
0 

 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

ACADEMIA REAL MILITAR (1811) 

 

 

 

 

 

 

 

GUILHERME ALBERTI BRESSAN 

 

 

 

 

 

 

 

A EVOLUÇÃO DOS CARROS DE COMBATE NA CAVALARIA DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resende 

2016 

 



1 

 

GUILHERME ALBERTI BRESSAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EVOLUÇÃO DOS CARROS DE COMBATE NA CAVALARIA DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resende 

2016  

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Academia Militar das Agulhas Negras como parte dos 

requisitos para a Conclusão do Curso de Bacharel em 

Ciências Militares, sob a orientação do 1ºTen CAV 

Thiago Sadayoshi Guibo. 



2 

 

GUILHERME ALBERTI BRESSAN 

 

 

 

 

 

 

A EVOLUÇÃO DOS CARROS DE COMBATE NA CAVALARIA DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO AVALIADORA 

 

 

_______________________________________________ 

THIAGO SADAYOSHI GUIBO - 1º Ten CAV 

Orientador 

 

 

_______________________________________________ 

Avaliador 

 

 

_______________________________________________ 

Avaliador 

 

 

Resende 

2016 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Academia Militar das Agulhas Negras como parte dos 

requisitos para a Conclusão do Curso de Bacharel em 

Ciências Militares, sob a orientação do 1ºTen CAV 

Thiago Sadayoshi Guibo. 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha família, em especial à minha mãe Cleci Maria Alberti, por todo o apoio e 

incentivo ao seguir meus ideais, por minha formação moral, e por sempre manter as portas 

abertas para oferecer um refúgio em momentos de dificuldade. 

À minha companheira querida, Raissa, pela compreensão e motivação incondicional 

para a realização dos meus sonhos. 

Ao Tenente Thiago Sadayoshi Guibo, por me auxiliar na produção desse trabalho, 

sempre buscando solucionar as dúvidas, demonstrando notório conhecimento sobre o assunto. 

Aos meus colegas de turma, pelo companheirismo durante os árduos anos de formação 

e de quem desejo levar a amizade para o resto da vida. 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Apenas se você esteve nos mais profundos vales você 

poderá um dia saber o quão magnifico é estar no topo 

das mais altas montanhas.” 

(Richard Nixon)

 



5 

 

RESUMO 

 

BRESSAN, Guilherme Alberti. A evolução dos carros de combate na cavalaria do 

Exército Brasileiro. Resende: AMAN, 2016. Monografia. 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar o histórico da evolução dos carros de combate no 

Brasil e como essa evolução atendeu aos anseios do Exército Brasileiro no tocante a 

modernização de seus meios de combate,considerando diversos aspectos que influenciaram 

em cada escolha, como o contexto histórico da época e as influencias políticas sob as quais o 

Brasil se encontrava.Foram realizadas diversas pesquisas sobre cada modelo de carro de 

combate adquirido pelo país ao longo das décadas, trazendo aspectos positivos e negativos de 

cada aquisição. A pesquisa bibliográfica e documental realizada nos mostrou que preferiu 

buscar-se blindados no exterior, a um custo menor, do que apoiar projetos nacionais 

promissores, porém mais onerosos. Essa atitude levou o país a uma situação em que ao 

mesmo tempo em que possuímos a maior e mais moderna força blindada do subcontinente, 

caímos também num quadro de dependência tecnológica estrangeira que, ao que tudo indica, 

demandará muito trabalho e tempo para ser superado. 

 

Palavras-chave: Carro de combate. Exército Brasileiro. Modernização. Dependência 

tecnológica. 
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ABSTRACT 

 

BRESSAN, Guilherme Alberti. The battle tanks evolution on Brazilian Army 

cavalry.Resende: AMAN, 2016. Monograph. 

 

This essay had for objective to analyze the history of the evolution of battle tanks in Brazil 

and how this evolution answered the longings of the Brazilian Army related to the 

modernization of its combat means, considering many aspects that have influenced in each 

decision, such as the historical context of the time and the political influences in which Brazil 

was under then. It was realized many researches about each model of tank acquired by the 

country throughout the decades, bringing positive and negative aspects of each acquisition. 

The bibliographical and documental research showed us that it was preferred to search for 

armored vehicles on foreign countries, at a lower cost, than support national promising 

projects, although costlier. This attitude lead the country to a situation in which at the same 

time we posses the larger and more modern armored force in the subcontinent, we fall also in 

a picture of technological dependence that, as everything indicates, will demand a lot of time 

and hard work to be overcome. 

 

Key words: Battle tank. Brazilian Army. Modernization. Technological dependence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro sofre constante modernização e aprimoramento, seja dos seus 

meios e equipamentos ou de suas técnicas de combate. Por isso é de vital importância o 

estudo dessas evoluções para que não sejam cometidos os mesmos erros do passado no que 

diz respeito aos fatores que influenciaram os rumos dessa modernização. Assim sendo, esta 

pesquisa tratará dohistóricoda evolução dos blindados na cavalaria do Exército Brasileiro. 

A concepção de uma viatura de combate blindada foi primeiramente apresentada pelo 

Tenente Coronel Ernest DunlopSwinton, que, durante a Primeira Guerra Mundial, percebera 

que os combates tinham caído na imobilidade e nas operações de sitio. Afirmava que o “trator 

de esteiras” poderia terminar com este impasse. Baseado nas suas ideias nascia o primeiro 

“Tank”
1
, empregado pela primeira vez em novembro de 1917, num ataque britânico em 

Cambrai, quando aproximadamente trezentos carros, formando uma frente de assalto de 9km, 

atingiram em poucas horas uma profundidade de 6km nas linhas inimigas. Este fato 

evidenciou o nascimento de uma plataforma de combate, que viria a mobiliar as unidades de 

cavalaria em substituição ao cavalo, que perdera espaço na guerra moderna. (BOBBIO; 

METTEUCCI; PASQUINO apud. SAVIAN, 2014, p. 28). 

O trabalho ficará restrito ao estudodos carros de combate (CC) no que diz respeito à 

adoção, adaptação, emprego e até mesmo desenvolvimento pela Força Terrestre ao longo das 

décadas. Por isso torna-se importante que conheçamos o conceito de carro de combate, que é, 

segundo o Professor Bastos“Um veiculo de combate blindado que reúne sob a mesma 

plataforma todas as características essencias ao combate, sendo elas o poder de fogo, a ação 

de choque, a proteção blindada, a mobilidade e as comunicações amplas e flexíveis.”(2011, p. 

34). 

Foi estruturado de maneira que em cada capitulo apresentemos carros de combate 

diferentes de determinada época, iniciando pelo pioneiro Renault FT-17 passando pelos 

blindados americanos e alemães culminando na adoção da VBCCC Leopard 1A5 BR na 

atualidade, apresentando ainda alguns projetos nacionais como o EE-T1 Osório.  

Ao final teremos um conclusão que retomando os objetivos da nossa pesquisa deve 

verificar se eles foram plenamente ou parcialmente atingidos.Então, corroboraremos ou 

refutaremos a hipótese apresentada e verificaremos os resultados alcançados no trabalho. 

 

                                                 
1
 As diferentes partes do veículo eram fabricadas em oficinas separadas e o corpo principal, por motivos de 

sigilo, era mencionado aos empregados como um depósito de água ou Tank (tanque no português). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 Nosso tema de pesquisa insere-se na área de História Militar, conforme definido na 

Portaria nº 734, de 19 de agosto de 2010, do Comandante do Exército Brasileiro.
2
 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 A modernização da Cavalaria do Exército Brasileiro, do hipomóvel ao 

mecanizado, ocorreu de forma gradativae, sobretudo, no período de 1917 à 1973. Porem nem 

todos os integrantes dessa arma aceitaram de bom grado este processo, exemplificando essa 

questão temos o seguinte comentário do então Cadete Arlindo, em 1939:  

 

O emprego da Cavalaria nos combates modernos, que se caracterizam pela grande 

complexidade dos engenhos modernos, tem sido, principalmente nos meios 

militares, objeto de muitas discussões e controvérsias variadas. Assim encontramos 

quem a queira somente sob a forma hipomóvel, seu clássico aspecto; outros, 

deixando-se levar pela imaginação um tanto fantástica, querem-na completamente 

mecanizada [...](REVISTA DA ESCOLA MILITAR, 1939, p. 15). 

 

A tendência ligada a mecanização saiu-se vencedora, pois na década de 70 a maioria 

das unidades de Cavalaria do Exército Brasileiro já eram dotadas de viaturas blindadas. 

Dentro deste universo de viaturas blindadas temos os carros de combate, que como já 

apresentado, nada mais são do que blindados projetados, principalmente, para atacar forças 

inimigas com a utilização do fogo direto, sendo portanto, dotados de pesados armamentos e 

blindagens e com mobilidade suficiente para atravessar terrenos difíceis. 

O trabalho a ser desenvolvido vai analisar a evolução dos carros de combate dentro da 

modernização dos blindados do Exército Brasileiro, iniciando-se com a criação dos Centros 

de Instrução de Motorização e Mecanização (CIMM), em 1939, dotado de seus Renault FT-17 

ate os modernos carros de combate VCBCC Leopard 1A5 BR adquiridos na ultima década da 

Alemanha. 

 Em cada escolha que se seguiu a partir dos primeiros carros de combate percebemos 

vários fatores que influenciaram essas decisões, como pressões politicas da época, influências 

                                                 
2
 BRASIL, Secretaria Geral do Exército. Portaria n. 734, de 19 ago. 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: primeiro 

de maio 2016. 
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de potências estrangeiras e, como não poderia deixar de ser, necessidades do Exército no que 

diz respeito à sua modernização e aumento de poder de combate e poder dissuasório. 

Porém, observa-se que nem sempre estas decisões foram acertadas e devidamente 

planejadas, levando em consideração fatores como o de manutenção e dependência 

tecnológica, conduzindo os CC a quadros de sucateamento e prejudicando fortemente as 

iniciativas nacionais e a operacionalidade da Cavalaria e do Exército como um todo. Podemos 

citar ainda a falta de planejamento em projetos, como o EE-T1 Osório que mesmo sendo um 

dos mais modernos blindados da época acabou sendo deixado de lado pelo Exército por 

motivos que serão explorados mais a fundo no trabalho. 

Dessa forma, fica evidente a importância de um estudo sobre todo este processo de 

evolução dos carros de combate na Cavalaria do Exercito Brasileiro, expondo os motivos que 

levaram a escolha de cada CC dentro do contexto histórico da época. Levaremos ainda em 

consideração as necessidades da Força e as características gerais de cada carro e como estes 

atenderam a estas necessidades e se encaixaram no processo de modernização. 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

Visando investigar este processo de evolução dentro da Cavalaria do Exército 

Brasileiro, formulamos para pesquisa o seguinte problema: as escolhas feitas pelo Exército 

Brasileiro para a aquisição dessas viaturas atenderam aos requisitos e as necessidades de cada 

época em que foram adquiridas? Quais as vantagens e desvantagens que estas trouxeram 

consigo para o Exército Brasileiro e para a sua cavalaria? Houveram melhoras no poder de 

combate? 

 Partimos da hipótese que as escolhas do Exército, no que tange a modernização dos 

seus carros de combate atenderam aos requisitos necessários para a Força. 

 De acordo com o objetivo geral, que foi o de analisar as característicasgeraisdos 

carros de combate adquiridas pelo exército ao longo das décadas, verificando o contexto 

histórico em que se inseriram e em que medida estas atenderam as necessidades gerais da 

Força,estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 

 

– identificar as características gerais de cada modelo de CC adquirido pelo exército 

ao longo do tempo. 

– verificar os fatores considerados para cada escolha. 

– apontar as vantagens e desvantagens de cada aquisição. 
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– identificar se houve um acréscimo no poder de combate da cavalaria em cada 

mudança. 

 

 Com o propósito de operacionalizarmos a pesquisa, adotamos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Primeiramente, delimitamos o tema devido a sua relevância com questões atuais de 

modernização e pela questão histórica da reconstrução do passado, pois se faz necessário 

entender como ocorreu o processo de evolução e os problemas enfrentados para que possamos 

vislumbrar soluções e alternativas aos problemas do futuro. 

Após escolhermos o tema, foi realizada uma pesquisa exploratória de natureza 

bibliográfica e documental em obras que tratam sobre a modernização da cavalaria brasileira. 

As obras do pesquisador de assuntos militares Expedito Carlos Stephani Bastos sobre os 

primeiros blindados utilizados no Brasil e o livro “Haverá Sempre uma Cavalaria” do Capitão 

Elonir José Savian sobre a mecanização da arma destacaram-se dentre as demais fontes 

utilizadas, por fornecerem as bases históricas de nosso estudo.  

 A partir dessas pesquisas, delimitamos como marco inicial do trabalho o ano de 1917, 

final da Primeira Guerra Mundial, pois a partir dele claramente ocorreu a percepção de que a 

Cavalaria hipomóvel encontrar-se-ia obsoleta para os combates modernos.  
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3O PERÍODO ENTRE GUERRAS 

 

Sob influencia da Missão Militar Francesa
3
, logo após o término da Primeira Guerra 

Mundial, o Exército Brasileiro sofreu profundas transformações. Na oportunidade, entre 

outros elementos, foi originada a Companhia de Carros de Assalto, dotada do pioneiro carro 

de combate Renault FT-17. 

 

3.1 Renault FT-17 

 

Percebendo a importância da nova máquina utilizada na Primeira Grande Guerra, um 

militar brasileiro iniciou as tentativas para implantar a utilização dos carros de combate na 

doutrina do Exército Brasileiro. Tratava-se do Capitão José Pessoa de Albuquerque, que 

iniciou seus estudos sobre o assunto na Escola de Carros-de-Combate de Versalhes, na 

França. Lá teve a oportunidade de conhecer o Renault FT-17, carro utilizado com sucesso 

durante a guerra. 

 

Figura 1 - Viatura Blindada Renault FT-17

 

Fonte: Derela Republika
4
 

 

                                                 
3
Missão militar de instrução junto ao Exército Brasileiro que teve como finalidade adequar as técnicas, táticas e 

procedimentos nacionais aos padrões franceses. 
4
 Disponível em: <http://derela.republika.pl/ft17.htm>. Acesso em: 09 abril 2016. 
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 Ao retornar ao Brasil, expressou a necessidade de aquisição de carros-de-combate ao 

Exército Brasileiro, sendo adquiridos em 1920, antes mesmo da chegada da Missão Francesa, 

doze Renault FT-17 novos, apesar de o próprio Capitão José Pessoa reconhecer que esse 

modelo não era o mais ideal para equipar a nossa força blindada. (BASTOS, 2011, p. 31). 

 Em 1921, desembarcaram no país os novos carros de combate Renault, oriundos da 

fábrica Delaunay-Belleville, na França, sendo seis com torres fundidas (Berliet) e armados 

com canhoēs  Puteaux de 37mm; cinco com torres octogonais rebitadas (Renault), armados 

com metralhadoras Hotchkiss de calibre 7mm; e um modelo TSF (telegrafia sem fio), usado 

apenas para a comunicação com os escalões superiores. (BASTOS, 2011, p. 33). 

Os carros Renault FT-17 passaram a integrar a então Companhia de Carros de Assalto,  

que fez do Brasil o pioneiro no emprego não só de carros de combate mas, de blindados na 

América do Sul.Porém as condições de operação da companhia não eram das mais favoráveis, 

como retrata o Capitão José Pessoa em oficio enviado ao Ministro da Guerra na época: 

 

A meu ver, os nossos carros só darão rendimento igual aos que tem dado nos países 

do velho mundo, onde lhes é dispensado o apreço que lhes é devido, em face da 

experiência da ultima guerra, quando pudermos contar com homens em seu serviço 

por dois ou mais anos, quando não lhes forem destinados, no momento da 

incorporação, homens manifestadamente fracos, mas tão somente indivíduos fortes 

e, finalmente, quando a escolha destes recair, de regra, em eletricistas, choferes, 

mecânicos, etc., e não em comerciantes, lavradores, estudantes etc., como aconteceu 

desta feita. (BASTOS, 2011. p.34). 

 

Outros relatos também versam sobre as condições de manutenção das peças e 

dispositivos essencias para o funcionamentos dos carros, que se deterioravam rapidamente, 

fruto da inexistência de uma mentalidade de manutenção. O certo é que essas deficiências 

nunca foram sanadas, dificultando sobremaneira o emprego dos Carros durante as 

conturbadas décadas de 1920 e 1930 no cenário interno do país. 

Mesmo assim, tiveram o seu primeiro emprego operacional durante a Revolução de 

1924, quando a companhia foi designada para ocupar a cidade de São Paulo, após a retirada 

dos rebeldes. Mais tarde foram empregados também na Revolução Constitucionalista, aonde 

foram empregados separadamente ou em duplas, sendo usados para manter pontes e atacar 

ninhos de metralhadora. Atuando em terreno montanhoso (não apropriados para o seu uso) 

não foram decisivos para a vitória legalista, servindo mais como elemento de dissuasão do 

que propriamente para o combate. (BASTOS, 2011, p. 37). 

 

Figura 2 – O Renault FT-17 em corte 
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Fonte: Wikipédia
5
 

 

Podemos dizer que, ao final, a Companhia de Carros de Assalto e os seus Renault 

FT-17, formaram uma ação isolada do Capitão José Pessoa, que mesmo caindo no abandono 

merecem destaque no histórico do uso de blindados pelo Exército Brasileiro. 

 

3.2Fiat-Ansaldo CV 3/35 II 

 

Prova da importância da iniciativa do Capitão José Pessoa é que, mesmo esquecida 

pela maioria, foi retomada em 1938 por outro cavalariano, o Capitão Carlos Flores de Paiva 

Chaves que assim como José Pessoa também havia estudado na França e começou a difundir 

suas ideias quando instrutor do curso de Cavalaria da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército. 

Com a criação da Seção de Motomecanização no Estado-Maior do Exército, 

responsável pelo ensino da técnica e emprego tático dos novos materiais adquiridos, ainda por 

influencia da Missão Francesa e do Capitão Paiva Chaves, o governo decidiu substituir os 

obsoletos Renault FT-17 por modernos carros de combate Fiat-Ansaldo CV 3/35 II. 

Foram adquiridas vinte e três viaturas. Eram carros de 3,85ton, com motor de 4 

cilindros e 40HP, velocidade de 40km/h sendo cinco armados com uma metralhadora Breda 

de 13,2mm e dezoito com duas Madsen calibre 7mm. Sua camuflagem inicial era feita em 

dois tons: verde com salpicos de marrom. Operavam com relativo sucesso em terreno 

montanhoso, como observado na Guerra Civil Espanhola e nas terras áridas da Etiópia. 

(BASTOS, 2011, p. 94). 

 

                                                 
5
 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_FT>. Acesso em: 09 abril 2016. 
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Figura 3 – Carro Fiat-Ansaldona antiga EsMM 

 

Fonte: Revista Operacional
6
 

 

Foram oficialmente apresentados as autoridades brasileiras na parada de 7 de setembro 

de 1938, formando assim a primeira unidade mecanizada da nossa cavalaria, o Esquadrão de 

Auto-Metralhadoras de Reconhecimento. 

A chegada dos Fiat-Ansaldo determinou, definitivamente, a implantação dos 

Blindados no Brasil. (BASTOS, 2011, p. 94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4A INFLUÊNCIA AMERICANA A PARTIR DA II GM 

                                                 
6
 Disponível em: <http://www.revistaoperacional.com.br>. Acesso em: 10 abril 2016. 
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Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Brasil, inicialmente neutro no 

conflito, toma partido a favor dos Aliados
7
 após alguns episódios aonde sua soberania fora 

ameaçada pelos países do Eixo
8
. Em 1942, ao declarar guerra à Alemanha e seus aliados, o 

país cede aos norte-americanos diversas bases em seu território, recebendo em troca alguns 

benefícios. 

Benefícios estes evidenciados pelos acordos Lend-Lease
9
, que possibilitaram a 

transferência de armamento e equipamento de uso militar geral para o Brasil. O acordo ainda 

é um marco para um momento em que começamos a romper com o modelo francês, oriundo 

da Missão Francesa, e passamos a receber forte influência norte-americana, não somente pelo 

material fornecido, mas principalmente pela doutrina. 

 

4.1 M3 Lee / Stuart 

 

Fruto da parceria com os norte-americanos chegavam ao Brasil em 1941 cento e 

quatro carros médios M3 Lee, que eram os mesmos fornecidos à ingleses e russos para 

combater os inimigos em diversas frentes. Armados com canhões 37mm e 75mm, além das 

metralhadoras, atingiam velocidades de até 40 km/h e tinham a sua guarnição composta por 

seis homens (BASTOS, 2011, p. 101). Era um carro ágil, porém com carência de uma 

blindagem eficiente e um canhão mais potente. De acordo com Higuchi e Junior, “O Brasil foi 

o único país latino-americano a receber blindados médios durante a guerra. Os EUA 

relutavam em ceder esse tipo de veículo, pois necessitavam dele em suas próprias Forças 

Armadas.”(2010, p. 45). 

 

 

                                                 
7
Formada pelos países que se opuseram ao avanço alemão e de seus aliados. União Soviética, EUA e o Império 

Britânico eram suas principais forças. 
8
Aliança militar formada pela Alemanha, Itália e Japão. 

9
Lend-Lease Act, ou Lei de Empréstimo e Arrendamento de 1941, foi assim chamada pois, através dela, os 

Estados Unidos tiveram condições de, antes de entrar na guerra e ainda mantendo-se em posição neutra, auxiliar 

os Aliados fornecendo bilhões em equipamentos militares. Após o fim da guerra e de acordo com os termos do 

ato, o reembolso desses equipamentos não foi exigido. Disponível em: <http://www.funhen.com/lend-lease-act-

de-1941/>. Acesso em: 02 maio. 2016. 
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Figura 4 - Viatura Blindada M-3 Lee

 

Fonte: Military Factory
10

 

 

Foram entregues ainda um modelo diferente, denominado M3A1 Stuart,  conhecido no 

Brasil como “Perereca”. Este modelo era tripulado por quatro homens e apresentava algumas 

diferenças do M3 Lee, como um motor mais potente, de 250 HP, e uma torre que não era 

sextavada e soldada. Com o recebimento de mais quatrocentos e vinte e sete carros de 

combate leve, tanto M3 quanto M3A1, estes passaram a integrar o Regimento de 

Reconhecimento Mecanizado da Divisão de Blindados, com sede no Distrito 

Federal.(BASTOS, 2011, p. 105). 

 

4.2 M4 Sherman 

 

Em 1945, ainda dentro dos acordos Lend-Lease, chegavam ao Brasil cinquenta e três 

carros de combate Sherman M4, M4A1 e M4 Composite Hull, dotados de maior potência e 

mobilidade. Era o carro de combate padrão do exército norte-americano no conflito mundial, 

com guarnição de cinco homens, canhão de 75mm e velocidade de até 50km/h. A diferença 

do M4 para o M4A1 era o casco, sendo o M4 quase todo reto e soldado, enquanto que o 

                                                 
10

 Disponível em: <http://www.militaryfactory.com/imageviewer/ar/gallery-ar.asp?armor_id=249>. Acesso em: 

02 maio 2016. 
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M4A1 era todo arredondado, em razão de ser fundido. A versão Hull era uma mistura dos 

dois, com frente arredondada e corpo reto. (BASTOS, 2011, p. 101). 

 

Figura 5 - Viatura Blindada M-4 Sherman

 

Fonte: Afvdb
11

 

 

Posteriormente, na década de 60, a modernização dos carros Sherman M4 em Israel e 

o seu sucesso em combates contra os exércitos árabes despertou o interesse do PqRMM/2 no 

Brasil, unidade responsável pelos estudos visando a produção de blindados no país. Como 

existiam muitos M4 em depósito no Exército, devido ao grande numero recebido dos EUA, 

ainda sem fim definido, os engenheiros requisitaram um modelo Composite Hull para os seus 

estudos. De posse do veículo, os trabalhos foram iniciados em 1969 e de imediato foi 

proposta a mudança do motor radial a gasolina por uma unidade diesel nacional, mais 

confiável e econômica. Coincidentemente, estava sendo lançando no país, pela MWM
12

, um 

propulsor ideal: V12 turbinado com 406HP. A versão também seria equipada com uma 

suspensão HVSS (Horizontal Volute Spring Suspension), dando ao carro um aspecto bem 

diferente do original.(BASTOS, 2011, p. 195). 

Devido a falta de verbas, os trabalhos foram paralisados durante quatro anos, mas 

quando retomados passaram a contemplar a nacionalização de mais itens, como a transmissão, 

embreagem e outras peças menores. 

Em 1975, o M4 repotencializado ficou pronto sendo testado e aprovado pelos órgãos 

de defesa, sendo, porém, parado nessa fase. Não se sabe ao certo os fatores que impediram o 

                                                 
11

 Disponível em: <http://afvdb.50megs.com/usa/pics/m4sherman.html>. Acesso em: 03 maio 2016. 
12

Motoren Werke Mannheim AG é uma empresa brasileira de motores de combustão a diesel, fundada em 1922. 
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prosseguimento do processo, mas sabe-se que foi a Diretoria de Material Bélico que decidiu 

por não levá-lo adiante. Os planos acabaram engavetados e a equipe do PqRMM/2 partiu para 

outros projetos, como o X1, que será tratado adiante.(BASTOS, 2011, p. 174). 

Ao contrario do Brasil, os Sherman M4 israelenses repotencializados prestaram bons 

serviços até a pouco tempo, servindo também de base para a consolidação da indústria de 

defesa daquele país, fato que também não ocorreu aqui.  A maioria dos historiadores entende 

que o projeto nacional de modernização do Sherman M4 foi, com certeza, um dos melhores e 

o menos compreendido, caindo rapidamente no esquecimento.(BASTOS, 2011, p. 196). 

 

Figura 6 – M4 Sherman repotencializado 

 

Fonte: Webkits
13

 

 

4.4  X1 Pioneiro 

 

Na época em que se concebeu a ideia de desenvolvimento da família X1, 

desenvolviam-se paralelamente e com relativo sucesso uma série de viaturas sobre rodas. Esse 

conhecimento adquirido nesse tipo de projeto, somado ao apoio de centros de projetos do 

Exército instalado em várias indústrias (como a Bernardini, Biselli, Engesa, Moto Peças, 

                                                 
13

 Disponível em: <http://www.webkits.com.br/news/templates/news.asp?articleid=336&zoneid=24l>. Acesso 

em: 03 maio 2016. 
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Novatraçao, entre outras) motivou o PqRMM/2 a dar outro grande passo e criar a primeira 

família nacional de blindados sobre lagartas. 

O ponto de partida foi o carro de combate leve M3A1 Stuart, pois tinha-se muitas 

unidades deste, cerca de trezentas, em sua maioria em estado precário. Cientes do limitado 

desempenho do carro, devido a idade do projeto original, os engenheiros conduziram seus 

estudos visando uma reformulação total do blindado. Utilizando apenas a carcaça original, 

sem torre e canhão, previa a instalação de um motor diesel nacional Scania 250HP, com 

adaptações no cárter e na turbina; aproveitamento dos sistemas diferencial e de transmissão; a 

troca das suspensões por outra que permitisse a instalação de lagartas mais largas; e o projeto 

de uma torre com canhão 90mm. Ao final seria quase outro veículo.(BASTOS, 2011, p. 184). 

Iniciaram-se os trabalhos em junho de 1973 e em dois meses já se tinha o primeiro 

protótipo, que, passando por uma série de testes na cidade paulista de Peruíbe, foi aprovado e 

já desfilou na parada de sete de setembro do mesmo ano.   

Após aprovação o projeto foi entregue à Biselli
14

 para a montagem seriada, tendo uma 

produção estimada de cinquenta e três unidades no primeiro ano e possibilidade de atingir 

cento e treze veículos nos anos seguintes. Inicialmente produziram-se dezessete unidades para 

o 4º Regimento de Cavalaria Blindado que apresentaram alguns problemas e necessitaram 

passar por alguns ajustes. 

Após o primeiro lote e um segundo, de dezesseis veículos destinados a elementos do 

6º Regimento de Cavalaria Blindado, passaram-se vinte e sete meses. Isso devido a uma série 

de entraves que o projeto enfrentou, como a proibição de importação de alguns componentes, 

pois nem todos eram nacionais, constantes ameaças de cancelamento das encomendas e 

desvio de recursos para outros projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Indústria nacional de veículos responsável por diversos projetos e produção em série de viaturas, blindadas ou 

não. 
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Figura 7 – X1 Pioneiro 

 

Fonte: Lexicarbrasil
15

 

 

O projeto X1 Pioneiro marcou o início da produção nacional de blindados sobre 

lagarta, não alcançando o mesmo sucesso das viaturas sobre rodas e sofrendo ainda duras 

críticas, porém serviu como grande aprendizado para o Exército e indústrias envolvidas. 

 

4.4 M41 Walker Bulldog 

 

No final da década de 60, o Ministério do Exército decidiu renovar seus blindados. 

Viaturas, material de comunicações e grande parte do armamento foram substituídos por 

artigos mais atualizados, oriundos dos Estados Unidos. Nesse esforço de modernização foram 

adquiridos cerca de trezentos carros M41 Walker Bulldog, possibilitando, por um lado, grande 

modernização e avanços da nossa capacidade organizacional na formação do pessoal, porém 

desestimulando por completo qualquer iniciativa nacional voltada à produção de veículos 

blindados, caindo mais uma vez num quadro de dependência estrangeira. 

O M41 veio para substituir os antigos carros de combate M3 e M4, cujos projetos de 

repotencialização não haviam dado certo, caracterizando-se como um carro de combate leve, 

ágil e bem armado. Outras características levadas em conta para sua aquisição foram a sua 

                                                 
15

 Disponível em: < http://www.lexicarbrasil.com.br/biselli/>. Acesso em: 04 maio 2016. 



23 

 

ótima velocidade em estrada e o fato de ser um blindado confiável e de fácil reparo, além de 

contar com uma arma principal mais efetiva que seus antecessores.(FOSS, 2009, p. 177). 

Mesmo sem ter sido empregado, o M41 foi a base da formação blindada no Brasil, a 

partir da década de 60, presente em diversas unidades espalhadas pelo território nacional. 

Mas, apesar de sua importância, os modelos nunca receberam a manutenção correta, com 

peças originais, acabando danificados devido à aplicação de componentes de baixa qualidade 

em áreas criticas como retentores, mangueiras e linhas hidráulicas. Não se tinha a consciência 

de que poucos dólares em economias de peças colocavam em risco um blindado de mais de 

meio milhão de dólares, exemplo disto é o fato do vizinho Uruguai, que com uma frota de 

apenas vinte e dois carros M41 comprava mais peças originais que o Brasil.(BASTOS, 2011, 

p. 269). 

 

Figura 8 – M41 Walker Bulldog 

 

Fonte: Tanks Encyclopedia
16

 

 

Em 1976, mais uma vez, o PqRMM/2 recebeu a missão de, em conjunto com a 

Bernardini
17

, modernizar a frota de blindados americanos Walker Bulldog. Os principais 

pontos de melhoria eram a troca do motor original (movido a gasolina de alta octanagem e 

com falta de peças de reposição) e a substituição do canhão M32 de 76mm, pois sua munição, 

importada, havia sido retirada de produção nos EUA. O passo inicial seria a instalação de um 

                                                 
16

Disponível em: <http://www.tanks-encyclopedia.com/coldwar/US/M41_Walker_Bulldog.php>Acesso em: 03 

maio 2016.  
17

Bernardini foi uma importante indústria nacional da área de defesa que operou de 1912 até 1992, participando 

na construção e modernização de diversas viaturas. 

http://www.tanks-encyclopedia.com/coldwar/US/M41_Walker_Bulldog.php
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propulsor Scania DS 14 V8 a diesel. Com relação ao canhão, era possível produzir no país a 

munição 76mm ou usinar o cano para 90mm. (BASTOS, 2011, p. 270). 

As mudanças no motor se mostraram equivocadas, pois, quebras nas transmissões se 

tornaram muito comuns, além de um desgaste acentuado nas lagartas do carro devido a 

mudança no centro de gravidade. Chegou-se a pensar na melhoria de algumas peças, mas com 

o novo motor não havia muito por fazer. Após diversos testes, o canhão foi trocado pelo 

Cockerill de 90mm e posteriormente alterado para um modelo 90mm de baixa pressão, 

aproveitando-se o mesmo tubo e conferindo ao armamento maior precisão. A torre também 

ganhou algumas modificaçoēs (como a instalação de novos compartimentos) e a carcaça 

recebeu saias laterais, muito úteis contra muniçoēs carga oca. (BASTOS, 2011, p. 272). 

 

Figura 9 – M41 repotencializado

 

Fonte: Viaturasdoeb
18

 

 

Após todo o trabalho de modernização, a Bernardini decidiu explorar o mercado 

internacional, sem muito sucesso. A maioria dos países optava pelo M60 americano, restando 

apenas uma exportação local e em pequeno número para o vizinho Uruguai, totalizando 22 

unidades.(BASTOS, 2011, p. 273). 

                                                 
18

 Disponível em: <http://viaturasdoeb.blogspot.com.br/2009/03/viatura-cc-m-41-exercito-brasileiro.html>. 

Acesso em: 03 maio 2016. 
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Entre erros e acertos, o programa de modernização dos carros Walker Bulldog foi um 

passo importante no amadurecimento da indústria brasileira de defesa. Foi a maior 

experiência de repotenciamento realizada até então no país e a primeira a disputar o mercado 

internacional. Apesar das limitaçoes, técnicas e financeiras, o projeto atingiu seu grande 

objetivo e os modelos M41C (repotencializados) seguiram em operação até a pouco 

tempo.(BASTOS, 2011, p. 273). 

 

4.5EE-T1 Osório 

 

No início dos anos 80, marcado por um cenário mundial favorável para o 

desenvolvimento duma indústria voltada para itens de defesa devido a ávidos mercados para 

equipamentos bélicos, uma empresa brasileira, a Engesa
19

, tentou projetar e construir um 

Carro de Combate Brasileiro. Este deveria conter premissas tecnológicas inéditas, competindo 

com o que havia de mais moderno no setor. 

Em 1982, fazendo uso do então sofisticado programa de computador CAD/CAM, 

iniciou-se o projeto. Como não dominávamos itens importantes, como blindagem e torre com 

seus optrônicos, optou-se por contratar serviços de engenheiros estrangeiros  para o 

desenvolvimento da blindagem e encomendar-se as torres de empresas especializadas no 

exterior. A blindagem projetada pelos engenheiros seria a de face endurecida (2ª geração), 

cujo conceito prevê grande dureza externa e grande maneabilidade interna, e seria produzida 

por indústrias nacionais. No caso das torres pensou-se em um canhão raiado de 105mm 

(L7/M68). Outros itens foram importados, como suspensão, lagartas, motor, transmissão, 

periscópios de visão noturna, telêmetro laser e computador de tiro, tudo que havia de mais 

moderno no mercado.(BASTOS, 2011, p. 329). 

O protótipo recebeu a designação de P.1 e, pronto em maio de 1985, após 

exaustivamente testado, embarcou rumo a Arábia Saudita para participar de uma avaliação na 

escolha de concorrentes para uma grande licitação, de cerca de oitocentos carros de combate, 

que poderia se desdobrar em outras vendas na região. 

Em solo árabe o veiculo impressionou autoridades sauditas e foi, juntamente com mais 

três modelos, escolhido para participar de nova concorrência. Seus concorrentes se tratavam-

se de nada menos do que havia de melhor em carros de combate no mundo, sendo eles o 

                                                 
19

A Engesa, fundada em 1963, foi uma empresa brasileira bélica que produzia veículos militares, muitos 

utilizados até os dias de hoje como o EE-9 Cascavel e o EE-11 Urutu.  Faliu no início dos anos 90, deixando 

dívidas que somam mais de um bilhão de reais. 
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AMX-40 da França, o Challenger Inglês e o M-1 A1 Abrams americano. Tal fato mostrou que 

as previsões da Engesa, de desenvolver umcarro de combate brasileiro a altura do que havia 

de mais moderno no mundo, estavam corretas.(BASTOS, 2011, p. 336). 

 

Figura 10 – EE-T1 Osório em testes na Arábia Saudita 

 

Fonte: Instigatorium
20

 

 

Internamente, os testes oficiais, feitos pelo Exército Brasileiro, geraram relatórios 

extremamente favoráveis, surpreendendo também militares brasileiros e gerando grande 

empolgação e esperança de ver as unidades blindadas equipadas com ele num futuro próximo.  

Após excelentes resultados, nos campos interno e externo, a Engesa previu um grande 

programa de industrialização. O problema foi que mesmo vitorioso no campo técnico o 

Osório foi derrotado, externamente, no campo político, perdendo um mercado muito 

promissor que seria o da Arábia Saudita. Internamente, somado a perda da licitação, tivemos a 

falência da Engesa, que, decretada em 1993, surpreendeu a todos e desfez todo o 

conhecimento ali desenvolvido. Não se sabe até hoje exatamente os motivos que conduziram 

a empresa à falência, de qualquer maneira diversos veículos, ainda na linha de montagem, 

viraram ferro velho e alguns outros sucateados, como o cabeça de série do EE-T1 Osório, que 

cortado a maçarico foi vendido como sucata.(BASTOS, 2011, p. 338). 

                                                 
20

 Disponível em: <http://www.instigatorium.com/saiba-como-um-tanque-de-guerra-nacional-bateu-em-todos-

os-concorrentes-ee-t1-osorio/>. Acesso em: 04 maio 2016. 
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A produção em série do Osório, sem dúvida, nos traria grandes desafios, porém, 

seriam desafios cujos riscos valeriam a pena correr. Se tivesse sido levada adiante 

ganharíamos não só compradores, como também o Brasil e, principalmente, o Exército 

Brasileiro, desfrutariam de veículos de ultima geração, produzidos e desenvolvidos no país, 

fortalecendo ainda a indústria de defesa nacional. 

Foram preservados dois protótipos, que hoje em dia se encontram, um no Museu 

Conde de Linhares, no Rio de Janeiro, e que quase foi leiloado, e outro no Centro de Instrução 

de Blindados em Santa Maria, RS. A preservação de ambos os protótipos é muito importante, 

principalmente no que tange ao adestramento da força blindada brasileira, na concepção, 

design, armamento e seu próprio conceito, que foi previsto para atender nossas necessidades. 

Valeria a pena que todos os integrantes das unidades de Carros de Combate pudessem ver e 

comparar esse blindado com os demais, oque ajudaria muito a sua formação como combatente 

blindado.(BASTOS, 2011, p. 340). 

 

4.6 M60-A3 TTS 

 

Fruto de uma negociação entre os Estados Unidos e o Brasil, a partir de um momento 

em que ficamos sem perspectivas de receber um Carro de Combate Brasileiro e continuamos 

com os velhos M41 repotencializados, foram adquiridos, em 1996, noventa e um Carros de 

Combate M60 A3TS. Dotados de melhor blindagem e maior poder de fogo aliados a um 

motor mais potente, superavam, em muito, seu antecessor, motivando assim a sua compra, 

que teve um valor inicial de doze milhões de dólares e que, posteriormente, após vencimento 

de contrato, foram doados ao Exército. 

Mesmo sem passar diretamente pela aprovação do Exército, sendo resultado de 

negociações eminentemente políticas, o M60 acabou sendo o melhor carro de combate em 

operação na América do Sul durante muitos anos, sendo superado quase dez anos depois pelos 

Leopard 1A5 adquiridos pelo Brasil e, principalmente, os Leopard 2A4 chilenos. 

A versão A3 incorpora todos os desenvolvimentos da família M60, possuindo visores 

noturnos termográficos, que permitem a identificação de alvos camuflados no campo, 

permitindo ver através poeira, chuva, etc; e enxergar a noite. Possui alta mobilidade, muito 

embora seu peso e tamanho tenham causados diversos problemas nos quartéis, que não 

estavam prontos para recebe-los e acabaram por os colocar nos mesmos espaços dos M41, que 

eram de outra categoria.(BASTOS, 2011, p. 431). Como foi projetado e produzido na década 
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de 80, permitiu também uma maior confiança em seus sistemas mecânicos, como motor e 

transmissão.(BASTOS, 2011, p. 433). 

 

Figura 11 – M60 A3TTS 

 

Fonte: Forte
21

 

 

Foi concebido com a finalidade de possibilitar o tiro de canhão a longas distancias, 

sobre uma plataforma estabilizada, com elevada probabilidade de acerto, mesmo contra alvos 

em movimento e sob qualquer situação climática e de visibilidade. É dotado de um canhão de 

105mm L-7, raiado, que pode realizar tiros em movimento, com alcance útil de 4km, além de 

uma metralhadora M240-H coaxial 7.62mm e uma metralhadora antiaérea .50, na torre do 

comandante. Tem autonomia de mais de 400km e atinge velocidades de até 48km/h, pesando 

em torno de 56 ton, impulsionado por um motor diesel de 759HP. Pode ultrapassar cursos 

d’água de até 1,2m sem preparo e ate 2,4m com preparo. Guarnecido por quatro homens, 

dispõe ainda de sistemas hidráulicos e de estabilização do canhão, computador de controle de 

tiro e equipamentos de telemetria laser, podendo ainda atuar em ambiente químico, biológico 

e nuclear (QBN).(BASTOS, 2011, p. 432). 

Com base em todas essas características podemos afirmar que, dentro de nossa 

realidade, trata-se de um blindado moderno que trouxe uma nova dimensão no emprego dos 

carros de combate, superior a tudo que possuíamos no momento. 
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 Disponível em: <http://www.forte.jor.br/2015/10/02/tanque-m60-em-roraima/>. Acesso em: 05 maio 2016. 
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Ainda em operação, os M60 atualmente dotam o 20º Regimento de Cavalaria 

Blindado, em Campo Grande-MS, sendo que pelo menos trinta e dois deles permanecerão na 

ativa e os demais servirão para a retirada de pecas de reposição, estruturando a cadeia 

logística do blindado. Toda a sua manutenção ficou a cargo do Parque Regional de 

Manutenção da 5ª Região Militar - PqRMnt/5 - de Curitiba, que, mesmo com dificuldades, 

realiza um excelente trabalho, inclusive com a nacionalização de alguns itens, como barras de 

torção e almofadas de lagartas  
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5OS BLINDADOS ALEMÃES 

 

Com o declínio da indústria de material bélico brasileira, na década de 90, o país 

voltou a uma situação de demasiada dependência de tecnologias estrangeiras. Não que 

chegamos a ser independentes algum dia, porém muitos projetos nacionais obtiveram relativo 

sucesso no cenário nacional e internacional durante as décadas de 70 e 80.Exemplo disso foi o 

fracasso das propostas alemãs nos anos de 1976 e 1977, aonde vários projetos envolvendo os 

carros de combate Marder foram rechaçados, muito pelo entrosamento existente entre o 

PqRMM/2 e as industrias nacionais. 

Mas o fato é que, a partir do momento em que ficamos sem perspectivas enquanto 

assistíamos aos nossos M41 ficarem obsoletos (o M60 não havia sido adquirido ainda) 

tivemos de agir, e os carros alemães de outrora figuravam agora como alternativas em 

potencial. 

 

5.1 Leopard 1A1 

 

Buscava-se um carro de combate moderno, dotado de maior proteção blindada e de um 

maior poder de fogo do que o antecessor M41, que possuía um canhão com calibre 

relativamente pequeno, 90mm, e não possuía torre estabilizada, diminuindo em muito a 

expectativa de impacto do carro. Outros fatores também foram importantes para a escolha do 

novo carro, como o peso, por exemplo, já que buscava-se um carro relativamente leve, 

compatível aos modais de transporte brasileiros. Chegamos assim ao Leopard 1A1, 

que,pesando 42,7 ton, atendia a todos os requisitos apresentados acima. 

Após a escolha, foi elaborada pelo então Ministério do Exército, dentro da ideia de 

substituir os obsoletos M41, já modernizados no Brasil, uma diretriz para adquirir, quase que 

concomitantemente com os M60 americanos, cento e vinte e oito CC Leopard 1A1, usados, da 

Bélgica, os primeiros MBT
22

 no Brasil. 

Inicialmente foram comprados sessenta e um CC Leopard 1 A1, que por serem usados 

tinham como critérios, principalmente, a vida útil do canhão, menor quilometragem e menor 

número de horas do motor, sendo entregues em três lotes. Todo o material foi entregue ao 

PqRMnt/1, no Rio de Janeiro, e de lá distribuído para as demais unidades, entre 1997 e 

2000.(BASTOS, 2011, p. 437). 
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MBT é a sigla em inglês para Main Battle Tank, ou seja, Carro de Combate Principal. 
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Em substituição aos antigos M41, a adaptação aos Leopard 1 A1 trouxe algumas 

dificuldades, em virtude de peso (mesmo sendo considerado um CC leve era bem mais pesado 

que o M41), tamanho, tipos de munição, consumo de combustível, que teve um aumento 

substancial, locais apropriados para o seu armazenamento e reforço nas áreas de circulação 

dos quartéis.(BASTOS, 2011, p. 442). 

A utilização do laser e a realização do tiro estabilizado e em movimento, com maior 

alcance, e utilização de diversos tipos de munição, incluindo a flecha
23

, trouxe novas 

perspectivas para a doutrina vigente, que foi fortemente modificada, pois, trabalhava-se com a 

ideia de que um carro atirava enquanto o outro sedeslocava para nova posição. 

 

Figura 12 – Leopard 1A1 

 

Fonte: Thetankmaster
24

 

 

Sem sombra de dúvidas, a aquisição dos Leopard 1A1, da Bélgica, não foi um dos 

melhores negócios, visto que, por não terem aval do fabricante original alemão e dado a idade 

dos mesmos, acabou por se tornar uma grande fonte de problemas em sua manutenção, 

gerando um grande número de indisponibilidade.(BASTOS, 2011, p. 443). 

Com a aquisição da versão Leopard 1 A5, diretamente da Alemanha, o Exército 

acabou por definir a aposentadoria da maioria das versões 1 A1, encerrando seu breve ciclo de 

serviço no exército. Parte do efetivo dos carros mobilia atualmente os Regimentos de 

Cavalaria Blindada, com exceção do 20º dotado de M60’s e o restante será desmontado.Após 

                                                 
23

 Tipo de munição com alta velocidade de impacto que converte energia cinética em energia térmica. 
24

 Disponível em: <http://thetankmaster.com/english/afv/french-renault-ft17-tank.asp>. Acesso em: 05 maio 

2016. 
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desmontados, as suas peças, principalmente do chassi, servirão para reposição do modelo 

mais recente, sendo mais uma cadeia de suprimento, evitando descartá-los simplesmente 

como sucata.  

 

5.2 Leopard 1 A5 BR 

 

Resultado de uma compra que não contemplou a manutenção dos blindados, caímos 

rapidamente num quadro de alta indisponibilidade dos Leopard 1 A1, que por nãopossuírem 

uma cadeia logística estruturada e nem o aval do fabricante,impossibilitava uma melhora 

nessa situação. Sem poder contar com seus recém adquiridos Leopard 1 A1 e tendo apenas os 

M60 A3 TTS como carros de combate principal, o Exército Brasileiro buscou uma nova 

alternativa para mobiliar as suas unidades de Cavalaria, mantendo a sua posição de potência 

do subcontinente e contribuindo para o poder dissuasório do país. 

Foram adquiridos então os carros de combate Leopard 1 A5 BR que, substituindo os 

Leopard 1 A1 dos Regimentos de Carro de Combate, possuem um sistema de controle de tiro 

mais eficiente (EMES 18), visão noturna ampliada para atirador e comandante de carro, 

blindagem reforçada na torre, suspensão reforçada e capaz de disparar munições mais 

potentes que a versão A1, inclusive do tipo super-flecha
25

, capaz de penetrar praticamente em 

todos os tipos de blindagem atualmente em uso.(BASTOS, 2011, p. 444). 

Entre os anos de 2009 e 2010 recebemos os primeiros lotes dos carros de combate 

Leopard 1 A5, que ao total somaram duzentas e cinquenta viaturas, das quais duzentas e vinte 

seriam operacionais e as outras trinta utilizadas para o aproveitamento de peças. 

Outro  ponto que também merece destaque nessa compra é o fato desta ser, diferente 

da passada, acompanhada por um pacote logístico, que inclui a compra de um simulador fixo, 

que reproduz o habitáculo do comandante do carro e do atirador, com capacidade de treinar, 

simultaneamente, até quatro carros de combate, o  mesmo efetivo de um pelotão CC. Também 

foram adquiridos simuladores portáteis, que, individualmente treinam a guarnição de um 

carro, e foram distribuídos entre os quatro Regimentos de Carros de Combate do Exército e o 

Centro de Instrução de Blindados, dando uma nova dimensão a estas unidades.(BASTOS, 

2011, p. 446). 

 

 

 

                                                 
25

Tem o mesmo princípio de funcionamento da munição flecha, porém é muito mais potente. 
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Figura 13 – Leopard 1 A5 BR com a camuflagem brasileira 

 

Fonte: Sistemadearmas
26

 

 

Sua denominação passou a ser Leopard 1 A5 BR, com a introdução de um novo 

sistema de extinção de incêndio, baseado em nitrogênio, e do novo sistema de comunicação 

israelense Tadiran. 

O Leopard 1 A5 BR trouxe ainda mentalidade de manutenção nunca antes vista na 

matéria carros de combate no Brasil, que implantada em alto nível âmbito Exército Brasileiro, 

prevê a manutenção de até terceiro escalão nos carros. Assim, poderemos mantê-los 

operacionais, contando ainda com uma boa cadeia de suprimentos, ferramental, pessoal e 

munição, que tem previsão de ser produzida, dentro de alguns anos, em escala industrial 

dentro do país. 

Sem dúvida foi um grande avanço no conceito de modernidade para o emprego de 

Carros de Combate no Exército, visto que pela  primeira vez estaremos operando um MBT e 

sua respectiva família (o contrato ainda previu vinte veículos de apoio, diferente da versão 

A1) numa escala até então inédita. 

Por outro lado, estamos criando mais uma vez uma dependência preocupante, visto 

que o contrato de assistência técnica nos limita, em muito, o uso destes blindados, tornando-

nos mais uma vez apenas usuários. Desta forma não temos uma independência quanto ao seu 

uso, emprego e deslocamentos em nosso vasto território. Isso porque as limitações impostas 

pelo contrato, que em alguns casos dependendo, por exemplo, do tipo de munição, limita em 
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 Disponível em: < http://sistemasdearmas.com.br/ter/leopard1beraldi.html>. Acesso em: 07 maio 2016. 
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muito o número de disparos a serem realizados anualmente, além é claro da pequena 

quilometragem que cada veiculo poderá fazer, lembrando que não se pode pura e 

simplesmente treinar uma guarnição apenas em simuladores, que tem sua importância, pois o 

uso do material em campo é primordial.(BASTOS, 2011, p. 447). 

Precisamos ter o cuidado de não repetir os erros do passado e evitar esta situação de 

meros usuários, pois esses Carros de Combate e seus derivados só terão grande valor se 

houver a possibilidade de serem modernizados no Brasil, como fizeram, por exemplo, os 

canadenses. Assim, poderemos mantê-los operacionais, com boa cadeia de suprimentos, 

ferramental, treinamento de pessoal, catálogos, simuladores e munição, nacionalizando o que 

for possível e mantendo o que restou de nossa indústria de defesa, agregando conhecimento e 

desenvolvendo novas tecnologias.(BASTOS, 2011, p. 450). 
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6 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar as características gerais dos carros de 

combate adquiridos pelo Exército ao longo das décadas, verificando o contexto histórico em 

que se inseriram e em que medida estas atenderam as necessidades gerais da Força. 

Assim, buscou-se analisar, cronologicamente, cada aquisição feita pelo Brasil, 

identificando, além das características gerais de cada CC e do contexto histórico, os fatores 

que motivaram cada escolha e ainda se estas trouxeram um real acréscimo de poder as tropas 

blindadas brasileiras e ao Exército como um todo. 

No desenvolver do trabalho podemos perceber a grande influencia de potências 

estrangeiras sobre o Brasil desde os primórdios da criação de sua força blindada, iniciando-se 

com a Missão Francesa e os Renault FT-17, passando pelos acordos Lend-Leasecom os 

Estados Unidos e seus diversos blindados, até chegarmos nos Leopard 1 alemães.As 

aquisições feitas dentro desses acordos foram, por diversas das vezes, políticas, sem contar 

com a opinião de quem realmente as iria operar, o Exército Brasileiro, deixando de 

contemplar fatores essenciais como peso, tamanho e a adequabilidade dos blindados no 

espaço geográfico brasileiro, sobretudo no terreno.  

Mesmo assim, tivemos com esses acordos a manutenção do status brasileiro como 

potência militar sul-americana, estando, quase sempre, a frente de seus pares, não apenas no 

que tange aos carros de combate. O Brasil foi o pioneiro no uso de blindados dentro do 

subcontinente, quando em 1921 recebia seus primeiros Renault e criava a então Companhia 

de Carros de Assalto, e foi ainda o único país latino americano a receber os carros de combate 

americanos durante a Segunda Guerra Mundial. O M60 A3TTS, ainda dentro da influência 

americana, foi por muito tempo o melhor carro de combate da região, prestando bons serviços 

até os dias de hoje, sendo superado, pelo Leopard 2A4 chileno e pelo Leopard 1 A5, espinha 

dorsal do Exército Brasileiro e que trouxe uma nova dimensão ao emprego de carros de 

combate no país. 

Por outro lado, mesmo políticas, algumas dessas compras poderiam ter passadopor 

uma melhor análise, evitando erros crassos como a aquisições dos Leopard 1 A1 belgas, que 

por não preverem uma cadeia logística e nem tampouco o aval do fabricante original alemão, 

e dado a idade dos mesmos, caíram rapidamente num quadro de indisponibilidade sem volta. 

Podemos citar ainda o contrato de assistência técnica do Leopard 1 A5, que nos limita, em 

muito, o uso e emprego desse blindado em nosso vasto território. Estes e outros exemplos 
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acabam por configurar o Brasil como mero usuário da tecnologia estrangeira, dentro da ideia 

de que tecnologia não se compra, desenvolve-se. 

Falando em desenvolvimento, o Brasil teve diversas iniciativas internas no campo de 

blindados, obtendo mais sucesso na plataforma sobre-rodas, culminando atualmente em 

projetos como o Guarani.
27

 Em matéria carros de combate, objeto de nosso estudo, existiram 

também boas iniciativas, como a do X1 Pioneiro, que marcou o início da produção nacional 

de blindados e trouxe um grande aprendizado à indústria nacional e ao Exército Brasileiro. 

Porém nenhuma superou o projeto do EE-T1 Osório, que, contendo o que de mais moderno 

havia no mundo em tecnologia de carros de combate na época, foi superior a carros como o 

Abrams americano e o Challenger inglês, porém acabou sendo derrotado no campo político e 

paralisado antes de ser produzido em série. Preferiu-se importar tecnologia por um custo 

menor do que investir em projetos nacionais, que, mesmo possuindo um valor mais elevado 

no momento da compra, trariam vantagens como o desenvolvimento industrial e a quebra 

desse quadro de dependência exterior. 

Com base nessas informações, retiradas do desenvolvimento do trabalho, 

corroboramos parcialmente a nossa hipótese de que as escolhas do Exército, no que tange a 

modernização dos seus carros de combate atenderam aos requisitos necessários para a Força. 

Isso porque ao mesmo tempo em que os novos blindados aumentaram sobremaneira o poder 

de combate das forças blindadas brasileiras, dentro da realidade de um país de terceiro mundo 

como é o Brasil, projetando o país como potência militar regional, alguns aspectos foram 

negligenciados. A maneira e as condições com que foram adquiridos fizeram com que o 

Brasil caísse num quadro de dependência e virasse um mero usuário de tecnologias 

estrangeiras, sufocando grande parte das iniciativas nacionais e negando a nação um futuro 

promissor de uma indústria de defesa que teve seu auge na década de 80 e não prosseguiu por 

falta de apoio. Cito aqui um trecho proferido pelo Professor Expedito em um de seus 

livros,que define bem esta situação, quando afirma que “Faltou visão estratégica e vontade 

política, pois as alegações de que importar é mais barato prevaleceram nos últimos anos e 

somente agora estamos percebendo oque realmente foi feito”(2011, p. 591). 

Por fim, concluímos que mesmo atendendo, ainda que não de maneira integral, as 

necessidades da Força, a evolução dos carros de combate no Brasil poderia ter trilhado um 

caminho que possibilitaria o desenvolvimento nacional e industrial na área de defesa, já que o 
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Família de blindados sobre-rodas desenvolvida com tecnologia nacional em parceria com a Iveco. 
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desejo de ter um equipamento brasileiro deve ser dos brasileiros, e não dos fabricantes 

mundiais. 
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