrar o veículo com a escotilha fechada.  

Porém tal fato isolado não é motivo para uma vantagem de grandes proporções.  

Em poder de fogo a VBTP-MR 6x6 Guarani também é superior, pois seus sistemas de 

armas são mais modernos, gerando uma série de melhorias de desempenho como a 

maior expectativa de impacto, possibilidade de atirar sob qualquer condição, cadencia de 

tiro, detecção de alvos e entre muitos outros.  

Já que o Guarani mostrou-se superior em dois dos três fatores de comparação, os quais 

compõe a ação de choque, então a VBTP sagrou-se superior militarmente que o 

Mowag Piranha do Chile, demonstrando ser operacionalmente mais eficiente. De maneira 

mais simples de se entender, caso as duas viaturas fossem colocadas em combate uma contra 

a outra, em mesmas condições externas, o blindado brasileiro teria mais capacidade de vitória 

sobre a concorrente. A viatura brasileira cumpre melhor sua proposta de emprego, 

transportar pessoal com segurança, fazendo frentes a ameaças que possam surgir durante tal 

missão.  

Sendo a VBTP Mowag Piranha uma representante das VBTP sul-americana, pode-se 

concluir por amostragem que a VBTP Guarani se destaca no âmbito do continente, 

servindo como um meio de dissuasão do Brasil, para fazer impor seus objetivos nacionais, 

dentro da comunidade internacional.  

Entre os Projetos Estratégicos Indutores da Transformação, responsáveis pela 

entrega de capacidades específicas para a Força Terrestre, o Projeto Guarani é 

aquele que impactará mais fortemente as armas base (Infantaria e Cavalaria), 

propiciando a geração de aptidões diversas para o cumprimento de uma variada 

gama de tarefas e missões. Esse importante vetor direciona esforços para a obtenção 

de uma Nova Família de Blindados de Rodas (NFBR). 

(http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/19668/O-Projeto-Guarani-e-suas-

contribuicoes-para-o-Processo-de-Transformacao-do-Exercito/) 
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O processo de transformação do Exército, em consonância com a Estratégia 

Nacional de Defesa, buscará levar uma Força Terrestre da Era Industrial para a Era 

do Conhecimento, sem alterar, no entanto, seus princípios, crenças e valores, 

conduzindo o Exército ao patamar de Força Armada de país desenvolvido e ator 

global, contando para isso com a modernização de equipamentos e desenvolvimento 

de tecnologias para recuperar a capacidade de operar com eficiência. Esses novos 

equipamentos irão fazer com que se mude o modo de ação e a visão de emprego da 

Força.  

Nesse contexto, o vetor Ciência e Tecnologia são considerados um elemento central, 

dotado de efetiva capacidade de orientar e impulsionar as áreas operacional, 

logística e administrativa do Exército Brasileiro. (Projeto Estratégico do Exército 

GUARANI http://www.dct.eb.mil.br/index. php/termo-de-fomento-a-ser-firmado-

entre-o-exercito-brasileiro-e-a-fundacao-parque-tecnologico-de-itaipu-br/35-

programas-e-parceiros/88-projeto-guarani) 

 

O Projeto Guarani foi de extrema importância para a evolução bélica brasileira, um 

meio de defender os interesses da nação, mostrando a qualidade do material que a Força 

Terrestre possui, tanto quanto a modernidade das tecnologias empregadas, e capacidade de se 

atualizar frente às novas exigências na era do conhecimento. 

A concepção de poder militar, não apenas como poderio bélico, mas também como a 

capacidade de fortalecer o Estado em sua tarefa de propiciar desenvolvimento interno e 

coletivo por meio do desenvolvimento das tecnologias militares, demonstra a necessidade da 

garantia de orçamentos maiores destinados à defesa nacional que desenvolvam instrumentos 

da tecnologia para auxiliar os desenvolvimentos internos no país, garantindo, desta forma, que 

as Forças Armadas possuem papel fundamental no país pacifista, porém com almejo de 

alavancar patamares maiores na disputa de poder mundial. Este objetivo apenas será atingido 

com o fortalecimento da Indústria de Defesa do Brasil e de sua vinculação com o governo 

para a transferência de tecnologias ao âmbito civil, fator relevante na evolução econômico 

tecnológica da nação. 

Em suma, garantir melhores dotações orçamentárias, por meio de sensibilização da 

sociedade quanto à importância da Defesa na composição do parque tecnológico brasileiro e 

de sua escala econômica e produtiva para o bem coletivo, orientar pesquisas e projetos para a 

inovação tecnológica com emprego militar e modernizar a gestão e estruturas das Forças 

Armadas faz-se necessário no seio da discussão atual. 



61 

 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL EM DEFESA. VBTP-MR GUARANI. O futuro da mobilidade do Exército 

Brasileiro.  Disponível em: <>. Acesso em: 17 mai. 2019. 

DEFESANET. GUARANI: Novas capacidades com Proteção: A viatura blindada de rodas 

Guarani não substituirá simplesmente o EE-11 Urutu, mas dará ao infante  uma capacidade 

até o momento impensável... DEFESANET. BRASÍLIA, 2014.  Disponível em: 

<http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/14684/Guarani---Novas-capacidade-com- 

Protecao/>. Acesso em: 28 jan. 2019. 

______. Operação e Manutenção da Torre e dos Armamentos remotamente controlados do 

"GUARANI".. DefesaNet. Paraná, 2017.  Disponível em: 

<http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/26878/Operacao-e-Manutencao-da-Torre-e-

dos-Armamentos-remotamente-controlados-do--GUARANI---/>. Acesso em: 26 fev. 2019. 

DMITRUK, Hilda Beatriz (Org.). Cadernos metodológicos: diretrizes da metodologia 

científica. 5. ed. Chapecó: Argos, 2001.  123 p. 

EJERCITO DE CHILE (ORG.). CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ACORAZADO 

DEL EJÉRCITO (Chile). Carro Mowag 6x6 Piraña. 175 slides, color. Iquique, 2015.  

Disponível em: <>. Acesso em: 8 abr. 2019. 

ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO. Viatura Blindada de Reconhecimento - Média de 

Rodas (VBR - MR): Descrição dos Requisitos Operacionais Básicos. Portaria nº 201 de 16 

de junho, 2011. 

EXÉRCITO BRASILEIRO - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Projeto 

Guarani: Projeto Estratégico do Exército GUARANI. Ministério da Defesa - Exército 

Brasileiro.  Disponível em: <http://www.dct.eb.mil.br/index. php/termo-de-fomento-a-ser-

firmado-entre-o-exercito-brasileiro-e-a-fundacao-parque-tecnologico-de-itaipu-br/35-

programas-e-parceiros/88-projeto-guarani>. Acesso em: 8 abr. 2019. 

IVECO. A força dos produtos Iveco em defesa do território nacional. Iveco Veículos de 

Defesa.  18 p.  Disponível em: <https://www.iveco.com/brasil/institucional/pages/veiculos-

de-defesa.aspx>. Acesso em: 21 fev. 2019. 

MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO - ESTADO-MAIOR DO 

EXÉRCITO. Manual Técnico - logística: VIATURA BLINDADA DE TRANSPORTE DE 

PESSOAL - GUARANI (VBTP 6X6 - MR) - Descrição e Operação. 1. ed, v. 12ª. 2015.  228 

p. 

______. VIATURA BLINDADA DE TRANSPORTE DE PESSOAL - GUARANI (VBTP 

6X6 - MR): MANUTENÇÃO PREVENTIVA. 1. ed, v. 22ª PARTE. 2015.  47 p. 



62 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA.  «Centésima unidade do blindado Guarani é entregue ao 

Exército Brasileiro». Ministério da Defesa. Ministério da Defesa. 2014.  Disponível em: <>. 

Acesso em: 25 fev. 2019. 

MOWAG PIRANHA: INFORMAÇÕES TÉCNICAS. WIKIPEDIA.ORG. 2016.  

Disponível em: <página oficial http://www.mowag.ch obtida de 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title>. Acesso em: 27 fev. 2019. 

RIBEIRO,  Ten. Cel. Marcelo Carvalho. Apresentar uma comparação entre viaturas blindadas 

4X4: Descrição sumária de alguma VBL 4x4 disponíveis no mercado. Memória para 

Decisão nº 15 - Sec. Dout. CIBld. MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO 

CMS - 3ª DE - 6ªBDA INF BLD, 18 NOV 2013. Centro de Instrução de Blindados CI Bld 

(1996) - CENTRO GENERAL WALTER PIRES. 

RIBEIRO, Ten. Cel. Marcelo Carvalho. Apresentar as melhorias que podem ser 

implementadas na VBTP GUARANI para emprego na missão UNIFIL (Líbano).: Elementos 

de Apoia a Decisão. Memória para Decisão nº 07 - Sec Dout CIBld. CMS - 3ª DE - 6ª BDA 

INF BLD CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS CI Bld (1996) - CENTRO 

GENERAL WALTER PIRES, 12 jul 2013. 

______. Apresentar capacidades necessárias a uma viatura blindada sobre rodas para ser 

empregada em Operação de Manutenção /Imposição da Paz: Elementos de apoio a Decisão. 

MINISTÉRIO DA DEFESA - EXÉRCITO BRASILEIRO - CENTRO DE 

INSTRUÇÃO DE BLINDADOS - Memória para Decisão nº 04 - Sec Dout CIBld, p.  7, 

06 maio 2013. REFERÊNCIA C 95-1 OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA PAZ (2ªEd). 

SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO 

EXÉRCITO. Conceitua Ciências Militares: estabelece a sua finalidade e delimita o escopo do 

seu estudo. sisleg. Portaria nº 734, 2010.  Disponível em: <http://biblioteca.eb.mil.br/sisleg/>. 

Acesso em: 15 fev. 2019. 

TANKS ENCICLOPEDIA. MOWAG PIRANHA: the wheeled Swiss Knife. Tanks 

Enciclopedia. Switzerland, 1972.  Disponível em: <http:www.tanks-

enciclopedia.com/coldwar/switzerland/Mowag_ Piranha  .php>. Acesso em: 12 mar. 2019. 

VBTP-MR GUARANI: Descrição. WIKIPEDIA. 2016.  Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/VBTP-MR_Guarani>. Acesso em: 9 fev. 2019. 

  


