
Compõem o Programa Estratégico Guarani, os Projetos Pesquisa e 
Desenvolvimento de Material, assim como as Ações Complementares 
Infraestrutura e Preparo. 

O Programa Guarani integra 
o Portfólio Estratégico 
do Exército e entrega à 
Força Terrestre uma nova 
capacidade - a mecanização 
de parte de suas Grandes 
Unidades operacionais.
Desta forma, contribui para o 
processo de Transformação, 
visando assegurar o nível 
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Principais entregas do Programa

•Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal (VBTP-MSR), 6X6, 
Guarani, Viatura Blindada Multi Tarefa Leve de Rodas (VBMT-LSR), 
4X4, da IVECO, e Viatura Blindada de Reconhecimento (VBR).
•Reparos de Metralhadoras Automatizados X (REMAX) e manuais.
•Armamento de dotação das viaturas recebidas, tais como 
canhão de 30 mm e metralhadoras 7,62 mm e .50. 
•Logística inicial e integrada para as viaturas e sistemas de armas.
•Capacitação de recursos humanos para emprego dos novos 
materiais de emprego militar.
•Sistemas de Comando e Controle (C²).
•Munição.
•Construção da infraestrutura, particularmente instalações de 
manutenção e garagens, necessária para as Organizações Militares 
envolvidas no Programa. 
•Sistemas de simulação.
•Produtos doutrinários.

A área de preparo e capacitação 
de pessoal, forma operadores e 
mecânicos para todas as funções 
a bordo e em todos os escalões de 
manutenção. Complementarmente, 
realiza a construção de infraestrutura 
mínima para que as Organizações 
Militares possam receber esses meios, 
especialmente pavilhões de manutenção 
e garagens de elevados padrões.

Todo o material obtido é apoiado com 
eficácia por um suporte logístico 
integrado em todo o território nacional, 
a fim de entregar plena capacidade 
mecanizada à Força Terrestre.

necessário à defesa do Brasil e à proteção da sociedade, buscando 
acompanhar a estatura político-estratégica do País.



Viatura Blindada de transporte de pessoal – Média soBre rodas (VBtp-Msr)

AUTONOMIA 
600 Km

ALTURA
(sem sistema de armas) 

2,34 m

CAPACIDADE 
11 tripulantes

LARGURA 
2,7 m

COMPRIMENTO 
7,04 m

BLINDADO
Proteção blindada de 30 mm antiminas e para tiro de fuzil 7,62 
mm M1 (com potencial para receber blindagem adicional).

ANFÍBIO
Pode se locomover tanto em terra firme quanto 
em águas de rios, lagos etc.

MODULAR
O design permite a incorporação de diferentes 
torres, armas, sensores e sistemas de 
comunicações para o mesmo carro.

MOTOR
De 383 CV e transmissão automática.

TECNOLOGIA NACIONAL
É o primeiro modelo projetado e fabricado na unidade da Iveco 
Veículos de Defesa no Brasil, em Sete Lagoas/MG

Teste de navegabilidade no Lago Paranoá, em Brasília/DF. Exercício de Experimentação Doutrinária (ED) da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, no 
Campo de Instrução de Saicã, Rosário do Sul-RS.

O Programa Estratégico do Exército Guarani tem por objetivo 
transformar a Infantaria Motorizada em Mecanizada e ainda, modernizar 

a Cavalaria Mecanizada, retomando a capacidade da Base Industrial de 
Defesa Brasileira, com a fabricação em território nacional da maioria dos 
meios. Proporciona avanços tecnológicos e de qualidade, por meio de 
transferência de tecnologia e qualificação técnica de mão de obra nacional, 
contribuindo para a geração de emprego e renda.

Nesse contexto, a fim de integrar a Nova Família de Blindados Sobre 
Rodas (NFBR), foi planejada uma diversidade de meios mecanizados 
e seus sistemas, os quais devem possuir um índice de nacionalização 
superior a 60%, conforme previsto no escopo do Programa e incrementar 
a dissuasão extrarregional e a defesa dos interesses nacionais.

Todas as fases do Programa deverão ser concebidas de modo a buscar a 
integração com os demais Programas e Projetos Estratégicos do Exército, 
em particular com os Programas Sistema Integrado de Monitoramento de 
Fronteiras (SISFRON) e Programa de Proteção da Sociedade (PROTEGER), 
além de aumentar a integração com as demais Forças.

O primeiro fruto dos trabalhos foi a Viatura Blindada para Transporte de 
Pessoal, Média Sobre Rodas (VBTP-MSR), de tração 6x6, Guarani, que 
irá substituir as viaturas URUTU, fabricadas pela ENGESA, e em uso há 
mais de 40 anos no Exército. Os processos de obtenção das demais 
versões das viaturas 6x6 e da viatura de reconhecimento estão previsto 
no planejamento geral do Programa.

Essa nova família, composta ainda pelas viaturas blindadas de tração 
4x4, será integrada por modernos sistemas de armas, com capacidade 
de letalidade seletiva, e de um flexível sistema de comando e controle, de 
modo a permitir sua atuação em amplo espectro, nos conflitos.

O Programa visualiza os seguintes tipos de ações:
 

• obtenção de novos Produtos de Defesa (PRODE);
• integração de sistemas de armas e de Comando e Controle (C2);
• execução de experimentação doutrinária;
• obtenção e emprego de sistemas de simulação;
• capacitação de recursos humanos;
• implementação da Logística Integrada;
• respeito ao meio ambiente;
• adequação de OM; e 
• implementação de um sistema de gestão.

Sistema de Comando e Controle (C2)

PESO 
20 Toneladas


