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RESUMO 

 

ALVES, Antônio Orlando Maués. A EXPECTATIVA DE IMPACTO E EFEITO 

SOBRE O ALVO COMO PRINCÍPIOS DE SELEÇÃO DE ARMAMENTO E 

MUNIÇÃO: EFETIVIDADE DO LEOPARD 1A5 BR CONTRA ALVOS COMUNS 

A UM CARRO DE COMBATE. Resende: AMAN, 2016. Monografia. 

 

 A expectativa de impacto e efeito sobre o alvo como princípios de seleção de 

armamento e munição é um tema de fundamental importância para os componentes das 

tropas de cavalaria, integrantes das unidades de carros de combate, pois com o elevado 

nível de tecnologia embarcada e com a velocidade com que ocorre a evolução das 

técnicas de combate das tropas de Exércitos vizinhos ao Brasil, faz-se de fundamental 

importância conhecermos a efetividade do meio mais nobre implementado nos 

Regimentos de Carro de Combate, a VBC CC Leopard 1 A5 BR, frente a uma possível 

ameaça contra a soberania nacional. 

 

Palavras-chave: Expectativa. Impacto. Armamento. Munição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ALVES, Antônio Orlando Maués. The IMPACT OF EXPECTATION AND 

EFFECT ON TARGET AS PRINCIPLES TO SELECT WEAPON AND 

AMMUNITION: EFFECTIVENESS OF THE LEOPARD 1A5 BR TARGETS 

AGAINST COMMON TO COMBAT CAR. Resende: AMAN, 2016. Monograph. 

 

 The expected impact and effect on the target and weapons selection principles 

and ammunition is a key topic of importance to the components of cavalry troops, 

members of the tanks units, as with the high level of embedded technology and the 

speed with which occurs the evolution of fighting techniques of troops from 

neighboring hosts to Brazil, it is of fundamental importance know the effectiveness of 

the noblest means implemented in Regiments combat Car, VBC CC Leopard 1 A5 BR, 

compared to a possible threat to national sovereignty. 

  

Key Words: Expectation. Impact. Weapon. Ammunition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje, o assunto que trata sobre a expectativa de impacto e efeito sobre o 

alvo, como princípios de seleção de armamento e munição do Leopard 1 A5 BR, para a 

obtenção de uma elevada expectativa de impacto, demonstra ser de fundamental importância 

para o Exército Brasileiro, e principalmente para as tropas de cavalaria, pois, ter o 

conhecimento sobre as características dos armamentos e munições, utilizadas por nosso meio 

mais nobre, a tropa de Carros de Combate (CC), para a obtenção de uma elevada expectativa 

de impacto, resultará em uma maior eficiência no emprego da Viatura Blindada de Combate 

Carro de Combate (VBC CC) Leopard 1 A5 BR em uma situação de combate, onde cada 

segundo perdido, para que seja decidido qual o correto armamento e munição deverá ser 

empregados para destruir uma ameaça inimiga, torna o Leopard e sua guarnição um  alvo 

suscetível a ser engajado e receber um disparo, que em se tratando de um combate, onde estão 

presentes elementos CC, pode decidir quem destruirá e quem será destruído. 

Este estudo se mostra relevante no que diz respeito ao meio militar, tendo em vista que 

aborda um tema de fundamental importância, principalmente para as tropas CC, meio mais 

nobre para as unidades de manobra de cavalaria, as quais atuarão como força principal do 

Exército Brasileiro (EB), durante o ataque a uma ameaça inimiga, sendo agraciadas com o 

recebimento de 250 viaturas Leopard 1 A5 BR, que possui em seu arsenal transportado 

armamentos como o canhão (CAN) 105 mm L7 A3, a metralhadora coaxial MG3 A1 7,62 mm 

ou a metralhadora anti-aérea MG3 A1 7,62 mm, como das munições, High Explosive (HE), 

High Explosive Anti Tank (HEAT), High Explosive Squesh Head (HESH), Armour Piercing 

Discarding Sabot (APDS) ou Armour Piercing Fin Stabilised Discarding Sabot (APFSDS), os 

quais devem ser empregados de maneira correta para que se obtenha uma elevada expectativa 

de impacto, possibilitando, assim, melhor aproveitar a relação desempenho/eficiência (dano 

causado) contra diferentes alvos, a diferentes distâncias em um campo de batalha. 

Restringimos o foco da pesquisa na análise e estudo da efetividade no emprego da 

viatura Leopard 1 A5 BR contra alvos comuns a um carro de combate. 

Para tanto, faz-se necessário que definamos alguns conceitos, que consideramos 

importantes para proporcionar o melhor entendimento sobre o assunto. Primeiramente, 

devemos entender a definição de expectativa de impacto sobre o alvo, que, segundo a Nota de 
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Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR (2013, p. 15), afirma que “A expectativa de 

impacto é a probabilidade de acerto do tiro no alvo”, para complementar esse conceito, 

devemos utilizar a Instrução do Comando de Aplicação 226.623 - Tiros com a viatura 

blindada de combate Leopard 1 A5 (1993, p. 225-226), com a finalidade de explicarmos do 

que se trata essa probabilidade de acerto do tiro sobre o alvo, que é definida como “A 

probabilidade de acertos no alvo é a probabilidade, em porcentagem, com a qual um alvo será 

atingido levando-se em consideração a dispersão e a capacidade de um sistema de controle da 

arma ou sistema de controle de tiro”. 

Nossos objetivos com a execução deste trabalho foram: identificar as munições 

adquiridas pelo Exército Brasileiro e os armamentos orgânicos da viatura VBC CC Leopard 1 

A5 BR; e verificar como realizar a obtenção de uma elevada expectativa de impacto, através 

da correta seleção desses armamentos e munições em diferentes distâncias contra alvos 

comuns a um carro de combate, compostos por tropa de fuzileiros a pé, viatura 5 ton, Viatura 

Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) e outro Carro de Combate (CC), obtendo o efeito 

desejado sobre estes alvos. 

As principais fontes empregadas para embasar esta monografia foram a Nota de Aula de 

Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR (2013), a Instrução do Comando de Aplicação 226.623 - 

Tiros com a viatura blindada de combate Leopard 1 A5 (1993), o Boletim Técnico nº 03-210 

da Diretoria de Material (DMat, 2010) e o Manual Técnico 1015/025-12 BRA (2009), além de 

instruções fornecidas pelo Centro de Instrução de Blindados. 

A presente monografia está assim estruturada: 

No que diz respeito ao primeiro capítulo, procuramos apresentar todas as munições 

adquiridas pelo Exército Brasileiro para serem empregadas na VBC CC Leopard 1 A5 BR, 

além das munições já existentes como no caso das metralhadoras e de destacar suas 

características e peculiaridades. Foram empregados como fonte principal para a confecção 

deste capítulo a Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR (2013), além do Boletim 

Técnico nº 03-210 DMat (2010). 

No segundo capítulo foi realizado um estudo do sistema de armas orgânico da VBC CC 

Leopard 1 A5 BR. Sendo empregadas como principais fontes de consulta o Manual técnico de 

serviço 1015/02512, partes 1 e 2,  e o Manual técnico de serviço 1005/019-12. 
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No terceiro capítulo apresentamos o que são a expectativa de impacto e o efeito sobre o 

alvo dos disparos da VBC CC Leopard 1 A5 BR, com a finalidade de permitir um melhor 

entendimento sobre essas características. Utilizamos como fonte a Instrução do Comando de 

Aplicação 226.623 - Tiros com a viatura blindada de combate Leopard 1 A5 e a Instrução do 

Comando de Aplicação 226.623 - Tiros com a viatura blindada de combate Leopard 1 A5 

(1993). 

No último capítulo, analisaremos em distâncias de até 2000 m, quais as munições e 

armamentos devem ser empregados para que se obtenha a melhor expectativa de impacto e 

efeito sobre o alvo. Empregamos como fonte a Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 

A5 BR (2013) e a Instrução do Comando de Aplicação 226.623 - Tiros com a viatura blindada 

de combate Leopard 1 A5 (1993). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

               

O tema da pesquisa está inserido na linha de pesquisa bélica e na área de estudos 

armamentos e munições em uso no Exército Brasileiro. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

Nos combates modernos, com a evolução dos meios empregados nos campos de batalha, 

se reverte de fundamental importância para o militar que opera sobre uma plataforma 

blindada, possuir o conhecimento, não só sobre as características dos armamentos e munições 

empregadas por nossa tropa, no que diz respeito a sua utilização para a obtenção de uma 

elevada expectativa de impacto, mas também, para que quando empregarmos a VBC CC 

Leopard 1A5 BR, possamos fazer a correta seleção de seu armamento e munição, para que 

causemos o dano desejado ao inimigo, com a máxima eficácia, utilizando a menor quantidade 

de munição, no menor espaço de tempo possível. 

Como antecedentes para a problemática citada, utilizaremos a Batalha de 73 Easting, 

ocorrida no período da Guerra Fria, no dia 26 de fevereiro de 1991 entre as viaturas blindadas 

M3 Bradley e M1A1 Abrams, integrantes da coalisão britânico-americana e as viaturas 

blindadas T-55 e T-72, componentes da força iraquiana. No início desta batalha, as forças 

britânico-americanas contavam com o efetivo de 21 veículos blindados, tendo o lado oponente 

um total de 85 viaturas. Apesar dos números, neste combate, as tropas vencedoras foram a 

coalisão britânico-americana, tendo apenas uma baixa entre as suas viaturas, enquanto que no 

lado iraquiano, as 85 viaturas foram destruídas.
1
 Isso se deve ao fato de que a cada 100 

disparos das viaturas da coalisão, 95 atingem o alvo com precisão e causam dano ao oponente, 

ou seja, há 95% de chances de ocorrer o impacto da munição sobre o alvo.
2
 Essa porcentagem 

é chamada de expectativa de impacto. 

                                                 
1
 FARINACCIO, Rafael. Tecmundo. Tecnologia Militar. São Paulo, 12 fev. 2016. Disponível em: 

<http://www.tecmundo.com.br/tecnologia-militar/98495-conheca-10-maiores-batalhas-tanques-guerra-historia-

fotos.htm>. Acessado em: 29 abr. 2016. 

 
2
 Trechtronic. M1 Abrams. WordPress, fev. 2011. Disponível em: <https://trechtronics.wordpress.com/m1-

abrams/>. Acessado em: 29 abr. 2016. 
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A partir da análise deste acontecimento, vimos a necessidade de entender quais fatores 

influenciam para a obtenção do alto índice de acertos sobre o alvo e como esse índice afeta a 

seleção dos armamentos e munições na viatura Leopard 1 A5 BR. 

Neste trabalho, buscamos analisar o que se faz mais relevante e atualizado no que diz 

respeito ao tema a expectativa de impacto e efeito sobre o alvo como princípio de seleção de 

armamento e munição; tomamos como base alguns manuais e notas de aula; dentre eles, a 

Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR (2013, p. 15), a qual aborda o tema, a 

partir da perspectiva de que “A expectativa de impacto é a probabilidade de acerto do tiro no 

alvo”. Além de afirmar que:  

 

A expectativa de impactos no alvo é influenciada pelos seguintes 

fatores: distancia do alvo (dado mais importante da solução balística); 

dimensões do alvo; zona de impacto da munição empregada; dispersão 

causada por desgaste do tubo ou tolerâncias admissíveis na fabricação da 

munição; temperatura da carga propelente, vento lateral; densidade do ar; 

ajustes pessoais (diopitria, distância interpupilares, apoio de testa, altura 

do banco); deficiência técnica no sistema de armas. (Nota de Aula de Tiro 

da VBC CC Leopard 1 A5 BR (2013, p. 15). 

 

Afirmando também que “Conhecer os diferentes tipos de munições com suas 

propriedades balísticas e seus efeitos possibilita a escolha correta da munição a ser empregada 

face à ameaça apresentada”. (Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR, 2013, 

p.22). 

Segundo a Instrução do Comando de Aplicação 226.623 - Tiros com a viatura blindada 

de combate Leopard 1 A5 (1993, p. 225-226), o tema é tratado através da seguinte ótica “A 

probabilidade de acertos no alvo é a probabilidade, em porcentagem, com a qual um alvo será 

atingido levando-se em consideração a dispersão e a capacidade de um sistema de controle da 

arma ou sistema de controle de tiro”. Além de afirmar que “O conhecimento quanto aos 

diferentes tipos de munição com as suas propriedades balísticas e o seu efeito constitui o pré-

requisito para a escolha correta da munição”. (Instrução do Comando de Aplicação 226/623, 

1993, p. 235). 

Tomando como base os fatos encontrados sobre o tema, nas diversas fontes pesquisadas, 

podemos elaborar alguns questionamentos acerca do tema - Que armamento e munição da 
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VBC CC Leopard 1 A5 BR devo utilizar contra alvos comuns a um carro de combate, sendo 

estes compostos por tropa de fuzileiros a pé, viatura de transporte de pessoal (VBTP) e outro 

carro de combate, para que obtenhamos uma elevada expectativa de impacto? e, a que 

distância os disparos com esses armamentos e munições me possibilitam obter uma elevada 

expectativa de impacto, tornando-se efetivos contra tropa de fuzileiros a pé, fuzileiros 

embarcados e outro carro de combate? 

  

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

Apresentaremos nesta seção, os métodos e procedimentos empregados no decorrer dessa 

pesquisa, juntamente com as situações hipotéticas levantadas e os objetivos gerais e 

específicos levantados para conduzir a pesquisa. 

Para alcançar os objetivos apresentados para essa pesquisa, utilizaremos a pesquisa 

bibliográfica, por possibilitar o acesso a uma grande quantidade de documentos, os quais 

versam sobre o tema proposto. Como método de pesquisa, escolhemos o método indutivo, 

tendo em vista que não haverá a possibilidade que sejam feitos testes de campo das hipóteses 

apresentadas.  

Visando investigar a efetividade do Leopard 1 A5 BR, contra alvos comuns a um carro 

de combate, elaboramos a seguinte problemática de pesquisa: 

a) Qual armamento e munição utilizaremos, para que possamos obter o efeito desejado 

contra alvos comuns a um carro de combate, sendo estes: tropa de fuzileiros a pé, VBTP e 

outro carro de combate.   

b) A que distância os armamentos e munições da VBC CC Leopard 1A5 BR possibilitam 

que obtenhamos uma elevada expectativa de impacto contra alvos comuns a um carro de 

combate, sendo estes: tropa de fuzileiros a pé, VBTP e outro carro de combate. 

Com base nos problemas citados, elaboramos as seguintes hipóteses: 

a) O armamento e as munições a serem utilizadas pela VBC CC Leopard 1 A5 BR, para 

que se obtenha o efeito desejado e uma elevada expectativa de impacto sobre o alvo, em caso 

de contato com uma VBTP e outro carro de combate, é o canhão 105 mm L7A3 .  
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b) O armamento e as munições a serem utilizadas pela VBC CC Leopard 1 A5 BR, para 

que se obtenha o efeito desejado e uma elevada expectativa de impacto sobre o alvo, em caso 

de contato com elementos de tropa a pé, são os utilizados pela metralhadora Rheinmetall MG 

3 A1. 

Tomando como base o objetivo geral desse TCC, o qual será verificar a expectativa de 

impacto e efeito sobre o alvo como princípio de seleção de armamento e munição, 

determinamos os seguintes objetivos específicos:  

a) identificar as munições adquiridas pelo Exército Brasileiro e os armamentos orgânicos 

da viatura VBC CC Leopard 1A5 BR; 

b) verificar o que é uma elevada expectativa de impacto; 

c) verificar para as distâncias de 1000m, 1500m e 2000m, quais armamentos e munições 

deverão ser empregados contra alvos comuns a um carro de combate, sendo estes: tropa de 

fuzileiros a pé, VBTP e outro carro de combate, para que se obtenha o efeito do impacto da 

munição sobre o alvo. 

Para que possamos operacionalizar a pesquisa, seguimos os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Primeiramente delimitamos o tema, o qual será abordado neste trabalho, tendo em vista 

sua importância para os regimentos de cavalaria dotados com a VBC CC Leopard 1 A5 BR, 

pois o conhecimento sobre a expectativa de impacto e efeito sobre o alvo como princípio de 

seleção de armamento e munição, se converte de fundamental importância para que se 

obtenha o resultado desejado de  forma rápida e com o maior índice de acerto sobre o alvo. 

Realizamos, após escolhermos o tema, uma pesquisa de cunho bibliográfico e 

documental, as quais versam sobre o assunto eleito como tema para este trabalho. Foram 

empregados para servir como base de pesquisa a Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 

A5 BR (2013), a Instrução do Comando de Aplicação 226.623 - Tiros com a viatura blindada 

de combate Leopard 1 A5 (1993), o Boletim Técnico nº 03-210 DMat (2010) e o Manual 

Técnico 1015/025-12 BRA (2009). 

Trabalhamos, a partir desse material pesquisado, com dados emitidos pelo Centro de 

Instrução de Blindados, por ser o detentor da maior quantidade de material relacionado com o 

tema a ser abordado. 
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Ao final do trabalho, confrontamos as hipóteses apresentadas inicialmente com os 

conhecimentos colhidos durante a elaboração deste trabalho de conclusão de curso. 
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3 MUNIÇÕES DA VBC CC LEOPARD 1 A5 BR ADQUIRIDAS PELO EB 

         

No presente capítulo serão listadas as munições adquiridas pelo Exército Brasileiro, com 

a finalidade de suprir as necessidades orgânicas apresentadas pelos RCC, os quais foram 

contemplados com a aquisição das VBC CC Leopard 1 A5 BR. O canhão e a metralhadora, 

orgânicos dessa viatura, utilizam respectivamente cartuchos 105 milímetros e 7,62 milímetros. 

Existindo para esses dois calibres diferentes tipos de projetis que podem ser utilizados, como: 

APFSDS-T, HEAT, HESH, FLASH, TP-T, TPDS-T, M1, perfurante, traçante, festim e 

perfurante incendiária. 

No Leopard 1 A5 BR, as munições são selecionadas através da unidade de comando do 

atirador, tendo em vista que para cada munição, há um calculo balístico diferente, chamadas 

de cartas balísticas. No caso da VBC CC Leopard 1 A5 BR, existem sete cartas balísticas 

diferentes. 

 
Figura 1 Carta Balistica Lepard 1 A5 BR 

 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2013. (Slide). 

 

3.1 MUNIÇÃO APFSDS-T 

 

A munição APFSDS-T (Armour Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot with Tracer), 

também conhecida como munição “superflecha”, possui dois modelos o DM33 e o DM63. 

Sendo a primeira fabricada pela empresa Diehl BGT Defence GMBH & CO, de origem alemã, 
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é utilizada principalmente pela Dinamarca, Alemanha e Espanha, faz parte do banco de dados 

da OTAN. A segunda, fabricada pelas empresas General Dynamics Ordinance and Tactical 

Sysytems (GD-OTS) e Israel Military Industries Ltd, de origem americana e israelense, 

respectivamente, é empregada prioritariamente pela Alemanha e Israel. É um projetil 

composto por um estojo de latão, um míssil de baixo calibre e um calço (sabot), que é 

descartado após a munição ter abandonado a boca do tubo do canhão. O míssil de baixo 

calibre, com peso de 6,3 kg no caso da DM 33 e de 6,6 kg no caso da DM63, é dividido em 

três partes: Ponta do projetil, núcleo duro e conjunto estabilizador.
3
  

O míssil de baixo calibre tem em sua composição um núcleo extremamente duro e de 

baixo calibre, chamado de penetrador, tem por função penetrar na blindagem do alvo, sendo 

projetado para ter efeito sobre blindagens do tipo simples e múltiplas.
4
 

Ao atingir o objeto a ser penetrado, devido a alta velocidade inicial do míssil e sua 

desaceleração de maneira abrupta no momento em que este se impacta com o alvo, ocorre a 

conversão da energia cinética armazenada em energia térmica, tendo em vista que, ao ser 

disparado pelo Can 105 mm L7 A3, orgânico da VBC CC Leopard 1 A5 BR, atinge uma 

velocidade inicial de 1450m/s no caso da DM33, e de 1433m/s, no caso da DM63. O 

penetrador é parcialmente consumido, tendo em vista que sofre uma fusão parcial, e ao final 

da penetração da blindagem sofre um estilhaçamento.
5
 

O penetrador é produzido utilizando carboneto de tungstênio, material denso, é escolhido 

por apresentar um ponto de fusão de 2870°C
6
, evitando assim o derretimento total do 

penetrador, tendo em vista que ao atingir o alvo, por se tratar de uma munição de energia 

cinética, devido a sua elevada velocidade inicial, transforma essa velocidade em energia 

térmica (calor), produzindo uma temperatura superior a 1800°C, ao se impactar com o alvo.
7
 

                                                 
3
 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. CIBlind. Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 

BR. Santa Maria.  2013. p. 26. 
4
 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. CIBlind. Instrução do Comando de Aplicação 226/623 – 

Tiros com a viatura blindada de combate Leopard 1 A5. Santa Maria. 1993. p. 236. 
5
 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. CIBlind. Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 

BR. Santa Maria.  2013. p. 27. 
6
 INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH OF THE GERMAN SOCIAL ACCIDENT 

INSURENCE. IFA. Gestis Substance Database, 02 dez. 2015. Disponível em: < http://gestis-

en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/491085.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0>. Acessado em: 29 abr. 

2016. 
7
 MUNIÇÃO APFSDS. Guia de operações militares - Blog. 6 mar. 2012. Disponível em: < 

http://operacoesmilitaresguia.blogspot.com.br/2012_02_19_archive.html> Acessado em: 29 abr.2016. 

http://operacoesmilitaresguia.blogspot.com.br/2012_02_19_archive.html
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Para fazer com que o míssil, que possui uma haste longa, se mantenha estabilizado 

durante a trajetória de deslocamento até atingir o alvo, fez-se necessário a presença de um 

conjunto estabilizador na cauda do projétil, que é composto por seis aletas de estabilização, 

produzidas em alumínio, que proporcionam uma trajetória mais linear para o deslocamento do 

míssil até o alvo.
8
 

O calço descartável (sabot) é produzido em alumínio e tem por finalidade realizar a 

vedação do cano para o maior aproveitamento da pressão dos gases, gerados pela queima da 

carga de projeção, auxiliando na propulsão do projetil, ao preencher o espaço existente entre o 

projetil e o cano do canhão. Devido à pressão criada dentro da câmara, ocorre a quebra das 

cápsulas componentes do sabot, que só se mantem agregadas devido à presença das paredes 

do cano. Ao abandonar o cano, as capsulas se desprendem do míssil, que passa a empreender 

seu voo até o alvo. Cabe ressaltar que o sabot, após abandonar o tubo do canhão, prossegue 

em sua trajetória balística, sendo danoso até um quilometro de distância da boca do tubo do 

canhão.
9
 

 

Fonte: (Centro de Instrução de Blindados, 20--, Slide). 

  

Analisando as propriedades da munição APFSDS-T, apresentadas acima, podemos 

concluir que devido a sua elevada velocidade inicial, resistência a altas temperaturas, quando 

de seu impacto contra o alvo, seu elevado poder de penetração e por se tratar de uma munição 

de tiro tenso, sofrendo pouca influencia em sua trajetória, a mesma se torna ideal para ser 

empregada contra viaturas blindadas de combate. 

                                                 
8
 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. CIBlind. Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 

BR. Santa Maria.  2013. p. 14. 
9
 Ibidem, p. 26. 

Figura 2 - Momento do disparo da munição APFSDS-T 
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Figura 3 - Munição APFSDS e Sabot 

 

Fonte: (Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR, 2013, p.24). 

 

3.2 MUNIÇÃO TPDS-T 

 

A munição TPDS-T (Target Pratice Discarding Sabot), também conhecida como 

munição “flecha”, possui dois modelos: o M724 e o C74. Sendo a primeira, fabricada pela 

empresa Picatinny Arsenal - US Army Armament Research & Development Command, de 

origem americana, é utilizada principalmente pelos Estados Unidos da América, faz parte do 

banco de dados da OTAN. E a segunda fabricada pelas empresas General Dynamics 

Ordinance and Tactical Sysytems (GD-OTS), com sede nos Estados Unidos, é empregada 

prioritariamente pelos Estados Unidos da América. É um projetil composto por um estojo de 

latão, o projetil, um calço (sabot), que é descartado após a munição ter abandonado a boca do 

tubo do canhão, uma cinta plástica, uma cinta de rotação (forçamento) e um obturador de 

borracha. 
10

 

As munições M724 e C74 são utilizadas para treinamento, simulando os disparos das 

munições APDS-T M 392A2 e APFSDS-T C76, respectivamente. No momento do disparo, 

ocorre a queima da estopilha, que é responsável por acionar a carga do propelente presente 

dentro do estojo da munição, que produz gases que serão impedidos de sair do canhão, em 

decorrência da presença do obturador. Sendo necessário, para que abandonem o tubo, 

impulsionar a munição à frente. Através desse processo o projetil atinge uma velocidade de 

boca de 1539 m/s no caso do modelo M724 e de 1590 m/s no modelo C74.
11

 

                                                 
10

 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. CIBlind. Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 

BR. Santa Maria.  2013. p. 31e 32 
11

 Ibidem. p. 31 e 32  
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Os projetis são produzidos em aço, tendo um alcance máximo de 16739m, no caso do 

modelo M724 e de 11600m quando se trata do modelo C74. Porém, por se tratarem de 

munições de treinamento, os modelos só possuem efeito balístico semelhante ao das munições 

reais a 2000m e a 2500m, respectivamente.  

O projetil é estabilizado através de uma cinta de rotação, que possui diâmetro 

ligeiramente maior que o do tubo do Canhão 105 mm L7A3, a qual se engraza nas raias do 

mesmo, proporcionando a rotação do projetil no interior do cano. Juntamente com a cinta de 

rotação (forçamento), para auxiliar na melhor estabilização do projetil, no interior do cano, há 

a cinta de turgência, que tem por objetivo dar apoio ao deslizamento da munição no interior 

do tubo, evitando que o mesmo se choque com as paredes do cano, causando assim vibrações 

indesejadas.
12

 

O calço descartável (sabot) é produzido em alumínio e tem como finalidade realizar a 

vedação do cano para o maior aproveitamento da pressão dos gases, gerados pela queima da 

carga de projeção, auxiliando na propulsão do projetil, ao preencher o espaço existente entre o 

projetil e o cano do canhão. Devido a pressão criada dentro da câmara, ocorre a quebra das 

cápsulas componentes do sabot, que só se mantem agregadas devido a presença das paredes 

do cano. Ao abandonar o cano, as capsulas se desprendem do míssil, que passa a empreender 

seu voo até o alvo. Cabe ressaltar que o sabot, após abandonar o tubo do canhão, prossegue 

em sua trajetória balística, sendo danoso até um quilometro de distância da boca do tubo do 

canhão.
13

 

Após a análise dos dados citados acima, podemos concluir que apesar de se tratar de uma 

munição de treinamento, com um alcance inferior ao apresentado pelos modelos M724 e C74, 

a TPDS-T possui uma eficiência considerável, por se tratar de uma munição de tiro tenso, 

para a distância a qual deve ser empregada. 

 

Figura 4 - Munição APDS em Corte Vertical 

 

Fonte: Boletim Técnico nº 03-210 Diretoria de Material, 2010, p.21/27. 

                                                 
12

 Ibidem. p.31 e 32 
13

 DIRETORIA DE MATERIAL. DMat. Boletim Técnico nº 03-210. Brasília. 2009. p. 21/27 



22 

 

 

 

3.3 MUNIÇÃO HEAT-T 

 

A munição HEAT-T (High Explosive Anti-Tank with Tracer), classificada como munição 

de energia química, possui modelo M456, sendo fabricada pelas empresas Israel Military 

Industries Ltd, de origem israelense e Picatinny Arsenal - US Army Armament Research & 

Development Command, de origem americana, empregada prioritariamente pela Alemanha, 

Turquia e Coréia do Sul. É composta por um estojo de latão, uma base com aletas, um cilindro 

distanciador, um cone de cobre, um elemento piezelétrico e um corpo de aço.
14

 

A munição HEAT-T, é uma munição de carga oca do tipo alto explosiva anticarro e 

contra alvos não blindados, que se utiliza da energia química produzida por suas cargas 

explosivas, presentes no interior do projetil, para atingir seu objetivo sobre o alvo. Tendo 

como princípio de funcionamento a formação de um jato de plasma direcionado, que se utiliza 

do Efeito Monroe, e que atingirá o alvo em um único ponto, podendo ser empregada contra 

alvos blindados ou não blindados, sendo por esse motivo uma munição de multi propósito. 

Esta munição produz sobre o alvo uma temperatura elevada, além de atingi-lo com uma alta 

velocidade de impacto.
15

 

O corpo de aço componente do projetil tem em sua ponta, que possui o formato tubular, 

uma ogiva iniciadora, juntamente com um elemento piezoelétrico aparafusado. A ogiva tem 

como função permitir a distância necessária para que a carga principal consiga atingir o seu 

efeito desejado ao se impactar com o alvo. Após o acionamento da carga principal, que se 

encontra moldada dentro do cone de cobre, em forma de funil, para que o jato de plasma seja 

direcionado para um único ponto do alvo, está presente o cilindro distanciador. Em sua base, 

encontram-se presentes aletas de estabilização, as quais receberão a pressão resultante da 

queima do propelente que irá impulsionar a munição em direção ao alvo, proporcionando à 

mesma atingir uma velocidade de boca de 1173m/s.
16

 

Essa munição se utiliza do Efeito Monroe, que tem como objetivo empregar o 

direcionamento de uma carga explosiva, através da utilização de um cone de cobre, que após a 

detonação do explosivo irá criar um jato de plasma, com partes volatilizadas do cone, com 

                                                 
14

 DIRETORIA DE MATERIAL. DMat. Boletim Técnico nº 03-210. Brasília. 2009. p. 7/27 
15

 DIRETORIA DE MATERIAL. DMat. Boletim Técnico nº 03-210. Brasília. 2009. p. 7/27 
16

 Ibidem. p. 8/27. 
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elevada temperatura, pressão e velocidade em um único ponto do alvo, a fim de causar o 

rompimento da blindagem no ponto em que esta for atingida.
17

 

Ao analisarmos as características da munição HEAT-T, no que diz respeito a forma de 

ação de sua carga, podemos constatar que a mesma pode ser empregada, devido ao seu efeito 

de carga oca, contra viaturas blindadas, tropa a pé e contra alvos não blindados. Sendo por 

esse motivo considerada uma munição com propósito múltiplo. 

 

Figura 5 - Munição HEAT-T em Corte vertical 

 

Fonte: Boletim Técnico nº 03-210 Diretoria de Material, 2010, p. 7/27. 

 

3.4 MUNIÇÃO HESH 

 

A munição HESH (High Explosive Squash Head), classificada como munição de energia 

química, a munição de cabeça esmagável possui modelo L35A1, sendo fabricada pela 

empresa BAE Systems Land Systems, de origem britânica, empregada prioritariamente pelo 

Reino Unido. É composta por um estojo de latão, uma espoleta de retardo e uma ogiva, que 

possui em seu interior uma carga auto explosiva.
16 

Essa munição de emprego geral, ou seja, pode ser empregada tanto contra alvos 

blindados, como contra alvos duros e contra tropa, possui velocidade de boca de 732 m/s e 

alcance máximo de 8000 metros, possuindo assim um elevado tempo de voo, o que se 

caracteriza como uma desvantagem, devido ao tempo que projetil leva para atingir seu alvo.
17 

A carga auto explosiva que se encontra dentro da cabeça de guerra desta munição é 

composta por um explosivo plástico, a fim de permitir que durante a explosão, o explosivo se 

                                                 
17

 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. CIBlind. Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 

BR. Santa Maria.  2013. p. 24. 
18

 DIRETORIA DE MATERIAL. DMat. Boletim Técnico nº 03-210. Brasília. 2009. p. 10/27 
19

 Ibidem. p. 10/27. 
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espalhe sobre a blindagem, antes de ser detonado, a fim de conseguir causar a formação de 

ondas de choque, causando assim o efeito de um martelo sobre a blindagem.
18 

Devido às características citadas acima, podemos verificar que a munição HESH, 

apresenta as características para ser empregada em combate, tanto contra tropa a pé, como 

quanto tropas blindadas e para promover a abertura de passagens por obstáculos artificiais 

presentes no terreno. 

  

Figura 6 - Munição HESH 

 

Fonte: Boletim Técnico nº 03-210 Diretoria de Material, 2010, p. 10/27. 

 

3.5 MUNIÇÃO CALIBRE 7,62MM  

 

a) Cartucho 7,62 M1 é uma munição comum, de emprego contra pessoal e alvos não 

blindados, sendo constituída por um núcleo de chumbo.
19 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2013, Slide. 

 

b) Cartucho 7,62 Traçante M1 essa munição de cor bronze e ponta vermelha, possui em 

sua composição um núcleo de chumbo e antimônio e à retaguarda um composto de resinato de 

cálcio, perclorato de potássio, peróxido de bário, oscalato ou nitrato de estrôncio, tetracloreto 

                                                 
20

 Ibidem. p. 10/27. 
21

 ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO. Seção de Comunicação e Expressão. 

Armamento, Munição e Tiro. Campinas: EsPCEx, 2010. p. 9. 

Figura 7 - Car 7,62 mm M1 
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de carbono, cloreto de polivinila, vermelho de taluidina, estearato de zinco e magnésio em pó, 

fornecendo assim a formação de um traço, na cor vermelha a sua retaguarda, permitindo a 

visualização da trajetória de projetil até 800m após o mesmo abandonar a boca do armamento. 

Essa munição pode provocar incêndios, devido aos componentes supracitados.
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2013, Slide. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2013, Slide. 

 

c) Cartucho 7,62 mm Perfurante M1 é um projetil empregado contra veículos de 

blindagem leve, aviões, alvos resistentes à munição comum e abrigos de concreto, sendo 

composta por um núcleo de aço endurecido de tungstênio e cromo, com enchimento de 

chumbo na ogiva. Sua cor é de bronze e ponta preta.
21 
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 Ibidem. p. 9 
23

 Ibidem. p. 9 

Figura 8 - Trajetória da Munição Traçante 

Figura 9 - Munição Traçante M1 
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Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2013, Slide. 

 

Após análise das características das munições citadas acima, podemos constatar que as 

mesmas são destinadas a ser empregadas contra a tropa a pé e contra viaturas pouco 

blindadas. 

 

 

Figura 10 - Munição Perfurante M1 
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4 SISTEMA DE ARMAS ORGÂNICO DA VBC CC LEOPARD 1 A5 BR 

         

O presente capítulo buscará descrever os componentes do sistema de armas da VBC CC 

Leopard 1 A5 BR, destacando-se o canhão calibre 105 mm L7A3, a metralhadora coaxial, a 

metralhadora antiaérea e o seu sistema de controle de tiro, os quais influenciam diretamente 

na expectativa de impacto sobre o alvo, quando da execução do tiro.  

 

4.1 CANHÃO 105 MM L7 A3 

 

O Leopard 1 A5 BR é equipado com o canhão calibre 105 mm modelo L7A3 da Royal 

Ordenance, de origem britânica, sendo fabricado pela empresa alemã Rheinmetall Land 

System (RLS), o qual tem a possibilidade de engajar alvos em até 4000m de distância com 

precisão, elevada capacidade de penetração e cadência de tiro.24 

O canhão possui como principais componentes, segundo o Manual Técnico Torre e 

Armamento Carro de Combate Leopard 1 A5  (2009, p. 83), o cano completo, berço, escudo, 

freio de recuo, caixa de invólucros, sistema exaustor de fumaça e clinômetro. 

 

 

4.1.1 Tubo 

 

O cano do canhão 105 mm consiste segundo o Manual Técnico Torre e Armamento 

Carro de Combate Leopard 1 A5  (2009, p. 83) do cano em si, do exaustor de fumaça, da 

culatra com fechamento e da cobertura de proteção do cano. 

O cano, calibre 105 mm raiado, possui 28 raias à direita, a fim de proporcionar 

estabilização dos projeteis em sua trajetória aérea. Além disso, o cano possui sete furos em 

sua parede para permitir a passagem do gás, formado a partir da queima do propelente 

presente no estojo das munições, para o exaustor de fumaça e na boca do cano, está presente 

                                                           
24

 BRASIL. Ministério da Defesa. 1015/025-12 BRA: Manual Técnico Torre e Armamento Carro de Combate 

Leopard 1 A5. Brasília: EGGCF, 2009. p. 83. 
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uma superfície para a montagem do suporte de fixação do espelho de calibração em campo do 

equipamento de alinhamento óptico.25 

O exaustor de fumaça envolve o centro do cano, sendo um cilindro oco aparafusado no 

cano, possuindo como função manter o compartimento de combate livre dos gases 

provenientes da pólvora dos disparos, os quais são levados para dentro do mesmo e depois 

seguem em direção à boca do cano.26 

A culatra é o componente final do canhão, sendo uma cunha de fechamento transversal. 

É responsável por abrigar a agulha de ignição, através da qual a corrente elétrica flui para 

acionar a espoleta da munição. A culatra ainda permite que o cartucho fique alojado, após seu 

fechamento, e seja posteriormente ejetado, após o disparo.27 

A cobertura de proteção do cano é composta por uma liga leve e se encontra na forma de 

duas meia-calhas tanto na frente, como na parte central e na traseira. Sendo responsável por 

realizar a proteção do cano contra as influencias do clima, conduzindo de uma forma 

uniforme a temperatura do cano e impedindo seu arqueamento em função de seu aquecimento 

e esfriamento desigual.28 

   

4.2 SISTEMA DE CONTROLE DE TIRO 

  

O sistema de controle de tiro (SCT) dessa viatura possui como componente principal o 

periscópio do atirador, o EMES 18, o qual possui como componentes o dispositivo de 

observação e pontaria, o sistema direcional da torre com estabilização de armas, computador 

de controle de tiro com eletrônica de estabilização e sensores para determinação contínua dos 

valores de elevação e precessão e equipamento informatizado de teste do carro de combate 

RPP 1-11 (RPP) para monitoramento contínuo e teste do SCT.29 

 

                                                           
25 

Ibidem. p. 84. 

26 
Ibidem. p. 84. 

27
 Ibidem. p. 85. 

28 
Ibidem. p. 91. 

29
 Ibidem. p. 109. 
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4.2.1 Dispositivo de observação e pontaria 

 

O dispositivo de observação e pontaria integrante do sistema Leopard 1 A5 BR é 

composto pelo periscópio do atirador (PDA) e a luneta do comandante. Sendo o primeiro 

composto pelo sistema EMES 18, que se utiliza de um telêmetro laser, equipamento que 

permite a aferição de distâncias entre 200 e 9990 metros, além de um equipamento básico de 

visão termal para melhor visualização dos alvos, tanto no período diurno, como no noturno ou 

em condições de visibilidade reduzida, onde o calor emitido pelos objetos é ressaltado na 

luneta de pontaria monocular e de visualização binocular. Já no caso da luneta do 

comandante, a TRP 5A, que está instalada em um suporte giratório no teto da torre, permite 

que o comandante busque alvos de forma independente do atirador, permitindo atribuição de 

alvos para o mesmo e reconhecimento, proporcionando uma qualidade estável da imagem.30 

Devido à estabilização da torre por um mecanismo direcional hidráulico, o carro tem a 

possibilidade de, estando parado ou em movimento, adquirir alvos parados ou em movimento, 

com grande expectativa de impacto para o primeiro impacto.31
 

 

Figura 11 - Periscópio EMES 18 e luneta TRP5A 

  

Fonte: Manual Técnico Torre e Armamento Carro de Combate Leopard 1 A5 , 2009, p. 114-139. 

 

 

 

                                                           
30 

Ibidem. p. 113. 

31
 Ibidem. p. 350. 
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4.2.2 Sistema direcional da torre com estabilização de armas 

 

O sistema direcional da torre com estabilização de armas tem como função, segundo o 

Manual Técnico Torre e Armamento Carro de Combate Leopard 1 A5  (2009, p. 175), 

“apontar, estabilizar e redirecionar (para o PDA) torre e armas”.  

Esse sistema funciona da seguinte forma, segundo o Manual Técnico Torre e Armamento 

Carro de Combate Leopard 1 A5 (2009, p.178) : 

                 

   Com a estabilização de arma desligada, o canhão efetua os 

mesmos movimentos basculantes e giratórios do veículo durante a 

marcha. Com a estabilização de arma ligada, estes movimentos 

basculantes e giratórios são compensados de tal forma, que a posição 

espacial das armas não é modificada. Para poder acompanhar um 

alvo durante a marcha com o sistema de estabilização de arma 

ligado, o atirador ou o Cmt somente precisam corrigir com os 

punhos, o deslocamento lateral e de elevação das armas para o alvo, 

resultantes da constante mudança de local do carro de combate.  

 

Figura 12 - Representação da estabilização do canhão 

 

Fonte: Manual Técnico Torre e Armamento Carro de Combate Leopard 1 A5 , 2009 , p. 178. 

 

 

4.2.3 Computador de controle de tiro com eletrônica de estabilização e sensores para 

determinação contínua dos valores de elevação e precessão 

 

Segundo o Manual Técnico Torre e Armamento Carro de Combate Leopard 1 A5 , o 

computador de tiro pode ser dividido em três módulos: o computador, a unidade de controle 

do computador e a unidade de controle do atirador. Interage com o computador o sensor de 

elevação da arma (em periscópio do Atirador (PDA)) e o sensor vertical. Este equipamento 
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tem por finalidade determinar os índices de superelevação e precessão, além de fornecer a 

estabilização das linhas de visada do periscópio do atirador (PDA) e da imagem termal.32 

Para tanto, o computador determina o ângulo de elevação, juntamente com a precessão 

do alvo, levando em, conta segundo o Manual Técnico Torre e Armamento Carro de Combate 

Leopard 1 A5 (2002, p. 165), as seguintes grandezas: 

 

       Tipo de munição, distância (Laser, manual, E-1000), 

temperatura do ar (manual), temperatura da pólvora (manual), 

pressão atmosférica (manual), velocidade do vento lateral 

(manual), inclinação (automático, desligável) e a correção de 

falha do sistema (AJUSTAGEM EM ZERO) (manual). 

 

Para a determinação da precessão e da elevação do canhão, o computador de controle de 

tiro leva em consideração somente distâncias entre 200m e 3990 m. Caso a distância aferida 

seja inferior a 200m, o computador assume a distância padrão de 1000m, caso a distância 

ultrapasse os 3990 m, o computador adotará a distancia padrão de 4000m.33 

O computador de tiro propriamente dito, tem como propósito realizar o calculo para 

reposicionamento do canhão, levando em consideração as variáveis impostas pelo terreno, 

como a precessão, elevação do terreno, a velocidade do vento, inclinação e distância do alvo, 

a fim de permitir, que ao primeiro disparo, o armamento obtenha uma elevada expectativa de 

impacto sobre o alvo.34 

A unidade de controle do computador de tiro é um painel onde são introduzidos dados 

de operação e indicação para o periscópio do atirador e para o computador de tiro. Entre os 

dados que são introduzidos na unidade, segundo a Nota de Aula de Técnica de Tiro da VBC 

CC Leopard 1 A5 BR (2013, p. 21) estão à “altitude em relação ao nível do mar, a 

temperatura da pólvora, vento lateral e valores de falha de munição”.  

                                                           
32

 BRASIL. Ministério da Defesa. 1015/025-12 BRA: Manual Técnico Torre e Armamento Carro de Combate 

Leopard 1 A5. Brasília: EGGCF, 2009. p. 159. 

33 Ibidem. p.165. 

34 
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. CIBlind. Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 

BR. Santa Maria.  2013. p. 20. 
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A unidade de controle do atirador, que é conectada ao SCT, tem por finalidade: permitir 

que o atirador opere o periscópio (PDA), selecionar a arma; verificar a calibração; comutar 

entre as diversas fases operacionais; controlar as condições de operação do sistema de armas, 

operar o dispositivo de imagem térmica; e operar o equipamento de testes do carro de 

combate.
35

 

O sensor de elevação vertical e o sensor de elevação da arma transmitem seus dados 

para o computador de tiro a fim de que o mesmo leve em consideração as informações 

fornecidas por esses sistemas para a realização de seus cálculos. Sendo o primeiro constituído 

por um giroscópio e dois sensores de posição, que tem por finalidade determinar o ângulo de 

inclinação do carro de combate. E o segundo sensor, tem por finalidade de determinar o 

ângulo de elevação da arma.
36

 

 

 

4.2.4 Equipamento informatizado de teste do carro de combate RPP 1-11 (RPP) para 

monitoramento contínuo e teste do SCT 

 

O equipamento informatizado de teste do carro de combate, RPP 1-11, tem por objetivo 

realizar o monitoramento de forma automática das funções do sistema de controle de tiro 

durante a sua operação. Além de ser utilizado pelos militares responsáveis pela manutenção, 

para localizar possíveis falhas, sendo estas indicadas na unidade de controle do atirador, sendo 

indicado por um código de números e letras.
37

 

No que diz respeito ao sistema de controle de tiro (SCT), pode-se dizer que o mesmo é 

empregado em quatro fases operacionais, sendo estas segundo o Manual Técnico Torre e 

Armamento Carro de Combate Leopard 1 A5(2002, p. 109)  “(Torre) DESL”, “Modo Obs”, 

Estab Prep” e “Estab Lig”. 

No modo de operação “(Torre) DESL”, a alimentação elétrica da torre estará quase toda 

desligada, devendo-se direcionar as armas para seus alvos de forma manual, sendo empregada 

                                                           
35
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36
 Ibidem. p. 109. 

37
 Ibidem. p. 219. 
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somente a luneta auxiliar de tiro como mira. A metralhadora coaxial deverá ser utilizada de 

forma manual e mecânica; e o canhão deverá ser acionado através do disparo de emergência.38 

Quando o SCT está no “Modo Obs”, as armas continuam sendo apontadas para os alvos 

de forma manual, porém o periscópio do atirador acompanhará o alinhamento das mesmas e 

os fatores que influenciam de forma determinável para a elevação e precessão são levados em 

consideração, tais como a distância, o tipo de munição, inclinação, etc, serão convertidos em 

mudança de posição no periscópio do atirador, através dos cálculos do computador de tiro.39 

No modo de operação “Estab Prep”, segundo o Manual Técnico Torre e Armamento 

Carro de Combate Leopard 1 A5 (2002, p. 224): 

 

        As armas são apontadas hidraulicamente. O periscópio do Atirador 

(PDA) acompanha o alinhamento de tais armas. Caso o sistema hidráulico 

estiver ligado, as armas podem ser disparadas através dos interruptores de 

disparo nos punhos. O Cmt pode ter prioridade sobre o atirador, sendo que 

ele pode usar o periscópio do Atirador (PDA) ou o periscópio do 

Comandante (TRP). A partir de "Estab Prep" é possível efetuar um 

controle operacional com detecção de falha para o sistema de comando do 

atirador e do Cmt, através da unidade lógica no sistema de comando do 

atirador. 

 

Quando o SCT está operando na fase “Estab Lig”, segundo o Manual Técnico Torre e 

Armamento Carro de Combate Leopard 1 A5 (2002, p. 224):  

 

        O sistema de controle de tiro possui seu total desempenho. O sistema 

de armamento e o periscópio do Atirador (PDA) estão estabilizados. Em 

"Estab Lig" a linha de visada do periscópio do Atirador (PDA) é alinhada 

eletricamente, as armas acompanham através do Sist.Estab.Arma. Em 

"Estab Lig" as armas não acompanham a linha de visada estabilizada do 

periscópio do Atirador (PDA) sem retardamento. Somente quando a 

posição das armas corresponde à linha de visada do PDA (coincidência) 

existe prontidão para disparo. Nessa fase operacional a precessão dinâmica 

resulta automaticamente com a tecla de precessão pressionada no punho 

do atirador. A precessão dinâmica - em azimute e elevação - permite, com 

o CC em movimento e/ou em caso de alvo móvel, visar o mesmo 

diretamente sem precessão da linha de visada. Para que ocorra o ajuste da 

precessão dinâmica da arma, o alvo deve ser visado com a tecla para 
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precessão dinâmica no punho atirador pressionada durante, no mínimo, 

dois s. 

  

4.3 METRALHADORA COAXIAL E ANTIAÉREA MG3 A1 

 

A VBC CC Leopard 1 A5 BR, possui como metralhadora orgânica a MG3 A1, de 

origem alemã, sendo fabricado pela empresa Rheinmetall Land System (RLS). faz parte do 

banco de dados da OTAN, sendo empregada por países como Alemanha, Canada e Espanha.40 

A metralhadora MG3 A1, possui como possibilidades engajar alvos localizados a uma 

distância de 1000 metros, com precisão e um alcance máximo de 3000 metros, podendo tanto 

ser acoplada no reparo antiaéreo, como no berço da coaxial, possuindo uma cadência de tiro 

de 1000 a 1300 disparos por minuto, sendo considerada uma elevada cadência de tiro.41 

A MG3 A1 possui cano com alma raiada a direita e comprimento de 565 mm, utiliza o 

calibre padrão NATO 7,62x51 mm, o cano deve ser trocado após 1500 disparos, tendo em 

vista que o aquecimento do mesmo causa deformação, influenciando assim na segurança do 

tiro.42 

 

 

                                                           
40 WEPONS Systems. RHEINMETALL MG3, 2002. Disponível em: 

<http://weaponsystems.net/weaponsystem/AA06%20-%20MG3.html>. Acesso em: 01 mai. 2016. 

41 WEPONS Systems. RHEINMETALL MG3, 2002. Disponível em: 

<http://weaponsystems.net/weaponsystem/AA06%20-%20MG3.html>. Acesso em: 01 mai. 2016. 

42 WEPONS Systems. RHEINMETALL MG3, 2002. Disponível em: 

<http://weaponsystems.net/weaponsystem/AA06%20-%20MG3.html>. Acesso em: 01 mai. 2016. 
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Figura 13 - Metralhadora MG3 A1 

 

Fonte: Área Militar. MG3. 15 jul. 2007. Disponível em < 

http://www.areamilitar.net/directorio/ALIG.aspx?nn=135>. Acessado em: 01 mai. 2016.  

 

 Pudemos analisar com este capítulo, que os sistemas de armas da VBC CC Leopard 1 

A5 BR, contribuem para que a mesma possua uma elevada expectativa de impacto, tendo em 

vista que a mesma está equipada com alguns dos mais modernos sistemas de controle de tiro 

da atualidade. Facilitando assim seu emprego para a realização do engajamento de diversos 

tipos de alvos comum a um carro de combate. 

 

http://www.areamilitar.net/directorio/ALIG.aspx?nn=135


36 
 

 

5 EXPECTATIVA DE IMPACTO E EFEITO SOBRE O ALVO 

         

No presente capitulo, trataremos sobre a expectativa de impacto, da VBC CC Leopard 1 

A5 BR, sendo esta a expectativa de se atingir o alvo com o primeiro disparo. Além de tratar 

sobre o efeito sofrido pelos alvos, após serem impactados pelas diferentes munições do Carro 

de combate. 

Analisaremos também neste capíyulo, como as tropas de cavalaria do Exército 

Brasileiro, realizam o processo de ajustagem do tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR, através da 

correção em zero, contribuindo assim para o aumento na precisão dos disparos da VBC CC 

Leopard 1 A5 BR e a consequente elevação na expectativa de impacto. 

 

5.1 Expectativa de Impacto  

 

A Expectativa de impacto tem como objetivo analisar a probabilidade de se atingir um 

alvo com o primeiro disparo, devendo ser levado em consideração, segundo a Instrução do 

Comando de Aplicação 226.623 - Tiros com a viatura blindada de combate Leopard 1 A5 

(1993, p. 225-226), “a dispersão e a capacidade de um sistema de controle da arma ou sistema 

de controle de tiro.” 

Para realizar esta análise, devendo ser levado em consideração alguns fatores que 

provocarão influência sobre o tiro, sendo estes, segundo a Nota de Aula de Técnica de Tiro da 

VBC CC Leopard 1 A5 BR (2013, p. 15):  

 

Distância do alvo (dado mais importante da solução balística); dimensões do 

alvo; zona de impacto da munição empregada; dispersão causada por desgaste do tubo 

ou tolerâncias admissíveis na fabricação da munição; temperatura da carga propelente; 

vento lateral; densidade do ar; ajustes pessoais (dioptria, distância interpupilares, 

apoio de testa, altura do banco) e deficiência técnica no sistema de armas. 
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5.1.1 Distância do alvo  

 

A distância do alvo será determinada através da telemetria laser presente no sistema 

EMES 18, a qual é calculada através do computador de controle de tiro ou de forma 

alternativa com a utilização da luneta panorâmica TRP5A. 

43 

No caso do uso da telemetria laser, as distâncias de combate, tendo em vista que ao 

utilizar este método de medição de distância, os dados inseridos no calculo balístico do 

computador de tiro serão precisos para o tipo de munição, armamento e distância 

apresentada.44
 

Figura 14 - Distâncias de Combate 

 

Fonte: Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR. 2013. p. 40. 

 

Quando for utilizada a luneta TRP5A, para se medir a distância até o alvo, método 

alternativo, a expectativa de impacto para aquele alvo será diminuída, tendo em vista que a 

distância obtida não será precisa, influenciando assim no calculo balístico do computador de 

                                                           
43

 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. CIBlind. Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 

BR. Santa Maria.  2013. p. 19. 

44
 Ibidem. p. 41. 
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tiro. Por esse motivo, os alvos que se localizam a mais de 1500 metros, caso seja possível, não 

devem ser combatidos.45 

O calculo para as distancias obtidas pela luneta TRP5A será realizada através da 

formula: D= 1000xF/n. Sendo a correção realizada no canhão, através da Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Estimativa de distância para alvos padrão OTAN 

  

Fonte: Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR. 2013. p. 40. 

 

No caso de se utilizar o canal termal, pela falta de visibilidade no local, a distância de 

combate, para que obtenha a expectativa de impacto é de 1800 metros; assim como no caso do 

uso de munições de energia química, as quais sofrem grande influencia balística sobre sua 

trajetória curva, durante o voo, a distância indicada para o combate é de 1800 metros.46 

Durante a realização da preparação para o combate, deve ser realizado o estudo da carta, 

com a finalidade de que sejam levantadas prováveis distâncias de enfrentamento, devendo ser 

                                                           
45 

Ibidem. p. 41. 

46 
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. CIBlind. Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 

BR. Santa Maria.  2013. p. 41. 
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inseridas na distância manual da unidade de controle de tiro do computador balístico, para a 

munição a ser empregada. Reduzindo desta forma o tempo necessário para realizar o 

engajamento com o alvo.47 

 

 

5.1.2 Zona de impacto 

 

A zona de impacto, segundo a Nota de Aula de Técnica de Tiro da VBC CC Leopard 

1A5 BR (2013, p. 18), “é o trecho no qual um alvo visado no mesmo ponto de referência e 

com a mesma alça inserida é atingido em razão de sua altura, ainda que varie sua distância 

real”. 

 

Figura 15 - Zona de impacto em relação a altura 

  

Fonte: Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR. 2013. p. 18. 

O tamanho da zona de impacto dependerá além do tipo de curva executado pela munição 

durante sua trajetória até o alvo, tendo em vista que quanto maior a curva, menor será a zona 

de impacto; da distância até o alvo, levando-se em consideração que alvos mais distantes 

exigem trajetórias mais curvas e da altura do alvo, pois alvos que possuem silhueta mais baixa 

diminuem a zona de impacto.48 

                                                           
47 

Ibidem. p. 41. 
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Figura 16 - Zona de impacto em relação à trajetória 

     

Fonte: Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR. 2013. p. 18. 

 

 

5.1.3 Dispersão  

 

A dispersão é a analise, após disparos sucessivos realizados sob as mesmas condições a 

partir de uma arma, da distribuição dos impactos no alvo. 

Segundo a Instrução de Comando de Aplicação 226/623 (1993, p. 220-221), as causas da 

dispersão são no caso das diferenças na munição: tolerâncias admissíveis no peso, nas 

dimensões dos projéteis e na carga de propulsão, diferenças de temperatura das cargas de 

propulsão. Ainda segundo a Instrução de Comando de Aplicação 226/623 (1993, p. 220-221), 

são causadores da dispersão o estado do tubo e as condições meteorológicas, principalmente a  

intensidade e direção variáveis do vento. 

A dispersão pode ser classificada em três diferentes tipos, sendo estes a dispersão em 

altura, dispersão em largura e a dispersão longitudinal.49 

Caso os disparos impactem a superfície do alvo vertical, variando sua distribuição na 

vertical, caracterizando uma dispersão em altura ou caso essa distribuição seja na horizontal, 

caracteriza-se uma dispersão em largura.50 

                                                           
49 
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BR. Santa Maria.  2013. p. 16. 

50 Ibdem. p. 16. 
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Se o impacto dos projeteis se der uma superfície de alvo horizontal, a variação no 

comprimento dos disparos resultará em uma variação longitudinal ou caso haja esta variação 

em largura, estará caracterizada uma dispersão em largura.51 

Caso haja um aumento na distância até o alvo, haverá uma maior curvatura do tiro, o que 

resultará em um aumento na dispersão em altura e em largura. Porém a dispersão longitudinal 

sofre variação consideravelmente menor, no caso apresentado acima.52 

A fim de reduzir este tipo de acontecimento, faz-se necessário que seja adotado um 

ponto de referência nítido no objeto a ser atingido, com o objetivo de se estabelecer o mesmo 

ponto de pontaria e os mesmos ajustes do sistema de controle de tiro, estabelecendo-se assim 

um padrão entre os impactos.53 

 

Figura 17 - Tipos de dispersão com relação a trajetória e ao solo 

             

Fonte: Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR. 2013. p. 16. 
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 Ibdem. p. 16. 
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5.1.4 Determinação do ângulo de pontaria 

 

Quando a VBC CC Leopard 1 A5 BR consegue realizar uma visada direta sobre o alvo 

a ser impactado, se denomina linha de pontaria; caso seja necessário que haja uma trajetória 

curva, para que seja atingido o alvo, denominamos essa trajetória de ângulo de pontaria, sendo 

determinado a partir do ângulo existente entre a linha de pontaria e a tangente a partir da boca 

do canhão.54 

Para que seja determinado o ângulo de pontaria, em direção e elevação, o SCT realiza 

seus cálculos a partir de alguns dados inseridos, os quais segundo a Nota de Aula de Técnica 

de Tiro da VBC CC Leopard 1A5 BR (2013, p. 19), são calculados a partir:  

 

Da munição selecionada e distância do alvo; dos valores de falha da 

munição e de colimação do EMES; do vento lateral, altitude, temperatura do 

ar e da pólvora inseridos; da compensação da paralaxe; da compensação da 

inclinação lateral; da velocidade angular do alvo (ESTAB LIG). 

 

O dado referente a distância até o alvo pode ser determinado através da utilização do 

telêmetro laser, sendo automaticamente inserido no computador de tiro, ou de forma manual 

na unidade de comando do computador através da escala de distância aferida na luneta TRP.55 

Os dados referentes à munição selecionada serão introduzidos na unidade de comando 

do auxiliar do atirador. 

Figura 18 - Unidade de comando do auxiliar do atirador 

       
Fonte: Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR. 2013. p. 19. 
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O atirador deve ainda introduzir dados no controle do computador de tiro como a 

temperatura do ar, altitude em relação ao nível do mar, temperatura da pólvora, vento lateral e 

valores de falha de munição. Sendo o vento lateral aferido a partir de um anemômetro ou por 

meio da escala de Beaufort, devendo-se analisar ainda a direção do vento, pois caso o vento 

incida de forma oblíqua à direção geral de combate, deverá ter seu valor reduzido à metade; 

caso o vento seja frontal ou de retaguarda, seu valor inserido deverá ser zero e caso o vento 

seja transversal, seu valor inserido deve ser integral. Deve se observar ainda a direção na qual 

o vento incide sobre a trajetória, pois caso o vento seja de esquerda, o sinal a ser introduzido 

deve ser negativo ou no caso de vento de direita, o sinal a ser introduzido junto ao valor da 

velocidade do vento deve ser positivo.56 

 

5.2 Efeito Sobre o Alvo 

 

Analisaremos, o efeito provocado pelos diversos tipos de munição, já listadas 

anteriormente no capítulo 2, da VBC CC Leopard 1 A5 BR frente as ameaças que são comuns 

a um carro de combate. Utilizaremos para isso os seguintes alvos: tropa de fuzileiros a pé, 

viatura de transporte de pessoal (VBTP) e outro carro de combate. 

As munições 105 mm empregadas pela VBC CC Leopard 1 A5 BR, podem ser 

divididas, quanto ao efeito dos seus projéteis, em dois tipos, segundo a Nota de Aula de 

Técnica de Tiro da VBC CC Leopard 1A5 BR (2013, p. 22), sendo estes: “de energia cinética 

e de energia química”. 
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5.2.1 Efeito das munições de energia cinética 

 

Como já visto no capítulo 2, as munições de energia cinética possuem o conjunto 

estabilizador, o calço descartável e um penetrador, localizado na ponta do projétil, o qual é 

composto por um núcleo duro. Tendo em vista a eficiência de penetração apresentada por esse 

tipo de munição, esta se mostra adequada para o combate entre viaturas blindadas, levemente 

blindadas ou alvos que estejam na condição de fugazes (movimento).57 

Ao ser disparado do canhão da viatura, o projétil de energia cinética adquire uma alta 

velocidade, a qual será convertida no impacto da munição com a blindagem, devido a sua 

desaceleração, em energia térmica, o que irá causar o consumo parcial do núcleo duro e 

ocasionando um rompimento da blindagem no ponto impactado, este efeito está diretamente 

relacionado com a relação de esbelteza da munição, onde o aumento do comprimento em 

razão do diâmetro determina um aumento do poder de penetração. Esse tipo de munição foi 

dimensionado para penetrar blindagens simples e múltiplas. 58 

Os estilhaços provenientes da decomposição do penetrador irão atingir o interior da 

viatura e devido ao ricochetearem nas paredes internas, causarão o efeito colateral deseja, ou 

seja, causarão dano à guarnição da viatura. 

O efeito desse projétil está diretamente relacionado ao ângulo de impacto, tendo em 

vista que a maior espessura a ser penetrada está diretamente relacionada à obtenção do menor 

ângulo de impacto. Tendo em vista que para um ângulo de 90º, a espessura a ser penetrada é a 

da blindagem; para um ângulo de 45º a blindagem a ser penetrada é uma vez e meia maior que 

a de 90º e para um ângulo de impacto de 30º, essa espessura corresponde ao dobro da 

primeira.59
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Figura 19 - Ângulo de impacto do projetil 

Fonte: 

Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR. 2013. p. 23. 

 

As munições de energia cinética empregadas pelo Exército Brasileiro são a APFSDS-T 

DM 33, cuja capacidade de penetração varia de 380 mm a 2000 mm e a APFSDS-T DM 63 

que possui capacidade de penetração de 450 mm a 2000 mm. 

 

Figura 20 - Efeito da munição de energia cinética sobre a blindagem 

                

Fonte: Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR. 2013. p. 23. 

 

 

 

 

5.2.2 Efeito das munições de energia química 

 

As munições de energia química como visto no capítulo 2 sobre as munições utilizadas 

pela VBC CC Leopard1 A5 BR, empregada no Exército Brasileiro são constituídas de uma 
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carga explosiva para que se consiga atingir o efeito de penetrar tanto a proteção de alvos 

blindados, levemente blindados, não blindados ou tropa a pé. Podemos classificar como de 

energia química, empregadas pelo Exército Brasileiro, as munições HEAT-T e HESH-T. 

A munição HEAT-T, por ser uma munição desenvolvida para possuir o efeito 

multipropósito, possui como efeito resultante de sua detonação sobre alvos blindados ou 

levemente blindados, ao atingir sua superfície, resultante do Efeito Monroe, o qual é induzido 

nessa munição pela presença de uma carga oca em seu interior, a ocorrência da formação de 

um jato de plasma, o qual atingirá a blindagem em um ponto único a até 25 vezes a 

velocidade do som, atravessando a blindagem com alta pressão dinâmica e criando assim um 

canal de penetração, através do qual os estilhaços da blindagem e o jato de plasma penetram 

no alvo, causando o efeito desejado sobre a guarnição do alvo. 
60

 

Quando empregada contra alvos não blindados ou tropa a pé, seu efeito é explosivo, 

tendo em vista que ao atingir esses alvos ou o solo, sua detonação ocorrerá da mesma forma, 

causando como efeito a formação de estilhaços, cabe ressaltar que a velocidade do projetil e a 

forma do solo exercem influencia sobre a extensão a ser atingida pelos estilhaços.61 

 

Figura 21 - Efeito sobre blindagem da munição HEAT 

        

Fonte: Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 BR. 2013. p. 25. 

                                                           
60

 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. CIBlind. Instrução do Comando de Aplicação 226/623 – 

Tiros com a viatura blindada de combate Leopard 1 A5. Santa Maria. 1993. p. 239/2. 

61 
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. CIBlind. Instrução do Comando de Aplicação 226/623 – 

Tiros com a viatura blindada de combate Leopard 1 A5. Santa Maria. 1993. p. 240-242. 
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A munição HESH-T, conhecida como munição de cabeça esmagável, tem por objetivo 

causar na superfície do alvo atingido o efeito spalling, que consiste na deformação da carga 

explosiva plástica, contida na cabeça de guerra da munição, na superfície do alvo impactado, 

seguida do acionamento da espoleta. Como resultado da detonação da carga, serão criadas 

ondas de choque, as quais irão se propagar por toda a parede do alvo atingido, resultando no 

estilhaçamento das paredes internas do alvo a uma alta velocidade e da formação de um 

orifício no ponto impactado.
62

 

Além de ser efetiva contra alvos blindados, os quais não possuam blindagem espaçada, 

também pode ser empregada contra a tropa a pé, bem como contra alvos não blindados.63 

 

Figura 22 - Efeito da munição HESH-T sobre o alvo 

                   

Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2013. (Slide). 

 

 

5.2.3 Efeito das munições de metralhadora 

 

As metralhadoras, coaxial e a antiaérea, podem ser alimentadas com as munições calibre 

7,62 mm M1, M1 traçante e M1 perfurante.
64

 

                                                           
62

 CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. CIBlind. Nota de Aula de Tiro da VBC CC Leopard 1 A5 

BR. Santa Maria.  2013. p. 29. 

63
 Ibidem. p. 29 

64
 ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO. Seção de Comunicação e Expressão. 

Armamento, Munição e Tiro. Campinas: EsPCEx, 2010. p. 9. 
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As munições M1 e M1 traçante, são empregadas contra tropa a pé e contra alvos não 

blindados. A munição traçante ainda possui a particularidade de permitir a observação do 

tiro.
65

 

A munição M1 perfurante pode ser empregada contra veículos levemente blindados e 

contra abrigos de concreto.
66

 

 

5.3 Correção em Zero 

 

A correção em zero é uma operação que busca corrigir a diferença entre o salto 

individual do canhão, que é a diferença entre a posição do tubo no momento da pontaria e o 

momento do disparo; e a variação entre as curvas balísticas da munição utilizada e da 

munição selecionada. 

O Brasil, realiza esta correção utilizando três disparos inicialmente, podendo fazer mais 

dois disparos, caso ocorra a necessidade. Isso demonstra o nível de precisão e adestramento 

da tropa que está condicionada a realizar essa operação, tendo em vista que a mesma segue o 

padrão de ajustagem de países como a Alemanha.  

                                                           
65

 Ibidem. p. 9. 

66 
Ibidem. p. 9. 
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Figura 23- Tiros realizados para a correção em zero em alguns países 

 

Fonte: International Conference of Master Gunners. Out. 2011. 

 

Para que seja realizada a correção em zero, faz-se necessária a confecção de um alvo 

específico (Figura 22), cujas dimensões auxiliarão na ajustagem dos dados que serão inseridos 

no computador de tiro, o qual realizará o calculo balístico, levando em consideração os dados 

inseridos após a correção.  
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Figura 24 - Alvo para colimação em zero 

 Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2013, Slide. 

 

Para se calcular o valor da falha ocorrida nos disparos da VBC CC Leopard 1 A5 BR, 

deve-se analisar os três primeiros no alvo. Caso os três estejam dentro do circulo laser, os 

dados para o calculo deve ser mantido; caso isso não ocorra, deve-se procurar identificar as 

falhas. 

Após a identificação da falha, deve-se realizar um novo disparo; caso essa identificação 

não ocorra, devem-se realizar mais dois disparos e empregar a regra do tiro escapado, a qual 

segundo o organograma abaixo, se explica da seguinte forma: 

  



51 
 

 

Figura 25 - Organograma da Regra do tiro escapado 

  

Fonte: Centro de Instrução de Blindados. 2013. Slide. 
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6 A EXPECTATIVA DE IMPACTO E EFEITO SOBRE O ALVO COMO PRINCÍPIO 

DE SELEÇÃO DO ARMAMENTO E MUNIÇÃO DO LEOPARD 1A5 BR 

EMPREGADO CONTRA ALVOS COMUNS A UM CARRO DE COMBATE. 

 

Tomando como base o Manual sobre o Inimigo (2003), podemos elencar alguns alvos 

de alto valor e de alta prioridade para a tropa de Carros de Combate, como: elementos de 

manobra; elementos de comando e controle; elementos de engenharia e meios de transporte. 

Nesse capítulo, nos ateremos a verificação da efetividade do Leopard 1 A5 BR, no que 

diz respeito a sua elevada expectativa de impacto e do efeito de suas munições sobre alvos 

integrantes dos elementos de manobra e meios de transporte. Buscaremos adequar os 

melhores armamentos e munições capazes de causar o efeito desejado sobre o alvo, ou seja, 

causar baixa sobre o mesmo. 

 Para realizarmos essa análise, utilizaremos como alvos: tropa de fuzileiros a pé, VBTP 

e outro carro de combate, componentes dos elementos de manobra; além de uma viatura de 

transporte do tipo 5 TON. Analisaremos o efeito de 10 disparos realizados sobre os alvos, 

levando em consideração que porcentagem de acerto para a VBC CC Leopard 1 A5 BR é de 

95% a 2000m. 

 Com base nos dados analisados nos capítulos 2, 3 e 4, podemos determinar qual o tipo 

de munição mais adequada para ser empregado contra os elementos citados acima. Para tanto, 

reuniremos os dados obtidos nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 2 - Distância de até 1000 metros 

Alvo Fuzileiro a pé VBTP 5 TON Carro de Combate 

 

Munição 

7, 62 mm  

M1  

M1 Traçante e 

M1 Perfurante 

7, 62 mm 

M1 Perfurante 

7, 62 mm  

M1  

M1 Traçante e 

M1 Perfurante 

 

- 

 

Armamento 

Metralhadora 

MG3 A1 

Metralhadora 

MG3 A1 

Metralhadora 

MG3 A1 

- 

 

Situação Todas Parado Parado - 
Fonte: Próprio autor 

Analisaremos a tabela acima, tomando como base as características apresentadas tanto 

no capítulo 3, 4 e 5. Onde constatamos que a metralhadora MG3 A1, possui o alcance para 
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utilização com precisão de 1000 metros e que as munições 7,62 mm empregadas pela mesma, 

são as mais recomendadas para serem empregadas contra a tropa a pé e no caso da munição 

perfurante, contra veículos com pouca ou nenhuma blindagem, estando os mesmos parados. 

 

Tabela 3 - Distância entre 1000 e 1500 metros 

Alvo Fuzileiro a pé VBTP 5 TON Carro de Combate 

 

Munição 

 

HESH-T 

HEAT-T 

APFSDS-T 

TPDS-T 

 

HESH-T 

HEAT-T 

 

 

APFSDS-T 

TPDS-T 

 

Armamento 

Canhão 105 

mm L7 A3 

Canhão 105 

mm L7 A3 

Canhão 105 

mm L7 A3 

Canhão 105 mm 

L7 A3 

 

Situação 

 

Todas 

Parado 

Movimento 

Parado 

Movimento 

 

Todas 
Fonte: Próprio autor 

 

Após a análise dos dados contidos no capítulo 3, 4 e 5, pudemos constatar que para a 

tropa a pé, a uma distância superior a de utilização com precisão da metralhadora MG3 A1, 

que é de 1000 metros, deve-se dar preferencia a utilização do canhão 105 mm L7 A3, com sua 

munição HESH-T, que por se tratar de uma munição multi propósito, causará o dano 

desejado, com seu efeito de estilhaçamento. 

No caso da VBTP, caso a mesma esteja parada, deve-se primar pelo uso da munição 

HEAT, a qual agirá com seu efeito de cabeça esmagável, causando o estilhaçamento das 

paredes da viatura atingida. Porém, no caso de ser necessário realizar o disparo sobre esta 

VBTP e a mesma se encontrar em movimento, deve-se utilizar as munições de energia 

cinética, pois por possuírem trajetória de tiro tenso, não sofrerão grandes desvios durante seus 

deslocamentos. 

A 5 TON, por se tratar de uma viatura sem blindagem, deve ser engajada, fazendo uso 

da munição HESH, quando a mesma estiver parada, pois o efeito da munição sobre o alvo 

será atingir a viatura e causar baixa a mesma através dos estilhaços resultantes da explosão, 

além do calor, ao qual serão submetidos os ocupantes. 

No que tange o engajamento de outro carro de combate, deve-se optar pelo uso das 

munições de energia cinética, pois como dito anteriormente, as mesmas não sofrerão ou 
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sofrerão muito pouco desvio em suas trajetórias balísticas. Causando o dano ao alvo, ao 

transformar sua energia cinética acumulada em energia térmica, ao se chocar contra o carro de 

combate inimigo, causando assim o rompimento da blindagem. 

 

Tabela 4 - Distância entre 1500 e 2000 metros 

Alvo Fuzileiro a pé VBTP 5 TON Carro de Combate 

 

Munição 

 

- 

 

APFSDS-T 

TPDS-T 

 

HEAT-T 

 

 

APFSDS-T 

TPDS-T 

 

Armamento 

- Canhão 105 

mm L7 A3 

Canhão 105 

mm L7 A3 

Canhão 105 mm 

L7 A3 

 

Situação 

-  

Todas 

 

Parado 

 

Todas 
Fonte: Próprio autor 

  

 Quando analisamos o emprego da VBC CC Leopard 1 A5 BR, contra alvos 

localizados a distâncias entre entre 1500 e 2000 metros, tomando como base o que analisamos 

nos capítulos 3, 4 e 5, notamos que para a VBTP em todas as situações, caberá o uso das 

munições de energia cinética, APFSDS-T e TPDS-T, tendo em vista que as demais munições 

a essa distância perdem sua eficiência, devido a influencias externas, ao contrario da munição 

de energia cinética, que possuem tiro tenso. 

 No caso da 5 TON, ainda cabe o uso da munição HEAT-T, quando a mesma se 

encontrar parada, tendo em vista que a munição multipropósito, consegue causar dano através 

de seu estilhaçamento, quando em contato com a viatura ou com o solo. 

 No que diz respeito ao carro de combate, as munições de energia cinética serão 

recomendadas como já citado por suas características palisticas e por seu efeito sobre o alvo. 

 Com a finalidade de ilustrarmos as tabelas acima, utilizaremos a imagem a seguir, 

com as distâncias e munições supracitados. 
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Tabela 5 - Seleção do armamento e munição para diferentes distâncias. 

 

Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2013, Slide. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 Tivemos como objetivo, ao realizarmos este trabalho, apresentar os armamentos e 

munições, empregadas na VBC CC Leoprad 1 A5 BR e determinar dentro de diferentes 

distâncias, quais devem ser empregados para que consigamos obter uma elevada expectativa 

de impacto e efeito sobre o alvo, contra alvos comuns a um carro de combate, levando em 

consideração que o Leopard 1 A5 Br possui uma expectativa de impacto de 95% contra alvos 

a 2000m. 

 Após diversas análises realizadas em todos os capítulos, pudemos chegar as seguintes 

conclusões sobre as hipóteses apresentadas inicialmente, tomando como base as análises 

realizadas nos capítulo 3, 4, 5 e 6: 

 Para uma tropa de fuzileiros, pode-se empregar como armamentos, tanto a 

metralhadora MG3 A1, como o canhão 105 mm L7 A3, dependendo para essa seleção ser 

analisada a distância em que os fuzileiros irão estar localizados. Como vimos no capítulo 6, o 

caso de utilizarmos o primeiro, devemos utilizar as munições M1, M1 traçante ou M1 

perfurante; no caso de utilizar o segundo, devemos empregar a munição HESH. 

 No que tange a VBTP, depois de seguidas análises, podemos constatar, que tanto o 

canhão 105 mm L7 A3, como a metralhadora MG3 A1, podem ser empregados contra as 

mesmas, devendo para essa seleção ser analisada a distância em que a VBTP se encontra e a 

situação da mesma, como visto no capítulo 6. Devendo ser empregadas as munições M1 

Perfurante, no caso da metralhadora e as munições HEAT-T, APFSDS-T e TPDS-T, no caso 

do canhão 105 mm L7 A3. 

 Ao analisarmos o armamento a ser utilizado, quando o alvo a ser batido é uma viatura 

5 TON, constatamos que podem ser utilizados tanto o canhão L7 A3, como a metralhadora 

MG3 A1, dependendo para realizar esta seleção, ser levada em consideração a distância para o 

alvo, como vimos no capítulo 6. No caso de ser utilizada a primeira, podemos empregar as 

munições M1, M1 traçante e M1 perfurante; já no caso de utilizarmos o segundo armamento, 

deveremos empregar as munições HEAT-T ou HESH-T. 
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 No caso do alvo a ser atingido, ser uma viatura do tipo carro de combate, como visto 

na análise realizada no capítulo 6, o armamento a ser utilizado em todas as hipóteses é o 

canhão L7 A3, juntamente com as munições de energia cinética, APFSDS-T e TPDS-T. 

 O conhecimento produzido neste trabalho se mostra de suma relevância para as 

Ciências Militares e principalmente para os militares da arma de cavalaria do Exército 

Brasileiro, tendo em vista que o tema abordado trata de situações aplicáveis, em se tratando da 

realização do correto engajamento de um alvo comum aos carros de combate, a partir da 

análise da expectativa de impacto e efeito sobre o alvo para a seleção do correto armamento e 

munição do Leopard 1 A5 BR, maios moderno carro de combate empregado nas unidades de 

cavalaria. 

  

 



58 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Defesa. 1015/025-12 BRA: Manual Técnico Torre e Armamento 

Carro de Combate Leopard 1 A5. Brasília: EGGCF, 2009. 

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. CIBlind. Nota de Aula de Tiro da VBC CC 

Leopard 1 A5 BR. Santa Maria.  2013.  

CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS. CIBlind. Instrução do Comando de 

Aplicação 226/623 – Tiros com a viatura blindada de combate Leopard 1 A5. Santa 

Maria. 1993. 

DIRETORIA DE MATERIAL. DMat. Boletim Técnico nº 03-210. Brasília. 2009. 

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO. Seção de Comunicação e 

Expressão. Armamento, Munição e Tiro. Campinas: EsPCEx, 2010. 

FARINACCIO, Rafael. Tecmundo. Tecnologia Militar. São Paulo, 12 fev. 2016. Disponível 

em: <http://www.tecmundo.com.br/tecnologia-militar/98495-conheca-10-maiores-batalhas-

tanques-guerra-historia-fotos.htm>. Acessado em: 29 abr. 2016. 

INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH OF THE GERMAN SOCIAL 

ACCIDENT INSURENCE. IFA. Gestis Substance Database, 02 dez. 2015. Disponível em: 

<http://gestis-

en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/491085.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0>. 

Acessado em: 29 abr. 2016. 

MUNIÇÃO APFSDS. Guia de operações militares - Blog. 6 mar. 2012. Disponível em: 

<http://operacoesmilitaresguia.blogspot.com.br/2012_02_19_archive.html> Acessado em: 29 

abr.2016. 

Trechtronic. M1 Abrams. WordPress, fev. 2011. Disponível em: 

<https://trechtronics.wordpress.com/m1-abrams/>. Acessado em: 29 abr. 2016. 

 

 

 

 


