
HORA DE TOC'AR 
0 GUARANI 

Traq3o 6 ~ 6 , 3 8 3  cv e dire@o por apatelhos: 
I andamos no novo blindado do Exercito 
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os anos 80, dois veiculos desenvolvidos 
pel0 Exercito Brasileiro ficaram famosos 
por seu desempenho em tarefas militares 
ao redor do mundo. AlCm de servir no Bra- 

sill Urutu e Cascavel integraram as fileiras de pai- 
ses do Oriente Medio, d a ~ f r i c a  e da America Lati- 
na. Com a falCncia da Engesa, empresa que fabri- 
cava os veiculos, em 1993, a produqiio foi 
interrompida, no entanto. E ate hoje niio havia 
substituto para eles.Agora o Exercito esta estrean- 
do um novo veiculo. 0 Guarani foi desenvolvido 
pel0 Exercito em parceria com a Iveco, empresa do 
Grupo Fiat. E segundo o coronel Armando Ferrei- 
ra, supervisor do projeto, foi feito com o objetivo 
de reunir as virtudes do Urutu e do Cascavel, 
incorporando outros atributos, ao mesmo tempo. 
0 Urutu, por exemplo, era blindado, mas niio tinha 
proteqiio antiminas. 0 projeto comeqou em 2008, 
e as primeiras unidades foram entregues este ano. 

Bancos no tet0 Para conhecer o Guarani, 
fomos ate o Centro de Avaliaqijes do Exercito 
(CAEx), no Rio de Janeiro. Ja no primeiro contato, 
apesar de ter visto o carro antecipadamente por 
fotos, fiquei impressionado com suas dimensijes. 
Com 7 , l  metros de comprimento, 2,6 de altura e 
2,8 de largura, ele e maior que um caminhiio do 
tip0 VUC (Veiculo Urbano de Carga), como o 
Mercedes Accelo (medindo 6 , l  x 2,5 x 2,2 metros, 
na versiio 815131). Para chegar a cabine, o moto- 
rista faz uma escalada vertical, usando o pneu 
como degrau e, depois, duas alqas na lateral da 
carroceria. 0 primeiro estagio e o mais dificil, por- 
que o diimetro externo do pneu (14.00R20) con- 
figura um degrau de 1,23 metro. 0 acesso do 
motorista a cabine so e possivel por uma escotilha, 
na parte de cima, enquanto os demais podem 
entrar por escotilhas ou por uma portalrampa, na 
traseira. 0 blindado tem 11 lugares. 

Por definiqiio, o Guarani e uma Viatura Blindada 
paraTransporte de Pessoal (VBTP). Na pratica, isso 
quer dizer que sua funqiio e deslocar as tmpas tan- 
to em miss6es de patrulhamento como em situa- 
q6es de combate armado. Por isso, seu principal 
compromisso e com a seguranqa a bordo. Ele e o 
primeiro blindado nacional com proteqiio antimi- 
nas. Sua base foi construida para suportar ate 6 kg 
de explosivo em qualquer ponto, carga que, uma 
vez detonada, e suficiente para retirar as 16 tonela- 
das de peso do carro do chiio. Segundo os enge- 
nheiros do Exercito, na homologaqiio do veiculo, 
esse teste foi realizado corn rnanequins no lugar 
dos ocupantes, e a "tropa" inteira sobreviveu, com 
97% de integridade. Houve apenas ferimentos 

superficiais. Nenhum dummie quebrou as pernas, 
porque o piso interno e os bancos do Guarani ficam 
suspensos, ancorados no teto. Alem disso, todos os 
ocupantes viajam perfeitamente ajustados aos 
bancos, amarrados por cintos de cinco pontos. A 
carcaqa do Guarani tambem e protegida por aqo 
balistico capaz de resistir a tiros de fuzil762 perfu- 
rante e pode receber blindagem adicional contra 
projeteis de metralhadora antiaerea calibre -50. 

Fib quimico, W i o  e nudeaf N o w  
avalia@o comeqou pel0 compartimento dos solda- 
dos. Enquanto reconheciamos as pistas de testes e 
escolhiamos os locais para as fotos,viajamos na parte 
traseira da cabine - que, para nossa surpresa, se mos- 
tmu conforkivel. Nossa experiCncia em veiculos mili- 
tares e pequena, mas, ao contrhrio do que imaginava- 
mos, o Guarani tem bancos anat8micos e suspens50 
macia. Alem disso, o isolamento aclistico e bastante 
eficiente. E ha ate ar-condicionado. Esse dispositivo, 
porem, tem importiincia vital, antes de servir como 
climatizador de ambientes. Como veiculo da infanta- 
ria, divisiio do Exercito que vai a linha de frente nos 
combates, o Guarani dispije de urn sistema de con- 
trole da cabine, que inclui ventilaqiio forqada, com 
filtro quimico, biologico e nuclear (QBN). Assim, 
pode garantir a saude de seus ocupantes mesmo 
em caso de ataque quimico. 

Esse sisterna possibilita ainda a renova@o do are 
a emust50 de gases em caso de inchdio. 0 Guarani 
possui um aparato de sensores, difusores e extinto- 
res capazes de detectar e extinguir um incCndio em 
mil&imos de segundo. Para atestar a eficiCncia desse 
sistema, os militares contam que recorreram mais 
uma vez aos dummies. Corn os manequins devida- 
mente instalados nos assentos e monitorados, a cabi- 
ne foi encharcada com diesel e incendiada. Corn o 
tempo de resposta dos sensores inferior a 2 milisse- 
gundos e o da abertura dos extintores inferior a 10 
milissegundos, os dummies registraram o aumento 
da temperatwa, mas sem sofrer queimadums. 

Antes de assumir o volante, ouvimos uma longa 
explicaqiio sobre o cockpit do carro, composto por 
monitores, painel de seguranqa e periscopios, alem 
de volante, pedais, alavanca de cdmbio e demais 
comandos comuns aos automoveis. E os manetes 
de comando anfiibio, ja que navegar em nos e 
lagoas e outra das faculdades do Guarani.A maior 
parte do tempo foi usada para apresentar as fun- 
qdes do visor principal. Esse dispositivo e dividido 
em seis areas. Na regiiio central encontram-se o 
velocimetro, o conta-giros, os indicadores de tem- 
peratura (motor, transmissiio, oleo e combustivel) 
e uma seqiio de luzes-espia. Nas laterais e no topo, 



uma sequencia de teclas que acionam menus e 
submenus. A matriz abriga mais de 40 funqiks de 
acionarnento dos divesos sistemas. Um deles e o 
da transmiss50 (com as opq6es de traq5o 6x6 e 
6x4, alongada e reduzida, e com bloqueio indivi- 
dual para cada eixo). Outro e o de navegaqgo anfi- 
bia, que, entre outras coisas, pressuriza os compo- 
nentes mecinicos submerses, para que permane- 
qam secos. Todos os sistemas do Guarani s5o 
gerenciados por centrais eletrhicas, interligadas 
por uma rede CAN, que acompanham todas as 
variaveis relativas ao funcionamento do veiculo7 
bem como enviar e receber comandos dos usua- 
rios e realizar testes de autodiagnose e varreduras 
em busca de falhas divesas. 

- . -  e &nWraS Para dar a partida, 15 
necessirio ligar prirneiro a chave geral. Depois, 
basta apertar um botiio para acordar o motor 8.7 
diesel de seis cilindros em linha. Fornecido pela 
FPT (Fiat PowertrainTechnologies), ele gem 383 cv 
de pottncia e 154 mkgf de torque. 0 cimbio e 
automatico de seis marchas. Para sair, basta colo- 
car a alavanca em Drive e acelerar, como em qual- 
quer automovel. Ja nos primeiros metros, e nitida a 
forqa do motor. Rodamos na pista off-road do 
CAEx, de terra batida. A impress50 e de que o 
Guarani n5o se detem em nenhum obstaculo, dis- 
pensando o motorista de escolher a melhor trilha. 
Segundo o Exercito, o Guarani acelera de 0 a 30 
km/h em 7,4 segundos e atinge 95 kmh de veloci- 
dade maxima. Em nosso test-drive, chegamos a 50 
km/h, no mod0 de traq5o 6x4. Em 6x6 ele fica mais 
lento, embora com mais forqa nas rodas (ele e 
capaz de vencer rampas de ate 60% de inclinaqgo). 
Na agua, a velocidade maxima e de 9 kmh. Por 
causa de obras no Campo de Avaliaqdes, n5o ava- 
liamos o blindado no mod0 a d i i o .  No que diz res- 
peito ao consumo de combustivel, o Guarani pode 
rodar com diesel B5 (95% diesel, 5 % biodiesel) ou 
querosene de aviaqHo (na proporqao de 90%, mais 
10% diesel). Ele possui dois reservatorios (urn tra- 
seiro e outro dianteiro), corn capacidade total de 
270 litros, sendo 260 litros utilizaveis. 0 consumo 
medio, segundo o Exercito, e de 2,3 km/l (de die- 
sel), em velocidade constante de 70 km/h. 

A direq5o hidkulica n5o exige esforqo, mas a 
relac50 de direq5o e bastante indireta. Para mano- 
brar, e necessario dar varias voltas ao volante. No 
Guarani, os dois eixos dianteiros s5o direcionais. 
0 banco do motorista e tiio confortavel quanto os 
dos passageiros. Nessa posiq50, porem, e mais facil 
ouvir o motor ao lado e perceber o trabalho da 
suspens50, do tip0 McPherson independente nas 



seis rodas. Esse conjunto absorve bem as irregula- 
ridades, mas deixa a carroceria oscilar bastante, 
principalmente nas frenagens, quando o desloca- 
mento de peso 6 grande. Esse comportamento niio 
e percebido como inseguro, no entanto. 0 Guarani 
freia com disposiqiio. Ele vai de 60 kmlh a 0 em 30 
metros, segundo o Exercito. Isso e o dobro do 
necessario para frear um automovel. Mas um carro 
e 16  vezes mais leve. 0 blindado tem dez pinqas no 
total, duas para cada um dos quatro discos diantei- 
ros e uma para os discos traseiros. 

A maior dificuldade para um recruta de primei- 
ra viagem e se adaptar as dimensdes do carro, por- 
que a visibilidade e reduzida. 0 Guarani pode ser 
dirigido com as escotilhas fechadas (em missdes 
reais) ou abertas (em manobras no quartel ou de 
patmlhamento). Com a escotilha fechada, niio ha 
para-brisa. No lugar, o motorista conta com tres 
periscopios com campo de visiio de 46 p u s  (hori- 
zontal) e 20 p u s  (vertical), aproximadamente. E 
duas cameras de video (uma dianteira e outra tra- 
seira). Com a escotilha aberta, a visibilidade 
aumenta, porque o motorista viaja com a cabeqa 

do lado de fora. Para se posicionar assim, basta 
regular a altura do banco, que e sustentado por 
uma coluna hidrhulica. 0 problema, nesse caso, e 
que o volante e os pedais niio acompanham o 
assento. 0 banco deve ser ajustado de mod0 que 
os pes alcancem os pedais, as miios encontrem o 
volante (que fica na altura dos joelhos) e os olhos 
fiquem acima da escotilha. Uma vez acomodado, 
o Guarani fica bem divertido de dirigir. 

Para finalizar a apresentaqiio, voltamos ao com- 
partimento da tropa para conhecer um dos siste- 
mas de armas possiveis de serem instalados no 
blindado. Ha t r b  opqdes: canhiio automatic0 
30 x 173 rnm, suporte automatizado de metralha- 
dora e suporte manual de metralhadora. A unidade 
avaliada estava equipada com a segunda opqiio e 
metralhadora SO, controlada pel0 atirador de den- 
tro da cabine, por meio de uma tela LCD e dois 
joysticks. Esse dispositivo conta com computador 
balistico (para calculo da trajetoria das balas), mira 
laser e visiio noturna, entre outros recursos. 0 alto 
poder de fogo foi outra das premissas do projeto 
para o Guarani superar os antecessores. <a 



nolor: diesel; diant; 6 cil. ; 
8710cm3; pothia.  383 
cv a 2 100 rpm; torque, 
154 rnkgf a 1100 rpm 

automhtjco 
de 6 rnarchas, 6x6 
D*gik: hidraulica 
(esteqo no la 
e no 2O eixos) 
Smpemk McPherson 
nos 3 eixos, corn 
elemento (rnola 
e arnortecedor) 
pneumitico 
Freios hidropneurnatico. 
corn discos nas 6 rodas, 
ABS e freio de 
estacionarnento na 
transmis* 

14.00R20 
CrraeriE monovolume, 
chassi de Iongarinas. 
c m q a  de q o  balistico 
homog@nm. 1 porta, 
5 exotilhas. 11 lugares 
Dhnem&s comprirnento, 
710 cm; largura. 277 
cm; altura, 260 crn (sern 
torre de armas); entre- 
eixos, 170 cm. + 200 
crn; biola. 226 crn; 
diirn. de giro. 19.8 m 
P e s ~  16 toneladas; 
carga util. 2 300 kg 
OthPad: vio-livre, 
43 crn; entrada e saida, 
41 graus; rarnpa, 60% 
(longit.), 30% (lateral) 
Mmpenha velocidade 
maxima, 95 krnlh (na 
agua. 9 krnlh), autonornia 
600 krn (70 kmlh) 


