
  

    EE-9 Cascavel

O EE-9 Cascavel é um Veículo Blindado Leve, sobre rodas, para missões de reconhecimento e 
ataque tático ligeiro, estando, atualmente, em uso pelo Exército Brasileiro e Corpo de 
Fuzileiros Navais. As informações sobre a quantidade de unidades em uso varia muito, mas, as 
informações mais atualizadas permitem estimar que ainda existam cerca de 100 unidades ativas.  
O Cascavel Possui como armamento principal um canhão EC-90 de 90mm raiado, que NÃO 
POSSUI estabilização hidráulica (portanto, NÃO pode apontar para alvos em movimento com 
precisão). Também possui 2 metralhadoras de 7,62mm, sendo uma coaxial (alinhada e fixa, 
com a torre) e uma externa, para tiro contra alvos de proximidade e aéreos.

O EE-9 Cascavel possui um telêmetro a LASER, para enquadramento de alvos, para o canhão 
de 90mm, porém, ainda não possui equipamentos avançados para o combate noturno, ou 
combate em movimento, como: visão noturna, visão térmica e computador balístico, pois, 
ainda está aguardando modernização.

Fabricação: Engesa - Brasil
Peso Máximo: 12 Ton
Armadura principal: Aço balístico até 16mm (leve)
Velocidade Máxima: Até 100Km
Proteção QBN*? NÃO
Visão Noturna? NÃO
Visão Térmica? NÃO
Canhão estabilizado? NÃO
Munições Cinéticas? NÃO
Munições convencionais? SIM
Tripulação: 3

* QBN – Proteção contra armas Químicas, Biológicas e Nucleares.
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    EE-11 Urutu

Um EE-11 Urutu atravessando um rio.
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O EE-11 Urutu é um Veículo Blindado Leve, anfíbio, sobre rodas, para transporte de pessoal, 
(especialmente grupos de combate) e apoio à infantaria, sendo de uso exclusivo do Exército 
Brasileiro. Possui como armamento principal defensivo, 1 metralhadora .50 (12,7mm) montada 
à frente de uma minitorre blindada e lançadores de granadas fumígenas.

O EE-11 Urutu está sendo desativado. Diversas unidades já foram adaptadas e repassadas para 
o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e 
também poderão ser utilizadas para controle de distúrbios civis.  Os EE-11 serão substituídos 
pelo atual VBTP-MR Guarani.

Fabricação: Engesa - Brasil
Peso Máximo: 13 Ton
Armadura principal: Aço balístico até 12mm (leve)
Velocidade Máxima: Até 100Km
Tripulação: 2 (+ até 12 combatentes equipados)
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