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RESUMO 

 

BUENO, Willian Martins. Comparação entre as características e as capacidades técnicas 

da viatura Lince e Marruá, nas operações em comunidades do Rio de Janeiro no ano de 

2018. Resende: AMAN, 2019. Monografia. 

 

Este trabalho teve como objetivo realizar uma comparação entre duas viaturas militares, 

utilizadas pelo Exército Brasileiro, a Marruá AM 11 REC e a Light Multirole Vehicle (LMV) 

da Iveco, mais conhecida no campo de operações nacional, como Lince. Além disso, foi criado 

um questionário que visou responder se o exército necessita substituir a Marruá AM 11 REC, 

utilizada desde seu processo de aquisição e homologação, o qual ocorreu em 2007, pela LMV, 

a qual foi vencedora programa de Viatura Blindada Multitarefa – Leve de Rodas (VBMT-LR). 

Para alcançar estas metas, primeiramente foi realizado uma comparação técnica entre as 

viaturas, dados obtidos no manual de cada veículo, e por seguinte, as respostas logradas pelo 

questionário foram analisadas. Conclui-se que a substituição da Marruá AM 11 REC é 

necessária, para que o Exército Brasileiro se mantenha a frente das missões que realiza 

atualmente, tanto as tarefas de pacificação no Rio de Janeiro – RJ, como também as missões de 

paz que atua junto a ONU. A Lince mostrou possuir inúmeras vantagens em relação a Marruá 

AM 11 REC, as quais foram todas demonstradas neste trabalho. 

 

Palavras-chave: Marruá AM 11 REC. Light Multirole Vehicle (LMV). Comparação. Lince. 

Exército Brasileiro. 

 

 

 

  

 



 

ABSTRACT 

 

BUENO, Willian Martins. Comparison between the characteristics and technical 

capacities of the military vehicle Lince and Marruá, in the operations in communities of 

Rio de Janeiro in the year 2018. Resende: AMAN, 2019. Monography. 

 

This work aimed to perform a comparison between two military vehicles, used by the Brazilian 

Army, the Marruá AM 11 REC and the Light Multirole Vehicle (LMV) from Iveco, knowed in 

the national operations field, like Lince. In addition, was made a questionnaire that aimed to 

answer if the army needs to replace the Marruá AM 11 REC, used since your acquisition and 

approval process, that happened in 2007, for the LMV, which was the winner of the Armored 

Multitasking Vehicle Program – Lightweight Wheels (AMV-LW). To achieve these goals, 

firstly was realized a technical comparison between the vehicles, data obtained in each vehicle 

manual, and by following, the obtained answers by the questionnaire were analyzed. It is 

concluded that the replacement of Marruá is required, to keep the Brazilian army ahead of the 

missions it currently carries out, both the tasks of peacemaking in Rio de Janeiro – RJ, as well 

as the missions of peace that works with UN. The Lince showed to have numerous advantages 

over the Marruá AM 11 REC, which all of them were demonstrated in this work. 

 

Keywords: Marruá AM 11 REC. Light Multirole Vehicle (LMV). Comparison. Lince. 

Brazilian Army.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro sempre está em busca de uma incessante modernização de seus 

meios de emprego militar (MEM), desde armamentos, fardamentos e até mesmo viaturas de 

uso militar. Em decorrência disso, é de suma importância que haja sempre um constante estudo 

sobre os atuais combates militares e guerras ocorridas no passado, a fim de que a Força Terrestre 

se mantenha a par dos principais MEM internacionais e não cometa os mesmos erros do 

passado. 

 Este trabalho terá como objetivo geral realizar uma comparação entre dois veículos 

militares, que são utilizados pelo Exército Brasileiro (EB), e concluir se a força terrestre 

brasileira necessita substituir uma viatura pela outra. Visto que o EB tem que se manter 

atualizado em questão de equipamentos militares. 

 Para a realização do comparativo, entre a Marruá AM 11 REC e a Light Multirole 

Vehicle (LMV) da Iveco, foram coletados dados técnicos dos manuais de cada viatura militar. 

Além disso, para argumentar a necessidade do Exército Brasileiro possuir uma viatura que faça 

frente aos principais MEM internacionais foi realizado um questionário com militares, os quais 

participaram de missão de paz da ONU e das operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 

no Rio de Janeiro – RJ. Por fim, para auxiliar tal argumentação, tomou-se uma definição de 

combate moderno multiespectral. De acordo com Leandro José de Queiroz Mendes, define-se 

da seguinte maneira: 

 
Os teatros de operações são as cidades, que se apresentam repletas de 

transeuntes e restritivas quanto à utilização do poder bélico por parte das 

forças regulares. A guerra no meio do povo impõe limitações para os Estados 

Nacionais, mas, por outro lado, possibilita que forças irregulares se 

mantenham escondidas em meio ao caos social.1 

 

Para a abordagem do tema foi optado o método dedutivo, utilizando-se a pesquisa 

bibliográfica, documental e descritiva.  

 

  

   

 
1 MENDES, Leandro José de Queiroz. O efeito dos explosivos improvisados nas baixas e no moral das tropas 

regulares nos conflitos de quarta geração. 2016. 12 p. Disponível em: 

<http://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/1/1169/1/TCC%20Leandro%20Mendes.pdf>. Acesso em: 06 de set. 2018. 

http://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/1/1169/1/TCC%20Leandro%20Mendes.pdf
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Este tema de pesquisa está inserido na área de Defesa Nacional, conforme a Portaria n° 

734, de 19 de agosto de 2010, do Comandante do Exército Brasileiro. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 No ano de 2005 a Força Terrestre começou a adquirir suas primeiras viaturas táticas 

leve. O Exército Brasileiro realizou a aquisição da Agrale Marruá AM 11 REC, desde então, a 

viatura vem desempenhando, com eficiência, sua função. O mesmo é um veículo leve, veloz, 

de reconhecimento e 4x4. 

 Contudo, o combate mudou. A dinâmica do combate não é mais a mesma, os conflitos 

armados, também, são assimétricos e há vasto uso de artefatos explosivos improvisados (IED 

– Improvised Explosive Device), por exemplo. Isso faz com que um veículo militar que atue 

neste teatro de operações (TO) requeira características mínimas, como, blindagem e sistema de 

proteção contraminas anticarro (AC). 

Além da força terrestre brasileira estar pensando em um cenário internacional, refletiu-

se também sobre as atuas missões que o EB vem participando, por exemplo, GLO no Rio de 

Janeiro e missões de paz, pela ONU. 

 Com isso, a Marruá AM 11 REC tornou-se obsoleta para atuar no combate moderno. 

Pensando em retomar o poder decisório em combate, o Exército Brasileiro realizou um projeto 

de aquisição de uma nova viatura. Destacou-se neste plano a VBMT-LR, da Iveco, viatura que 

está sendo utilizada nos teatros de operações mais recentes que há, como, Iraque e Afeganistão. 

  

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Objetivando realizar uma comparação entre os veículos militares Agrale Marruá AM 11 

REC e a Light Multirole Vehicle, da Iveco, formulou-se o seguinte problema: é necessária a 

substituição da viatura Agrale Marruá AM 11 REC, tendo em vista as missões que o Exército 

Brasileiro já participou no século XXI? 

 Tendo em vista o objetivo geral desta monografia, o qual é realizar uma comparação 

entre dois veículos militares e observar a necessidade de uma viatura que faça frente ao cenário 

militar internacional, foi determinado os seguintes objetivos específicos: 
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 - Apresentar dados técnicos da viatura Agrale Marruá AM 11 REC. 

 - Apresentar dados técnicos da Viatura Blindada Multitarefa – Leve de Rodas. 

 - Comparar a Marruá AM 11 REC com a Lince. 

 - Realizar uma pesquisa com militares, que já participaram em missões de pacificação 

do Rio de Janeiro e/ou missões de paz da ONU. 

 - Argumentar a necessidade do Exército Brasileiro possuir uma viatura, a qual faça 

frente ao atual cenário militar internacional. 

 Para esta pesquisa foi adotado os seguintes procedimentos metodológicos, descrito 

abaixo. 

 Inicialmente, foi delimitado o tema do trabalho devido a sua importância para as 

operações militares brasileiras, pois é preciso compreender a necessidade de um veículo militar 

que possa atuar em combates urbanos e conflitos assimétricos.  

 Ademais, foi realizada uma pesquisa nos manuais de cada viatura, buscando seus dados 

técnicos, e foram estudados artigos sobre combates modernos, IED, guerra do Iraque e 

Afeganistão, para compreender a importância de uma viatura militar que possa atuar em 

combates urbanos. 

Logo após, foi realizada uma entrevista com militares que já participaram de missões de 

pacificação no Rio de janeiro e missões de paz através da ONU. As respostas dessa pesquisa, 

foram todas analisadas. 

Assim, foi concluído o trabalho com uma argumentação baseada na comparação entre 

as viaturas, artigos estudados e resultado da pesquisa, objetivando mostrar a necessidade do 

Exército Brasileiro possuir uma viatura a qual seja compatível com o cenário militar 

internacional. 
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3 CARACTERÍSTICAS DA MARRUÁ AM 11 REC 

 

 No ano de 2007, o Exército Brasileiro concluiu o processo de homologação e adoção da 

família de veículos militares da Agrale Marruá, com isso incorporou a Marruá AM 11 Rec às 

viaturas da Força Terrestre. “Foram quatro anos e mais de 1 milhão de quilômetros percorridos 

de um extenso trabalho, por parte das equipes de engenharia da montadora e de testes das Forças 

Armadas, que incluíram engenharia simultânea e adequação a cada aplicação específica” 

(Agrale, 2008). O que significa que este veículo atendeu as especificações do exército no 

período em que foi requerido. No Manual do Proprietário Marruá AM 10 REC/ AM 11 REC, 

afirma-se que  

 
O Marruá é uma viatura militar para transporte de pessoal e/ou carga com 

capacidade para 750 kg em qualquer terreno, mais reboque militar de 500 kg. 

Atende o Requisito Operacional Básico (R.O.B.) Nº 02/03 VTL - Rec, 4x4. A 

viatura destina-se basicamente ao transporte de quatro homens com 

equipamento individual, podendo permitir sobre o mesmo chassi as versões: 

lançador de míssil anti-carro, canhão sem recuo, reparo para metralhadoras 

.50 ou 7.62, equipamento de comunicação e transporte emergencial de 

feridos.2 

 

 

 A seguir serão demonstradas as principais características da Marruá AM 11 REC, as 

quais foram utilizadas para a comparação com a LMV. 

  

Figura 1 – Agrale Marruá AM 11 REC 

 

Fonte: Manual do proprietário Marruá AM 10 REC/ 11 REC3 

 
2 AGRALE. Manual do proprietário Marruá AM 10 REC/ 11 REC. 29 p. 
3 AGRALE. Manual do proprietário Marruá AM 10 REC/ 11 REC. 165 p. 
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Figura 2 - Rampa máxima/ Inclinação lateral 

 

Fonte: Manual do proprietário Marruá AM 10 REC/ 11 REC4 

 

 Nesta imagem é exposto o ângulo da rampa máxima que a Marruá consegue subir, sem 

problemas, e também a inclinação lateral que o veículo pode transitar sem que a viatura corra 

riscos de capotar.  

Figura 3 – Ângulo de ataque/ saída 

 

Fonte: Manual do proprietário Marruá AM 10 REC/ 11 REC5 

 

 Na Figura 3 é falado sobre os ângulos de entrada e saída da viatura, isso significa que 

são as angulações máximas que a Marruá pode abordar ou sair de um obstáculo sem que o 

veículo sofra algum impacto em seus para-choques.  

 

 

 
4 AGRALE. Manual do proprietário Marruá AM 10 REC/ 11 REC. 99 p. 
5 AGRALE. Manual do proprietário Marruá AM 10 REC/ 11 REC. 102 p. 
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Figura 4 – Dimensões gerais 

 

Fonte: Manual do proprietário Marruá AM 10 REC/ 11 REC6 

 

Figura 5 – Peso do veículo 

 

Fonte: Manual do proprietário Marruá AM 10 REC/ 11 REC7 

 
6 AGRALE. Manual do proprietário Marruá AM 10 REC/ 11 REC. 178 p. 
7 AGRALE. Manual do proprietário Marruá AM 10 REC/ 11 REC. 179 p. 
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Figura 6 – Motor 

 

Fonte: Manual do proprietário Marruá AM 10 REC/ 11 REC8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 AGRALE. Manual do proprietário Marruá AM 10 REC/ 11 REC. 180 p. 
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4 CARACTERÍSTICAS DA LIGHT MULTIROLE VEHICLE 

 

 Com a necessita de um novo veículo militar, compatível com a projeção de força que o 

EB realiza, surgiu o programa de Viatura Blindada Multitarefa – Leve de Rodas (VBMT-LR). 

 
A Iveco foi declarada vencedora de uma licitação do programa Viatura 

Blindada Multitarefa Leve de Rodas (VBM-LR) para fornecer um 

novo veículo ao Exército Brasileiro. O modelo LMV bastante difundido na 

Europa e baseado na plataforma do Daily foi o escolhido. Ele concorreu com 

o também finalista Tupi, da Avibras, baseado no veículo Sherpa, desenvolvido 

pela divisão de defesa da Renault.9 

 

 A vencedora da licitação veio para o Brasil com o codinome de “Lince”, do mesmo 

modo que é chamada na Itália. Alguns exemplares dessa viatura já estão em território nacional 

no 15° RC Mec, no Rio de Janeiro – RJ. A Lince apresenta um grande avanço para o EB, visto 

que a força terrestre ainda não possuía uma viatura leve e blindada. 

 Este veículo militar já é utilizado em países como Noruega, Bélgica, Itália, entre outros. 

Os requisitos do projeto incluíam essas características:  

 
Guarnição: 5 pessoas, configuração 4X4 ou 4x2 com acionamento de dentro 

da cabine, carga: 2.000 Kg, cartuchos 7,62 mm: 1.000, cartuchos .50: 200 e 

200 granadas calibre 40, ar condicionado, sistema NBQ: possibilidade de 

instalação, motor: diesel, transmissão: automática, pneus: sistema central de 

controle de pressão, dimensões: altura 2,20 m, peso em ordem de marcha: 

8.000 kg, capacidade de carga: 1.000 kg, transposição de vau: 0,80 m, 

velocidade máxima: 90 Km/h, lançador de granadas fumígenas. Proteção 

Padrão OTAN STANAG 4569, Anti-minas Nível 2 kg de explosivos. Ação 

em qualquer das 4 rodas. Sistemas de Armas: ter condições de receber e 

operar, em configurações distintas, um dos seguintes sistemas de armas, com 

movimento horizontal de 360° e movimento vertical com o ângulo de, pelo 

menos, -7' a +45°: a) Um sistema de armas que seja estabilizado, acionado 

e controlado remotamente (Remote Controlled Weapon Staition — 

RCWS), formado por uma metralhadora calibre 7,62 mm ou calibre .50, 

intercambiáveis, e um lança-granadas de 40 mm. O sistema deve ser dotado 

de um sistema de observação, direção e controle de tiro com visão diurna e 

noturna; b) Um sistema de armas utilizando uma torreta blindada simples, 

formado por uma metralhadora calibre 7,62 mm ou calibre .50, 

intercambiáveis, e um lança-granadas de 40 mm, (grifo nosso).10 

 

 A seguir serão apresentadas algumas características da viatura, todos dados foram retirados do 

manual da LMV.  

 
9 EPEX. Iveco vence nova licitação do Exército Brasileiro. Disponível em: 

<http://www.epex.eb.mil.br/index.php/ultimas-noticias/245-iveco-vence-nova-licitacao-do-exercito-brasileiro>. 

Acesso em: 01 de set. 2018. 
10 CIBLD. VIATURA BLINDADA MULTITAREFA, LEVE DE RODAS (VBMT-LR). Disponível em: 

<http://www.cibld.eb.mil.br/index.php/periodicos/minuto-da-doutrina/298-viatura-blindada-multitarefa,-leve-de-

rodas-vbmt-lr>. Acesso em: 01 de set. 2018. 

http://www.epex.eb.mil.br/index.php/ultimas-noticias/245-iveco-vence-nova-licitacao-do-exercito-brasileiro
http://www.cibld.eb.mil.br/index.php/periodicos/minuto-da-doutrina/298-viatura-blindada-multitarefa,-leve-de-rodas-vbmt-lr
http://www.cibld.eb.mil.br/index.php/periodicos/minuto-da-doutrina/298-viatura-blindada-multitarefa,-leve-de-rodas-vbmt-lr
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Figura 7 - LMV 

 
Fonte: Manual LMV11 

 

Figura 8 – Dados técnicos 

 

Fonte: Iveco defence vehicles12 

 

 
11 MilitarySystems. LMV Light Multirole Vehicle. Disponível em: <http://www.militarysystems-

tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf>. 

Acesso em: 04 de set. 2018. 
12 IVECO. LMV Light Multirole Vehicle. Disponível em: 

<https://www.ivecodefencevehicles.com/Pages/Products/lmv.aspx>. Acesso em: 03 de set. 2018. 

http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
https://www.ivecodefencevehicles.com/Pages/Products/lmv.aspx
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Figura 9 – Dados técnicos 

 

Fonte: Iveco defence vehicles13 

 

Figura 10 – Dados técnicos 

 

Fonte: Iveco defence vehicles14 

 

 

 

 

 

 
13 IVECO. LMV Light Multirole Vehicle. Disponível em: 

<https://www.ivecodefencevehicles.com/Pages/Products/lmv.aspx>. Acesso em: 03 de set. 2018. 

 
14 IVECO. LMV Light Multirole Vehicle. Disponível em: 

<https://www.ivecodefencevehicles.com/Pages/Products/lmv.aspx>. Acesso em: 03 de set. 2018. 

https://www.ivecodefencevehicles.com/Pages/Products/lmv.aspx
https://www.ivecodefencevehicles.com/Pages/Products/lmv.aspx
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Figura 11 – Dados técnicos 

 

Fonte: Military Systems15 

 

 
15 MILITARYSYSTEMS. LMV Light Multirole Vehicle. Disponível em: <http://www.militarysystems-

tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf> 

Acesso em: 04 de set. 2018. 

http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf


21 

 
Figura 12 – Dados técnicos 

 

Fonte: Military Systems16 

 

 A importância de se alcançar o sucesso da missão, com o mínimo de risco para a 

tripulação, foi a base para desenvolver este sistema de proteção. Esta estrutura é baseada em 

uma célula blindada, onde fica destacada na imagem, e a carroceria da viatura é construída em 

volta dela. 

 Graças a uma inovação da Iveco, a Lince pode aumentar ou diminuir o nível de 

blindagem, dependendo da missão, através de painéis de blindagem, as quais podem ser 

adicionadas ou retiradas da viatura. Além disso, este sistema de proteção explora os últimos 

desenvolvimentos nesta área de proteção blindada e pode ser redesenhado para as futuras 

soluções de proteção que irão surgir com o tempo. 

 
16 MILITARYSYSTEMS. LMV Light Multirole Vehicle. Disponível em: <http://www.militarysystems-

tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf> 

Acesso em: 04 de set. 2018. 

http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
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Figura 13 – Dados técnicos 

 

Fonte: Military Systems17 

 Nesta figura, há mais explicações sobre a célula de proteção da Lince. Como havia sido 

exposto, a viatura possui um sistema de blindagem modular, a qual é configurada de acordo 

com a missão que irá participar, chegando no nível máximo de proteção balística STANAG 

4569 Nível 3 (para armamentos) e Nível 2 (para explosivos). Além disso, o chão da viatura foi 

projetado para absorver explosões e fragmentos de minas AC. Ademais, todos os assentos são 

separados do chão da viatura e equipados com cintos de 5 pontos, o que evita a transmissão 

direta da onda de choque ,da explosão, para o tripulante e o deixa estável no assento. 

 
17 MILITARYSYSTEMS. LMV Light Multirole Vehicle. Disponível em: <http://www.militarysystems-

tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf> 

Acesso em: 04 de set. 2018. 

http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
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Figura 14 – Dados técnicos 

 

Fonte: Military Systems18 

 

 O teto da LMV é adaptável ao cliente e pode ser colocada escotilhas que abrem por 

dentro ou por fora. Além disso, pode ser instalado um sistema de armas, incluindo um sistema 

 
18 MILITARYSYSTEMS. LMV Light Multirole Vehicle. Disponível em: <http://www.militarysystems-

tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf> 

Acesso em: 04 de set. 2018. 

 

http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
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remoto como o usado no Guarani, ou uma cúpula blindada no teto da viatura, dependendo do 

que a missão irá exigir. 

 A assinatura termal, acústica, visual e “radar”, da viatura, foram reduzidas. O rastro 

termal da viatura foi reduzido colocando os canos de escape, da viatura, dentro dos trilhos do 

chassi e usando materiais absorventes de alta capacidade no lado externo da viatura. Já na parte 

acústica foram utilizados painéis adequados para a redução do som. Na questão visual, é 

minimizado pelo perfil baixo da viatura e pela utilização de tinta policromada de baixa emissão. 

Por último, a assinatura “radar” da viatura é reduzida através de um revestimento não reflexivo 

para radar. 

 

Figura 15 – Dados técnicos 

 

Fonte: Military Systems19 

 
19 MILITARYSYSTEMS. LMV Light Multirole Vehicle. Disponível em: <http://www.militarysystems-

tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf> 

Acesso em: 04 de set. 2018. 

 

http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
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 A Lince é uma viatura que pode ser utilizada nos mais diversos terrenos e pode atuar 

nos climas mais extremos de -32°C à +49°C, incluindo em ambientes muito úmidos. A viatura 

possui um sistema independente de suspensão, freios ABS para terrenos off-on road, viatura 

automática de seis velocidades, uma central para calibrar os pneus automaticamente para cada 

tipo de terreno, entre outros. 

 

Figura 16 – Dados técnicos 

 

Fonte: Military Systems20 

Devido ao peso e dimensões da Lince, ela é altamente transportável no meio 

ferroviários, por aeronaves e helicópteros. Além disso, a viatura possui um baixo custo de 

manutenção e uma ótima resistência, devido aos conhecimentos da Iveco. Ademais, devido ao 

seu elevado grau tecnológico a Lince possui muitos sistemas eletrônicos, o que fez com que 

 
20 MILITARYSYSTEMS. LMV Light Multirole Vehicle. Disponível em: <http://www.militarysystems-

tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf> 

Acesso em: 04 de set. 2018. 

http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
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fosse desenvolvido uma ferramenta de diagnósticos e prognósticos em tempo real, isso facilita 

e deixa a manutenção mais precisa, focando exatamente no problema em questão. 

 

Figura 17 – Dados técnicos 

 

Fonte: Military Systems21 

 

 A LMV, em sua versão padrão, é projetada para carregar cinco homens, com seus 

equipamentos pessoais, uma arma instalada no teto e suprimentos de combate para uma missão 

de campo de batalha de 24 horas ou 500 quilômetros. Além disso, a viatura pode puxar reboques 

de até 3,5 toneladas. 

 

 

 

 

 
21 MILITARYSYSTEMS. LMV Light Multirole Vehicle. Disponível em: <http://www.militarysystems-

tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf> 

Acesso em: 04 de set. 2018. 

http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
http://www.militarysystems-tech.com/files/militarysystems/supplier_docs/Iveco%20LMV-Light%20Multirole%20Military%20Vehicle.pdf
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5 COMPARAÇÃO ENTRE A MARRUÁ AM 11 REC E A LIGHT MULTIROLE 

VEHICLE, DA IVECO 

 

 Após realizar a análise de características de ambas as viaturas, será realizada algumas 

comparações no que tange a respeito da blindagem, sistema de armas, sistema de proteção 

QBRN e dados técnicos. 

 

5.1 Blindagem 

 

 A Marruá AM 11 Rec não possui blindagem, entretanto a Lince possui blindagem 

modular, dependendo do tipo de missão a ser executada. Essa blindagen vêm em kits de 

blindagem leve, médio ou pesada. 

 O recurso de proteção completo, que pode ser usado, chega à classificação STANAG 

4569 Level 3, para armamento, e level 2a para minas terrestres. Isso significa que a viatura 

suporta tiros de 7,62mm perfurante a 30 metros de distância e 6kg de explosivo TNT sob 

qualquer roda. 

 

5.2 Sistema de armas 

 

 A viatura da Agrale oferece reparo para metralhadora MAG (Metralhadora Leve de 

Emprego Coletivo) com 360° de giro e lançador de fumígenos. 

 Já a LMV pode utilizar um sistema controlado remotamente, o qual utiliza uma 

metralhadora 7,62mm ou calibre .50, intercambiáveis, e um lança granadas de 40mm. Além 

disso, o sistema de armas é dotado de um conjunto de observação, direção e controle de tiro 

com visão noturna. Pode-se utilizar apenas o reparo para o armamento também. 

 

5.3 Sistema de proteção QBRN 

 

 A Marruá AM 11 Rec não possui um sistema de proteção contra agentes químicos, 

biológicos, radiológicos e nucleares, também não permite a instalação, devido esta viatura ser 

aberta. 

 A VBMT-LR Lince possui a possibilidade de instalação de um sistema de defesa 

química, biológica e nuclear. O que permite que a viatura atue em ambientes contaminados por 

agentes QBRN. 
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 5.4 Dados técnicos 

 

 Neste tópico serão comparados alguns dados técnicos das viaturas, os quais foram 

considerados os mais importantes pelo autor deste trabalho, tendo em vista deixar este projeto 

mais claro. 

 A Marruá AM 11 Rec possui ângulo de entrada de 42° e ângulo de saída de 44°, em 

comparação, a LMV possui ângulo de entrada de 54° e saída de 44°. Um maior ângulo de ataque 

possibilita a abordagem de um obstáculo maior, sem danificar a viatura. Em respeito ao ângulo 

de saída, quanto maior for, mais íngreme poderá ser o obstáculo do qual a viatura irá sair. 

 A passagem a vau máxima do veículo da Agrale é de 600mm, enquanto a VBMT-LR 

possibilita 850mm, sem preparação, e 1500mm, com preparação e manutenção específicas 

 Quanto a possibilidade de ser helitransportado, apenas a Lince possui essa opção. Duas 

LMV’s, com total capacidade para combate, podem ser transportadas em um C130J. 

 Por último, a Marruá AM 11 Rec possui capacidade máxima de carga de até 750kg, 

enquanto a Lince possui a capacidade de carga de 2000kg a 3500kg. 
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6 RESULTADO DO QUESTIONÁRIO SOBRE AS VIATURAS 

 

 A fim de auxiliar na comparação entre as duas viaturas, em questão, foi confeccionado 

um questionário, o qual visou obter dados de utilização sobre a Marruá AM 11 Rec e a Lince. 

Estas perguntas foram respondidas por militares, os quais já participaram de missões de paz da 

ONU, Força de Pacificação no Rio de Janeiro – RJ ou Operações na Fronteira. Ao final deste 

trabalho de conclusão de curso, estará anexado o questionário e respostas obtidas. 

 Pode-se perceber nas respostas atingidas que: 

- Há necessidade de substituição da Marruá AM 11 Rec pela LMV, tendo em vista que a Lince 

expandiria as possibilidades de atuação em missões, devido as suas características, como, a 

blindagem.  

-  O veículo militar da Agrale apresenta uma excelente mobilidade, entretanto, é uma viatura 

que expõe muito a guarnição, por não ser blindada e ser aberta. Com a troca desta viatura, a 

VBMT-LR irá sanar esses problemas e seria mais eficaz em terrenos acidentados, devido sua 

altura. 

- O baixo nível de segurança oferecida pela Marruá, limita muitas operações e quando alvejada, 

faz sua guarnição ter que procurar abrigo em outro local, já que não podiam permanecer dentro 

do veículo. 

- A LMV possui condições suficientes para substituir a Marruá AM 11 Rec, pois é uma viatura 

mais operacional e com tecnologia mais avançada do que a da Agrale, servindo para os demais 

combates que o EB vem participando.  

- A Lince oferecerá novas possibilidades de táticas em combates assimétricos e terrenos 

desconhecidos, além disso pode oferecer maior segurança para a guarnição, devido as 

características da viatura. 

- Projetará o exército num âmbito internacional, pois irá possuir uma viatura altamente eficaz, 

já utilizadas em diversos combates reais, como, no Iraque, Afeganistão, entre outros. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo realizar uma comparação entre dois veículos militares, 

sendo eles a Marruá AM 11 Rec e a Light Multirole Vehicle, da Iveco. Foram apresentados 

dados de cada viatura, todo conhecimento sobre elas foi retirado dos próprios manuais, e logo 

após a apresentação das características foi realizado um breve questionário, com militares que 

utilizaram estes veículos militares em operações do Exército Brasileiro.  

 Analisado o questionário, foram selecionadas algumas características militares, de cada 

viatura, para serem comparados no trabalho, tendo como principal objetivo deixar claro qual 

veículo militar melhor se adequa à missões que o EB participou, como, pacificação das 

comunidades do Rio de Janeiro e missão de paz pela ONU. 

 Fica nítido que a Lince é uma melhor viatura que a da Agrale, em questão. Tanto nos 

quesitos de blindagem, sistemas de armas e de defesa, como, no que tange as características 

técnicas das viaturas, por exemplo, capacidade máxima de carga que pode ser rebocada, 

possibilidade de ser helitransportada, aptidão para passagem de vau e ângulos de entrada e saída 

da viatura. 

 Além de ser uma viatura, com desempenho muito melhor, a LMV possui toda 

capacidade de substituir a Marruá AM 11 Rec, dentro do Exército Brasileiro. Substituição, a 

qual amplia as possibilidades de operações que a força terrestre pode realizar em território 

nacional e em missões de paz da ONU. Ademais a troca da viatura da Agrale pela VBMT-LR 

não só aumenta a amplitude de missões que o EB pode realizar, como também, fornece uma 

maior segurança aos militares da guarnição da viatura. 

 Com este veículo militar, as missões que a força terrestre vem realizando, como, atuação 

nas comunidades do Rio de Janeiro- RJ, podem ser cumpridas de uma maneira mais segura, 

eficaz e de modo mais preciso no objetivo. 

 Portanto, a Marruá AM 11 Rec precisa e deve ser substituída pela Light Multirole 

Vehicle, da Iveco, para que o Exército Brasileiro possa continuar fazendo frente as mais 

diversas missões que vem participando, as quais a Marruá deixa a desejar em questões de 

segurança e operacionalidade. 
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APÊNDICE A 

Respostas do questionário – Cap Cav Jasson 

1. Há necessidade de substituição da Marruá AM 11 REC pela VBMT-LR? Explique. 

Sim. A Marruá AM 11 REC apesar de ter apresentado uma evolução 

considerável em termos de MEM – visto que a Vtr foi montada com especificidades 

para o uso militar, enquanto suas antecessoras eram carros civis adaptados – ela não 

possui uma característica essencial dentro do contexto militar atual, a proteção blindada. 

 

2. Quais as maiores barreiras e dificuldades que a Marruá AM 11 REC pode enfrentar 

durante uma missão de pacificação?  

A falta de proteção blindada leva o comandante tático a limitar as opções, tendo 

que planejar contando com a falta da proteção, o que em certas ações, pode ser fator 

complicador. Além do fato, de que, dentro do ambiente assimétrico das Operações 

Urbanas, a tropa está pode estar constantemente exposta e sem cobertura. 

 

3. Qual o nível de segurança que a Marruá AM 11 REC oferece aos seus tripulantes? 

Explique. 

O mínimo possível. A lataria da viatura não foi preparada para servir como 

anteparo a projéteis, nada mais é do que a lataria de um carro convencional um pouco 

mais robustecida (não pelo fator proteção e sim para suportar o peso). 

 

4. A viatura Iveco LMV (Light Multirole Vehicle) do Programa de Viatura Blindada 

Multitarefa – Leve de Rodas (VBMT-LR), possui condições de substituir a viatura 

Marruá AM 11 REC? Explique.  

Sim. A viatura da Iveco tem plenas condições de substituir, mesmo que não 

represente uma solução definitiva, em termos de Material Militar de ponta, a viatura já 

apresenta uma evolução enorme no poder de combate. 

 

5. Há possibilidade de empregar a VBMT-LR em missões que a Marruá AM 11 REC não 

teria capacidade de enfrentar? Explique.  

Sim. Devido a sua proteção blindada, a viatura da Iveco, poderia, por exemplo, 

passar por rotas onde antes eram evitadas por falta de proteção. 
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6. O nível de segurança proporcionado pela VBMT-LR, aos seus tripulantes, é maior do 

que o oferecido pela Marruá AM 11 REC? Explique.  

Sim. Por conta da blindagem aplicada a viatura. 

 

7. O Exército Brasileiro vem atuando em diversas operações militares. Discorra sobre 

quais os benefícios que a VBMT-LR poderá oferecer às futuras missões que a força 

terrestre poderá atuar.  

Com a aquisição da viatura, o Exército poderá buscar novas táticas dentro dos 

ambientes assimétricos. Além de oferecer a tropa uma maior segurança frente as 

ameaças. Dará ao Cmt Tático uma maior capacidade de manobra e planejamento, 

abrangendo áreas e táticas antes evitadas em detrimento da integridade física. 
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APÊNDICE B 

Respostas do questionário – Cap Cav Arruda 

1. Há necessidade de substituição da Marruá AM 11 REC pela VBMT-LR? Explique. 

Sim, de acordo com os diversos manuais de Cavalaria do EB, a viatura leve 

prevista para compor as frações não é a Marruá AM 11 Rec, e sim uma viatura blindada 

leve, porém devido à cortes orçamentários ocorridos das últimas décadas, a Marruá foi 

adquirida. Certamente, há a necessidade de substituição dessa última por uma viatura 

blindada. 

 

2. Quais as maiores barreiras e dificuldades que a Marruá AM 11 REC pode enfrentar 

durante uma missão de pacificação?  

A maior dificuldade que a Marruá enfrenta durante as missões de pacificação é 

a falta de blindagem, acarretando uma elevada exposição da tropa. 

 

3. Qual o nível de segurança que a Marruá AM 11 REC oferece aos seus tripulantes? 

Explique. 

Nenhum, tendo em vista que essa viatura não possui nenhum tipo de blindagem. 

 

4. A viatura Iveco LMV (Light Multirole Vehicle) do Programa de Viatura Blindada 

Multitarefa – Leve de Rodas (VBMT-LR), possui condições de substituir a viatura 

Marruá AM 11 REC? Explique.  

Possui condições, pois preenche a lacuna deixada pela Marruá, no que tange à 

falta de blindagem, proteção QBRN e proteção antiminas, por exemplo. 

 

5. Há possibilidade de empregar a VBMT-LR em missões que a Marruá AM 11 REC não 

teria capacidade de enfrentar? Explique.  

Em ambiente urbano, não é em qualquer lugar que as viaturas podem chegar, 

seja pelas condições de trafegabilidade do eixo (muito estreito, por exemplo), seja pela 

exposição da tropa a um risco desnecessário. Neste sentido, certamente, diversas 

missões deixaram de ser cumpridas, ou pelas condições das viaturas, ou pela busca da 

preservação da tropa, contudo a VBMT-LR consegue dar uma segurança muito maior à 

tropa, melhorando sobremaneira a ação de choque do Pelotão, fazendo que a fração 

cumpra missões e, mitigando os riscos. 
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6. O nível de segurança proporcionado pela VBMT-LR, aos seus tripulantes, é maior do 

que o oferecido pela Marruá AM 11 REC? Explique.  

Com certeza o nível de blindagem da VBMT-LR é maior que da Marruá. Por 

exemplo: as VBMT-LR possuem blindagem das rodas até o teto, ao contrário da 

segunda que não apresenta nenhum tipo de proteção balística. 

 

7. O Exército Brasileiro vem atuando em diversas operações militares. Discorra sobre 

quais os benefícios que a VBMT-LR poderá oferecer às futuras missões que a força 

terrestre poderá atuar. 

Preservação da vida humana, que é o maior bem das Forças Armadas; Maior 

ação de choque da tropa, impactando diretamente no psicológico dos APOP e; 

Dissuasão, do Exército Brasileiro perante seus prováveis inimigos no cenário 

internacional.  
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APÊNDICE C 

Respostas do questionário – 2° Ten Cav Matheus Saar 

1. Há necessidade de substituição da Marruá AM 11 REC pela VBMT-LR? Explique. 

Sim, como modernização das viaturas e como melhoria em diversas áreas no que 

tange às possibilidades e limitações. 

 

2. Quais as maiores barreiras e dificuldades que a Marruá AM 11 REC pode enfrentar 

durante uma missão de pacificação? 

Falta de proteção para a guarnição, seja blindada ou quanto as intempereis 

climáticas (chuva e poeira) que afetam a operacionalidade da tropa e de seus 

equipamentos. 

 

3. Qual o nível de segurança que a Marruá AM 11 REC oferece aos seus tripulantes? 

Explique. 

Mínima. Não possui proteção blindada, contra minas AC e balística para a 

guarnição. 

 

4. A viatura Iveco LMV (Light Multirole Vehicle) do Programa de Viatura Blindada 

Multitarefa – Leve de Rodas (VBMT-LR), possui condições de substituir a viatura 

Marruá AM 11 REC? Explique. 

Não possuo conhecimento, das possibilidades/limitações desta viatura, 

suficiente para opinar. 

 

5. Há possibilidade de empregar a VBMT-LR em missões que a Marruá AM 11 REC não 

teria capacidade de enfrentar? Explique. 

Não possuo conhecimento, das possibilidades/limitações desta viatura, 

suficientes para opinar. 

 

6. O nível de segurança proporcionado pela VBMT-LR, aos seus tripulantes, é maior do 

que o oferecido pela Marruá AM 11 REC? Explique. 

Ao meu ponto de vista, sim. Visto que a viatura oferece maior proteção 

blindada e estrutural. 

 



36 

 

7. O Exército Brasileiro vem atuando em diversas operações militares. Discorra sobre 

quais os benefícios que a VBMT-LR poderá oferecer às futuras missões que a força 

terrestre poderá atuar. 

Projeção internacional de força da nossas FFAA, operações na faixa de 

fronteira e operações GLO. 
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APÊNDICE D 

Respostas do Questionário – 2° Sgt Cav Bochi 

1. Há necessidade de substituição da Marruá AM 11 REC pela VBMT-LR? Explique.  

No meu ponto de vista acho que seria um acerto do Exército Brasileiro. Pois, 

contaria com uma viatura blindada, para maior proteção e segurança da tropa, assim 

deixando de ser alvos fáceis em uma viatura não blindada. Apesar da Marruá possuir 

uma ótima mobilidade, sempre causava muita insegurança ao cruzar em becos e vielas 

sem proteção blindada. 

 

2. Quais as maiores barreiras e dificuldades que a Marruá AM 11 REC pode enfrentar 

durante uma missão de pacificação?  

Acredito ser a proteção blindada o ponto fraco da Marruá AM 11 REC. Pois no 

morro do alemão ela era bem ágil e eficaz. Outro ponto que ganharíamos com essa nova 

viatura seria a altura do solo, muito mais eficaz em terrenos acidentados, contra minas 

e artefatos explosivos. Utilizei mais a Marruá AM 21 ¾ Ton pois a maioria das vezes 

saía com meu GC (Grupo de Combate) composto por 5 Militares. (1 SGT, 1 CB e 3 

Soldados). 

 

3. Qual o nível de segurança que a Marruá AM 11 REC oferece aos seus tripulantes? 

Explique.  

Nível muito baixo. Pois, ela não oferece proteção blindada em nenhuma parte da 

viatura, o momento que o grupo for alvejado, deve-se procurar outro lugar para fazer 

abrigo e proteção, como acontecido com colegas de farda na mesma missão do morro 

do alemão. 

 

4. A viatura Iveco LMV (Light Multirole Vehicle) do Programa de Viatura Blindada 

Multitarefa – Leve de Rodas (VBMT-LR), possui condições de substituir a viatura 

Marruá AM 11 REC? Explique.  

Sim, total condições, pois ficaríamos com uma viatura totalmente operacional e 

com uma tecnologia atual, para combate, para reconhecimento e missões de GLO. Onde 

os militares se sentiriam muito mais seguros, devido sua proteção blindada. 
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5. Há possibilidade de empregar a VBMT-LR em missões que a Marruá AM 11 REC não 

teria capacidade de enfrentar? Explique.  

Sim, pois a VBMT-LR possui pneus mais largos e mais torque sendo assim mais 

fáceis de acompanhar blindados em morros, e em missões de resgates rápidos devido a 

sua mobilidade e poder de fogo e proteção blindada. 

 

6. O nível de segurança proporcionado pela VBMT-LR, aos seus tripulantes, é maior do 

que o oferecido pela Marruá AM 11 REC? Explique.  

Sim, devido sua proteção blindada como já havia comentado nas outras questões. 

 

7. O Exército Brasileiro vem atuando em diversas operações militares. Discorra sobre 

quais os benefícios que a VBMT-LR poderá oferecer às futuras missões que a força 

terrestre poderá atuar. 

 Vamos dar um exemplo de que o exército futuramente venha a atuar na África, 

terreno totalmente desconhecido, para nós brasileiros. Devemos possuir uma viatura 

confiável, com proteção blindada e potência de fogo, tudo embutida em uma só viatura, 

sendo a VBMT-LR a viatura ideal para tal missão, devido ela já ter sido testada em 

combate. 
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