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RESUMO 

 

Este documento tem como finalidade apresentar as possibilidades, limitações e emprego da 

Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média sobre Rodas Guarani. Para isso 

abordaremos de maneira sucinta alguns dos aparatos e tecnologias da citada viatura militar, 

visando apresentar o veículo, assim como discorrer algumas opiniões sobre o emprego 

mecanizado da mesma. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil vem construindo ao longo dos anos uma tradição na indústria de carros de combate, 

sobretudo pelas viaturas produzidas pela extinta Engesa, que durante muito tempo produziu e 

exportou diversos modelos de blindados utilizados pelas forças armadas de vários países 

mundo afora.  

Atualmente, o Exército vem desenvolvendo uma parceria com a montadora italiana Iveco para 

a produção de uma nova viatura: a VBTP-MR 6X6 GUARANI. O projeto já possui unidades 

entregues e tem sido fator de projeção internacional da indústria de defesa brasileira, visto que 

já vem sendo exportado; além de ser empregado em operações de dissuasão na faixa de 

fronteira terrestre. 

O objetivo geral deste artigo é expor as razões pelas quais este veículo de fabricação nacional 

vem sendo considerado um dos melhores blindados de transporte de pessoal da atualidade. 

Para isso, serão expostas características técnicas, seus benefícios de emprego nos diversos 

ambientes operacionais brasileiros, suas possibilidades e como o Guarani vem conquistando 

espaço no mercado internacional, sendo empregado até mesmo no Oriente Médio. 

Para que os objetivos fossem plenamente atingidos foram utilizados como fontes de pesquisa, 

os manuais da viatura, bem como artigos e notícias acerca de suas características e emprego 

fora do país.  

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste trabalho, foi utilizado o método da pesquisa, de maneira que, pesquisamos 

primeiramente como se fazer um artigo cientifico, e após definirmos e dividimos no grupo de 

trabalho qual seriam as abordagens que os integrantes do grupo estariam aptos a pesquisar. 

Para isso abrangeremos as partes de mecanica e desempenho da VBTP-MR Guarani, seu 

contato com o mercado externo e também as áreas de possível emprego e operação, tudo de 

maneira simples e objetiva. Utilizamos para isso além das várias revistas com artigos 

cientificos, primordialmente o manual técnico da viatura, que consta todas as suas tecnologias 

e capacidades. Há de se notar que os autores deste artigo cientifico, também estiveram em 

contato com a viatura, aplicando a própria, na Manobra Escolar de 2017, ocorrida na 

Academia Militar das Negras. O publico alvo deste artigo cientifico se destina a todos aqueles 

que empregarão a VBTP-MR Guarani, de maneira Tática e de maneira estratégica, e também 

para aqueles que de certa forma possam contribuir para o desenvolvimento de melhorias e 

avanços para essa viatura militar. 

 

 



 

 
 

 
Figura 1.1D – figura meramente ilustrativa da VBTP-MR Guarani 

 

 

 

 

1 Características Técnicas  

 

1.1 Motorização e desempenho 

 

 O Guarani, Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média Sobre Rodas, fabricado pela 

IVECO, possui mobilidade tática relativa, avalia-se com uma autonomia de 600 km ( a 

velocidade média de 70 km/h) , devido ao tanque de combustível ter capacidade de 260 

litros e também tendo em vista que a viatura é equipada com um motor 6 cilindros FPT 

Cursor 9 F2C – Diesel / QAV-1 + 10% Diesel B5, com 383 cavalos de potência máxima e 

154 kgm/f de torque máximo à 1100 RPM ( valores medidos no dinamômetro). Isso 

favorece para que o veículo militar possa ser usado em várias regiões do Brasil, devido a 

ser eficiente, sendo econômico e potente ao mesmo tempo, e com a vantagem de o próprio 

motor quatro tempos à diesel ter grande durabilidade e ser de fácil manutenção. O motor 

também oferece a facilidade de ser abastecido com querosene de aviação, apesar do QAV 

ser um combustível de elevado valor comercial, é uma possibilidade de se ter uma 

segunda opção de abastecimento. 

 



 

 
 

 
Item Descrição: 

(1) Sistema anti-incêndio                                       (9) Diferencial (3º eixo) 

(2) Sistema de ventilação                                      (10) Caixa de transferência 

(3) Abastecimento de Combustível                       (11) Caixa de câmbio automática 

(4) QBN                                                                 (12) Motor 

(5) Sistema de arrefecimento                                 (13) Amortecedor hidropneumático 

(6) Sistema de exaustão(silencioso)                      (14) Pinça de freio 

(7) Sistema de ar-condicionado                             (15) Redutor do cubo de roda 

(8) Baterias (16) Diferencial (1º eixo) 

 

Figura 1.1A  -  As partes da VBTP-MR Guarani 

Fonte: MT 2355-005-12 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Tracionamento, transmissão e sistema de freios 

 

Possui tração 6x4 e 6x6 com sistema de bloqueio, dispondo de dois diferenciais, um à frente 

no 1º eixo e outro à retaguarda no 3º eixo e uma caixa de transferência com diferencial no 2º 

eixo propondo tração integral em todo o conjunto. Um sistema de marchas de cambio 

automático com 6 marchas à frente e 1 à ré. A caixa de cambio da viatura possui como 

acessório especial uma alavanca de emergência e um sistema de retardo (Freio 



 

 
 

hidrodinâmico).O sistema de freios utiliza três tipos de frenagem: frenagem de serviço, 

frenagem de imobilização e frenagem de estacionamento, tendo os freios de serviço a 

peculiaridade de ser hidropneumático, possuindo ainda sistema de antitravamento (ABS) e 

corretor de frenagem. As rodas e pneus possuem sistemas que auxiliam no emprego da 

viatura, como o pneu com anel toroidal que garante uma autonomia de 60 quilometros após 

algum acidente em que o pneu tenha sido esvaziado ou furado. Conta ainda com sistema de 

controle de pressão de pneus CTIS, que de maneira automatizada controla a pressão dos 

pneus, garantindo assim uma menor pressão ou maior pressão para maior aderencia e 

segurança nos deslocamentos da VBTP-MR. 

 

 
Figura 1.1B - Pneu com toroide em seu interior 

Fonte: MT 2355-005-12 

 

1.3 Chassi 

 

O conjunto do chassi e carcaça do veículo tem a função de sustentar os conjuntos mecânicos 

de suspensão e transmissão, além de proteger a estrutura física do conjunto, com aparatos para 

fornecer blindagem a uma gama de artefatos bélicos. A carcaça em si é fabricada em aço 

balístico homogêneo, com níveis de proteção balística e sistema anti-minas especificados para 

emprego do Exército Brasileiro, a parte interna da carcaça é revestida com material spall liner 

garantindo essa proteção. O Guarani conta ainda com a opção de se colocar uma blindagem 

adicional que aumenta ainda mais a segurança da tropa embarcada. Como exemplo têm-se 

uma proteção blindada convencional que suporta estilhaços de granada de artilharia 155 mm 

em uma distância máxima de  80 metros e contando com a blindagem adicional, pode-se 

aproximar essa granada em uma distância de 60 metros, e de outra forma uma proteção contra 

fuzil atirando munição 7,62 mm X 51 Perfurante a  uma distância mínima de 30 metros e 

colocando-se a blindagem adicional pode-se aproximar a até 14,5 metros, e a proteção 

antiminas que garante que se exploda 6 kg de trotil sob qualquer roda (dados do manual MT 

2355-005-12). 

 



 

 
 

 
Figura 1.1C  -   Imagem meramente ilustrativa da carcaça 

Fonte: MT 2355-005-12 

 

1.4 possibilidades através de acessórios especiais 

 

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 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 dentro da 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. 

Possui também como acessório especial um sistema de extinção automática de incêndio nos 

compartimentos do motor e da tropa e um sistema de filtro e pressurização visando a defesa 

química biológica e nuclear. 

                                 
      Figura 1.1E- foto do estabilizador                        Figura 1.1F – foto da hélice direita 



 

 
 

              

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1G – imagem meramente ilustrativa das capacidades da VBTP-MR Guarani 

Fonte: MT 2355-005-12 

 

 

 

 

1.4 Armamento utilizado pela VBTP-MR Guarani 

 

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). 

 

 

 

Figura 1.1H – Imagem meramente ilustrativa do Reparo Automatizado de 

Metralhadora 

 

 



 

 
 

 
Figura 1.1I – Imagem meramente ilustrativa do Canhão Automático 30x173 mm  

 

 

 
Figura 1.1J- Imagem meramente ilustrativa do Reparo Manual de Metralhadora 

 

 

No caso dos armamentos UT30BR-Elbit e REMAX-CTEX, tem se a peculiaridade de utilizar 

um conjunto de tecnologias, como um sistema de telêmetro laser e a ação dos próprios sendo 

controladas remotamente. 

 

2 Emprego fora do Brasil 

 

2.1 Projeção da Industria de Defesa no exterior 

A Viatura Blindada de Transporte Pessoal Média de Rodas, Guarani, empregada de forma 

oficial pelo Exército Brasileiro desde Março de 2013, foi desenvolvida com a finalidade de 

modernizar e potencializar as capacidades das tropas brasileiras. As viaturas Urutu e 

Cascavel, empregadas a cerca de 30 anos, vem sendo substituídas paulatinamente e marca 

uma nova etapa da indústria militar bélica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 L – Foto de uma VBTP-MR Guarani operada por tropas libanesas 

Fonte: Foto por Joe Bejjany 

 

Com os investimentos intensificados no ano de 2013 com a parceria da multinacional de 

origem italiana Iveco e o Exército Brasileiro, pôde-se notar um aumento no interesse de 

compra e exportação desta viatura. Inicialmente a comercialização seria voltada para países da 

América do Sul. A Argentina inicialmente mostrou intenções na aquisição do Guarani, que se 

resumiria, em um primeiro momento, a 16 unidades. Entretanto, por questões técnicas e 

principalmente pela facilidade de negociação oferecida por parte da empresa chinesa Norinco, 

o governo argentino optou por adquirir as viaturas VN-1 fabricados pelos asiáticos. 

Atualmente a exportação do Guarani se restringe ao contrato firmado com o Líbano, através 

do qual dez viaturas já foram encaminhadas à nação do Oriente Médio. O contrato inclui 

outros setenta veículos que já estão sendo empregados tanto na defesa externa contra o Estado 

Islâmico e a Al-Qaeda, como na defesa interna, uma vez que o país se encontra em Guerra 

Civil. A viatura será empregada pela Panthers (Al Fouhoud), unidade de elite libanesa, e 

também pelo Exército Libanês (Libanese Army). 

Economicamente, a exportação das viaturas representa um retorno econômico para o Exército 

Brasileiro, através de royalties, visto que a instituição é detentora da propriedade intelectual 

do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1M – Foto de um Guarani atuando no Líbano 

Fonte: Disponível em : http://www.planobrazil.com/wp-

content/uploads/2017/06/18813687_10211382040899740_5138349457809287941_n.jpg > 

acesso em 01 MAIO 18 



 

 
 

 

 

 

 

3 Características gerais das operações da VBTP Guarani 

 

3.1 Emprego geral 

 

O Guarani é um dos projetos estratégicos de maior impacto do Exército Brasileiro. A origem 

dos investimentos nessa nova viatura, que veio a substituir o Urutu, é devido a sua maior 

mobilidade e seu maior poder de fogo. Assim, 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. 

 

3.2 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. Além disso, para esse ambiente é necessário que o Guarani sofra 

algumas mudanças em relação à sua coloração, visto que se fará necessário um tom mais 

alaranjado para tornar sua camuflagem compatível com o ambiente de Caatinga. 

 
Figura 1.1O – Foto de viatura americana com camuflagem adaptada a terrenos áridos 

Fonte: Desconhecida 

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 bastante próximas umas das outras. Ademais, se faz 

necessário que o ar-condicionado das viaturas estejam sempre funcionando, devido às altas 



 

 
 

temperaturas e ao clima úmido da região, que se tornam fatores decisivos para dificultar o 

emprego de viaturas. 

 
Figura 1.1P – Foto de um Guarani em emprego anfibio 

Fonte:Desconhecida 

 

 

 

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.  

 

3.5 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. 

 

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. 



 

 
 

Contudo, cresce de ressalvas que a VBTP Guarani tem suas limitações em operações de 

montanha, sendo impossível de emprega-lo. Assim, seu raio de ação torna-se limitado em 

operações desse tipo. 

 
Figura 1.1N – Fotografia do Guarani 

Fonte: Desconhecida 

 

   

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como considerações finais, tem-se que muitos objetivos foram alcançados, tendo em vista 

que alguns problemas foram levantados, e também levantadas opções de solução, e várias 

outros meios de emprego ou de suas caracteristicas foram justificadas. Com esse artigo 

conseguimos ter um conhecimento geral da VBTP-MR Guarani e expandir o mesmo aos mais 

diversos publicos de interesse, seja as caracteristicas técnicas, ou emprego no exterior,ou 

emprego em solo brasileiro. Nosso estudo ficou um pouco limitado devido a viatura ser uma 

inovação na industria de defesa nacional, por esse motivos utilizamos em maior parte o 

próprio manual técnico da viatura Guarani. O Guarani em si atende as necessidades do 

Exército Brasileiro e tende a ser modernizado e corrigido no futuro, para ser melhor 

empregado em todas as áreas as quais for empregado. 
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