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RESUMO  

  

DALENOGARE, Gustavo Duarte. Técnicas, Táticas e Procedimentos do Carro de 

Combate Leopard 1 A5 BR em comparação com os blindados argentino e chileno. 

Resende: AMAN, 2018. Trabalho de Conclusão de Curso.  

  

Este trabalho tem por objetivo analisar as possibilidades, limitações e características da VBC 

CC Leopard 1 A5 BR, brasileira, bem como as da VBC CC Leopard 2 A4, chilena, e TAM, 

argentina. Para isso, compara-se o poder de fogo, a mobilidade e a proteção blindada da 

viatura brasileira com os carros de combate da Argentina e do Chile. Foram realizadas 

pesquisas bibliográficas e documentais que nos mostraram que os equipamentos instalados 

tanto nos carros de combate utilizados pelo Brasil quanto nos carros de combate utilizados 

pelos Argentinos e Chilenos estão praticamente nos mesmos níveis, tendo o carro brasileiro 

algumas desvantagens em alguns quesitos comparados, pois é um carro mais antigo que os 

demais, porem não deixa a desejar no quesito tecnologia. Esse trabalho teve por objetivo 

concluir se a viatura brasileira possui poder de combate semelhante ou até superior que as 

demais viaturas analisadas. Nos combates modernos é de extrema importância conhecer a 

viatura dos países vizinhos e saber quais são as vantagens da viatura do nosso exército para 

que assim possa tirar o melhor proveito disto no campo de batalha, bem como as 

desvantagens para evitar danos desnecessários.  

  

Palavras-chave: VBC CC Leopard 2 A4.VBC CC TAM. Poder de Fogo. Mobilidade. 

Proteção Blindada. VBC CC Leopard 1 A5 BR. Analise Comparativa. Carro de 

Combate.  
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ABSTRACT 

  

DALENOGARE, Gustavo Duarte. Techniques, tactics and procedures of the Tank 

Leopard 1 A5 BR in comparison with the Argentinean and Chilean armored one.  

Resende: AMAN, 2018. Course Conclusion Paper. 

  

This work aims to analyze the possibilities, limitations and characteristics of MBT Leopard 1 

A5 BR, brazilian, as well as those of MBT Leopard 2 A4, chilean and TAM, argentinean, 

comparing firepower, mobility and protection armored vehicle with the tanks of Argentina and 

Chile. Bibliographical and documentar researches were carried out which showed us that the 

equipments installed in both the battle tanks used by Brazilian and in the Argentine and 

Chilean combat tanks are practically at the same levels, the Brazilian armor having some 

disadvantages in some compared items, since it is a armored vehicle that is older than the 

others, but does not leave anything to be desired in terms of techology. The objective of this 

work was to determine if the Brazilian vehicle has a similar or superior combat power than 

the other vehicles analyzed. In modern combat it is of the utmost importance to know the 

vehicles of the neighboring countries and to know the advantages of our army vehicle so that 

they can make the best use of this on the battlefield, as well as the disadvantages to avoid 

unnecessary damage. 

 

Keywords: MBT Leopard 2 A4. MBT TAM. Fire Power. Mobility. MBT Leopard 1 A5 

BR. Comparative Analysis. Tank. Armored Protection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há alguns anos, o Brasil vem se destacando em algumas áreas, principalmente na 

econômica, graças à descoberta do Pré-sal e a militar devido à obtenção de novos blindados. 

Devido a isso, nosso país tem se tornado ascendente na América do sul e no meio 

internacional, servindo de modelo para outras nações sul-americanas. Em consequência, o 

Exército Brasileiro (EB) vem adquirindo novas tecnologias, implementando projetos e 

realizando treinamentos conjuntos entre as Forças Armadas a fim de modernizar seu arsenal e 

especializar seu pessoal. 

 

As mudanças aceleradas, produzidas pela Era do Conhecimento na área da 

tecnologia, nas formas das organizações e no espectro de emprego das Forças 

Armadas, influenciaram a adoção, pelo EB, da geração de forças por meio do 

planejamento baseado em capacidades (VERDE-OLIVA, 2015 p.8). 

 

Com a finalidade de modernizar-se o EB adquiriu há pouco tempo a Viatura Blindada 

de Combate – Carro de Combate (VBC CC) Leopard 1 A5 BR, em substituição ao antigo 

Carro de Combate (CC) M60, o qual foi remanejado para o 20º Regimento de Cavalaria 

Blindada (RCB), no Comando Militar do Oeste (CMO) e ainda continua sendo muito 

utilizado em apoio a inúmeras operações. 

De acordo com o site Brasil em Defesa (www.brasilemdefesa.com), o Exercito 

Brasileiro adquiriu de segunda mão os Leopard 1 A5, junto ao exercito alemão no ano de 

2006. No total, foram adquiridos 250 unidades, sendo que as primeiras 10 chegaram no Brasil 

em janeiro de 2009 e as entregas foram concluídas em meados de 2012, quando o Leopard 1 

A5 assumiu um papel fundamental na capacidade de combate da nossa Força Terrestre. 

A grande melhoria da versão A5 do Leopard 1 em relação aos modelos anteriores está 

nos sistemas eletrônicos. Esses sistema foram desenvolvidos para ser utilizado no Leopard II, 

porem foram integrados ao Leopard 1, possibilitando uma sobrevida nos teatros de operações 

modernos. Os referidos sistemas também estão presentes nos dois carros de combates 

comparados, o Tanque Argentino Mediano (TAM) e o Leopard 2 A4. 

Dessa maneira, se torna relevante comparar a VBC CC LEOPARD 1 A5 utilizada pelo 

Exército Brasileiro e as VBC CC TANQUE ARGENTINO MEDIANO (TAM), utilizado pelo 

Exército Argentino e LEOPARD 2 A4, utilizado pelo Exército Chileno. Para isso, os seguintes 

aspectos foram confrontados, a fim de verificar qual exibe melhor desempenho e, também, 

para delimitar o tema: poder de fogo, mobilidade, proteção blindada. 

 

http://www.brasilemdefesa.com/
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Desde sempre nos conflitos, existem três capacidades essenciais para o combate 

terrestre: a mobilidade, capacidade para se movimentar em redor do campo de 

batalha para ganhar uma posição de vantagem; o poder de fogo, a capacidade para 

causar um golpe suficiente para matar ou desmoralizar psicologicamente o 

oponente; e a proteção, a capacidade para derrotar os golpes do adversário 

(ANCKER III, 2012). 

 

 As principais fontes de pesquisas foram os sites Defesanet (www.defesanet.com.br), 

Army Guide (www.armyguide.com) e Military-Today (www.military-today.com) relacionados 

aos Leopard 1 A5, 2 A4 e o TAM, além de arquivos apresentados pelo Centro de Instrução de 

Blindados (CIBld). 

O método de abordagem escolhido para o trabalho foi o dedutivo juntamente com 

pesquisa documental indireta e análise de arquivos com prioridade na utilização da técnica de 

pesquisa bibliográfica. 

O corrente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) está assim estruturado: 

Trata-se, inicialmente, no capitulo adjacente, da revisão da literatura; resultados de 

uma pesquisa documental que reúne os aspectos fundamentais acerca do assunto o qual está 

escrito. Em seguida, apresenta-se o referencial metodológico, que abrangerá a definição do 

problema, da hipótese, dos objetivos gerais do estudo e dos procedimentos de pesquisa 

utilizados. 

As peculiaridades do Leopard 1 A5 estão apresentadas no terceiro capitulo, onde serão 

expostas também suas qualidades comuns com atenção especial para sua proteção blindada, 

poder de fogo e mobilidade. 

O Leopard 2 A4 e suas características usuais estão descritas no quarto capitulo, 

juntamente com a descrição das características do poder de fogo, proteção blindada e 

mobilidade. 

O TAM e suas características, assim como o poder de fogo, proteção blindada e a 

mobilidade estarão descritas no quinto capítulo deste trabalho. 

Já o sexto e o sétimo capítulos se referem, respectivamente, a comparação e a 

conclusão do trabalho, analisando se os objetivos propostos foram alcançados e qual VBC CC 

demostrou melhor desempenho. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Nosso tema de pesquisa insere-se na área de emprego de blindados, campo de pesquisa 

inserido na área de estudo de doutrina, conforme definido na Portaria nº 734, de 19 AGO 10, 

http://www.defesanet.com.br/
http://www.armyguide.com/
http://www.military-today.com/
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do Comandante do Exército Brasileiro (BRASIL, 2010). 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

O Exército Brasileiro possui sérias restrições em relação à operacionalidade e ao seu 

poder de combate devido às necessidades impostas pela modernização do teatro de operações. 

Além do mais, a evolução tecnológica trouxe uma gama de novos equipamentos 

eletroeletrônicos que aumentaram sensivelmente a letalidade, a eficácia e a rapidez dos 

conflitos bélicos. 

No cenário internacional, as principais potências econômicas e militares possuem 

forças blindadas muito bem preparadas e especializadas, com Main Battle Tank (MBT) de 

ultima geração. 

No Brasil, a busca por um novo carro de combate se intensificou a partir do momento 

em que alguns dos países vizinhos começaram a demonstrar interesse em adquirir novos 

blindados. Pode-se citar como exemplo, o Chile que em 2007 adquiriu 132 carros de combate 

da família Leopard 2 A4 e a Argentina, que desde a década de 70 do século passado já 

estudava a criação de um CC que suprisse suas necessidades, realizando algumas parcerias 

para que o projeto do blindado fosse concluído. Dessa forma, obtiveram êxito e até 2016 

havia um total de 218 TAM produzido na Argentina. 

 Observando esta crescente busca por novos carros de combates modernos pelos países 

vizinhos, o EB decidiu melhorar sua capacidade de combate através da VBC CC Leopard 1 

A5 Br. Este carro de combate foi muito utilizado por outros Exércitos e foi perdendo um 

pouco de sua importância a partir do século XX, quando passou a executar tarefas 

secundarias. Apesar disso, o Leopard 1 A5 ainda é considerado um equipamento moderno e 

detentor de capacidades que anteriormente eram deficientes em nossas Forças Armadas, além 

de estar tecnologicamente à frente das capacidades produtivas da Base Industrial de Defesa 

nacional da época. 

A reestruturação da indústria brasileira de material de defesa tem como propósito 

assegurar que o atendimento das necessidades de equipamento das Forças Armadas 

apoie-se em tecnologias sob domínio nacional (JOBIM; UNGER, 2008 p.6). 

Se o Brasil quiser ocupar o lugar que lhe cabe no mundo, precisará estar preparado 

para defender-se não somente das agressões, mas também das ameaças. Vive-se em 

um mundo em que a intimidação tripudia sobre a boa fé. Nada substitui o 

envolvimento do povo brasileiro no debate e na construção da sua própria defesa. 

(JOBIM; UNGER, 2008). 

 

Dessa forma, deu-se inicio às negociações com a Alemanha para a aquisição dos 
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primeiros Leopard 1 A5. Esse CC é da 2ª geração pós 2ª GM e as primeiras unidades 

chegaram ao Brasil em 2009 no porto de Rio Grande. 

 

A versão 1 A5 adquirida é a versão mais moderna da família Leopard 1, com sistema 

de controle de tiro 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 munição do tipo APFSDS capaz 

de penetrar em praticamente todos os tipos de blindagens atualmente em uso. 

(BASTOS, 2009f, p2) 

 

Nos dias atuais é de fundamental importância ter força combativa para defender seu 

território e suas riquezas de alguma possível ameaça externa, além de buscar constantemente 

a modernização para acompanhar o desenvolvimento dos exércitos dos países fronteiriços, 

bem como o conhecimento de suas capacidades e limitações.  

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

Esta parte do texto refere-se aos objetivos gerais, às hipóteses que foram levantadas e 

a problemática a respeito do assunto central do TCC. Definem-se também as etapas da 

pesquisa bibliográfica e documental e o modo como foram apuradas as informações presentes 

no trabalho, mostrando o método de elaboração desde o principio até o fim dos resultados. 

Devido ao fato de o Brasil ter adquirido recentemente uma plataforma de combate 

com avançada tecnologia, faz-se necessário um estudo para aumentar o conhecimento técnico 

sobre as características desse carro de combate, com o objetivo de extrair seu melhor 

desempenho no campo de batalha. O Leopard 1 A5 BR é a principal viatura blindada de 

combate do Exército Brasileiro e possui uma potência de fogo significativa em relação aos 

carros de combates dos países da América do Sul. Entretanto, é importante realizar uma 

análise comparativa com o Leopard 2 A4 e o TAM, principais viaturas de combate, chilena e 

argentina, respectivamente, especificamente com relação à blindagem, à mobilidade e ao 

poder de fogo. 

Deste modo cabe questionar o seguinte: 

- A VBC CC brasileira é superior ou inferior a VBC CC chilena ou a argentina?  

O blindado é um dos principais fatores de decisão no combate moderno, com isso o 

avanço tecnológico influencia diretamente no desempenho dessas plataformas, ocasionando 

constantes modificações em seus sistemas para acompanhar as necessidades de evolução. 

Levando em consideração que o poder de fogo, a proteção blindada e a mobilidade são as 
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principais características desse tipo de viatura percebe-se que é de fundamental importância 

realizar uma análise comparativa entre a nossa viatura com as viaturas dos países argentino e 

chileno para termos condições de tomar as melhores decisões nos teatros de operações. 

Relacionado a isso, podemos enunciar as hipóteses de investigação da seguinte 

forma: 

I. A VBC CC Leopard 1 A5 BR ainda está à altura, em relação ao poder de combate, das 

VBC CC Leopard 2 A4 e TAM. 

II. A VBC CC Leopard 1 A5 BR já está ultrapassada, em relação ao poder de combate, e 

não possui capacidade de competir com as VBC CC Leopard 2 A4 e TAM. 

 

O objetivo geral do trabalho é descrever, analisar e comparar as viaturas blindadas de 

combate Leopard 1 A5 BR, Leopard 2 A4 e TAM em suas capacidades, limitações e 

possibilidades. Por isso que proteção blindada, poder de fogo e mobilidade serão 

relacionados. 

Os objetivos específicos serão os seguintes: 

- Descrever a mobilidade, a proteção blindada e o poder de fogo do Leopard 1 A5; 

- Descrever a mobilidade, a proteção blindada e o poder de fogo do Leopard 2 A4; 

- Descrever a mobilidade, a proteção blindada e o poder de fogo do TAM; e 

-Realizar uma análise comparativa da mobilidade, proteção blindada e do poder de 

fogo das respectivas viaturas. 

 

Os procedimentos metodológicos apresentados a seguir têm por finalidade dar maior 

dinamismo à pesquisa. 

Depois de delimitado o tema deste trabalho, recorre-se a documentos, trabalhos 

nomeados, sites que tratam de assuntos militares a respeito da família Leopard 1 A5 e 2 A4 e 

do TAM, manuais militares e técnicos e outras pesquisas já realizadas, para fazer a 

ambientação, o fundamento teórico, realizar uma pesquisa exploratória de natureza 

bibliográfica e documental, bem como aumentar os conhecimentos. 

A partir da análise dos dados com a hipótese apresentada, coloca- se frente a frente às 

características das três viaturas, visando chegar a uma conclusão de qual VBC CC 

desempenha melhor rendimento no teatro de operações e quais são suas respectivas diferenças 

e semelhanças. 

 

 



15 

 

 

3 RESULTADO E ANÁLISE DE DADOS 

 

A fim de solucionar as questões que serviram como base para nosso TCC, reuniu-se os 

seguintes dados. 

 

3.1 VBC CC LEOPARD 1 A5 BR 

 

O Leopard 1 A5 alemão é a adaptação mais recende da versão 1, fabricado na década 

de 80 do século XX, possuindo um grande avanço tecnológico, tanto no seu sistema de tiro, 

como na mobilidade,  como afirma o Major Cav Jorge Francisco de Souza Junior em seu 

trabalho de conclusão de curso à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME):  

 

“O Leopard 1 A5 de origem alemã, que está sendo adquirido para o Brasil, é a 

versão mais moderna da versão 1, fabricado no final da década de oitenta do século 

20, possuindo como diferencial, além de outros equipamentos, o sistema de 

condução de tiro EMES 18. Este MBT pode combater a noite e com restrição de 

visibilidade e, também, atirar em movimento. Além disso, esse CC possui uma 

blindagem resistente aos efeitos das munições de carga oca”. (SOUZA JUNIOR, p. 

66) 

  

Esse CC foi um grande avanço em relação ao emprego de Carros de Combate no 

Exército Brasileiro por se tratar do primeiro Carro de Combate Principal (MBT- Main Batle 

Tank) a ser operado pelo nosso Exército. 

   

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

Carros de Combate no Exército Brasileiro, visto que pela primeira vez estaremos 

operando um MBT (Carro de Combate Principal) e sua respectiva família, numa 

escala até então inédita [...].” (EXPEDITO, 2011, p. 450) 

 

 

3.1.1 Mobilidade 

 

A capacidade de locomoção no cenário atual é de extrema importância para se obter 

êxito,  principalmente em áreas de difícil acesso, pois o avanço de tecnologias detectam 

rapidamente uma viatura parada.   

 

“Mobilidade - é a característica primordial da Cavalaria, a que lhe permite a 

realização de manobras rápidas e flexíveis em terreno diversificados, bem como a 

obtenção, no mais alto grau, dos efeitos da surpresa. Entende-se por mobilidade a 

faculdade de poder: (a) deslocar-se com rapidez; (b) engajar-se ou desengajar-se 

com facilidade; (c) intervir sobre pontos afastados da frente de combate, ou seja, 

possuir grande raio de ação; e (d) transpor, de dia ou à noite e sob quaisquer 
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condições meteorológicas, terrenos variados, isto é, possuir grande fluidez”.
1
 

 

Figura 1 – Mobilidade                               

 

Fonte: www.forte.jor.br, acesso em 21 de maio de 2018 

 

O motor MB 838 CAM 500 da VBC Leopard 1 A5 BR produz uma potencia de 830 

cv, podendo produzir um torque de até 286 Kgm, o que dá a esta viatura um grande potencial 

de mobilidade e transposições de obstáculos em terrenos acidentados. Sua velocidade máxima 

é de 62 km/h e até 24 km/h em marcha ré. 

Outra característica importante deste CC e que aumenta a sua mobilidade é o sistema 

de vedação que possibilita a travessia de vaus de 1,20 m de profundidade, após uma 

preparação rápida, e de até 2,25 m após uma preparação completa do sistema. 

 

Figura 2 – Transposição de vau 

             

Fonte: CADERNO DE INSTRUÇÃO DO LEOPARD 1 A5, Cap. 2, Artigo II, p. 2-3 

 

Além disso, baseado em informações fornecidas pelo Centro de Instrução de 

                                                 
1
 C 2-1 – EMRPEGO DA CAVALARIA, 1999, p. 2 - 4 
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Blindados (CIBld), e no site Defesanet temos as seguintes características que favorecem a 

mobilidade do Leopard 1 A5 BR: 

- Rampa Máxima: 60% (34º); 

- Degrau Máximo: 1,15 m; 

- Fosso Máximo: 2,50 m; 

- Inclinação Lateral Máxima: 30% (18,5º) 

- classe 45;  

- peso em ordem de combate: 42.200 kg; 

- Imersão: 4m; 

- Capacidade de combustível: 985 litros; 

-Autonomia em estrada: 600 km;  

 

Outras características importantes para a mobilidade da viatura são as dimensões, o 

Leopard 1 A5 BR possui as seguintes dimensões: comprimento total de 9,54 m com canhão a 

12 h e de 8,29 m com canhão a 6 h; Largura de 3,25 m sem a proteção blindada da saia e de 

3,37 m com saia blindada lateral; Altura máxima de 2,70 m com os equipamentos óticos e 

2,40 até a torre; e 3,37 m de bitola (distância entre as lagartas das viatura). 

 

Figura 3 – Dimensões do Leopard 1 A5 BR 

 

Fonte: www.defesanet.com.br, acesso em 13 de fevereiro de 2018 

3.1.2 Proteção Blindada 

 

A história dos carros de combate vem evoluindo juntamente com os sistemas de 

proteção. Um bom exemplo disso são os tipos de blindagens que existem atualmente. 

Levando em consideração que os novos conflitos estão mudando constantemente seu perfil, 

cresce de importância um mecanismo de blindagem eficiente, eficaz e duradouro. 
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Proteção blindada - é proporcionada pelas viaturas blindadas, o que capacita a 

Cavalaria a realizar o combate embarcado, com razoável grau de segurança às 

guarnições, contra fogos de armas leves e fragmentos de granadas de morteiro e de 

artilharia.
2 

 

A Proteção blindada do Leopard 1 A5 BR é de segunda geração do tipo face 

endurecida e blindagem espaçada na saia lateral e na torre. Segundo o site Defesa Net, este 

blindado possui uma proteção blindada de 75 (setenta e cinco) mm de espessura na parte da 

frente da viatura e de 35 (trinta e cinco) mm nas laterais, possuindo ainda uma blindagem 

adicional espaçada de 05 (cinco) mm nas laterais e na torre que protege contra munições do 

tipo carga oca.  

 

[...] A blindagem homogênea perdeu terreno para a de face endurecida, bimetálicas 

ou homogêneas de segunda geração, cuja solução, consistia em duas chapas de aço 

soldadas, e após fundidas em forma de “sanduiche” de forma que a chapa frontal 

seja endurecida por processos térmicos e a segunda chapa, a interna, desenvolvida 

com um aço com maior tenacidade, mais mole e deformável para absorver a onda de 

choque.[...] 

No final da década de 60, as munições explosivas do tipo HEAT e do eficaz RPG de 

fabricação russa, estavam tendo vantagem nas blindagens de face endurecida [...]. 

Para se contrapor a essa técnica de ataque, os engenheiros inventaram a blindagem 

espaçada, que pode ser descrita como uma “sobre blindagem” ou “blindagem extra”, 

com um espaço de alguns centímetros da blindagem principal. A sua função era, ao 

ser impactada, disparar precocemente sua carga através do sensor elétrico da ogiva 

da munição, e ao ser penetrada, desviar o jato, espalhá-lo ou deixa-lo com um 

ângulo menos favorável para perfurar a blindagem principal. Essa melhoria está 

acrescentada na torre do Leopard 1 A5 operado pelo Brasil. (NEISON SANTOS, 

2017) 

 

 

           Figura 4 – Leopard 1 A5 BR com blindagem adicional espaçada na torre 

 

Fonte: www.warfareblog.com.br, acesso em 3 de janeiro de 2018 

 

                                                 
2
 C 2-1 – EMRPEGO DA CAVALARIA, 1999, p. 2 - 4 
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3.1.3 Poder de Fogo 

 

Como introdução o Capitão Cav Daniel Bernadi Annes, em sua matéria do site defesa 

net afirmou “O desempenho de um CC é diretamente proporcional ao seu calibre, à cadência 

de tiro, à capacidade do seu sistema de controle de fogo e à sua capacidade de busca, 

aquisição e transferência de objetivos.” (DANIEL BERNADI ANNES, 2012)  

                              Figura 5- Armamento Principal do Leopard 1 A5 

 

Fonte: www.brasil.gov.br, acesso em 3 de janeiro de 2018 

 

O armamento principal do Leopard 1 A5 é o canhão calibre 105 mm L7 A3 de origem 

inglesa da Royal Ordenance. Este canhão possui 28 raias á direita e utiliza munição 

encartuchada, com uma cadência de tiro de 09 (nove) tiros por minuto (cadência máxima). 

Além disso, é possível armazenar 13 munições na torre e 42 no chassi. Possui, ainda, como 

armamento secundário duas Metralhadoras Rheinmetall MG3 7,62 mm (antiaérea e coaxial). 

 

     Figura 6 – Armamento secundário do Leopard 1 A5 BR 

 

Fonte: Caderno de instrução do Leopard 1 A5, cap. 9 

 



20 

 

 

Tabela 1- Armamentos e munições do Leopard 1 A5 BR 

 

 Fonte: www.defesanet.com.br, acesso em 13 de fevereiro de 2018  

 

Além do armamento principal e secundário, o Leopard possui ainda um Sistema de 

Controle de Tiro (SCT) utilizado para a condução das armas no combate, tanto alvo estático 

como em movimento, com o CC em deslocamento ou parado. O SCT funciona em 4 níveis 

operacionais: Nível operacional DESL (torre desligada), OBS (Observação), ESTAB PREP 

( Estabilização Preparada) e ESTAB LIG (Estabilização Ligada). Neste último nível, ESTAB 

LIG, o sistema de controle de tiro está com seu total desempenho e precisão, podendo realizar 

disparo com alta perspectiva de impacto a uma distancia de 2500 m (metros). 

O SCT do Leopard 1 A5 BR é o EMES 18, fabricado pela empresa Krupp-Atlas 

Eletronik. Ele é constituído pelo sistema hidráulico da torre com estabilização das armas, pelo 

computador de tiro com eletrônica de estabilização e sensores para a determinação dos índices 

de elevação e precessão, pelos dispositivos de observação e pontaria, pelo equipamento 

informatizado de teste do sistema de armas RPP 1-11 para o monitoramento continuo e teste 

do SCT e pelas unidades de comando e de controle.  

O Carro de Combate Brasileiro conta, ainda, com o Dispositivo da Imagem Termal 

(DIT), o qual permite a busca, detecção e engajamento de alvos com grande expectativa de 

impacto até 1800 m de distância durante períodos noturnos ou com pouca visibilidade. 
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Tabela 2 – Sistema de Controle de Tiro 

 

Fonte: www.defesanet.com.br, acesso em 14 de fevereiro de 2018 

 

Outra parte importante para o pode de fogo do CC são os tipos de munições 

empregadas. De acordo com o boletim técnico Nr 03/2010 da Diretoria de Material as 

munições que o Leopard 1 A5 BR suporta as munições do tipo APFSDS-T (Energia cinética), 

HEAT-T (Alta Explosiva), HESH-T (Alto Explosiva com cabeça esmagável), além das 

munições de exercício que simulam o efeito das munições citadas acima, como FLASH L38 

(simula a munição HESH), TPDS-T (simula a munição APFSDS-T). 

 

4 VBC CC LEOPARD 2 A4  

 

O Leopard 2 A4 é da mesma família que o nosso Carro de Combate, porém uma 

versão mais  recente, sendo um MBT de 3ª geração. Seu desenvolvimento começou em 

meados da década de 80 do século XX e teve como base seu antecessor, o Leopard 2 A3, o 

qual não obteve muito êxito devido ao grande avanço científico das tecnologias embarcadas. 

 

Figura 7 – VBC CC Leopard 2 A4 

 

Fonte: www.armyrecognation.com, acesso em 17 de maio de 2018 
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Após este carro de combate ser produzido, países da Europa começaram a adquiri-lo 

rapidamente, tornando-o o blindado, da família Leopard, mais numeroso. Em 2007, o Chile 

adquiriu sua primeira frota da versão 2 A4, cerca de 130 unidades, os quais foram renomeados 

como Leopard 2 A4 CHL, chamando a atenção de seus países vizinhos, pois foi a primeira 

vez que um país latino americano adquiriu uma viatura de combate desse calibre. 

 

4.1 Poder de Fogo 

 

A VBC CC Leopard 2 A4 possui como armamento principal o canhão alemão L44 

Rheinmetall 120 mm (milímetros) de alta precisão e de alma lisa que dispara munições 

desemcartuchadas (o que gera uma elevação no custo das munições, porem estas possuem 

maior poder de penetração).  

Além de possuir maior penetração, a munição desencartuchada afeta positivamente a 

cadencia de tiro, pois não há a necessidade de esvaziar o cesto do armamento após a execução 

de vários tiros, além de ajudar na limpeza do canhão. Em contrapartida, o fato de ser calibre 

120 mm, a munição é mais pesada do que as de calibre menor, o que afeta na cadencia de tiro 

do canhão. 

O canhão L 44 120 mm possui um alcance máximo de 5500 m, alcance útil de 4000 m 

e de alta expectativa de impacto até 3000 m proporcionada pelo sistema de controle de tiro. 

Possui ainda, como armamento secundário 02 (duas) metralhadoras, sendo uma 

coaxial 7,62 mm MG 3 A1 podendo ser acionada manual ou eletricamente,  e outra antiaérea, 

7,62 mm MG 3 com sistema de disparo manual. Os armamentos secundários do Leopard 2 A4 

são os mesmo do Leopard 1 A5 BR, vide Figura 6. 

Está VBC CC conta, ainda, com 02 (duas) fileiras de 04 (quatro) lança fumígienos em 

cada lado da viatura, totalizando 16 lançadores de granadas, 08 (oito) do lado direito e 08 

(oito) do lado esquerdo da torre. Seu lançamento pode ser feito individual ou através do 

quadruplo lançamento e o disparo é realizado eletricamente. 
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Figura 8 – Torre da VBC CC Leopard 2 A4 

 

Fonte: Caderno de instrução Leopard 2 A4, cap 4.7 

1. Canhão 

2. Lança Fumígeno 

3. Metralhadora antiaérea 

4. Metralhadora coaxial 

 

A VBC CC Leopard 2 A4 consta com o Sistema de Controle de Tiro (SCT) EMES 15 

A1 como aparelho de observação e pontaria do CC. O dispositivo fica instalado à frente do 

posto do atirador na carcaça da torre, sendo utilizado tanto pelo atirador, como pelo 

comandante do carro para a observação, pontaria e medição de distancia. Além disso, o EMES 

15 A1 possui incorporado um visor térmico WBG, que permite observar alvos através da 

diferença de temperaturas. 

Este SCT permite que o CC realize disparos em movimento e parado, com pouca 

visibilidade, contra alvos parados ou em movimentos com expectativa de impacto eficaz. Ele 

possui um telêmetro laser para aferir as distancias. 

O EMES 15 possui 3 níveis de operação, sendo eles “TURM AUS”(Torre desligada), 

“BEOBACHTEN” (Observação) e “STABE AIN” (Estab Lig). 

Consta ainda com os seguintes itens no seu sistema: um telescópio de torre FERO Z 18 

(TZF), um periscópio panorâmico do comandante PERI – R 17, um computador balístico, 

sensores para direção do tiro, um sistema eletrônico de orientação de armas WNA – H22, 

mecanismo de pontaria, uma central lógica, painéis de controle e uma unidade de controle de 

falhas RPP 1-8. 
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Figura 9 – Sistema de Controle de Tiro do CC Leopard 2 A4 

 

Fonte: Caderno de instrução do Leopard 2 A4, cap.4.9 

1 EMES 15 

2 Aparelho base do visor térmico 

3 Painel de controle do comandante 

4 Adaptador ótico 

5 Periscopio panorámico do comandante PERI – R 17 

6 Painel de controle auxiliar do visor térmico 

7 Painel de controle e colimacão do PERI 

8 Unidade eletrônica do PERI 

9 Unidade eletrônica do WBG 

10 Unidade eletrônica de laiser 

11 Telescopio de torre FERO – Z 18 (TZF) 

 

Um fator importante e de grande relevância para o Leopard 2 A4 é ter o periscópio 

PERI R-17 do comandante estabilizado. Isso possibilita ele buscar alvos com o carro em 

movimento, podendo realizar o disparo tanto pelo extensor do EMES quanto pela sua luneta. 

A munição de 120 mm do Leopard 2 A4 são divididas em energia cinética (APFSDS-T 

KE DM 33), energia química (HEAT-MP-T DM 12 MZ) e de emprego especial. 

 

4.2 Proteção Blindada 

 

Em virtude dos diversos armamentos e calibres que surgiram com os avanços 

tecnológicos durante os anos se torna cada vez mais importante manter a integridade física da 

tropa. Hoje em dia, não basta ter um grande poder de fogo, é necessário apresentar uma 

eficiente proteção blindada. 
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A proteção blindada é um atributo indispensável de todas as viaturas blindadas, 

permite a capacidade de sobrevivência ao fogo, na medida em que as torna imunes a 

um elevado número de armas opositoras permitindo liberdade de manobra no campo 

de batalha. (OGORKIEWICZ, 1991). 

 

O Leopard 2 A4 possui uma blindagem composta, esta blindagem possui um melhor 

desempenho se comparado com as blindagens homogênea e de face endurecida, é uma 

blindagem sofisticada e cara, porem este tipo de blindagem reduz o peso final da viatura. 

 

O crescente poder de destruição das munições passou a exigir das blindagens uma 

gama de propriedades que um único material não poderia suprir sozinho. Sendo 

assim, o estudo de materiais para emprego em blindagens tornou-se mais amplo, no 

sentido de melhorar o desempenho e reduzir peso. Nesta linha de ação, a blindagem 

deve incorporar diversos tipos de materiais, sendo que cada um tem uma função 

específica dentro do conjunto. Dentro deste contexto, os materiais compósitos 

representam uma resposta da Ciência dos Materiais às inovações tecnológicas 

voltadas para o emprego bélico, pelas vantagens associadas a um menor peso para o 

mesmo nível de proteção balística, melhor resistência à corrosão e menor 

necessidade de manutenção, quando comparados a ligas metálicas. Os materiais 

empregados nas blindagens conjugadas mais comuns são: cerâmicas, ligas de 

alumínio, tecidos em fibra de aramida e aço. Além da conjugação de vários 

materiais, um recurso utilizado para aumentar a proteção é a inclinação das paredes 

da viatura como forma de aumentar a espessura na direção paralela ao solo, sem que 

seja necessário aumentar a espessura da blindagem.
3
 

 

Figura 10- esquema de blindagem composta comum 

 

Fonte: www.warfareblog.com.br, acesso em 4 de janeiro de 2018 

O CC chileno possui uma blindagem composta ChoBham de aproximadamente 80 mm 

na parte frontal da torre e no peito da viatura. 

                                                 
3
 Nota de aula- Tipos de Blindagens, Centro de Intrução de Blindados (CIBld),  
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Figura 11 – VBC CC Leopard 2 A4 com blindagem composta 

 

Fonte: www.warfareblog.com.br, acesso em 4 de janeiro de 2018 

 

4.3 Mobilidade 

 

O Leopard 2 A4 conta com um motor MTU MB 873 de 1500 hp a diesel de quatro 

tempos, que lhe permite atingir velocidades de até 55 km/h  em terrenos desfavoráveis e até 

75 km/h em estradas. Este motor lhe concede uma excelente potencia apesar de elevado peso 

da viatura de 55,1 ton. (toneladas) e possui uma autonomia de 550 km. Além disso, este CC 

possui grande capacidade de transposição de obstáculos, devido à suas dimensões e 

características, como veremos a seguir. 

  

Figura 12 – Transposição de obstáculo com snorkel da VBCC Leopard 2 A4 

 

Fonte: www.tanks-encyclopedia.com, acesso em 01 de maio de 2018 

 

Como mostra a imagem acima, além de grande mobilidade em solos irregulares e 

estradas, o Leopard 2 A4 possui uma grande capacidade de transposição de obstáculos e de 

vaus. Segundo o caderno de instrução do Leopard 2 A4 do CIBld, ele consegue transpor 

degraus de até 1,10 m, fossos de até 3,0m, possui uma inclinação lateral máxima de 30% e 

frontal de 60%. Transpõe vaus de 1,20 m até 2,25 m, podendo realizar condução subaquática 
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de até 4,00 m. 

    

 

Figura 13- possibilidades de transposição de obstáculos  

 

Fonte: Caderno de instrução Leopard 2 A4, CIBld, cap. 2 

 

Pode-se citar ainda, como uma parte importante para sua mobilidade as dimensões da 

viatura que são: altura de 3,0 m, comprimento horizontal de 7,72 m (9,67 m incluindo o 

canhão), distância do solo de 0,54 m. A largura de suas lagartas são de 0,64 m e 2,15 m é a 

largura entre uma lagarta à outra. 

 

 

Figura 14- dimensões do Leopard 2 A4 

 

Fonte: Caderno de instrução do Leopard 2 A4, CIBld, cap.2 
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5 TANQUE ARGENTINO MEDIO  (TAM) 

 

O Tanque Argentino Mediano (Tanque Argentino Medio – TAM) é considerado um 

“Light Tank”, carro de combate leve. A empresa Thyssen Henschel apresentou o projeto do 

Tanque Argentino Mediano (TAM), aproveitando do chassi do Veiculo de Combate de 

Infantaria (VCI) Marder, utilizada pelo exército alemão. Foram fabricados mais de 200 TAM, 

elevando a argentina a principal força terrestre da América do Sul. Porém, o desenvolvimento 

bélico continuou aumentando e vários pontos passaram a pesar sobre o TAM, sendo o 

principal deles a incapacidade para o combate noturno. 

 

Figura 15 – VBC CC Tanque Argentino Mediano 

  

Fonte: www.military-today.com, acesso em 23 de dezembro de 2017 

Em 2010 este carro de combate passou por uma modernização, recebendo o nome de 

TAM 2C. Após dois anos de trabalho, com uma primeira fase de nove meses para estudos de 

viabilidade e assinatura de contrato com a empresa israelense ELBIT, e uma segunda fase de 

um ano e sete meses de estudo estrutural, concepção e fabricação de componentes. 

 

Figura 16 – VBCC TAM 2C 

 

Fonte: www.tecnodefesa.com.br, acesso em 5 de março de 2018 
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5.1 Mobilidade 

 

Esse veículo blindado possui um peso de 30,5 ton. pronto para o combate, possui uma 

velocidade máxima de 75 km/h e consegue deslocar-se por qualquer terreno com até 40 km/h 

devido ao seu motor MTU-MB 833 Ka-500 de 6c. Tem uma autonomia de 590 km e uma 

capacidade máxima de 680 litros de combustível, podendo ser adicionados 02 tanques de 200 

litros a mais na viatura. 

As características que dão a este CC a mobilidade que o exercito argentino buscava 

são as seguintes: esta VBC CC gera uma relação de peso/potencia de 17,6-24 Cv/ton, seu 

comprimento horizontal é de 6,75 m, tem uma largura de 3,25 m, altura de 2,43 m e consegue 

ultrapassar vaus de até 1,5 m e trincheiras de até 2,5 m. Sua inclinação frontal máxima é de 

60% e a inclinação lateral de 40% e consegue transpor obstáculos verticais de até um metro 

de altura. 

Além destas características, o TAM 2C realiza transposições de cursos d’agua com um 

sistema hidráulico de 2,5 m e de até 4,0 m com preparação completa (com um snórkel que se 

adapta na cabine do comandante). 

 

Figura 17- transposição de curso d’agua com snórkel da VBC CC TAM 

 

Fonte: www.veiculosmilitaresdomundo.blogspot.com, acesso em 9 de abril de 2018 

5.2 Proteção Blindada 

 

A proteção blindada da VBC CC argentina é formada por chapas soldadas e esta 

dividida da seguinte maneira: possui 50 mm na frente, 35 mm a retaguarda, 35 mm nas 

laterais do chassi e 12 mm à frente, 07 mm à retaguarda e 22 mm nas laterais da torre.    
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Tabela 3- blindagem do CC argentino 

 

Fonte: TCC Major FERNANDO A. BARTRONS, “Modernización del Vehículo de Combate TAM 105 mm”, 

p. 15 

 

A blindagem do TAM não foi um dos aspectos principais no momento de seu 

desenvolvimento, pois na época em que o TAM foi construído, sua blindagem era suficiente 

para realizar a proteção, além de apostarem na mobilidade da viatura como um meio de 

defender-se.  

[...] No entanto, os requisitos originais não contemplavam que a proteção era um dos 

principais requisitos, como era na filosofia europeia. A baixa proteção do TAM é 

compensada com a baixa silhueta, a alta mobilidade deste veículo e em vista de que 

as ameaças antitanque enfrentadas na década de 1980 não eram tão avançadas 

quanto as que existem hoje na região. As informações disponíveis da blindagem do 

TAM asseguram que é uma liga de aço especial de “cromo- níquel – mobileno”. 
Esta blindagem é formada por placas soldadas que compõem o chassi e a torre do 

veículo.
4
 (tradução nossa) 

 

Na versão mais recente, o TAM 2C, segundo o site Defesa Net, foram incluídas sais 

laterais sobre as lagartas para maior proteção. 
 

Acredita-se que em uma etapa posterior o Ejército Argentino faça um upgrade na 

blindagem. Porém, o Ejército Argentino opera em um TO (Teatro de Operações) 

dominado pelo fofo solo do Pampa. Os limites para aumentar o peso do TAM e 

manter a mobilidade atual são limitados. (DEFESA NET AGÊNCIA DE 

NOTÍCIAS, 2013) 

 

Entre os anos de 2015 e 2016, segundo o sargento Pinheiro que escreveu em sua 

matéria no “A Forja 62”, as empresas IMI (Israel Military Industries) e Elbit Systems 

produziram um kit de proteção balístico da família “Iron Wall”, para ser incorporado na 

plataforma TAM. 

 
O Iron Wall é uma blindagem adicional formada por uma estrutura híbrida composta 

por metais e outros componentes. É utilizado como complemento e pesa entre 200 - 

230 kg/m² proporcionando uma adição de 110 a 150 mm de proteção para o chassi. 

Para a parte frontal, o Iron Wall agrega 450 kg/ m² e aumenta a proteção para 350-

400 mm. (PINHEIRO, 2016) 

 

  5.3 Poder de Fogo 

 

O TAM 2C possui um armamento principal 105 mm FMK 4L1, modelo argentino, 

canhão de alta pressão com alma raiada. Este armamento possui um alcance útil de 2500 m e 

                                                 
4
 RIVEIRA, Marcelo Javier. El Tanque Argentino Medio- TAM, 2008. Disponível em: 

<http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/TAMEA.pdf>. Acesso em: 30 abril 2018 
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com alta perspectiva de impacto a 2000 m. Além disso, este CC possui grande probabilidade 

de acerto no primeiro tiro parado ou em movimento contra alvos parados ou em movimento. 

Conta com 2 metralhadoras FN 7,62 mm como armamento secundário, sendo uma 

utilizada como antiaérea e a outra, coaxial. Possui, ainda em sua torre, 4 lança fumígeno de 

cada lado, totalizando 8 lançadores de fumígenos. 

O empaiolamento desta viatura é de 30 munições do bunker e 20 no chassi. Segundo 

seu boletim técnico, o canhão é apto para realizar disparos com munições do padrão OTAN: 

APFS-DS-T (Energia Cinética), HEAT-T (Alto Explosivo), HESH-T (Alto Explosiva) e WP-T 

(Fosforo Branco). 

A VBC CC TAM 2C sofreu uma grande modernização nos sistemas de combate, que 

acrescentou nesta viatura os seguintes sistemas: Sistema de Controle de Disparo (FCS), 

Sistema de Condução Elétrica da Torre/Canhão (EGTDS), Mira Panorâmica do Comandante 

(CPS), Visor Térmico do Condutor (DTV), Unidade de Potência Auxiliar (APU), Cobertura 

Térmica (TS), Sistema de Gestão de Batalha (BMS). Sistemas estes similares aos  da VBC 

CC Merkava III e IV. 

 

Figura 18 – ilustração dos sistemas integrados à VBC CC TAM 2C 

 

Fonte: Caderno de Instrução de Blindados 
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6 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS VBC CC BRASILEIRA CHILENA E 

ARGENTINA 

 

Após analisar a VBC CC Leopard 1 A5 BR, a VBC CC Leopard 2 A4 e o Tanque 

Argentino Mediano 2C (TAM 2C) separadamente quanto à proteção blindada, poder de fogo e 

mobilidade, inicia-se agora a comparação do poder de combate, onde o CC brasileiro será 

comparado com os outros dois MBT dentro das características já citadas.  

 

6.1 Mobilidade 

 

Dos dados levantados das viaturas em questão temos que o Leopard 1 A5 BR têm uma 

capacidade de locomoção boa em terrenos acidentados e em terrenos planos, pois consegue 

subir em um aclive de até 60% e pode transpor obstáculos de até 1,15 m de altura e de 2,5 m 

de comprimento. Ele pode, ainda, andar lateralmente em um aclive com inclinação máxima de 

até 30%. O CC brasileiro possui um tanque de combustível com capacidade de 985 litros e 

uma autonomia de até 600 km. Além disso, ele pode realizar submersão aquática de até 4 m 

com snorkel e transposição de curso d’água de 2,25 m com preparação completa. 

Comparando com o CC Leopard 2 A4 chileno, a VBC CC Leopard 1 A5 BR possui 

praticamente as mesmas possibilidades por serem da mesma família de blindados, porem 

possui algumas vantagens, como o peso final da viatura brasileira,  que é de quase 10 

toneladas a menos que a do CC chileno, o que permite que a viatura brasileira consiga se 

locomover por pontes e terrenos macios que o CC Leopard 2 A4 não passaria por ter sua 

classe maior. Outra vantagem do Leopard 1 A5 BR esta na autonomia, a qual é em torno de 50 

km a mais do que no Leopard 2 A4. A VBC brasileira possui, ainda, uma transposição de 

degrau maior e é menor que a VBC chilena, o que diminui a silhueta da viatura, tornando- a 

mais difícil de ser detectada pelo inimigo. 

Porém, há desvantagens em relação à mobilidade entre as duas viaturas, uma delas é o 

motor, que no Leopard 2 A4 é mais potente que do Leopard 1 A5 BR. Logo, apesar das 50 

toneladas da viatura chilena, ela possui uma velocidade maior que a da viatura do exercito 

brasileiro. Outra desvantagem do Leopard 1 A5 BR é em relação à transposição de fosso, ela 

perda para a VBC chilena em 50 cm. 

Já em comparação com a VBC CC TAM 2C, da argentina, a viatura blindada brasileira 

leva desvantagens em relação à potência, pois no TAM 2C a velocidade máxima é de 75 km/h 

(à frente e em marcha ré) e de 40 km/h em qualquer tipo de terreno. Em relação à transposição 
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de curso d’água, o Leopard 1 A5 BR perde em 25 cm na transposição com preparação 

completa. Outras grandes desvantagens da viatura brasileira, quando comparada à viatura 

argentina, estão no peso (diferença de mais de 10 toneladas a mais para o Leopard 1 A5 BR) , 

na inclinação lateral máxima, que no TAM 2C é de 40%, e nas dimensões das viaturas (o 

TAM 2C é menor em relação ao comprimento e à altura).  

Outro dispositivo que dá a este carro uma vantagem na mobilidade é a existência de 

um periscópio de visão noturna para o motorista. 

Nos demais aspectos, as configurações são parecidas, com a VBC CC Leopard 1 A5 

BR levando vantagens na transposição de obstáculos verticais (com uma possibilidade de 

transpor 15 cm a mais que o TAM 2C) e na autonomia da viatura (com apenas 10 km a mais 

que o CC argentino). 

 

6.2 Proteção Blindada 

 

Iremos agora analisar o aspecto proteção blindada, o Leopard 1 A5 BR ele possui uma 

blindagem de segunda geração, para os tempos de hoje esta blindagem já esta ultrapassada. 

Ela possui as dimensões de 75 mm de espessura na parte da frente e de 35 mm nas laterais, 

podendo ser adicionada uma blindagem espaçada nas saias e na torre (que protege contra 

munição carga oca). Já na VBC CC Leopard 2 A4, a blindagem é do tipo composta, mais 

recente que a do blindado brasileiro, de 80 mm de espessura na parte frontal da viatura e na 

torre.  

Por ser uma blindagem mais recente, a blindagem composta possui uma resistência 

maior devido aos materiais que ela é composta (cerâmica, liga de alumínio, tecidos em fibras 

de aramida e aço), além de reduzir o peso final da viatura. Por este fato, em relação à proteção 

blindada, o Leopard 2 A4 leva vantagem sobre a viatura do exército brasileiro, não só por ser 

composta por materiais mais resistentes, que dão proteção extra contra as munições 

empregadas, mas também por ser mais espessa, o que dificulta ainda mais o objetivo das 

munições anticarro. 

Já em relação à proteção blindada da VBC CC argentina, o tipo de blindagem dela 

também é do tipo face endurecida, que consiste em chapas soldadas, entretanto esta viatura 

não possui a opção de adicionar uma blindagem espaçada. No aspecto blindagem, o Leopard 

1 A5 BR leva vantagem, por ter uma espessura maior que a do TAM 2C (cerca de 25 mm a 

mais na parte frontal da viatura) e por permitir o emprego de blindagem espaçada em sua 

estrutura. O TAM 2C confiou em sua mobilidade, não dando tanta importância para o aspecto 
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blindagem, porém recentemente foi produzida uma proteção balística adicional, a qual 

melhorou a proteção blindada desta viatura, pois agora o TAM 2C pode acoplar em sua 

estrutura uma blindagem adicional modular.  

Esta blindagem adicional deu uma sobrevida para o TAM 2C, que ao utilizar este 

artificio passar a ter vantagem sobre a proteção blindada, quando comparado com o Leopard 

1A5 BR. 

 

6.3 Poder de Fogo 

 

A VBC CC Leopard 1 A5 BR possui um canhão de calibre 105 mm como armamento 

principal com um alcance útil de 4000 m e com alta perspectiva de impacto de  2500 m  e 2 

MAG MG3 como armamento secundário. Porém o que aumenta a possibilidade de utilização 

desses armamentos é o Sistema de Controle de Tiro, EMES 18 (permite o tiro em alvos em 

movimentos ou parados, estando em movimento ou parado), que realiza os cálculos 

necessários para o tiro, como elevação, precessão. Possui ainda o DIT que dá a possibilidade 

de engajar alvos até 1800 m em períodos noturnos. A viatura brasileira tem uma capacidade 

de empaiolamento de 13 munições a pronto emprego e de 42 no chassi, podendo ser estas 

munições do tipo energia cinética, alto explosiva e alto explosiva com carga oca. 

 Comparado com o Leopard 2 A4 chileno, o CC brasileiro possui um canhão principal 

de calibre menor, além de que o blindado chileno realiza disparos com munições 

desencartuchadas e não há raias no canhão, o que da uma vantagem positiva em relação a 

cadencia de tiro para a VBC chilena. Outra desvantagem da VBC brasileira em relação ao 

armamento é o alcance com alta perspectiva de impacto, o Leopard 2 A4 possui uma 

vantagem de 500 m no alcance (3000 m), porem o alce útil é o mesmo. A principal diferença 

entre as duas viatura é o SCT, que no blindado chileno é o EMES 15, que consta com um 

telescópio de torre FERO Z 18 (TZF), um periscópio panorâmico do comandante PERI – R 

17, um computador balístico, sensores para direção do tiro, um sistema eletrônico de 

orientação de armas WNA – H22, mecanismo de pontaria, uma central lógica, painéis de 

controle e uma unidade de controle de falhas RPP 1-8.  

 O Leopard 1 A5 BR possui um SCT mais moderno que do CC chileno, o que nos 

coloca a par de disputa, apesar de ter um canhão de calibre inferior o EMES 18 possui 

equipamentos mais modernos que dão maior precisão.  

Já em comparação com o TAM 2C, o Leopard 1 A5 BR tem vantagem no alcance útil 

e com alta perspectiva de impacto do armamento principal, que na viatura argentina é de 2500 
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m de alcance útil, enquanto na VBC brasileira é de 4000 m, e no de alta perspectiva de 

impacto de 2000 m, perdendo por 500 m para a VBC do Exército Brasileiro. Entretanto, o 

TAM 2C tem uma capacidade de empaiolamento maior que o Leopard 1 A5 BR, com um 

armazenamento de 30 no bunker e 20 no chassi, enquanto que no CC brasileiro é de 13 no 

bunker e 42 no chassi. 

Outra desvantagem para o carro de combate brasileiro é que, diferentemente da VBC 

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

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

acessórios garantem um maior poder de combate para o CC, pois o comandante consegue 

realizar a busca de alvos estando em movimento, auxiliando o atirador, além de dividir os 

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

que o periscópio possui. 

O carro argentino possui uma grande capacidade tecnológica embarcada, devido à 

recente atualização que esta viatura sofreu, sobressaindo-se sobre o Leopard 1 A5 BR, apesar 

de possuir um alcance útil menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

O TCC deteve-se em comparar a VBC CC Leopard 1 A5 BR, do exército brasileiro, 

com a VBC CC Leopard 2 A4, do exército chileno, e a VBC CC Tanque Mediano Argentino, 

do exército argentino. Possibilidades, características e limitações constituíram um banco de 

dados que foram analisados. Para tanto, poder de fogo, proteção blindada e mobilidade foram 

o foco principal deste trabalho delimitando o tema e com isso se levantaram as hipóteses de 

que se a VBC CC Leopard 1 A5 BR ainda está à altura, em relação ao poder de combate, das 

VBC CC Leopard 2 A4 e TAM; e se a VBC CC Leopard 1 A5 BR já está ultrapassada, em 

relação ao poder de combate, e não possui capacidade de competir com as VBC CC Leopard 

2 A4 e TAM 2C. Além de tudo isso, foi levantada a seguinte questão: As viaturas blindadas 

argentina e chilena possuem maior poder de combate do que a viatura brasileira? 

Em relação à mobilidade, percebe-se que o Leopard 1 A5 BR possuí um motor mais 

fraco que as demais viaturas, porem o peso desta viatura é mediano, comparando com o 

Leopard 2 A4 (com peso em ordem de marcha de 55,1 ton.). As características destas duas 

viaturas da mesma família são muito parecidas, tendo o CC brasileiro vantagens em aspectos 

como transposição de obstáculos e locomoção em terrenos argilosos.  

Comparando-se o TAM 2C com o Leopard 1 A5 BR, concluímos que a viatura 

brasileira perde no quesito mobilidade para o CC argentino, pois carro argentino é mais leve e 

consegue transpor um numero maior de obstáculos que a VBC brasileira, além de ser uma 

viatura com uma silhueta menor e possibilitar que o motorista conduza esta viatura durante a 

noite com maior visibilidade, por ter acoplado ao compartimento do motorista um periscópio 

de visão noturna. Leopard 1 A5 BR só supera o TAM 2C na transposição de obstáculos 

verticais e na autonomia, sendo essa diferença mínima. 

Levando-se em consideração a proteção blindada, concluímos que o Leopard 2 A4 

chileno, por ter uma blindagem mais recente e mais espessa leva vantagem sobre a VBC do 

Brasil, pois a blindagem composta fornece maior proteção e com componentes mais leves. Já 

em comparação com o TAM 2C argentino, nota-se que a viatura blindada brasileira possui o 

mesmo tipo de blindagem (bi metálicas ou homogêneas), porém a espessura da blindagem do 

Leopard 1 A5 BR é maior que a do TAM (sendo 75 mm na parte frontal do Leopard 1 A5 e de 

50 mm, do TAM). O CC brasileiro permite, ainda, a utilização de blindagem espaçada nas 

saias laterais e na torre. Já o TAM 2C, após modernização, passou a utilizar proteção blindada 

nas saias laterais e a possibilidade de usar uma blindagem adicional modular. 

Logo, em relação ao quesito proteção blindada, a viatura brasileira perde para o 
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Leopard 2 A4 e se equipara a viatura argentina, após esta recente modernização em sua 

blindagem. 

Comparando-se o aspecto Poder de fogo, o Leopard chileno possui um calibre maior 

que o Leopard brasileiro, além de utilizar munições desencartuchadas, esses aspectos dão ao 

CC do exército do Chile maior poder de penetração se comparado com a VBC brasileira, além 

de levar vantagem no alcance útil do armamento principal. Entretanto, o blindado brasileiro 

possui um SCT mais moderno que o Leopard 2 A4 e isso da uma vantagem significativa para 

o Leopard 1 A5 BR, pois um sistema de controle de tiro mais moderno significa maior 

possibilidade de engajar alvos com mais rapidez e maior precisão. Devido a este fato, os dois 

blindados acabam ficando no mesmo nível de poder de fogo. 

Já comparado com o CC argentino, antes de sua modernização, o Leopard possuía 

vantagens no sistema ótico do SCT, no sistema de aferição de distancias, na capacidade do 

computador balístico e no sistema de aferição de distancias. Porém, no TAM 2C foi instalado 

novas tecnologias, o que deu uma sobrevida para o CC argentino, deixando o TAM 2C com 

poder de fogo similar ao Leopard 1 A5BR em aquisição e rastreamento de alvos em todas as 

condições climáticas devido às câmaras termográficas. Em contrapartida, o Leopard do 

exército brasileiro possui um stand-off (vantagem no alcance eficaz) de seu armamento 

principal de 500 m. Conclui-se, então, que neste quesito o carro de combate argentino ficou 

com capacidade de poder de fogo similar com a do Leopard 1 A5 BR, devido a sua tecnologia 

embargada, mesmo tendo um alcance menor, pois estes equipamentos instalados na VBC CC 

TAM 2C aumentaram as possibilidades desta viatura. 

Logo, observa-se que a VBC CC Leopard 1 A5 BR ainda está à altura, em relação ao 

poder de combate, das VBC CC Leopard 2 A4 e TAM 2C. Apesar de ser uma viatura mais 

antiga, ela possui uma tecnologia embarca mais recente que a do Leopard 2 A4 chileno e no 

mesmo nível do TAM 2C (devido a recente modernização deste CC), embora tenha uma 

mobilidade inferior ao blindado argentino, possui um stand-off que compensa essa 

desvantagem. Já na proteção blindada, a VBC brasileira só perde para o Leopard 2 A4, pois o 

CC chileno possui uma blindagem mais recente, que é mais resistente e mais leve, permitindo 

que sua espessura seja maior, garantindo uma maior proteção à penetração que a VBC do 

exército brasileiro. 

Finalmente, conclui-se que os objetivos do presente trabalho foram alcançados. É 

muito importante para o Exército Brasileiro o conhecimento das possibilidades, características 

e limitações das viaturas utilizadas nos exércitos vizinhos, pois assim o nosso país consegue 

realizar uma análise do poder de combate e, desta forma, aproveitar-se das vantagens que 
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nossa viatura possui sobre as demais. Além disso, é sempre válido estar atualizando e 

buscando novas técnicas de combate para que o exército esteja à altura dos demais países 

analisados neste trabalho. 

Analisa-se, ainda, um tema de grande interesse para o exército brasileiro, mas que foge 

do decorrente trabalho: um caderno de instrução que aborda as características possibilidades e 

limitações dos principais blindados sul-americanos, validados pelo Exército Brasileiro; para 

tal, é necessária uma pesquisa aprofundada para que, juntamente com os aspectos abordados 

neste trabalho, seja esgotado parcialmente o tema proposto. 
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