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RESUMO

MASCHKE, Leonardo Manzano. Análise e comparação da viatura de reconhecimento marruá
e da viatura tática leve multitarefa lince visando o emprego  nos pelotões de exploradores.
Resende: AMAN, 2021. Monografia.

Este trabalho teve como objetivo analisar e comparar características entre duas viaturas de uso
militar.  Uma,  amplamente  utilizada  pelo Exército  Brasileiro,  e  outra  recentemente  produzida e
exportada, sendo elas a Viatura Tática Leve Marruá AM11 Rec e a Viatura Tática Leve Multitarefa
Lince  K2,  respectivamente.  Essa  comparação  visa  a  substituição  dos  meios  dos  Pelotões  de
Exploradores,  servindo  de  base  para  apoiar  futuras  decisões  levando  em  consideração  as
especificidades de cada viatura, possibilidades e limitações conforme as missões das frações em
questão.  Para  este  trabalho  se  tornar  possível,  foi  feita  uma  pesquisa  baseada  em  literaturas
renomadas  –  manuais,  artigos,  trabalhos  científicos,  etc  –  além  de  métodos  dedutivos  e
exploratórios, a fim de destacar capacidades técnicas e logísticas de ambas, para que sirva como
base de projetos futuros, complementando possíveis conclusões em meio administrativo da força
terrestre.  Cada  viatura  possui  vantagens  e  desvantagens,  as  quais  foram  demonstradas  neste
trabalho.

Palavras-chave: Marruá AM11 Rec. Lince. Características. Exército Brasileiro.
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ABSTRACT

MASCHKE,  Leonardo  Manzano.  Analysis  and  comparison  of  the  reconnaissance  vehicle
Marruá  and  the  Light  Multirole  Vehicle  Lynx  targeting  the  use  in  the  Reconnaissance
Platoon. RESENDE: AMAN, 2021. Monography.

This work aimed to analyze and compare characteristics between two military vehicles. One of
them widely used by the Brazilian Army and the other recently produced and exported, Marruá
AM11  reconnaissance  vehicle  and  the  Light  Multirole  Vehicle  Lynx  K2,  respectively.  This
comparison has a target on the substitution of the wherewithal from Reconnaissance Platoons, and
serves as a base to support futures decisions by the specifics  of each vehicle,  possibilities and
limitations according to the fractions relatives missions. For this work been possible, was made a
research based on renowned literatures – manuals, articles, scientific works, and more – in addition
to deductive and exploratory methods, in order to highlight technical and logistical capabilities of
both,  to  serve  as  basis  for  futures  projects,  complementing  possible  conclusions  in  the
administrative  environment  of the force.  Each vehicle  has  advantages  and disadvantages,  wich
were demonstrated in this work.

Keywords:  Reconnaissance vehicle Marruá AM11. Lynx. Characteristics. Brazilian Army.
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1 INTRODUÇÃO

A história dos Pelotões de Explorados tem início em Julho de 1940, quando foi criada a

unidade Long Range Desert Group (LRDG) – Grupo de Longo Alcance no Deserto -  pelo Exército

Britânico. Esse grupo tinha por objetivos principais infiltrar, reconhecer e realizar missões secretas

de inteligência no Norte da África, de modo motorizado, por isso o grupo era conhecido como

“Escorpiões do Deserto”, pois além de vasculhar o território inimigo com agilidade, atacavam e

sabotavam material adversário de forma silente.

 A utilização das viaturas permite à fração maior mobilidade, agilidade e rapidez em seus

movimentos e missões diversas, além de proporcionar capacidade de alcançar maiores distâncias

com materiais individuais e coletivos em maior quantidade.  O Exército Brasileiro (EB) procura

incessantemente modernizar seus materiais de emprego militar (MEM), o que expõe à necessidade

de um constante estudo não apenas tecnológico mas também histórico, a fim de estar sempre a par

dos MEM mais avançados e não cometer erros antes já cometidos, tanto pela própria força quanto

por outros países:

Com o intuito de manter a permanente capacidade operacional e contribuir com a

Base Industrial  de  Defesa  (BID),  o  Exército  Brasileiro (EB)  busca  preencher  as

lacunas de capacidade, por meio da obtenção e modernização de seus Sistemas e

Materiais de Emprego Militar (SMEM) e Produtos de Defesa (PRODE). 1

Atualmente as frações de exploradores fazem uso da Viatura Tática Leve Marruá AM-11

Rec (VTL AM-11), da Agrale, empresa brasileira com origem em 1962. Essa viatura proporciona

praticamente o mínimo necessário para a fração: mobilidade,  agilidade,  suporte de armamentos

coletivos, entre outras possibilidades. Porém, algumas de suas vulnerabilidades são a blindagem e a

vedação e proteção contra poeira e agentes químicos, biológicos, radioativos e nucleares (QBRN).

 A viatura Lince - Viatura Tática Leve Multitarefa Lince (VTLM - Veicolo Tattico Leggero

Multiruolo) de origem italiana,  empregada na Europa desde 2002, se destaca pela versatilidade,

flexibilidade, capacidade modular e sua blindagem leve que envolve os militares – blindagem do

tipo cápsula de sobrevivência.  Deste modo, a última demonstra a evolução tecnológica comentada

anteriormente, a qual se faz necessária quadro de material de um exército moderno.

O  presente  trabalho  consiste  em  avaliar  e  comparar  as  duas  viaturas  mencionadas

anteriormente no contexto das missões dos Pelotões de Exploradores, sendo o problema central da

pesquisa.  Principalmente  nos  quesitos:  características,  possibilidades  e  limitações,  blindagem,

sistema de defesa QBRN, sistemas de armas e dados técnicos. Dados e componentes técnicos que

1    BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Obtenção da Capacidade Plena da Nossa Força. Disponível 
em <http://www.epex.eb.mil.br/index.php/ocop>. Acesso em: 14 de Dez. 2020.

http://www.epex.eb.mil.br/index.php/ocop
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se fazem cada vez mais importantes nos combates atuais, ressaltando a importância para analise e

comparação com o objetivo de modernizar a Força Terrestre.

1.1 Objetivo geral

Por meio de pesquisas, doutrinas, manuais, experiências de outros militares, entre diferentes

meios, o trabalho visa comparar as capacidades e limitações das viaturas supracitadas e analisar as

consequências do emprego de cada uma nas frações de exploradores.

1.2 Objetivos específicos

Analisar e destacar os benefícios, oportunidades de melhoria da VTL Marruá AM-11 REC e

da  VTL  Multitarefa  Lince,  baseado  nas  missões  dos  pelotões  de  exploradores,  seja  nos

reconhecimentos ou nas operações de segurança. Esses aspectos mencionados abrangem , além das

possibilidades  e  limitações  no  terreno  propriamente  dito,  as  capacidades  logísticas,  ou  seja,  a

facilidade ou dificuldade no acesso a peças de reposição, manutenção, instruções, garantias, relação

custo-benefício. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

A Portaria  n°  734,  de  19  de  agosto  de  2010,  do  Comandante  do  Exército  Brasileiro,

determina  algumas  áreas  de  estudos  desejadas  pelas  Ciências  Militares,  a  qual  insere  além de

Defesa Nacional, os assuntos relacionados a Operações Militares, em que se encontra o referido

tema.

A presente  monografia  será  do  tipo  exploratória  e  dedutiva,  utilizando-se  de  pesquisas

bibliográficas,  documentais  e  descritivas,  formulando  um trabalho  qualitativo,  a  fim de  que  o

assunto sirva como base para um estudo com maior compreensão e precisão.

Para  atingir  os  objetivos  da  pesquisa,  foi  feito  um faseamento  de  forma  que  facilite  o

entendimento do trabalho, o qual se encontra no item 2.2, na página 14 deste trabalho.

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema

De  forma  a  embasar  o  estudo  direcionando  o  foco  do  trabalho  para  as  determinadas

viaturas,  utilizou-se  o  rol  de  conhecimento  adquirido  na  utilização  da  Agrale  Marruá  e  as

oportunidades de melhoria além do enquadramento e boa pontuação da viatura Lince nos requisitos
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operacionais  básicos  (ROB)  da  Viatura  Blindada  Multitarefa  Leve  de  Rodas  (VBMT-LR)

aprovados pela Portaria N° 238-EME, de 9 de dezembro de 2013. 

Para  um  melhor  entendimento,  seguem  alguns  requisitos  absolutos,  os  quais  são

indispensáveis e os desejáveis, que se possível deve conter, de forma respectiva:

ABSOLUTOS: 

a) Ser capaz de trafegar com segurança em rodovias das classes: especial, 1 (um), 2 (dois), 3 (três) e

4 (quatro) e através campo;

b) Transpor, com peso de combate, rampa longitudinal com inclinação de 60% (sessenta por cento),

subindo e descendo, com marcha à frente e marcha à ré, com parada e arranque;

c)  Transpor,  com peso  de  combate,  rampa  lateral  com inclinação  de  30  % (trinta  por  cento),

transitando com inclinação à direita e à esquerda;

d)  Transpor,  com peso de combate,  degrau de,  no mínimo,  0,35m (zero  vírgula  trinta  e  cinco

metros);

e) As guarnições das portas, das escotilhas, das torretas, dos para-brisas e dos dispositivos de visão,

devem oferecer vedação a água e a poeira;

f) Possuir, no compartimento de combate, proteção blindada à penetração de projetis 7,62x51mm

(sete vírgula sessenta e dois por cinquenta e um milímetros perfurante), disparados com elevação

de 0º (zero grau) a 30º (trinta graus), a 30m (trinta metros);

g) Oferecer  proteção à guarnição no compartimento  de combate contra  minas  de até  6kg (seis

quilos) de TNT sob qualquer roda.

DESEJÁVEIS:

a) Possuir sistema de Defesa Química, Biológica e Nuclear (DQBN);

b) Possuir sistema de detecção de incidência de raios laser sobre o carro;

c)  Ser  anfíbia,  demandando  tempo  de  preparação  inferior  a  50  min  (cinquenta  minutos)  para

navegação;

d) Possuir, no compartimento de combate, proteção blindada a estilhaços que penetrem a blindagem

básica, decorrentes de munição 12,7mm (doze vírgula sete milímetros perfurantes);

e) Possuir blindagem básica do chassi e torre, quando esta existir, que ofereça proteção em toda

viatura, contra artifícios inflamáveis do tipo “Coquetel Molotov”;

f) Possuir equipamento passivo de visão noturna no compartimento de combate para o motorista e o

atirador;

(BOLETIM DO EXÉRCITO N° 50, 2013)
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Toda a experiência brasileira no Haiti nos mostra estar faltando a essas unidades um

4X4 blindado leve, que poderia ajudar em muitas das operações, inclusive limitando

o emprego dos 6X6 e reduzindo bastante os desgastes em curso, além de dar melhor

mobilidade  para  o  tipo  de  operação  policial  que  lá  estamos  exercendo  para  as

Nações Unidas. (BASTOS, 2011, p. 78).2

A  necessidade  de  uma  viatura  com  maior  capacidade  tecnológica  e  principalmente

protetiva, se mostra em diversos Teatros de Operações, para maior ganho de eficiência e segurança.

Ainda, os Estados Unidos representam um exemplo de como aplicar as lições aprendidas.

Os  primeiros  Humvees  sem  blindagem  foram  sendo  adaptados  para  múltiplas

missões,  tendo chegado ao ponto de se  transformar  no mais  importante  veículo

blindado  de  vigilância  presentemente  em  operação  no  Iraque.  [...]  O  Humvee

passou a ser  um veículo blindado que deveria dar proteção aos  seus  ocupantes.

Várias  adaptações  e alterações  foram surgindo com os anos e  o Humvee viu a

blindagem crescer, com a adaptação de uma rude e pouco eficaz proteção e também

o  acréscimo  de  torres  equipadas  com  metralhadoras  ou  lança  granadas.

(SHOPCAR, 2010).3

Além de tudo que será comentado neste trabalho, sendo a prioridade os quesitos técnicos e

comparativos, deve-se entender que a Lei Orçamentária e o Plano Estratégico do Exército devem

estar alinhados para que ocorra uma mudança desse vulto, como dito pelo ex comandante da força

em 2017, Gen Ex Villas Bôas:

A racionalização deverá ser aplicada de forma austera e imediata em todos os níveis

organizacionais  do  Exército.  A  finalidade  desta  ação  é  priorizar  a  alocação  de

recursos humanos e materiais para a atividade-fim do Exército, a Força Terrestre. O

orçamento  disponível  deverá  ser  o  primeiro  fator  a  ser  considerado  nos

planejamentos estratégicos e setoriais. O Plano Estratégico do Exército (PEEx) e a

Lei Orçamentária devem ser os balizadores permanentes. (VILLAS BÔAS, 2017)4

2    BASTOS, Expedito C. S. Blindados no Haiti: MINUSTAH, uma experiência real. Juiz de Fora: Editora UFJF, 
2012

3    SHOPCAR. AM General vai deixar de fornecer Humvee para o exército do EUA. Disponível em 
<https://www.shopcar.com.br/noticias/am-general-vai-deixar-de-fornecer-humvee-para-o-exercito-do-/25-03-
2010/4175>. Acesso em 15 de Dez. 2020.

4 VILLAS BÔAS, E. D. C. Diretriz do Comandante do Exército 2017-2018, 2017. 

https://www.shopcar.com.br/noticias/am-general-vai-deixar-de-fornecer-humvee-para-o-exercito-do-/25-03-2010/4175
https://www.shopcar.com.br/noticias/am-general-vai-deixar-de-fornecer-humvee-para-o-exercito-do-/25-03-
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2.2 Referencial metodológico e procedimentos

A fim de alcançar os objetivos deste trabalho na comparação das viaturas das empresas

AGRALE  e  IVECO,  formulou-se  o  seguinte  problema:  uma  futura  substituição  dos  meios

utilizados para recolhimento de informes para tropa blindada, visando a evolução tecnológica dos

materiais, da segurança e da eficiência se faz necessária?

Visando uma possível resolução do questionamento, parte-se da hipótese de que a viatura

IVECO em questão  possui  boas  condições  de  substituir  a  viatura  Marruá,  da  AGRALE.  Para

demonstrar essa hipótese, a proposta da pesquisa consiste em levantar dados técnicos das viaturas

AGRALE Marruá, atualmente utilizada pelos Pelotões de Exploradores, e da IVECO LMV, uma

viatura bem avaliada internacionalmente, inseridos na perspectiva das missões realizadas por essa

tropa, além de exaltar um ganho operacional para a força terrestre.

Para efetivar a pesquisa,  foram traçados os objetivos,  sendo o geral desta monografia  a

análise e comparação das viaturas e os específicos, descritos abaixo:

- Analisar as características do emprego dos Pelotões de Exploradores;

- Analisar as generalidades e características da viatura Agrale Marruá AM11 Rec;

- Analisar as generalidades e características da viatura Iveco LMV Lince K2; e

- Comparar as possibilidades, limitações e sistemas anexos e inerentes a viaturas militares.

A presente pesquisa foi realizada com os seguintes procedimentos metodológicos: 

Primeiramente,  a  delimitação  do  tema  que  procurou  atender  necessidades  de  pesquisa

dentro da força em aspectos  tanto do combate convencional  quanto do combate  moderno com

novas tecnologias.

Por conseguinte, uma pesquisa bibliográfica foi realizada, buscando fontes como manuais

com dados técnicos das viaturas, capacidades das mesmas, generalidades das frações em questão,

artigos  e  trabalhos  renomados,  tanto  nacionais  quanto  internacionais,  que  levantaram  outros

questionamentos aprimorando assim na busca por informações e conhecimento.

Assim,  chegando  a  conclusão  do  trabalho  na  comparação  das  viaturas  no  uso da

argumentação baseada nos dados coletados anteriormente dentro da tropa alvo da pesquisa.

3 PELOTÕES DE EXPLORADORES

O Pelotão de Exploradores (Pel Exp), segundo o Caderno de Instrução 17-1-1 Pelotão de

Exploradores,  1a edição - 2002, é uma tropa leve de apoio a tropa blindada, que foi concebida

basicamente  para  missões  de  reconhecimentos  limitados  porém  de  grande  valia  para  os

comandantes  de  frações  pela  gama  de  informes  recolhidos  que  servem  de  base  para  os
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planejamentos de missões. Com isso, percebe-se a importância de enviar uma tropa desse nível ao

terreno e tê-la de volta em segurança e uma missão cumprida eficazmente. 

Para melhor entendimento, segue um quadro mostrando a composição do pelotão:

Quadro 1 – Composição do Pelotão de Exploradores

Viatura Pessoal Material 

G 

P 

C

M 

D 

O 

1o Ten (Cmt Pel) 

Lç Gr 40mm, Tmt Ls, Masc C Gas Indv, OVN, binóculo luneta 
Tir Not, mira Ls, GPS, ERC Gp II Lç Roj, câmera Tml 

Sd Exp (At Lç Gr 40mm) 

Sd Exp (Mot VBL) 

Cb Exp (At Lç Roj / Rd Op) 

2° Sgt (Adj Pel) 

Mtr L/Rep Ter, OVN Masc C Gas Indv, Dtt Min Ter, binóculo, 
luneta Tir Diu Fz, GPS, ERC Gp II, Lç Roj 

Sd Exp (At Lç Gr 40mm) 

Sd Exp (Mot VBL) 

Cb Exp (At Lç Roj / Rd Op) 

1o

G 

E 

X 

P 

3o Sgt (Cmt GE) 

Lç Gr 40mm, OVN Masc C Gas Indv, Dtt Min Ter, mira Ls, 
binóculo, luneta Tir Not Fz, GPS, ERC Gp II, Lç Roj, câmera 
Tml 

Sd Exp (At Lç Gr 40mm) 

Sd Exp (Mot VBL) 

Sd Exp (At Lç Roj / Rd Op) 

Cb Aux (Cmt 2a Pa) 

Mtr L/Rep Ter, OVN Masc C Gas Indv, ERC Gp I, Lç Roj, luneta
Tir Not Fz, bastão de Son 

Sd Exp (At Lç Gr 40mm) 

Sd Exp (Mot VBL) 

Sd Exp (At Lç Roj / Rd Op) 

2º

G 

E

X 

P 

3o Sgt (Cmt GE) 

Lç Gr 40mm, OVN Masc C Gas Indv, Dtt Min Ter, mira Ls, 
binóculo, GPS, ERC Gp II,Lç Roj, câmera Tml 

Sd Exp (At Lç Gr 40mm) 

Sd Exp (Mot VBL) 

Sd Exp (At Lç Roj / Rd Op) 

CB Aux (Cmt 2a Pa) 

Mtr L/Rep Ter, OVN Masc C Gas Indv, ERC Gp I, Lç Roj, luneta
Tir Not Fz, bastão de Son 

Sd Exp (At Lç Gr 40mm) 

Sd Exp (Mot VBL) 

Sd Exp (At Lç Roj / Rd Op) 

FONTE: BRASIL, 2014.

Cabe ressaltar ainda que o Pel Exp possui de 02 (dois) a 03 (três) Grupos de Exploradores

(G Exp).
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3.1 Emprego nas Operações

O Pelotão de Exploradores, como dito anteriormente, possui missões de muito significado e

grande  valia  para  os  níveis  estratégicos.  Com as  informações  recolhidas,  qualquer  que  seja  a

operação, prossegue-se com maiores chances de sucesso, origem da preocupação com o retorno

seguro da tropa, com o mínimo de baixas pessoais e materiais possível.

Aprofundando o conhecimento sobre o Pel Exp, serão descritas algumas das possibilidades

dos pelotões  para uma inserção nas  generalidades  desta  fração,  de  acordo com a 1a edição  da

Caderno de Instrução Pelotão de Exploradores, de 2002:

a)  Reconhecer 01(um) eixo em situação normal ou até 02(dois) eixos, excepcionalmente;

b)  Reconhecer em uma localidade frente de até 04 (quatro) quarteirões;

c)  Estabelecer e manter até 04(quatro) pontos de ligação;

d)  Mobiliar  e operar até  03(três) Postos de Observação (PO) de longa duração, antes das

posições avançadas do inimigo (Pos Avç Ini) e até 04 (quatro) PO de curta duração, após as Pos

Avç Ini por meio de infiltração tática;

e)  Solicitar e ajustar missões de tiro para elementos de apoio de fogo terrestre e aéreo;

f)  Realizar Patrulhas (Pa);

g)  Realizar a segurança de instalações de pequeno vulto; e

h)  Realizar escolta de comboio (Esct Cbo) de pequenas dimensões (de 10 a 20 viaturas).

Destacam-se  os  reconhecimentos  e  a  realização  de  patrulhas,  que  mostram  a

operacionalidade da tropa, remontando as origens desta com o Long Range Desert Group (LRDG),

em 1940.

O reconhecimento é a busca direta por informes que tenham valor militar, sobre a

região de operações (R Op) e o inimigo (suas atividades e meio). Dos informes

obtidos, são produzidas informações de combate, as quais permitirão ao comando

realizar o planejamento e a condução de sua manobra. (BRASIL, 2006)5

Além  das  possibilidades  descritas  acima,  a  Caderneta  de  Operações  do  Pelotão  de

Exploradores de 2014, elaborada pelo Centro de Instrução de Blindados General Walter Pires e

revisada  pelo  Comando  de  Operações  Terrestres,  explicita  as  limitações  da  fração  como

vulnerabilidades a ataques aéreos, armamento anti-carro e minas terrestres, terrenos pedregosos,

pantanosos e cobertos e a grande necessidade de suprimentos classe V (armamento e munição) e III

(combustíveis e lubrificantes) e constante manutenção dos meios locomotivos e reposição de peças.

5   BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. CI-2-36/1: O Pelotão de Cavalaria Mecanizado. COTER, 2006
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Após a analise sumária do pelotão em questão, perceber os tipos de missões designadas ao

mesmo,  algumas  possibilidades  e  limitações,  será  dado início  à  análise  das  viaturas  visando o

emprego no Pelotão de Exploradores, principal alvo da presente pesquisa.

4 VIATURA TÁTICA LEVE MARRUÁ AM-11 REC

4.1 Generalidades

Figura 1 -  Agrale Marruá

Fonte: https://www.agrale.com.br/pt/utilitarios-militar/agrale-marrua-am11-vtl-recton-2

Segundo o setor institucional  por meio do sitio eletrônico  da Agrale  (2010),  a  empresa

nacional, com suas origens em 1962, durante anos dedicou-se no projeto Marruá, juntamente com

funcionários da empresa Engesa, outra empresa nacional com o foco de produção no setor bélico,

porém falida na época. Essa viatura leve de reconhecimento teve por objetivo mobiliar as tropas

mecanizadas e motorizadas do Exército Brasileiro, com início entre 2006 e 2010.

O projeto, por seu custo benefício, e suas características mínimas atenderem as necessidades

da força, foi um ganho considerável tanto por parte da empresa quanto por parte do EB. E para

atingir  os objetivo foram muitos testes,  como esclareceu o diretor  super-intendente de 2006 da

Agrale, Hugo Zattera:

Desde  2003,  os  nossos  veículos  estão  sendo  testados  pelas  Forças  Armadas

brasileiras  nas  mais  diversas  aplicações.  Foram  mais  de  60  mil  quilômetros  e

situações extremas, que resultaram, em julho do ano passado, na homologação do

Agrale Marruá (HUGO ZATTERA, 2006) 6

6 ZATTERA, Hugo. AGRALE.  AGRALE VENDE PRIMEIRAS UNIDADES DO JIPE MARRUÁ PARA O 
EXÉRCITO BRASILEIRO. Disponível em<https://www.agrale.com.br/pt/imprensa/noticias/detalhes/156/agrale-
vende-primeiras-unidades-do-jipe-marrua-para-o-exercito-brasileiro#.X_RIWJNKhQI>. Acesso em 05 Jan. 2021.

https://www.agrale.com.br/pt/imprensa/noticias/detalhes/156/agrale-vende-primeiras-unidades-do-jipe-marrua-para-o-exercito-brasileiro#.X_RIWJNKhQI
https://www.agrale.com.br/pt/imprensa/noticias/detalhes/156/agrale-vende-primeiras-unidades-do-jipe-marrua-para-o-exercito-brasileiro#.X_RIWJNKhQI
fonte:%20https://www.agrale.com.br/pt/utilitarios-militar/agrale-marrua-am11-vtl-recton-2
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4.2 Características

Seguem algumas imagens com características e dados técnicos da viatura:

Figura 2 –  Ângulo de ataque/saída 

Fonte: Manual do proprietário Marruá AM11 REC

A Figura 2 ilustra os ângulos máximos que a viatura pode transpor algum obstáculo sem

que sofra danos nos para-choques dianteiro e traseiro.

Figura 3 – Rampa máxima e inclinação lateral

Fonte: Manual do proprietário Marruá AM11 REC

A  Figura  3  apresenta  ângulos  de  máxima  capacidade  para  trânsito  da  viatura  sem

problemas, com o risco de capotamento, por exemplo.



19

Figura 4 – Desempenho

Fonte:https://www.agrale.com.br/pdf/pt/

utilitarios_militar_agrale_marrua_am11_vtl_rec_ton_2.pdf?date=1558808881

Figura 5 – Dimensões, pesos e capacidades

Fonte:  

https://www.agrale.com.br/pdf/pt/utilitarios_militar_agrale_marrua_am11_vtl_rec_ton_2.pdf?

date=1558808881

Para fins de comparação, cabe ressaltar que a viatura em questão não possui sistema de

defesa QBN e blindagem, e o sistema de armas é composto por uma torre no compartimento do

atirador com capacidade para uma metralhadora MAG 7,62 mm com giro de 360º além de espaço

para acoplar lançadores de míssil anti-carro ou canhão sem recuo, localizado no seu interior, na

parte traseira da viatura, próximo aos pés do atirador.

https://www.agrale.com.br/pdf/pt/utilitarios_militar_agrale_marrua_am11_vtl_rec_ton_2.pdf?date=1558808881
https://www.agrale.com.br/pdf/pt/utilitarios_militar_agrale_marrua_am11_vtl_rec_ton_2.pdf?date=1558808881
https://www.agrale.com.br/pdf/pt/utilitarios_militar_agrale_marrua_am11_vtl_rec_ton_2.pdf?date=1558808881
https://www.agrale.com.br/pdf/pt/utilitarios_militar_agrale_marrua_am11_vtl_rec_ton_2.pdf?date=1558808881
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Figura 6 – Exposição da guarnição

Fonte: https://www.defesanet.com.br/br_ar/noticia/23810/BR-AR---Operacao-Guarani-2016/

A  viatura  da  Agrale,  como  característica  principal  para  viaturas  leves  militares,  é  um

veículo com tração 4x4, porém o acionamento dessa deve ser feito manualmente em alavancas nas

rodas dianteiras, expondo ainda mais os tripulantes no terreno caso necessário o acionamento.

Com a análise  das imagens anteriores,  pode-se perceber  as vulnerabilidades  comentadas

além  de,   possível  de  ser  observado  na  Figura  6,  o  nível  de  operacionalidade  reduzido  em

momentos de chuva ou de muita poeira em outros casos.

Contudo,  a  viatura  ainda  traz  uma  boa  relação  custo-benefício,  fácil  manutenção  com

poucos componentes e uma robustez elevada.

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[...].7

7 AGRALE. Empresa. Manual do proprietário MARRUÁ AM10 REC / 11 REC. 29 p.

https://www.defesanet.com.br/br_ar/noticia/23810/BR-AR---Operacao-Guarani-2016/
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5 VIATURA TÁTICA LEVE MULTITAREFA LINCE K2

5.1 Generalidades

Figura 7 – VBMT Lince

Fonte: https://www.cibld.eb.mil.br/index.php/periodicos/escotilha-do-comandante/598-escotilha-

144

De acordo com o departamento institucional da empresa Iveco (2012), a Viatura Blindada

Multi Tarefa  Leve Sobre Rodas (VBMT-LSR) Lince K2 é desenvolvida por um dos segmentos da

empresa chamado de Iveco Defense Vehicles, o qual é voltado para a produção de meios na área

bélica,  podendo se viaturas  blindadas  ou não com a ressalva de,  em geral,  serem sobre rodas,

aprimorando e buscando inovações para o cenário militar.

Essa  viatura  surgiu  de  acordo  com,  além  dos  requisitos  básicos  operacionais,  as

necessidades  sofridas  durante  anos  em  conflitos,  experiências  e  aprendizados  colhidos  nos

combates  convencionais  entre  exércitos  diferentes,  com  a  ajuda  ainda  do  grande  avanço

tecnológico atual.

Os  Teatros  de  Operações  são  diversos,  com  diferentes  características.  Essa  viatura  foi

desenvolvida com formas de se adaptar nos possíveis cenários com sua capacidade modular, além

de prover segurança a guarnição em amplo aspecto.

https://www.cibld.eb.mil.br/index.php/periodicos/escotilha-do-comandante/598-escotilha-144
https://www.cibld.eb.mil.br/index.php/periodicos/escotilha-do-comandante/598-escotilha-144
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5.2 Características

 Seguem algumas imagens com características e dados técnicos da viatura:

Figura 8 – Dados técnicos LMV

Fonte: https://www.ivecodefencevehicles.com/Pages/Products/lmv.aspx

Figura 9 – Dados técnicos LMV

Fonte: https://www.ivecodefencevehicles.com/Pages/Products/lmv.aspx

https://www.ivecodefencevehicles.com/Pages/Products/lmv.aspx
https://www.ivecodefencevehicles.com/Pages/Products/lmv.aspx
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Segundo o Capitão do Exército Brasileiro Anderson Medeiros Demutti, na revista Ação de

Choque,  nº  18 (2020),  além dos dados apresentados acima,  a viatura possui blindagem padrão

OTAN (Organização  do Tratado  do Atlântico  Norte)  STANAG8 4569,  nível  3.  Cabe  ressaltar

também a possibilidade de instalar sistema de defesa QBRN. Além disso, a viatura possui uma

transmissão do tipo automática, que permite maior agilidade na movimentação da mesma por parte

do motorista. Como mais um dado passível de comparação, a viatura traz a capacidade de suportar

até 6 kg de explosivos em ação direta nas rodas. A VBMT -LSR Lince possui uma capacidade que

permite algumas versões serem equipadas com sistemas de armas estabilizadas ou torres giratórias

simples com reparo para metralhadora MAG 7,62 mm ou 0.50.

Ainda, tratado na referida revista, a viatura possui diversos sistemas de defesa, capacitando

alto nível de segurança para a guarnição. Porém essa traz pouca visibilidade por ser um ambiente

mais fechado, impedindo a visão alongada do terreno. Bem como alto custo para reposição de

peças essenciais para bom desempenho, como por exemplo um vidro, que apresenta rachaduras ao

receber impactos balísticos, impossibilitando a visão do motorista ou do chefe de viatura.

A capacidade  modular,  não somente serve para sistemas de armas,  mas também para a

blindagem, como pode ser visto na imagem a seguir:

Figura 10 – Blindagem modular 

Fonte: https://www.forte.jor.br/2019/10/09/o-lmv-em-detalhes-parte-3/

8 A blindagem STANAG 4569 de nível 3 tem sua capacidade mensurada e sua respectiva classificação, por suportar 
impactos de munição 7,62 x 51 mm a 30 m de distância com uma velocidade de 930 m/s.

https://www.forte.jor.br/2019/10/09/o-lmv-em-detalhes-parte-3/
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Essa  característica  serve  para  balancear  a  blindagem com carga  transportada.  Em uma

missão  que  requer  maior  segurança,  opta-se  por  mais  blindagem,  porém reduzindo o  material

transportado. O contrário se faz válido também (CAIAFA, Roberto. 2018).

Percebe-se que a modularidade de blindagem se encontra  apenas  no que é chamado de

‘célula de sobrevivência’, explicada de melhor forma nas imagens que prosseguem:

   Figura 11 – Célula de sobrevivência Figura 12 – Célula de sobrevivência

Fonte: https://www.forte.jor.br/2019/10/08/o-lmv-em-detalhes-parte-2/

Segundo a IVECO (2018), essa célula de sobrevivência se limita ao compartimento onde é

transportada  a  guarnição  do  veículo,  assim  evitando  maior  peso  da  viatura  e  protegendo  os

militares.

A empresa, que já demonstrou sua capacidade em veículos militares como pode ser visto no

Projeto  Guarani  do  Exército  Brasileiro,  busca  sempre  atender  as  necessidades  dos  clientes

conforme lições aprendidas. Essa afirmação pode ser constatada em parte de um texto traduzido,

escrito pela própria empresa no sitio de publicidade: 

A empresa, portanto, implementou um programa de desenvolvimento de produto

com  foco  na  entrega  de  melhorias  incrementais,  geralmente  a  partir  de  lições

aprendidas no campo, mantendo a excelência do design básico. A quarta geração do

LAV (Veículo Blindado Leve)  adquirido  pelas  Forças  Armadas da Noruega  no

início de 2013 demonstrou a capacidade do projeto do LMV em acomodar uma

variedade  de  desenvolvimentos  exigidos  pelo  usuário. Um  dos  benefícios  mais

importantes  foi  um aumento  da  carga  útil  de  cerca  de  40% para  cerca  de  1,5

toneladas, dependendo da configuração do veículo. A última evolução do LMV, o

https://www.forte.jor.br/2019/10/08/o-lmv-em-detalhes-parte-2/
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LMV2  lançado  na  Eurosatory  2016,  continua  a  expandir  as  funções  que  pode

desempenhar, proporcionando melhor desempenho,  maior confiabilidade e maior

conforto para a tripulação.9

Como comentado anteriormente, baseado nas afirmações e comentários da própria empresa

e pesquisas renomadas, a parte superior da viatura pode comportar uma escotilha, uma torre para

atirador  ou até  mesmo um sistema de armas remotamente  controlado,  assim como o usado na

VBTP Guarani. (IVECO. 2018).

Figura  13 – Possíveis torres para o LMV

Fonte: https://www.infodefensa.com/latam/2016/05/10/noticia-exercito-brasileiro-testa-estacao-

armamento-plasan.html

A figura mostra, primeiramente, a torre PLATT. Essa torre fornece proteção ao atirador em

todas direções, incluindo na parte superior, evitando que estilhaços atinjam o militar na posição,

permitindo ainda a acoplagem de uma metralhadora MAG 7,62 mm. (CAIAFA, Roberto. 2016). 

Por conseguinte, apresenta-se a torre REMAX, da empresa ARES. Esse sistema de arma

remotamente controlado foi apresentado na VBTP Guarani. Torre que permite o acoplamento de

metralhadora  MAG 7,62 mm,  caso  seja  desejado  um poder  de  fogo de  menor  destruição,  ou

metralhadora  com calibre  de  12,7  mm (.50),  caso  seja  necessário  maior  poder  de  destruição.

(ARES, 2016).

Ainda,  a  torre  REMAX possui  um sistema de pontaria  composto  por  meios  optrônicos

(visão  termal  e  infra-vermelho),  facilitando  o  engajamento  no  alvo  desejado,  maximizando  a

expectativa de impacto. (ARES, 2016).

9 Iveco Defense Vehicles. IVECO. Empresa. LMV VEÍCULO MULTIROLE LEVE. Disponível em 
<https://www.ivecodefencevehicles.com/Pages/Products/lmv.aspx>. Acesso em 9 Jan. 2021.

https://www.ivecodefencevehicles.com/Pages/Products/lmv.aspx
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Essas possibilidades da viatura,  demonstram a gama de armamentos  que a mesma pode

conduzir para o combate, possibilitando melhor desempenho da fração no engajamento de alvos,

caso necessário, de acordo com as ordens do escalão superior. 

De acordo com Roberto Caiafa, da revista de industrias, defesa e segurança da Espanha e

América, Infodefensa, essa acoplagem é alvo de análises, testes e visão de futuro:

Na última semana do mês de abril,  a  Diretoria de Fabricação (DF) do Exército

Brasileiro (EB), Realizou a integração e testes de engenharia da viatura Iveco LMV-

BR com  a  estação  de  armas  remotamente  controlada  giro-estabilizada  ARES

REMAX, visando sua homologação.[…] Esses testes fazem parte da campanha de

homologação da  Viatura  Blindada  Multitarefa,  Leve  de  Rodas  (VBMT-LR)[…]

dentro do Programa Estratégico do Exército (PEE) Guarani, subprograma Projeto

Viaturas 4x4.10

Figura  14 -  LMV equipada com REMAX                   Figura 15 – Meios optrônicos

Fonte: http://www.epex.eb.mil.br/index.php/ultimas-noticias/340-exercito-brasileiro-estuda-a-

compra-de-um-numero-maior-que-o-previsto-inicial-das-lmv-s-iveco

Os  dados  apresentados  dessa  viatura  mostram  a  capacidade  da  mesma  em  diferentes

Teatros  de  Operações.  A  robustez  juntamente  com  segurança  e  tecnologia  garantem  maior

rendimento de uma tropa a qual faz uso dessa LMV.

10 CAIAFA, Roberto Valadares. Exército Brasileiro testa veículo da Iveco LMV equipado com Ares Remax. 
Disponível em <https://www.infodefensa.com/latam/2020/05/04/noticia-exercito-brasileiro-testa-veiculo-iveco-
equipado-remax.html>. Acesso em 13 de Jan de 2021.

http://www.epex.eb.mil.br/index.php/ultimas-noticias/340-exercito-brasileiro-estuda-a-compra-de-um-numero-maior-que-o-previsto-inicial-das-lmv-s-iveco
http://www.epex.eb.mil.br/index.php/ultimas-noticias/340-exercito-brasileiro-estuda-a-compra-de-um-numero-maior-que-o-previsto-inicial-das-lmv-s-iveco
https://www.infodefensa.com/latam/2020/05/04/noticia-exercito-brasileiro-testa-veiculo-iveco-equipado-remax.html
https://www.infodefensa.com/latam/2020/05/04/noticia-exercito-brasileiro-testa-veiculo-iveco-equipado-remax.html
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6 COMPARAÇÃO ENTRE AS VIATURAS

A partir deste tópico a ênfase será na comparação das viaturas, ressaltando pontos positivos

e negativos dos seguintes aspectos: características, possibilidades e limitações, blindagem, sistema

de defesa QBRN, sistema de armas e dados técnicos. Esses fatores foram selecionados para fins de

comparação,  pois  além de  compor  os  principais  requisitos  de  uma viatura  militar,  destacam a

importância da presença do sistema tratado nas operações da fração. Tópico tratado à luz do todo

comentado anteriormente, manuais, artigos científicos, experiências e outras fontes.

6.1 Características, possibilidades e limitações

Para iniciar a comparação entre as viaturas, será mostrado um quadro com as principais

características de ambas:

Quadro 2 – Comparativo de características

Itens analisados VBMT-LSR Lince Marruá AM11 Rec

Comprimento 4,8 m 4,7 m

Largura 2,3 m 2,5 m

Altura 2,2 m 2,3 m

Peso 8,1 ton 3,7 ton

Potência 195 cv 150 cv

Tração 4x4 Integrada Acionamento manual

Pneu toroidal Possui Não possui

Tripulação 5 4

Fonte: AUTOR, 2021.

Primeiramente, voltam-se as vistas para as medidas, o que não diferem muito uma da outra

nos modelos comentados.  Porém ao notar a diferença de peso entre ambas, nota-se o quanto o

LMV da Iveco se ressalta nessa característica. Esse fato ocorre não somente pela blindagem, mas

também pelos avançados sistemas que compõem a viatura.

Mais adiante, percebe-se a robustez mecânica do LMV comparado a Marruá, necessária em

combate, que provem de um motor 3.0 turbo-diesel, uma versão militar que permite atingir até os
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195 cv, como mostrados no Quadro 2. Além disso o LMV possui transmissão automática, com

versões de 6 ou 8 velocidades.

O Capitão Anderson Medeiros Demutti explicitou mais informações do LMV, sobre suas

características, na revista Ação de Choque, nº 18, no ano de 2020:

A  adaptabilidade  às  diversas  operações  é  fruto,  também,  de  características

embutidas propositalmente na LINCE desde o início do projeto. Foram pensadas

algumas  medidas  passivas  para  reduzir  as  assinaturas  térmica  (ex:  sistema  de

exaustão), acústica (ex: motor) e visuais (ex: baixa silhueta).11

A VBMT-LSR Lince atende diversas necessidades da tropa que busca alto rendimento e

eficiência compilados com maior segurança.

6.2 Blindagem

A  viatura  da  Agrale,  Marruá  AM11  Rec  visivelmente  não  possui  qualquer  tipo  de

blindagem, o que possibilita o veículo ser mais leve, além de viabilizar maior campo de visão do

terreno para a tripulação, facilitando o reconhecimento. Por outro lado, expõe os militares de forma

a deixa-los vulneráveis a ataques inimigos e ainda de agentes naturais como chuva, poeira e outros.

(BUENO, William. 2019).

Assim como explicitado no presente trabalho, a VBMT-LSR Lince possui sua blindagem

modular que permite a adaptação à missão a qual está inserida. 

Sabe-se que a busca pela proteção da tropa é contínua. Adaptações em modelos da Agrale

foram feitas pelo EB buscando essa característica, como exposto abaixo na Figura 16:

Figura 16 – Marruá adaptada

Fonte: https://www.defesanet.com.br

11 DEMUTTI. Anderson Medeiros. A implantação da VBMT-LSR no rol da tropa blindada nacional e seus 
impactos para a Cavalaria Mecanizada. Nº 18. De 9 de Outubro de 2020. Acesso em 15 de Jan. de 2021.

https://www.defesanet.com.br/mout/noticia/31594/Marrua---Blindagem-para-atuar-na-Intervencao-Federal-da-Seguranca-Publica-no-Rio-/
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Por mais robusta que seja a viatura da Agrale, uma blindagem improvisada pode causar

danos ao adicionar  pesos não compatíveis,  ao mesmo tempo em que expõe os tripulantes  com

blindagens que podem não ter o efeito esperado.

Com base nesse projeto de implementação de blindagens nas viaturas da Agrale, para a

intervenção  federal  no  Rio  de  Janeiro,  além  de  lições  aprendidas  e  a  comentada  busca  por

segurança e avanço na tecnologia,  a Agrale criou o projeto de criação da Marruá AM200, que

ofereceu para as Forças Armadas e auxiliares.

Figura 17– Viatura Blindada Marruá  AM200 oferecida ao Exército Brasileiro

Fonte: http://multimidia.agrale.com.br

A blindagem sem dúvidas é o sistema de proteção de maior eficiência, porém com o avanço

tecnológico deve-se buscar melhorias tão relevantes quanto essa apresentada.

Para se comparar blindagem, leva-se em consideração o peso do veículo, o que leva ao

‘paradoxo do reconhecimento’ apresentado pelo então Capitão Odilson de Mello Benzi, em 2013:

Figura 18 – Paradoxo do Reconhecimento

Fonte: https://www.defesanet.com.br

https://www.defesanet.com.br/
http://multimidia.agrale.com.br/
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Ao retirar blindagem, tem-se um veículo mais leve, consequentemente mais fugaz de maior

dificuldade  de  ser  engajado,  porém  expondo  a  fração  a  menor  capacidade  de  sobrevivência.

Ademais, aumentar a capacidade de sobrevivência significa aumentar a blindagem, juntamente com

o peso, deixando o veículo mais lento, mais fácil de ser engajado.

A partir disso, tem-se o motivo principal para a característica modular da viatura estudada.

Ponto extremamente positivo para a Cavalaria do Exército Brasileiro.

6.3 Sistema de defesa QBRN

Novamente  volta-se  a  comentar  sobre  avanço  tecnológico.  Os  armamentos  utilizados

avançam em todos os sentidos.  Para isso, cresce de importância a defesa contra a maior gama

possível de diferentes tipos de ataques.

A Marruá AM11 Rec não possui sistema de defesa química, biológica, radioativa e nuclear.

A capacidade de instalação de uma proteção dessa torna-se difícil  por se tratar de uma viatura

completamente aberta, exposta ao ambiente externo. (BUENO, William. 2019).

A VBMT-LSR Lince possui capacidade de implementação de um sistema de proteção em

suas versões, capacitando o veículo a atuar em locais contaminados por agentes dessa natureza.

(BUENO, William. 2019).

6.4 Sistema de armas

Ao realizar uma análise da situação atual, os Teatros de Operações, os tipos de missões

realizadas,  os diferentes  ambientes  operacionais e outros aspectos,  percebe-se a importância  de

avançados sistemas de armas com maior eficiência. 

As  capacidades  bélicas  das  viaturas  se  diferem  consideravelmente.  Muito  se  deve  às

inovações tecnológicas implementadas no meio militar. A Marruá AM11 Rec oferece uma torre

para o atirador  com reparo de metralhadora MAG 7,62 mm com possibilidade de 360º de rotação,

além  de  suporte  para  armamento  anti-carro  ou  canhão  sem  recuo  e  lançador  de  fumígeno.

(AGRALE, 2010).

A viatura leve da Iveco, oferece o avançado sistema de armas remotamente controlado,

REMAX, já utilizado nas VBTP Guarani, da mesma empresa, adquiridos recentemente pelo EB, ou

a possibilidade  da instalação da torre  PLATT, comentada  e  ilustrada em tópicos  anteriores  do

presente trabalho (ambos com capacidade para armamentos de calibres 7,62 mm ou 12,7 mm),

além de lançadores de fumígenos e sistemas de observação diurna ou noturna. (IVECO, 2016)
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6.5 Dados Técnicos

Neste tópico, serão comparados dados técnicos apresentados nas imagens presentes neste

trabalho. Para facilitar o entendimento, será apresentado um quadro a seguir:

Quadro 3 – Comparativo de dados técnicos

Itens analisados VBMT-LSR Lince Marruá AM11 Rec

Ângulo de entrada 54º 42º

Ângulo de saída 44º 44º

Vau sem preparação 850 mm 600 mm

Carga máxima 2000 kg – 3500 kg 750 kg

Fonte: AUTOR, 2021.

Primeiramente,  percebe-se  os  ângulos  de entrada  e  saída.  São valores  que  mostram os

limites que as viaturas são capazes de abordar obstáculos sem causar danos à viatura,  ou seja,

quanto maior o ângulo, o valor, maior o obstáculo poderá ser.

Por conseguinte, nota-se a profundidade limite que um vau pode ter para que seja realizada

uma travessia segura sem preparação prévia da viatura. Cabe ressaltar ainda que a VBMT-LSR

Lince, com preparação de travessia de vau, pode transpor uma massa de água de até 1500 mm.

O último item do Quadro 3, mostra a possibilidade de carga máxima que cada viatura pode

transportar, seja no interior da viatura ou em reboques. A diferença marcante entre ambas, vem da

necessidade  da  viatura  da  Iveco  de  carregar  sua  blindagem  além  dos  sistemas  de  armas  e

segurança.
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7 CONCLUSÃO

A  presente  pesquisa  teve  como  objetivo  comparar  duas  viaturas  militares  visando  o

emprego nos Pelotões de Exploradores, importante tropa com o reconhecimento como principal

missão, tornando possível maior eficiência no uso da tropa blindada. Para que fosse possível a

realização  da  pesquisa,  buscou-se  fontes  renomadas  nacionais  e  internacionais,  inspirando-se,

inclusive,  em tropas  estrangeiras  de  reconhecimento  operacionais  e  equipadas  com excelentes

materiais de emprego militar.

Primeiramente,  considerando as características,  possibilidades  e limitações da viatura da

Agrale, atualmente utilizada pelo Exército Brasileiro, tem-se um bom desempenho, baixo custo e

assim maior benefício. Porém, existe a necessidade do avanço tecnológico de acordo com o avanço

dos combates. Defesas necessárias de acordo com armamentos utilizados na atualidade e ambientes

mais complexos. As capacidades da viatura LMV Lince K2 remontam as necessidades da tropa nos

Teatros de Operações, ganhando maior confiabilidade em relação a Marruá AM11 Rec, da Agrale.

Por conseguinte, toma-se por base a blindagem, fator cada vez mais essencial nos combates

modernos, devido a exposição da tropa nos ambientes voláteis, incertos, complexos e ambíguos. É

notória  a  necessidade  da  blindagem  ao  perceber  as  adaptações  da  VTL  Marruá  com  placas

improvisadas  servindo  de  blindagem.  Esse  fator,  mais  um que  é  ressaltado  pela  LMV Lince,

presente de forma modular na viatura da Iveco, permite adaptações seguras e previstas, mantendo a

eficiência da viatura garantida por fábrica.

Na sequência comparativa, tem-se o sistema de defesa QBRN, que torna-se um importante

sistema quando inserido nos combates atuais, visto a maior facilidade ao acesso a esse tipo de

armamento. O avanço tecnológico atinge não somente forças amigas, o que deve ser levado em

consideração. A VTL Marruá dificulta a instalação de um sistema de defesa desse tipo por ser uma

viatura aberta, projetada para oferecer maior facilidade no embarque e desembarque, maior campo

de visão. A LMV Lince,  por se tratar de uma viatura cerrada,  possui esse sistema, elevando a

eficiência no campo de batalha.

A  seguir,  leva-se  em  consideração  o  sistema  de  armas.  Um  sistema  avançado,  está

diretamente ligado a eficiência, ou seja, ao uso mínimo dos meios com máximo de aproveitamento.

A VTL Marruá depende muito do militar em função de atirador, o qual fica totalmente exposto na

viatura. Com o sistema da ARES, a torre REMAX, a viatura da Iveco possibilita, além da proteção

ao atirador, visão termal, zoom óptico, e outras características que aumentam o aproveitamento da

função, tornando a busca por informes mais precisa e eficaz.

Por  último,  os  dados  técnicos  de  cada  viatura.  Ângulos  de  ataque  e  saída  sem muita

diferença, passagem de vau sem preparação, entre outros. O dado de maior relevância é o peso de
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ambas.  Uma diferença considerável,  pois interfere em passagem em pontes,  consumo, e outros

aspectos. Nesse quesito, a VTL da Agrale mostra melhores condições de trafegabilidade devido seu

peso não interferir tanto quando se trata de passagens com limite de peso.

Após a comparação dos quesitos, com o devido embasamento na pesquisa, busca de dados,

informações para que fosse possível concluir este trabalho, pode-se dizer que a VBMT-LSR Lince

possui plenas capacidades de desempenhar com maior eficiência e segurança as funções táticas

atribuídas,  além  de  oferecer  maior  possibilidade  de  aperfeiçoar  a  tropa  no  tocante  ao

aperfeiçoamento técnico profissional em diferentes áreas da tecnologia bélica.
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