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• COBERTURA Ultima atualização :08/11/2011 

II Encontro Imperial de Viaturas Militares Antigas – Petrópolis, RJ

E o parque ficou ainda mais verde...

Jeeps e outros veículos mostraram um pouco do universo militar
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Gente de todas as idades e tamanhos curtiu o evento, que aconteceu no Parque de Exposições de Itaipava

Recentes conflitos bélicos foram lembrados no último final de semana (4 a 6 de novembro) em Itaipava,
através de uma exposição que reuniu valentes “soldados sobre rodas”, atualmente na “reserva”. O Parque
de Exposições do famoso distrito de Petrópolis-RJ ficou pintado de verde oliva, ao receber a “tropa”
composta principalmente por Jeeps dos modelos Willys MB e Ford GPW — amplamente utilizados pelas
Forças Aliadas durante a II Guerra Mundial; Willys M38 — o sucessor do MB/GPW e usado durante a
Guerra da Coreia; e o M151 (apelidado de “Patinha”), fabricado pela Ford e Kaiser, tendo combatido
durante a Guerra do Vietnã.

Junto com os Jeeps, um

Chevrolet Staff Car 1938. As
placas lembram algumas
batalhas da  Força

Expedicionária Brasileira
na Itália, durante a II Guerra
Mundial (acima) 

O M170 (e) tem carroceria
alongada para o uso como

ambulância.  Já o M151 foi
usado na Guerra do Vietnã
(d)

O evento contou ainda com a participação de outros modelos, como o Kaiser M606 1966, o raro
ambulância M170, uma versão alongada do M38, criada para fins médico-militares, além de modelos
mais modernos, já de fabricação nacional e utilizados pelo Exército Brasileiro.

Mas não só de Jeeps foi feito o II Encontro Imperial de Viaturas Militares Antigas. De motocicletas a
caminhões, o leque de modelos foi bastante variado, quase todos de origem norte-americana.

A moto Rocon Breaker Ranger Train 1974 possui
motor de 2 tempos e tração nas duas rodas, o que
a torna um veículo pronto não apenas para as
batalhas, mas também para o uso agrícola. O
fabricante recomendava o uso de água para o
enchimento dos largos pneus lameiros, o que
permitia uma melhor tração.

O Dodge Command-Car WC1957 1942 e o
Chevrolet Staff Car 1939 (versão militar do
Fleetmaster) eram mais utilizados para o
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Rocon: muita força com a tração integral

transporte de oficiais graduados. Entre os
caminhões, o Dodge M601 1967, o Engesa EE15
1981 e o REO M35 1969.

Em meio a tantas viaturas americanas, chamaram
a atenção dois veículos bastante diferentes. Um
de origem soviética e outro de origem alemã. O
UAZ (Ulyanovsk Avtomobilny Zavod) 1980 foi
fabricado na então União Soviética durante a
“Guerra Fria” e enviado à Alemanha Oriental.
Chegou ao Brasil na década de 1990, junto com
outros quatro exemplares, através de uma doação
do governo da Alemanha (já unificada) à Ordem
Terceira Franciscana, no Rio de Janeiro. Lá o
veículo ficou durante cerca de quinze anos
prestando serviços em um hospital. Sua função
era o transporte de lixo. O colecionador e

presidente do Imperial Jeep Clube, Ricardo Caiado, salvou a viatura de um destino incerto, através de
uma completa restauração.

Ricardo Caiado e seu raro veículo soviético (e). A réplica do alemão Kübelwagen (d)

Alvo de reportagem recente aqui no Portal Maxicar, a réplica do alemão Kübelwagen foi projetada e
fabricada por seu próprio proprietário — o engenheiro Franklin Lenneberg, em sua casa. E o resultado é
excepcional, segundo até os especialistas no assunto. O Kübelwagen foi a resposta de Hitler aos
versáteis Jeeps americanos. Durante a II Guerra Mundial, o Exército Nazista precisava de um veículo leve
e resistente. A solução encontrada foi o desenvolvimento de um veículo baseado na plataforma do
Volkswagen, então recém criado por Ferdinand Porsche.

Durante três dias, os visitantes puderam apreciar não apenas os veículos, mas também conhecer de
perto equipamentos de comunicação, indumentárias, armamentos e diversos outros itens que fizeram e
fazem parte do universo militar. O 32º Batalhão de Infantaria Motorizada (Petrópolis) e a Associação de
Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais montaram stands.

Os visitantes puderam conhecer não apenas as viaturas, mas também os equipamentos

http://www.maxicar.com.br/old/reporter/48119945kubelwagenprot.asp
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Enviar Comentário

O II Encontro Imperial de Viaturas Militares Antigas contou com a participação não apenas de viaturas do
Imperial Jeep Club, mas também do Clube de Veículos Militares Antigos do Rio de Janeiro (CVMARJ) e
de expositores vindos de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco
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· 175 semanas atrás

Parabéns aos organizadores, o evento estava ótimo, num final de semana perfeito para
isso, com muito sol e temperatura agradável. Impressionante a originalidade dos
veículos (praticamente todos) e a quantidade e variedade de acessórios, peças, etc...
à venda e em exposição.

· 174 semanas atrás

Espetacular,viaturas maravilhosas,eu como proprietário de um M38 fiquei muito
impresionado com originalidade de 3 ou 4 jeep M38. 
Os organizadores deste evento poderiam organizar outros no mesmo padrão,mais a
miúde. 
parabéns aos rs. organizadores.
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