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RESUMO 

 

KIST, Patric Schubert. Possibilidade de emprego da VBCCC Leopard 1 A5 BR em 

operações noturnas. Resende: AMAN, 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar as possibilidades de emprego da VBCCC Leopard 1 

A5 BR em operações noturnas, bem como comparar essas possibilidades com os principais 

carros de combate da Argentina e do Chile. Foram realizadas várias pesquisas bibliográficas e 

documentais que nos mostraram que os equipamentos instalados tanto nos carros de combate 

utilizados pelo Brasil quanto nos carros de combate utilizados pelos Argentinos e Chilenos 

possibilitam que eles operem em ambientes com restrição de luminosidade. Os equipamentos 

de visão noturnas utilizados por esses exércitos evidenciam certas defasagens tecnológicas 

frente aos exércitos europeus, por exemplo, onde seus carros de combate além de possuírem 

sistemas de defesa ativos e passivos trazem as mesmas condições de emprego das suas 

viaturas durante o dia e durante a noite. Analogamente infere-se que nos combates quem 

consegue combater de forma continuada obtém uma supremacia no campo de batalha e 

aumenta, assim, exponencialmente as suas possibilidades de êxito frente a um inimigo que 

não possui as mesmas características. 

 

Palavras-chave: Combate Noturno. Equipamento de Visão Noturna (EVN). VBCCC Leopard 

1 A5 BR. 

 

  



 
 

RESUMEN 

 

KIST, Patric Schubert. Posibilidad de empleo de VBC / CC Leopard 1 A5 BR en 

operaciones nocturnas. Resende: AMAN, 2017. Trabajo de Conclusión de Curso. 

 

Este trabajo tiene por objetivo analizar las posibilidades de empleo de la VBC / CC Leopard 1 

A5 BR en operaciones nocturnas así como comparar esas posibilidades con los principales 

coches de combate de Argentina y Chile. Se realizaron varias investigaciones bibliográficas y 

documentales que nos mostraron que los equipos instalados tanto en los carros de combate 

utilizados por Brasil como en los carros de combate utilizados por los Argentinos y Chilenos, 

posibilitan que ellos operen en ambientes con restricción de luminosidad. Los equipos de 

visión nocturna utilizados por estos ejércitos evidencian ciertos desfases tecnológicos frente a 

los ejércitos europeos, por ejemplo, donde sus carros de combate además de poseer sistemas 

de defensa activos y pasivos traen las mismas condiciones de empleo de sus vehículos durante 

el día y durante la jornada Noche. Se anhela que en los combates que logra combatir de forma 

continuada obtiene una supremacía en el campo de batalla y aumenta exponencialmente sus 

posibilidades de éxito frente a un enemigo que no posee las mismas características. 

 

Palabras clave: Combate nocturno. Equipo de visión nocturna (EVN). VBC / CC Leopard 1 

A5 BR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro vem reformulando sua doutrina e capacitando seu material 

humano. Para isso não basta apenas a capacitação, mas também a implementação de materiais 

adequados com tecnologias embarcadas que sejam referência frente aos principais problemas 

encontrados no mundo moderno. 

Como protagonistas das grandes decisões do combate, as Brigadas Blindadas estão 

vocacionadas para os conflitos que exigem grande ação de choque (BRASIL, 2014a). A fim 

de cooperar com esse protagonismo, o Brasil decidiu por renovar sua frota blindada e 

introduzir no país um novo conceito de blindados dotados de capacidade de combater, ainda 

que com limitações, durante o período noturno. 

As necessidades de combater durante a noite surgem no final do século passado 

quando se percebeu que quem operava durante a noite com as mesmas capacidades que 

operava durante o dia destruiria o inimigo com muito mais facilidade, visto as características e 

limitações que esse combate impõe (GRAHAM, 1985 apud ARRUDA, 2015). 

A VBCCC Leopard 1 A5 BR chegou ao Brasil com a finalidade de modernizar e 

atender a nova doutrina de defesa – Doutrina Delta. A Força Terrestre a fim de corroborar 

com a Doutrina Delta e seguindo o processo de modernização criou no final do ano de 1996, 

por meio da portaria ministral nº 656, o Centro de Instrução de Blindados – CIBld. Como 

primeira ação da modernização, foi trazido ao Brasil o CC Leopard 1 A1 e o CC M-60 A3 

TTS substituindo os obsoletos carros de combate M41 da década de 1960 (SOUZA JUNIOR, 

2010). 

Com a implementação dos novos carros de combate e a introdução do CIBld no 

cenário nacional ocorreu um salto tecnológico considerável. A partir de então foi dada grande 

ênfase na preparação e estudo dos carros de combate através do Centro de Instrução de 

Blindados e, além disso, os novos carros adquiridos pelo Brasil possibilitavam uma maior 

capacidade de engajamento em movimento, durante a noite e em maiores distâncias. 

A posterior aquisição dos Leopard 1 A5 BR recoloca o Brasil no cenário mundial. 

Apesar de se tratar de uma VBC de 2ª Geração ela consegue fazer frente as viaturas dos 

principais países vizinhos que utilizam o CC TAM e o CC Leopard 2 A4 CHL. Porém, para 

isso é necessário compreender o que torna o carro de combate utilizado pelo Brasil em par de 

igualdade com os demais latino americanos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O tema de pesquisa insere-se na área de Doutrina Militar, conforme definido na 

Portaria nº 734, de 19 de agosto de 2010, do Comandante do Exército Brasileiro
1
. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

 

Durante centenas de anos, o cavalo teve uma atuação significativa nos conflitos da 

Idade Média. Sua atuação no campo de batalha representava o poder de choque e flexibilidade 

da época em que atuaram. 

 

A história nos mostra que a utilização de cavalos por diversos povos foi um fato 

marcante e de suma importância. Inovações das técnicas agrícolas como a invenção 

do arado e o moinho mecânico tiveram o proveito de sua utilização graças aos 

cavalos, que serviam como força de tração. Foram utilizados tanto para o 

desenvolvimento tecnológico quanto para as guerras, marcado em civilizações como 

os hunos e os mongóis, que foram as que notavelmente mais empregaram esses 

animais em combate, destacando-se em suas conquistas territoriais. Na Idade Média, 

o emprego bélico do cavalo encontrou seu auge. O reino que conseguia custear uma 

vasta cavalaria pesada possuía grande vantagem e era temido perante os demais. 

(PEREIRA, 2011, p. 9).  

 

Posteriormente, com o avanço da tecnologia e o aumento do alcance das armas 

coletivas e individuais, o cavalo começa a perder suas características e se faz necessário 

buscar outros meios de supremacia no campo de batalha. Surge então, na primeira guerra 

mundial, os primeiros carros de combate que com o passar dos anos foram evoluindo 

tecnologicamente e hoje são as grandes forças de manobrada das FT Blindadas devido a sua 

rapidez, flexibilidade e ação de choque.   

Acompanhando o desenvolvimento mundial o Brasil, através de sua modernização, 

tenta acompanhar e se colocar em um lugar de destaque na questão de carros de combate 

através da preparação e emprego de suas viaturas. Será abordado nesse trabalho quais carros 

de combate o país já possuiu assim como analisar seu poder de combate em períodos de 

restrição de luminosidade e comparar essa capacidade de enfrentamento quando comparados 

com as VBC empregas pelo Chile e pela Argentina. 

 

                                                                 
1
 BRASIL, Secretaria Geral do Exército. Portaria n. 734, de 19 agosto de 2010. Conceitua Ciências Militares: 

estabelece a sua finalidade e delimita o escopo de seu estudo. Disponível em: 

<http://www.decex.ensino.eb.br/port_/port_2010/port734_decex_de_19_ago_2010.pdf>. Acesso em: 18 mai. 

2017. 
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2.2 REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 

 

Com a finalidade de investigar a capacidade de combate da VBCCC Leopard 1 A5 BR 

em operações noturnas assim como compará-la aos carros de combate TAM e Leopard 2 A4 

CHL, foi formulada uma pesquisa com seguinte problema: Seria possível e eficaz empregar a 

VBCCC Leopard 1 A5 BR em operações noturnas? 

De acordo com o objetivo geral de analisar a capacidade e eficiência do emprego da 

VBCCC Leopard 1 A5 BR em operações noturnas estabelecemos os seguintes objetivos 

específicos:  

a) verificar os motivos do surgimento e evolução dos carros de combate durante os 

conflitos modernos; 

b) analisar a eficácia dos equipamentos de visão noturna no combate moderno; e 

c) comparar as capacidades de emprego em ambiente noturno das principais VBC da 

América Latina. 

Após a escolha do tema, foi realizada uma pesquisa exploratória de natureza 

bibliográfica e documental em obras que tratam sobre o emprego de viaturas blindadas em 

operações noturnas. A dissertação do Capitão Cav. Joel de Oliveira Arruda sobre A Força-

Tarefa Regimento de Carros de Combate no Ataque Noturno além dos cadernos de instrução 

do centro de instrução de blindados se destacaram dentre as demais fontes utilizadas por 

disponibilizarem a base necessária para a pesquisa. Também foram importantes artigos 

publicados no site “DefesaNet”. 

A partir dessas pesquisas o marco inicial do trabalho caracterizou-se pela introdução 

dos blindados no Brasil, pois foi a partir desse momento que começou a se estruturar uma 

nova fase na concepção de tropas blindadas no país. 

Por fim, o conhecimento obtido através do processo de análise do material didático 

disponível possibilitou o confronto entre a tecnologia dos blindados analisados e uma 

comparação, como também uma possível oportunidade de melhoria nas próximas aquisições 

de blindados. 
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3 ORIGEM DOS CARROS DE COMBATE 

 

Face ao seu modo de combater e os avanços tecnológicos advindos até então – 

aumento do poder de fogo dos armamentos empregados – o cavalo foi perdendo a sua ação de 

choque, acarretando assim, uma baixa mobilidade e flexibilidade aos elementos de manobra.  

Toda essa conjuntura de baixa mobilidade fez com que a forma básica de combater 

durante a Primeira Guerra Mundial fosse através do combate estático baseado nas “Guerras de 

Trincheira” o que ocasionou milhões de mortes de ambos os lados beligerantes. Com um 

número elevado de mortes e sem um avanço das frentes no campo de batalha, essa forma de 

combate obrigou militares do alto escalão a desenvolver novos métodos (GASPARETTO 

JUNIOR, 2008). 

Gasparetto descreve sinteticamente o que foi a guerra de trincheiras e a necessidade 

de mudança na doutrina para poder superar as dificuldades impostas: 

 

Foi a fase mais sangrenta, onde se verificava as piores condições humanas de 

sobrevivência em um campo de batalha. Milhares de soldados permaneciam durante 

meses dentro desses túneis que eram interconectados formando uma rede de defesa 

dos exércitos. [...] Entre trincheiras inimigas havia um espaço de aproximadamente 

200 metros de distância. [...] foi com o uso de tanques de guerra seguidos por 

soldados e aviões de combate que, em 1918, foi possível quebrar as defesas alemãs 

na Frente Ocidental. (GASPARETTO JUNIOR, 2008, s. p.). 

 

Figura 1 – Trincheira em Somme (1916) 

 
Fonte: Wikipedia, 2017

2
. 

 

                                                                 
2
 WIKIPEDIA. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Trench_warfare>. Acesso em: 06 mai. 2017. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trench_warfare
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3.1 INTRODUÇÃO DOS CARROS DE COMBATE NO BRASIL 

 

Apesar do grande alcance da 1ª Guerra Mundial, a América do Sul não teve 

participação efetiva no teatro de operações europeu, contudo em 1917 submarinos alemães 

atacaram embarcações brasileiras e foi necessário então tomar uma postura frente as agressões 

sofridas.  

Sem condições de enviar uma força expedicionária ao teatro de operações na Europa 

como forma de revanche aos ataques sofridos, o governo brasileiro decidiu por enviar 

algumas Missões Militares de apoio ao combate. Inseridas nesse contexto de Missões 

Militares estava a Comissão de Estudos de Operações e Aquisição de Material na França que 

trouxe ao Brasil, no final da década de 1920, o Carro de Combate FT-17 de origem Francesa 

trazendo consigo mudanças significativas para as doutrinas empregadas na época. 

 

Figura 2 – Viatura Blindada Renault FT-17 

 

Fonte: Derela Republika, 2002
3
.  

 

Esse processo de mudança é permanente e não seria diferente quando se tratando de 

tropas blindadas. Face ao hiato tecnológico existente nas tropas blindadas, o Brasil começou, 

na década de 1990, a modernização significativa da sua frota de blindados. Inicialmente foram 

trazidos ao Brasil os carros de combate Leopard 1 A1 e M60 TTS de origem belga e 

americana, respectivamente. Dando continuidade ao processo de modernização, o Brasil 

adquiriu mais uma viatura da família Leopard. A VBCCC Leopard 1 A5 BR adquirida do 

exército alemão. 

                                                                 
3
 DERELA REPUBLIKA. Renault FT-17 in the Polish service. Disponível em: 

<http://derela.republika.pl/ft17.htm>. Acesso em: 08 mai. 2017. 
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A continuidade do avanço tecnológico assim como a introdução da família Leopard no 

Exército Brasileiro trouxeram uma gama de necessidades a serem supridas bem como uma 

série de vantagens relacionadas ao aumento da capacidade combativa dentro das FT 

Blindadas. Seguindo a reformulação das forças blindadas dentro do processo de 

“Modernização da Doutrina de Emprego da Força Terrestre – Doutrina Delta”, iniciado em 

1996, o EB adquiriu em 2009 duzentos e cinquenta (250) carros de combate do governo 

alemão que foram entregues até fevereiro de 2012 já revitalizados e modernizados, exigências 

essas do Exército Brasileiro no seu contrato de aquisição. Um importante item exigido foi a 

extensão do sistema EMES-18 do atirador para o comandante de carro. Sendo esta, uma 

adaptação do mesmo sistema utilizado pelos carros de combate Leopard 2 o que torna o 

Leopard 1 A5 BR a versão mais completa da família Leopard 1 (BRASIL, 2007). 

Tais modernizações também trouxeram ao Brasil a necessidade de capacitação de seu 

pessoal. Visualizando tal necessidade, foi trazido em 2004 para junto do 1°RCC em Santa 

Maria, no estado do Rio Grande do Sul, o Centro de Instrução de Blindados – CIBld que se 

tornou o principal e mais importante centro de capacitação (RIBEIRO, 2012). 

Juntamente com as preocupações de trazer ao país o que havia de moderno no mundo 

para as tropas blindadas surge a necessidade de capacitar os carros de combate e suas 

guarnições a uma nova realidade que surge após a I Guerra Mundial e que teve grande 

importância na década de 1970 no conflito Árabe-Israelense na guerra do Yom Kippur: a 

capacidade de combater durante a noite. 
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4 VBCCC LEOPARD 1 A5 BR 

 

Entrando em serviço em 1965, a VBCCC Leopard 1 se apresenta para a indústria 

alemã como uma das mais bem-sucedidas viaturas de combate dentro das suas exportações e 

fabricação. Foram produzidas mais de 4700 unidades, das quais se incluem as viaturas 

especiais da família Leopard, que consolidaram a indústria daquele país como uma das mais 

bem reputadas fabricantes e desenvolvedoras de viaturas de combate do mundo (ARRUDA, 

2015). 

O mesmo autor evidencia que o projeto inicial da viatura apresentava algumas 

características importantes: 

a) Baixo peso a fim de possuir mobilidade superior que a de seus oponentes; 

b) Capacidade superior de busca e detecção de alvos; 

c) Armamento principal de calibre 105 mm, e munições que penetrassem de 150 mm 

a 250 mm de aço homogêneo. 

O sistema de estabilização de arma, instalação da camisa térmica no tubo do canhão e 

novas lagartas só vieram após sete (7) anos do seu lançamento através do primeiro pacote de 

modernização (ARRUDA, 2015).  

Seguindo a sistemática de modernização, a família Leopard sofreu ainda mais três (3) 

significativas modernizações. A segunda ocorreu em 1977 e trazia um reforço na blindagem 

da viatura. A terceira ocorreu em 1979 e trouxe a VBCCC um sistema passivo de visão 

noturna. Em 1986 a 1992 ocorreu a quarta e mais complexa modernização em reação ao 

surgimento dos carros de combate T-64 e T-72 soviéticos. Esse quarto pacote de 

equipamentos introduziu o Sistema de Controle de Tiro (SCT) EMES 18, sistema de 

estabilização de arma mais moderno e eficiente que o antigo, sistema de colimação de campo 

e entre outros aparatos tecnológicos (ARRUDA, 2015). Os principais dados técnicos da 

VBCCC Leopard 1 A5 BR seguem no Quadro 1, enquanto os dados técnicos do SCT seguem 

no Quadro 2. 
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Quadro 1 – VBCCC Leopard 1 A5 BR: Informações técnicas 

Ítem Unidade 

Peso 40.200kg 

Peso de combate 42.200kg 

Classe 45 

Motor MTU Daimler-Benz MB 838 CAM 

Potência 830hp a 2200 RPM 

Degrau 1,15m 

Fosso 2,5m 

Rampa 60% 

Inclinação lateral 30% 

Transposição de vau preparação rápida 1,20m 

Transposição de vau preparação 

detalhada 

2,25m 

Capacidade de combustível 985 l 

Consumo médio 3,5 l/km 

Velocidade máxima 62km/h 

Capacidade de empaiolamnto 

Tiros 105mm  

Car 7,62mm 5500 

Gr Gum 16 

Gr M 04 

Telemetria Laser  (200 a 9990m) 

Blindagem Frontal 70mm/30°/140mm 

Lateral 35mm/40°/55mm 
Fonte: Manual Técnico 2350/008-12 BRA, 2009

4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 MANUAL TÉCNICO 2350/008-12 BRA.  Carro de Combate Leopard 1 A5 BRA Chassi. [S. l.: s. n.], 2009. 
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Quadro 2 – Informações técnicas da torre da VBCC Leopard 1 A5 BR 

Item Unidade 

Luneta Panorâmica  TRP5A 

Transmissão de ângulos TEW2A 

Tempo para girar completamente a torre 23s (giro hidráulico) 

Alcance útil 4000m 

Alta expectativa de impacto diurno 2500m 

Alta expectativa de impacto noturno 1800m 

Janela de Coincidência 0,2 milésimos 

Quantidade de cartas balísticas 7 

Periscópio Atrd 

Aumento 12 vezes 

Campo de visão 5 Graus 

Estabilização da visada Por periscópios 

Telêmetro Laser 

Faixa de medição 200 até 9.990m 

Faixa de utilização do computador de tiro 200 até 4000m 

Supressão à curta distância Abaixo de 200m 

Precisão de medição ± 10 m 

Filtro de proteção Laser Nível L5 

Visão Termal 

 

Visão de caçar 

Aumento 4 vezes 

Campo de visão 15 graus 

7° em elevação 

 

Visão de matar 

Aumento 12 vezes 

Campo de visão 5 graus 

2° em elevação 
Fonte: Manual Técnico 1015/05-12 BRA, 2009

5
. 

 

4.1 O COMBATE NOTURNO 

 

O combate noturno é uma das formas de combate terrestre mais complexas a serem 

conduzidas. A falta de visibilidade é o principal fator determinante desta 

complexidade, que traz consigo o cansaço do militar, em função de alterações 

fisiológicas; o desconforto psicológico, advindo da falta de percepção do campo de 

batalha e a crescente busca em surpreender a ser surpreendido. (MESQUITA, 2015, 

s. p.). 

 

Tendo em vista tal complexidade, o combate noturno exige de suas tropas o máximo 

de disciplina e treinamento. Conforme manual de campanha C17-20 Força Tarefa blindada 

(2002) as forças que possuem capacidade de operar durante a noite com as mesmas 

                                                                 
5
 MANUAL TÉCNICO 1015/05-12 BRA. Torre e Armamento Carro de Combate Leopard 1 A5. [S. l.; s. n.], v. 

1, 2009.   
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possibilidades de combate diurno terão uma maior chance de êxito frente ao inimigo que não 

possui as mesmas possibilidades e capacidades para esse tipo ação (BRASIL, 2002). 

As peculiaridades envolvidas nesse combate, tanto nos países europeus quanto nos 

países Sul Americanos, evidenciaram a necessidade de realizar adaptações ao baixo nível de 

luminosidade no campo de batalha. Aqueles que possuíam poder econômico desenvolveram 

seus próprios sistemas de visão noturna enquanto os que não a possuíam realizaram a compra 

de blindados que trouxessem tais sistemas. Nesse último caso, encaixa-se o Brasil com a 

aquisição do carro de combate M-60 de origem americana e posteriormente a VBCCC 

LEOPARD 1A5 BR de origem alemã (MESQUITA, 2015). 

 

4.1.1 Equipamentos de visão noturna (EVN) 

 

A ampla utilização dos equipamentos de visão noturna no combate moderno 

ampliou consideravelmente as possibilidades táticas de atuação durante períodos de 

visibilidade restrita, acrescentando grande importância às ações noturnas, 

possibilitando a condução de combates continuados e mantendo constante pressão 

sobre o inimigo. (BRASIL, 2002, p. 5-71). 

 

Em 1918 foi registrada a primeira ação noturna envolvendo carros de combate onde 

cinco carros britânicos cooperaram com a infantaria diante de uma fortificação alemã. Esse 

emprego de CC em ações noturnas foi um fato isolado no qual os chefes militares 

consideravam o emprego generalizado dos carros de combate em operações noturnas como 

improvável. 

 

4.1.2 Granadas iluminativas
6
 

 

Como uma tentativa de sanar as dificuldades apresentadas pela falta de luminosidade 

foram utilizadas, primeiramente, granadas iluminativas como apoio ao combate noturno. Esta 

iluminação era intensa e de curta duração além de empenhar a artilharia na iluminação do 

campo de batalha ao invés de apoiar com seus tiros a conquista dos objetivos principais. 

Uma forma encontrada para suprir tal necessidade de iluminação foi implementar nos 

carros de combate granadas iluminativas, porém essa alternativa não produziu efeitos visto 

que geravam menos luminosidade que as granadas de artilharia 155mm e ainda ocupava um 

                                                                 
6
 ARRUDA, Cap Cav Joel De Oliveira. A força-tarefa regimento de carros de combate no ataque noturno: 

principais implicações para o adestramento. 2015. 136f. Dissertação (Mestrado em Ciências Militares) – Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2015. 
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espaço demasiado no compartimento de munições reduzindo o espaço e capacidade do 

compartimento de combate. 

 

4.1.3 Projetores de luz
7
 

 

Outra tentativa realizada foi a utilização de projetores de luz. Seu primeiro 

experimento se deu em 1927 na Grã-Bretanha. Uma década depois em 1939, durante a II GM, 

foram utilizados os “tanques-holofotes” cujo emprego era voltado para a iluminação do 

campo de batalha que por sua especificidade e falta de mobilidade fracassaram e foram 

utilizados apenas em momentos específicos da guerra. 

Porém com todo seu histórico em conflitos, os EUA concluíram que a utilização de 

projetores de luz era viável nos carros de combate sendo utilizado para a realização do tiro 

através da sua própria pontaria. O feixe de luz utilizado nos projetores veio a adotar os CC 

desenvolvidos nas décadas de 60 e 70. 

Contudo, os projetores foram caindo em desuso na década de 1980 devido ao 

surgimento da iluminação infravermelho. Nesse contexto, houve um advento de 

popularização dos sistemas de visão noturno passivos.  

 

4.1.4 Sistemas ativos e passivos de visão noturna 

 

Os sistemas de visão que possibilitam o combate com restrição de luminosidade com 

maior eficiência se dividem em dois grandes grupos: Sistemas ativos e Sistemas passivos. 

Os sistemas ativos são caracterizados pela emissão de um feixe de luz infravermelho 

que ilumina o alvo. Esse feixe de luz é interpretado através de um dispositivo específico que 

transforma o objeto iluminado em uma imagem visível ao olho humano. Porém, essa emissão 

de luz infravermelho possibilita que a tropa inimiga, que possua equipamento de visão 

noturna, o identifique também. 

Outro sistema de visão noturna é o sistema passivo que se divide em dois tipos: 

intensificador de imagem e visão térmica. O primeiro se caracteriza pela amplificação de luz 

residual que o próprio ambiente possui – luminosidade da lua e das estrelas. Por essa razão 

não se faz necessário que haja uma iluminação auxiliar que poderia, eventualmente, ser 

                                                                 
7
 ARRUDA, Cap Cav Joel De Oliveira. A força-tarefa regimento de carros de combate no ataque noturno: 

principais implicações para o adestramento. 2015. 136f. Dissertação (Mestrado em Ciências Militares) – Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2015. 
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identificada pela tropa inimiga. O segundo tipo se utilizada da radiação de calor emitida por 

um objeto ou uma área que é transformada em uma imagem visível a percepção humana. Esse 

sistema é muito sensível e consegue captar as diferenças mínimas de temperatura irradiadas 

pelo motor da viatura ou do tubo de um canhão após realizar o disparo, por exemplo 

(PIMENTEL, 2013). 

 

4.1.5 Peri D53 Zub  

 

Segundo Pimentel (2013), outro instrumento utilizado como equipamento de visão 

noturna é o periscópio infravermelho (IV) do motorista PERI D53 ZUB juntamente com a sua 

armadura auxiliar que podem ser utilizados tanto como equipamentos passivos quanto ativos.  

 

Figura 3 – Periscópio do motorista IV (E) e armadura auxiliar (D) 

 
Fonte: Manual Técnico 5855/011-13, 1977

8
. 

 

O funcionamento do periscópio do motorista, quando empregado em seu modo ativo, 

ocorre através da emissão de um feixe de luz infravermelha emitido através da sua armadura 

auxiliar que será captada pelo periscópio. Esse sistema ativo é utilizado em casos de escuridão 

total e possibilita que, mesmo sem luminosidade, o motorista consiga se deslocar com o 

mínimo de segurança em uma região densamente arborizada, por exemplo. Enquanto o 

funcionamento passivo utiliza apenas o periscópio como um intensificador da luz residual do 

ambiente, gerando maior nitidez a imagem e, consequentemente, uma maior segurança nos 

deslocamentos (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011).  

Como o feixe de luz emitido pela armadura auxiliar é de curto alcance ele proporciona 

uma maior dificuldade de mobilidade das VBC. Uma forma de minimizar essa limitação, 

pelos Regimentos de Carro de Combate, é realizar a troca das lentes utilizadas na armadura 

auxiliar da VBCCC Leopard 1 A5 BR pelas lentes empregadas na VBCCC Leopard 1 A1, 

                                                                 
8
 MANUAL TÉCNICO 5855/011-13. Periscópio com intensificador de imagens para motoristas de veículos 

blindados. [S. l.; s. n.], 1977. 
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pois estas possuem um alcance maior, conferem uma maior nitidez para o motorista e uma 

maior segurança nos deslocamentos para a guarnição (PIMENTEL, 2013). 

 

4.1.6 Dispositivo de imagem termal (DIT) 

 

Como um dos instrumentos passivo de observação e pontaria do Leopard 1 A5 BR 

temos o Dispositivo de Imagem Termal (DIT). O DIT é largamente utilizado na busca e 

engajamento de alvos, assim, possibilitando o emprego do CC em ambientes de pouca 

visibilidade e que apresente alvos camuflados ao ambiente. Ele está integrado ao sistema de 

controle de tiro, onde através do conjunto de oculares do EMES 18 se faz possível a 

observação da imagem tanto pelo atirador como pelo Comandante (CENTRO DE 

INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011). 

O Leopard 1 A5 BR possui um termal antigo, de primeira geração, porém de boa 

qualidade que acoplado ao sistema de controle de tiro EMES 18, relativamente novo para um 

canhão L7 de 105mm de alta precisão, faz uma combinação muito boa. Cabe ressaltar que o 

sistema de controle de tiro da VBC Leopard 1 A5 BR é mais moderno que o sistema utilizado 

pelo Leopard 2 A4 chileno, o que nos coloca em par de disputa uma vez que os carros 

chinelos possuem um canhão 120mm de alma lisa (PIMENTEL, 2013). 

Outro aspecto importante a ser averiguado é que o Leopard 1 A5 BR possui um 

alcance útil de 4000m durante o dia, porém o alcance do carro com alta precisão se reduz a 

2500m no mesmo período do dia, ou seja, a VBC Leopard 1 A5 BR não erra o primeiro tiro 

mesmo utilizando a técnica errada, “gatilhada” ou erro na precessão, por exemplo. Já durante 

a noite esses números caem e a expectativa de impacto no primeiro tiro é de aproximadamente 

1800m. Essa queda de 700m na alta expectativa de impacto é justamente pelo fato do DIT ser 

de primeira geração. 

Essa interação entre o EMES e o DIT é de grande importância. O computador de tiro 

da VBC permanece realizando o cálculo balístico mesmo durante a utilização do termal. 

Desta forma é possível realizar busca e detecção de alvos assim como engaja-los com elevada 

expectativa de impacto no primeiro disparo (PIMENTEL, 2013). 

 

4.1.6.1 O funcionamento  

 

O funcionamento do DIT ocorre quando a irradiação de calor emitida por algum 

objeto chega ao equipamento através de sua janela de imagem termal do módulo de 
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visualização. Posteriormente, lentes de um telescópio possibilitam alternar a imagem entre 

duas ampliações: campo largo (caçar) e estreito (matar): 

 

Figura 4 – Campo de visão da imagem termal 

 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2011

9
. 

 

Dentro do seu funcionamento algumas peculiaridades podem ocorrer durante sua 

operação: influências atmosféricas, capacidade de transmissão da radiação térmica, 

alternância de condições ambientais e defeitos da imagem são alguns exemplos (CENTRO 

DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011). 

 

4.1.6.2 Influências atmosférica 

 

Devido a algumas turvações atmosféricas como neblina, vapor, neve, chuva e poeira 

podem ocorrer algumas restrições visuais que pioram a qualidade da imagem e dificultam a 

identificação positiva dos alvos exemplos (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 

2011). 

 

4.1.6.3 Capacidade de transmissão da radiação térmica 

 

A transmissão de radiação térmica pelo ar se modifica conforme ele se apresenta no 

ambiente e pode interferir, tanto positivamente quanto negativamente, na qualidade da 

imagem produzida pelo DIT. Essas variações podem facilitar ou dificultar o engajamento 

                                                                 
9
 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS (Brasil). Caderno de Instrução do Leopard 1 A5 BR. Santa 

Maria, 2011. 
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correto do alvo assim como sua identificação (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE 

BLINDADOS, 2011). 

 

Quadro 3 – Transmissão térmica das radiações 

Consequências positivas Consequências negativas 

Noite seca e clara Noite úmida 

Dia quente e noite seca Dia frio e noite fria 

Primeiras horas da noite e noite Horas da manhã 

Objetos que acumulam calor Objetos com diferença mínima de 

temperatura 

Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2011
10

. 
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 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS (Brasil). Caderno de Instrução do Leopard 1 A5 BR. Santa 

Maria, 2011. 
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5 SISTEMA DE CONTROLE DE TIRO (SCT) EMES 

 

Conforme o Centro de Instrução de Blindados (2011), de importância elevada para o 

combate, tanto diurno quanto noturno, o Sistema de Controle de Tiro da VBCCC Leopard 1 

A5 BR serve para a condução das armas no combate a alvos estáticos e móveis, estando o 

carro de combate estático ou móvel e consiste de:  

a) Sistema direcional hidráulico da torre com estabilização de armas;  

b) Dispositivos de observação e pontaria;  

c) Computador de Tiro com eletrônica de estabilização e sensores para a determinação 

dos índices de elevação e precessão;  

d) Equipamento Informatizado de Teste do sistema de armas RPP 1-11, para 

monitoramento contínuo e teste do SCT; e  

e) Unidades de Comando e de Controle. 

O SCT funciona de maneira a operar em alguns níveis e modos operacionais. Os 

níveis operacionais são:  

a) DESL – Torre desligada;  

b) OBS – Observação;  

c) ESTAB PREP – Estabilização Preparada;  

d) ESTAB LIG – Estabilização Ligada. 

De acordo com o Centro de Instrução de Blindados (2011) são através desses níveis 

operacionais supracitados que a guarnição pode operar a VBCCC levando sempre em 

consideração o nível operacional que se encontra em funcionamento. Selecionado o nível 

operacional seleciona-se o Modo Operacional que se descreve nos seguintes Modos:  

a) Atdr-EMES;  

b) Comandante-EMES;  

c) Atdr-TZF;  

d) Comandante-TRP;  

e) Busca;  

f) Transferência; e  

g) Monitoramento. 

O principal dispositivo de observação e pontaria do SCT é o periscópio do atirador. 

Fixado à frente do assento do atirador e no suporte da torre, o periscópio do atirador 

possibilita que o atirador e o Comandante observem, meçam distâncias e engajem alvos. O 

equipamento básico do Dispositivo de Imagem Termal (DIT) é integrado ao EMES e 
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proporciona que através do seu módulo ocular de visualização possa se utilizar a imagem 

termal, por exemplo (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011). 

Como forma de integração entre o atirador e o comandante da VBCCC desenvolveu-se 

o Extensor do Periscópio do Atirador para o Comandante ou simplesmente extensor do EMES 

como é comumente chamado. O extensor do EMES é fixado à parede direita da torre por meio 

de suportes reguláveis e em ligação ótica com o periscópio do atirador (EMES) e permite que 

o Comandante possa observar a imagem real assim como a imagem termal gerada pelo DIT 

(CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011). 

 

5.1 LUNETA TZF3A 

 

Utilizada quando o sistema do EMES não puder ser utilizado, a luneta TZF3A é o 

instrumento ótico secundário do atirador. Por ser um instrumento exclusivamente ótico ela 

pode ser operada em qualquer um dos quatro níveis operacionais, porém apresenta algumas 

limitações como a de não realizar a regulagem das distâncias no nível operacional ESTAB 

LIG. Isso ocorre porque o Atdr pode ter seus dedos prensados entre o canhão e a luneta 

(CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011). 

A luneta possibilita ainda que o atirador que vigie o campo de batalha e estime a 

distância até o alvo ou até mesmo engajar se for necessário através do retículo OTAN. Para a 

aferição de distância o atirador poderá solicitar ao Comandante que a informe através de seu 

extensor do EMES. Porém, se isso não for possível o mesmo será feito através retículo OTAN 

da luneta que possui parâmetros para essa aferição. Após aferida a distância o atirador poderá 

solicitar a munição correspondente para o alvo (CADERNO DE INSTRUÇÃO DO 

LEOPARD 1 A5 BR, 2011)
11

. 

 

5.2 LUNETA TRP5A 

 

Diferentemente da luneta TZF3A do atirador, a luneta TRP5A é um instrumento de 

pontaria do comandante da VBCCC, instalada em um suporte giratório no teto do 

compartimento da torre, à frente do posto do comandante. Ela possui um dispositivo que 

possibilita que sua cabeça desacople e permita uma capacidade de observação de 360° graus 

no plano horizontal. Além disso, a luneta TZF3A ainda está conectada ao Sistema Elétrico de 
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 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS (Brasil). Caderno de instrução do Leopard 1 A5 BR. Santa 

Maria, 2011. 
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Transmissão de Ângulos (SETA). Esse sistema possibilita manter a inclinação vertical da 

luneta sincronizada com a elevação do tubo do canhão (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE 

BLINDADOS, 2011). 

De acordo com o Centro de Instrução de Blindados (2011) assim como a luneta do 

atirador, a luneta do comandante de carro possibilita que se estime distâncias entre 600 e 3000 

metros e possibilita também executar a transferência de alvos para o atirador, por exemplo. 

O Funcionamento da luneta TRP se condiciona a dois fatores relevantes: o modo de 

ajuste da luneta em elevação; e a posição da alavanca de acoplamento (direção). O primeiro 

pode ser tanto manual quanto automático. Quando em automático o transformador-

amplificador recebe os sinais de mudança de ângulo vertical convertendo esses sinais para o 

motor de posicionamento que irá interpretar os sinais e transformar em movimentos de tal 

maneira que a elevação da luneta acompanhe a elevação do canhão. Quando em manual, o 

próprio comandante envia ao transformador-amplificador os comandos de elevação ou 

depressão que posicionará a luneta de acordo com os comandos emitidos. Já o segundo, que 

corresponde ao ajuste da posição da alavanca de acoplamento, nos dará a direção da luneta, 

podendo ocorrer duas situações: ou luneta está aproada em relação à torre – indicador de 

derivas da TRP em 12 horas – ou apontada para direção diversa da frente da torre – indicador 

de derivas da TRP diferente de 12 horas (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 

2011). 

Quando o indicador de derivas da TRP estiver em 12 horas ela estará acoplada 

ficando, assim, visível o retículo OTAN desde que tenha sido regulada a sua luminosidade 

(CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011). 

Um fator de grande relevância para a combatividade tanto no período noturno quando 

no período diurno é a transferência de alvos entre atirador e comandante de carro. Uma das 

maneiras que o atirador tem de buscar alvos é se utilizando do giro da torre, 

independentemente do nível operacional que o sistema se encontre. O comandante, por sua 

vez, realiza a busca se utilizando do giro da luneta TRP que deve estar desacoplada 

(CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011). 

O comandante ao avistar o alvo deve tomar uma série de procedimentos que se inicia 

com:  

a) acoplar a luneta TRP;  

b) observar a deriva para saber para onde girar a torre;  

c) assumir a prioridade da torre e girá-la até acoplar;  

d) selecionar o ajuste AUTO;  
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e) designar o alvo para o atirador. 

A luneta TRP é um instrumento importantíssimo para o comandante, pois possibilita a 

ele uma certa autonomia frente ao atirador. Embora a luneta permita essa relativa autonomia, 

ela TRP traz consigo algumas limitações relevantes ao comandante e ao emprego do CC na 

sua capacidade de combate. Nesse sentido, destaca-se a falta de um equipamento de visão 

noturna na luneta panorâmica, por exemplo, impedindo a busca de alvos durante a noite e em 

períodos de baixa visibilidade.  

Outra limitação é a luneta não possuir uma estabilização e não permitir, assim, que 

durante os deslocamentos o comandante busque alvos, tornando essa tarefa restrita ao 

atirador. Quando a viatura está parada só existe um sistema de visão noturna em 

funcionamento, ou seja, como a luneta do comandante não possui sistema de visão noturna a 

observação somente é feita pelo atirador, podendo ser utilizada pelo comandante pela 

extensão do EMES. Contudo, os dois, atirador e comandante, estarão vendo a mesma 

imagem. Por consequência dessa limitação acaba que o setor de observação que seria dividido 

entre atirador e comandante não pode ser realizado. 
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6 LEOPARD 2 A4 CHL 

 

Desenvolvido no início da década de 1970 na Alemanha pela empresa Krauss Maffei, 

o Leopard 2 A4 surgiu com o intuito de modernizar e posteriormente substituir 

gradativamente a família de blindados Leopard 1, entrando efetivamente em funcionamento 

somente em 1979. Devido a substituição dos carros de combate de versões anteriores (A1, A2 

e A3) pela versão mais moderna, a versão A4 se tornou a mais numerosa entra a família 

Leopard 2 (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2014). 

A sua confiabilidade, resistência mecânica e tecnologia embarcada fizeram com que 

vários países europeus adquirissem essa viatura, bem como países da América Latina como, 

por exemplo, o Chile que possui 132 VBCCC Leopard 2 A4 rebatizada de Leopard 2 A4 CHL 

(CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2014). 

 

6.1 SISTEMA DE CONTROLE DE TIRO (SCT) 

 

O Leopard 2 A4, diferentemente do TAM 2C e do Leopard 1 A5 BR, possui um 

canhão Rheinmetall L44 120mm de alma lisa e de grande pressão que proporciona ao carro 

uma alta expectativa de impacto de até 3000m. Apesar de possuir um EMES 15 e canhão de 

alma lisa, a sua precisão não fica prejudicada nem inferior a precisão alcançada pelo Leopard 

1 A5 BR, pois esses fatores são compensados pelo poder de fogo do seu canhão 120mm 

(CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2014).  

Outro fator importante e de grande relevância para o Leopard 2 A4 é possuir o 

periscópio PERI R-17 do comandante estabilizado. Esse fator possibilita a ele buscar alvos 

mesmo com o carro em movimento, podendo também realizar o disparo tanto pelo extensor 

do EMES quanto pela sua luneta. Uma limitação relevante é que, assim como no Leopard 1 

A5 BR, a luneta não possibilita ao comandante operar com ela durante a noite, pois possui 

somente dispositivo de visão diurna restringindo ao atirador a capacidade de busca e detecção 

de alvos no período noturno (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2014).  

Na Figura 5 é possível verificar a localização do periscópio Peri R-17 do comandante 

(1) e o sistema principal de pontaria EMES 15 (2): 
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Figura 5 – Peri R-17 (1) e EMES 15 (2) 

 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2014

12
. 
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 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS (Brasil). Caderno de instrução Leopard 2 A4. Santa Maria, 

2014. 
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7 TAM  

 

Sentindo a necessidade de renovar a sua frota, o Exército Argentino decidiu na década 

de 1960 substituir seus blindados. Buscando por carros mais leves, os argentinos levantaram 

algumas possibilidades para a aquisições como o Leopard 1 de origem alemã e o AMX-30 de 

origem francesa. Após algumas avaliações todos os candidatos foram rejeitados e partiu-se 

então para um blindado que suprisse todas as necessidades operacionais requisitadas 

(GUNNER, 2016). 

Com o intuito de desenvolver a indústria nacional o “Exército Argentino” buscou 

parcerias que pudessem trazer tecnologia necessária e mão de obra especializada para uma 

produção totalmente nacional. Devido a inexperiência da indústria argentina nesse ramo de 

produção, o país acabou assinando um contrato com o grupo alemão Thyssen Henschel que 

possibilitou, assim, que os engenheiros Argentinos trabalhassem junto com o projeto e 

desenvolvimento do TH-301 e trouxessem para a sua indústria efetiva transferência de 

tecnologia (GUNNER, 2016). 

Seguindo as exigências básicas dos requisitos operacionais e dotada de indústria 

capacitada desenvolveu-se duas viaturas principais. A primeira foi o Tanque Argentino 

Mediano (TAM) com aproximadamente 30 toneladas e com um canhão 105mm e a segunda 

um VCTP que possuía uma torre dotada de um canhão de 20mm, utilizada para o transporte 

de pessoal. Após uma rotina intensa de dois anos de testes foi dado o sinal verde para a 

produção do primeiro lote das viaturas (GUNNER, 2016). 

Com a produção de mais de 200 unidades do TAM, o blindado foi referência como o 

melhor carro de combate da América Latina, fazendo frente aos seus adversários M51 “Super 

Sherman”, AMX-30B e M41 Chilenos e os  M41 Brasileiros. Contundo, em meados da 

década de 1990 a situação se equalizou com o surgimento dos Leopard 1 A1 e Leopard 1 A5 

no Brasil e os Leopard 1V no Chile (ROJAS, 1997). 
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Figura 6 – Tanque Argentino Médio (TAM) 

 
Fonte: Rojas, 1997

13
. 

 

Com certo grau de defasagem tecnológica frente aos demais blindados regionais e 

mundiais o TAM apresentava uma limitação considerável para o mundo moderno, pois seus 

equipamentos não possibilitavam que ele combatesse durante a noite. 

Deu-se início então em 2010 a modernização dos TAM dividida em duas fases. A 

primeira fase foi destinada a estudos da viabilidade de modernização e posterior assinatura de 

contrato com a empresa israelense ELBIT. Já a segunda fase se destinou aos estudos, 

concepção e fabricação dos componentes previstos para a modernização e que posteriormente 

viria a ser batizado de TAM 2C (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2013). 

 

Figura 7 – Tanque Argentino Médio (TAM 2C) 

 
Fonte: Caderno de Instrução de Blindados, 2013

14
. 
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 ROJAS, Diego F. VC TAM: Vehiculo de combate tanque argentino mediano. Buenos aires: Anchorena, 1997. 
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 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS (Brasil). Caderno de instrução TAM 2C. Santa Maria, 2013. 
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7.1 CARACTERÍSTICAS TAM 2C
15

: 

 

Peso: 30 toneladas;  

Comprimento: 6,75 m;  

Largura: 3,25 m;  

Altura: 2,43 m;  

Passagem de vau: 1,5m  

Inclinação frontal: 60º  

Inclinação lateral: 40º  

Passagem de trincheiras: 2,5 m  

Obstáculo vertical: 1,00 m 

 

7.2 SISTEMA DE CONTROLE DE TIRO (SCT) 

 

A VBCCC TAM 2C (Tanque Argentino Médio) já é uma referência na América 

Latina quando se tratando em capacidade de combate no período noturno. Diferentemente da 

VBCCC Leopard 1 A5 BR o TAM 2C possui para o comandante um periscópio elétrico 

panorâmico e estabilizado, com visão termal e com designador de ponto laser. Esses 

acessórios trazem um maior poder de combate a viatura, pois o comandante pode realizar a 

busca de alvos mesmo em movimento, auxiliando assim o atirador, bem como pode dividir os 

setores de busca durante o período noturno com os equipamentos de visão noturna e termal 

que o periscópio possui (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2013). 

 

Figura 8 – Periscópio do atirador TAM 2C 

 
Fonte: Caderno de Instrução de Blindados, 2013

16
. 
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 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS (Brasil). Caderno de instrução TAM 2C. Santa Maria,2013. 
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 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS (Brasil). Caderno de instrução TAM 2C. Santa Maria, 2013. 
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Outro dispositivo que auxilia sobre maneira a capacidade de combater e se deslocar 

durante períodos de baixa luminosidade e visibilidade é o periscópio de visão noturna para o 

motorista. Esse equipamento tanto facilita os deslocamentos a noite como facilita a 

dirigibilidade da viatura estando o motorista escotilhado (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE 

BLINDADOS, 2013). 

 

Figura 9 – Periscópio do Motorista TAM 2C 

 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2013

17
. 

 

Cabe ressaltar que o TAM 2C ainda não foi produzido em larga escala para mobiliar 

toda a frota de carros de combate da Argentina, são apenas protótipos. Contudo, devido as 

suas novas características e por ser desenvolvido totalmente pela indústria Argentina se faz 

relevante no cenário da América Latina, pois possui uma grande capacidade tecnológica 

embarcada.  

                                                                 
17

 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS (Brasil). Caderno de instrução TAM 2C. Santa Maria, 2013. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Analisando os objetivos do escopo deste trabalho percebemos que os itens que 

compõem a viatura Leopard 1 A5 BR possuem uma capacidade de combate noturno parcial e 

limitada, tendo em vista que o periscópio do motorista não possibilita que ele tenha uma boa 

visão do campo de batalha com restrição de luminosidade. Outro fator que torna parcial a 

capacidade de combate à noite é o fato do comandante não possuir um periscópio estabilizado 

que possibilite realizar a busca por alvos durante os deslocamentos, bem como não possui um 

sistema de visão noturna, restringindo dessa forma a busca por alvos somente ao atirador. 

Percebe-se então que a aquisição de viaturas que possuam tais capacidades aumentaria 

o poder de combate durante a noite, pois trariam ao motorista mais segurança nos 

deslocamentos, bem como uma maior agilidade nas manobras tanto de ataque quanto de 

evasão. Ao comandante permitiria que pudesse durante os deslocamentos buscar, identificar 

alvos e transferi-los ao atirador de maneira simultânea aumentando a velocidade de 

engajamento dos alvos.  

Quanto a capacidade de engajamento de alvos durante o período noturno, a VBCCC 

Leopard 1 A5 BR possui uma grande capacidade. Seu Sistema de Controle de Tiro (SCT) 

EMES 18, associado ao Dispositivo de Imagem Termal (DIT) e ao canhão 105mm de alma 

raiada proporcionam uma alta precisão com elevada expectativa de impacto no primeiro 

disparo. 

Dentro de um cenário mundial podemos afirmar que o Leopard 1 A5 BR possui um 

hiato tecnológico quando comparado com carros de combates de países europeus ou com os 

EUA, por exemplo. Contudo, dentro de um cenário regional da América Latina o Leopard 1 

A5 desempenha sua função a par de igualdade com as VBC Leopard 2 A4 CHL utilizadas 

pelo chile uma vez que possuem as mesmas limitações em combates noturnos. 

Ao comparar o Leopard 1 A5 BR com o TAM 2C podemos perceber que sua 

capacidade é inferior ao TAM 2C, pois este permite ao motorista, através de equipamentos de 

visão noturna, que tenha uma percepção melhor do campo de batalha. Assim como em relação 

ao motorista, o comandante na viatura TAM 2C possui uma maior capacidade de combate 

visto que sua luneta panorâmica possui estabilização e um sistema elétrico de visão noturna o 

que auxilia o comandante na transferência de alvos para o atirador. Todas essas vantagens 

seriam válidas se o projeto TAM 2C estivesse mais avançado e tivesse disponibilizado a 

Argentina uma quantidade significativa de carros uma vez que o TAM 2C é apenas um 
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protótipo. Enquanto o projeto não se viabiliza o Brasil possui uma maior capacidade 

combativa frente a viatura não modernizada da Argentina. 

Analisando e comparando as capacidades de combate e engajamento entre o Leopard 1 

A5 BR e o Leopard 2 A4 CHL percebemos que as duas viaturas se assemelham em muitos 

aspectos. Algumas vantagens são percebidas na VBCCC Leopard 2 A4 CHL quando falamos 

de capacidade de combate diurno, pois a viatura possibilita ao comandante através de seu 

periscópio PERI R-17 que busque e engaje alvos devido a estabilização do seu periscópio e a 

capacidade de realizar disparos através dele. Contudo, durante a noite essa capacidade de 

combate é idêntica ao do Leopard 1 A5 BR, pois o periscópio PERI R-17 não possui visão 

termal, limitando assim a busca e engajamento de alvos.  

Percebe-se então que o Leopard 2 A4 possui um periscópio com elevada capacidade 

de detecção e transferência de alvos, o que obriga diminuir ao máximo o tempo de exposição 

das viaturas Leopard 1 A5 BR. Contudo, durante a noite as condições se igualam, pois, a 

capacidade de busca, detecção e identificação de alvos será rigorosamente a mesma girando 

em torno de 1800m através do termal. 

Por fim conclui-se que a modernização das viaturas blindadas no Brasil é inevitável e 

de fundamental importância uma vez que o combate noturno é uma realidade atual e traz uma 

grande vantagem contra aqueles que não a possuem. Adquirir novos carros com estabilização 

da luneta do comandante assim como a mesma possuir equipamentos de visão noturna trariam 

uma grande evolução as tropas blindadas.  
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