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RESUMO
A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS MUNIÇÕES DOS CANHÕES DE CARROS DE
COMBATE
AUTOR: Antonio Gabriel de Abreu Souza
ORIENTADOR: Pedro Henrique Bombardelli
Este trabalho apresenta um estudo a respeito das evoluções das munições utilizadas
nos canhões de Carros de Combate (CC), desde o surgimento desses meios, na I Guerra
Mundial (I GM), até os dias atuais. O estudo mostra, também, como o constante
desenvolvimento das munições levou ao aprimoramento das blindagens, que passaram a
apresentar soluções cada vez mais leves e mais resistentes. A busca pela excelência nesses
dois fatores proporcionou as mais inteligentes e sofisticadas soluções para ambos, com a
crescente utilização da ciência e agregação de tecnologia para se obter suas máximas
eficiências, ao mesmo tempo que menores pesos e dimensões. A presente monografia, focada
na evolução das munições, faz a diferenciação de seus principais tipos (Energia Cinética – EC
e Energia Química – EQ) em dois capítulos, com subdivisões onde são apresentados cada um
de seus principais modelos. Dessa forma, o leitor pode observar a ordem de surgimento de
cada uma delas e verificar o que levou ao seu desenvolvimento, bem como sua importância
para o combate blindado. Concluindo o trabalho, é possível perceber por que a pesquisa e o
investimento nesses meios têm sido e continuam sendo cruciais para a atualização da potência
de fogo e manutenção do poder de combate da Força Terrestre.
Palavras-chave: Evolução. Munições. Blindagens. Carros de Combate. Energia Química.
Energia Cinética.

ABSTRACT
THE HISTORICAL EVOLUTION OF TANK GUNS’ AMMUNITIONS
AUTHOR: Antonio Gabriel de Abreu Souza
ADVISOR: Pedro Henrique Bombardelli
This work presents a study on the evolution of tank ammunitions, since their
beginning in World War I (WWI), until present days. The study also shows how the constant
development of these ammunitions led to armour upgrades, which gradually became lighter
and more resistant. The seek for excellence in these two factors provided the cleverest and
most sophisticated solutions for both, with the raising use of science and technology to get
their maximum efficiency with minimum weight and dimensions. This monography, focused
on ammunitions’ evolution, shows the differences between their main two types (Kinectic
Energy – KE and Chemical Energy – CE) in two chapters, with subdivisions in which their
main models are presented and explained. This way, the reader can observe their appearance
order and verify what challenges led to their development, as well as its importance for
armoured combat. In this work’s conclusion, the reader can see why the research and
investment on these means have been crucial for firepower upgrading and maintenance of an
Army`s combat power.
Keywords: Evolution. Ammunitions. Armour. Tanks. Kinectic Energy. Chemical Energy.
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1 INTRODUÇÃO
Os Carros de Combate (CC) surgiram, inicialmente, com o intuito de avançar sobre
trincheiras e quebrar defesas inimigas sob fogos de fuzis, metralhadoras e artilharia durante a
I Guerra Mundial (I GM), devolvendo a mobilidade a este conflito. Não havendo outros
blindados para se opor a seu avanço, os primeiros CC prezavam por armamentos que
pudessem se opor a posições fortificadas e eliminar inimigos a pé em grande quantidade. Para
isso, os carros Mark I e II (primeiros CC a serem desenvolvidos), do Reino Unido, eram
montados por canhões automáticos navais Hotchkiss QF de 57 milímetros nas suas laterais.
Este armamento foi efetivo até que a Alemanha, seu adversário na guerra, desenvolvesse seu
primeiro blindado, o A7V. Para combatê-lo, o Reino Unido se viu obrigado a atualizar o
armamento de seus Mark, passando a utilizar o Hotchkiss QF-6, considerado o primeiro
armamento desenvolvido especificamente para Carros de Combate, marcando, assim, o início
da evolução destas armas.
Com o passar do tempo, viu-se uma amplificação da utilização de blindados,
principalmente na Segunda Guerra Mundial (II GM). As características de seus alvos
mudavam pouco em relação a tropas, porém viram-se grandes evoluções na parte dos
blindados, fazendo surgir a necessidade de se equipar os carros com canhões destinados
especialmente a combater seus semelhantes no campo de batalha.
Até a primeira metade da II GM, os carros de combate utilizados não ofereciam uma
blindagem extremamente resistente, de forma que se podia penetrá-las com relativa facilidade,
utilizando canhões comuns de alma raiada, semelhantes aos de artilharia, porém projetados
para o tiro tenso. Os maiores exemplos de CC desse período, o T-34 (Soviético), o M4
Sherman (Americano) e o Panzer IV (Alemão) eram providos de blindagens de 70 a 80mm de
aço e canhões raiados de calibre de 75 a 76,2mm, alimentados de munições maciças
convencionais que alcançavam Velocidade Inicial de 625 a 750 m/s. Versões mais atualizadas
dos seus canhões contavam com velocidades iniciais de 880 m/s (M4) e até mesmo 935 m/s
(Sd.Kfz V Panther – Alemanha).
Eventualmente, não se poderia mais simplesmente mudar o formato da munição e
aumentar sua carga de propelente para se obter maior velocidade para o projétil. Em
consequência, na segunda metade da guerra, viu-se a adoção, por parte das potências
beligerantes, de canhões de calibre mais grosso em seus carros. O Tiger passou a contar com
um canhão de 88mm, ao passo que a União Soviética (URSS) apresentou os carros KV 85 e
T-34-85, com canhões de 85mm. Os EUA, por sua vez, desenvolveram o carro M26 Pershing,
com canhão de 90mm.
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Essa monotonia observada na evolução dos canhões de CC durante a II GM levou ao
desenvolvimento de protótipos com armamentos absurdos, como o T-30 (EUA), com canhão
de 155mm e o Maus (Alemanha), com canhão de 170mm. Tais canhões apresentaram diversos
problemas para os carros da época. Foram eles: tamanho e peso extremamente elevados para
os carros, recuo muito forte e dificuldades para o armazenamento e carregamento das
munições nos tubos. Observando a insustentabilidade de tal modelo de desenvolvimento, as
potências passaram a investir mais em outras soluções, menos convencionais à época.
A Alemanha foi o primeiro país a apresentar uma alternativa aos canhões
convencionais ao desenvolver, na década de 40, canhões de alma lisa, capazes de conduzir
seus projéteis (penetradores) dentro de cápsulas (sapatas) que impulsionavam os penetradores,
de calibre menor que o tubo. As sapatas se desvencilhariam do penetrador uma vez que
estivessem em voo. Desta forma, foi possível proporcionar aos projéteis uma velocidade
inicial muito maior, tendo em vista seu menor peso. Estes penetradores consistiam de
tungstênio, um metal pesado que confere ao projétil uma grande energia cinética quando
aliado a grandes velocidades. Esse tipo de munição viria, posteriormente, a se chamar APCR
(Armour Piercing Composite Rigid), tendo sido utilizado nos carros Panther no fim da guerra.
Ela dava-lhes a capacidade de penetrar as blindagens russas de mais de 120mm, representando
um grande salto no poder de fogo dos CC alemães.
Também na Alemanha, no final de 1944 se deu o início da utilização de munições
com poder destrutivo baseado na química, em vez de simples energia cinética. Além das
munições explosivas convencionais, comumente empregadas em morteiros e obuseiros, o
Exército Alemão empregou cargas explosivas de ponta oca, ou carga direcionada, que viriam
a se tornar as munições que conhecemos como HEAT (High Explosive Anti-Tank). Elas foram
utilizadas com o canhão rebocado PAW 8H63 com a finalidade de destruir CC inimigos,
porém o exército alemão não teve tempo hábil para empregar esse tipo de munição montada
em seus carros de combate devido à decadência do país na guerra a partir de 1945.
Apesar do fim da II GM, a Guerra Fria e diversos conflitos do Século XX instigaram
as potências bélicas mundiais a buscar inovações para seus carros de combate, tendo chegado
a soluções cada vez mais inovadoras e destrutivas. Hoje, o poder dos canhões de CC é tão
grande que parece ter-se chegado a um limite de desenvolvimento, porém deixando um
imenso legado de soluções altamente inteligentes que servem para consolidar o carro de
combate como um meio fundamental nos conflitos através da história.
14
1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral
Observar a evolução das munições utilizadas por carros de combate através da história,
comparando também com a evolução das blindagens.
1.1.2 Objetivos específicos
Analisar a evolução dos armamentos e, mais particularmente, das munições utilizadas
pelos principais carros de combate desde seu surgimento, na I Guerra Mundial, até os dias
atuais;
Verificar a relação do desenvolvimento de novas munições com a progressão da
proteção blindada apresentada pelos CC;
Estudar a constituição, o poder e os efeitos causados pelas diversas munições dos
canhões dos principais CC.
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2 Referencial Metodológico
Este trabalho é fruto de pesquisa bibliográfica sobre blindados, nos idiomas Português
e Inglês. Foram analisadas publicações, livros e trabalhos acadêmicos relacionados ao tema.
Destacam-se, nas fontes bibliográficas, duas obras do autor Richard M. Ogorkiewicz,
renomado pesquisador e professor, com experiência de mais de 50 anos na área de blindados
como engenheiro e consultor de indústrias bélicas e organizações militares.
O autor do presente trabalho realizou a pesquisa preliminar com o objetivo de fixar
base intelectual para a sua produção. A partir disso, foi realizada seleção e organização das
informações coletadas, a fim de compilar e melhor apresentá-las. Por fim, o autor se
empenhou em discorrer de maneira simples e organizada, para que mesmo uma pessoa sem
conhecimento prévio sobre o tema possa entendê-lo.
O produto da pesquisa é exposto no Referencial Teórico do trabalho, onde são
apresentados os diversos tipos de munições utilizadas nos canhões de CC, organizadas em
capítulos abrangendo as munições de Energia Cinética e de Energia Química, cada um com
subcapítulos específicos para cada tipo de munição. Em seguida, é apresentado um capítulo
adicional, sobre blindagens, de forma que o leitor possa também ter a perspectiva da evolução
da proteção dos CC.
Por fim, o trabalho é concluído mostrando como foram atingidos os objetivos
estabelecidos para a pesquisa, evidenciando principalmente a evolução das munições dos
canhões CC e sua relação com a evolução da proteção blindada desses meios.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 MUNIÇÕES DE ENERGIA CINÉTICA (EC)
As munições de energia cinética são, hoje em dia, as mais poderosas utilizadas por
Carros de Combate. São empregadas, em geral, contra outros CC, cujas blindagens são
usualmente pesadas e possuem alta tecnologia envolvida.
Apesar de conterem um enorme poder destrutivo, não carregam carga explosiva, como
as munições de Energia Química. Seu princípio de funcionamento se baseia apenas no que diz
seu próprio nome: Energia Cinética.
Elas são formadas, basicamente, por um penetrador composto de material de alta
dureza e densidade, de forma que, disparado a altíssimas velocidades, alcança um elevado
valor de energia cinética. Observamos a seguir a fórmula da energia cinética, onde “Ec” é o
valor resultante, “m” é a massa do corpo e “v”, sua velocidade.

“Ao atingir seu alvo, as munições EC são forçadas a desacelerar repentinamente.
Sendo assim, pela Lei da Conservação da Energia, a maior parte da energia cinética,
decorrente de sua velocidade, transforma-se em energia térmica” (Nascimento, 2019).
Dessa forma, ocorre o derretimento tanto do projétil quanto da blindagem, vindo a
provocar a perfuração desta, caso o disparo seja bem-sucedido. Ainda segundo Nascimento,
lograda a penetração, o interior do alvo é tomado por metal incandescente, incendiando os
materiais inflamáveis ali existentes, como munição empaiolada e óleos hidráulicos, em uma
provável reação em cadeia. Assim, o dano ao alvo é, em sua maior parte, decorrente deste
efeito secundário.
As munições EC têm se mostrado mais efetivas contra as blindagens mais pesadas,
que atualmente costumam ter preparo contra as munições de Energia Química. Por outro lado,
não são tão adequadas contra blindagens leves, pois podem simplesmente atravessar
blindados desta natureza sem causar maiores danos internos.
Contudo, as munições EC nem sempre representaram o estado da arte entre os CC.
Estas passaram por diversas modificações e evoluções através da história para se chegar aos
modelos atuais. Iniciando com as munições mais antigas, maciças disparadas por canhões de
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alma raiada, passando pelas APCR, que marcaram o início de uma guinada de
desenvolvimento, chegando às mais modernas APDS e APFS-DS.
O seguinte quadro demonstra em números a evolução apresentada por munições de EC
entre 1950 e `1994:
1950

1994

Razão entre
1994/1950

Penetração P(mm de aço)

660

660

1:1

Diâmetro da munição (mm)

~400

~44

1:9.1

Volume do projétil (cm³)

~8300

~1000

~1:83

10

4.7

1:2,13

Velocidade do projétil (m/s)

~800

~1600

2:1

Energia do projétil (MJ)

320

60

1:5,3

Energia do propelente (MJ)

1000

40

1:25

Volume do projétil por mil
joules (unidade de energia)
- (cm³/MJ)

26

16,7

1:1.56

Massa do projétil (kg)

Razão de penetração
1.63
5.5
3.37:1
(P/calibre)
Extraído de Kinetic Energy Projctiles, de Lanz, Odermatt e Weinrauch
De acordo com os estudos de Lanz, Odermatt e Weinrauch, pode-se tirar algumas
conclusões relevantes. A razão de penetração aumentou expressivamente, de 1,63 para 5,5
vezes o calibre da própria munição. Esse valor, em 1950 só poderia ser alcançado por
munições de carga direcionada. Por outro lado, o volume das munições é aproximadamente
1,5 vezes menor.
3.1.1 ARMOUR PIERCING COMPOSITE RIGID (APCR)
Eventualmente, se chegou a um limite para o poder das munições pelo aumento de
calibre e carga de propelente em virtude do peso e tamanho dos cartuchos produzidos.
Quando os canhões já ultrapassavam 120mm, se tornava extremamente difícil empaiolar e
manusear as munições dentro dos carros de combate e, dessa forma, não se podia mais
sustentar o modelo do simples aumento desses fatores para superar as blindagens cada vez
mais pesadas e resistentes.
Em consequência, os pesquisadores militares se viram obrigados a buscar soluções
cada vez mais inovadoras para este problema, e uma das mais inteligentes foi a munição
APCR, desenvolvida na Alemanha durante a II GM.
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Figura 1: Formato da munição APCR

Fonte: Imgur, 2019
Basicamente, as munições APCR visavam obter a energia cinética já alcançada pelas
munições perfurantes convencionais por meio de uma sensível redução de massa do projétil
junto a um grande aumento de sua velocidade. Para isso, fez-se uso de uma estrutura que
consistia num projétil heterogêneo, com um núcleo de alta densidade e dureza (perfurador)
envolvido por um corpo mais largo (invólucro), porém leve, que teria a única função de
impulsionar o penetrador dentro do tubo. Com essa estrutura, a energia cinética do projétil, ao
se chocar contra a blindagem inimiga, seria concentrada sobre uma área muito menor em
comparação a um projétil “maciço”.
Com um penetrador consideravelmente menor do que um projétil maciço de mesmo
calibre do tubo, porém, se fez necessário o uso de um material muito mais denso do que o aço
para se alcançar uma energia cinética suficiente. Passou-se a utilizar, então, o Carbeto de
Tungstênio, que, segundo Ogorkiewicz (1991), tem uma densidade de até 16.300 kg/m³,
muito maior do que os 7.850 kg/m³ do aço, que era o material mais utilizado nos projéteis
convencionais.
Mesmo com um penetrador de Carbeto de Tungstênio, as primeiras munições APCR
pesavam em média metade das convencionais. Isso refletia na velocidade inicial com que a
munição abandonava o tubo. Segundo Ogorkiewicz (1991), esta velocidade superava os 1200
m/s, o que significa um grande aumento, comparado aos 625 a 750 m/s alcançados pelos
armamentos dos principais CC da II GM.
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Ainda que representasse um grande avanço para as munições AC da época, a APCR
também apresentou problemas. Devido à sua área seccional ser do mesmo calibre do tubo,
conferia ao penetrador características aerodinâmicas indesejáveis, como uma elevada
resistência do ar e uma grande suscetibilidade ao arrasto pelo vento. Assim, ela perdia
precisão e velocidade em função da distância do alvo.
Por consequência, sua penetração a longas distâncias era pouco maior ou, em alguns
casos, menor do que os projéteis perfurantes convencionais, embora tivesse um desempenho
consideravelmente maior a curtas distâncias. A grande perda de poder de penetração em
função da distância fez com que a APCR fosse abandonada ainda na década de 1950 em favor
de um novo tipo de munição: a APDS (Armour Piercing Discarding Sabot).
Ainda que esta munição não tenha sido amplamente empregada, foi de grande
importância por ter precedido o sistema de subcalibre em armamento AC, principalmente para
Carros de Combate. Com seu mesmo princípio inicial, foi possível desenvolver todas as
munições de EC seguintes, até se chegar nas mais modernas APFS-DS que temos hoje.
3.1.2 ARMOUR PIERCING DISCARDING SABOT (APDS)
Tendo em vista as desvantagens apresentadas pelas munições APCR, principalmente
em relação à sua precisão e poder de penetração a longas distâncias, procurou-se desenvolver
um projétil que superasse tais defeitos.
O arrasto aerodinâmico sofrido pelas APCR representava a principal barreira para sua
maior eficiência. Para isso, surgiu a ideia de se descartar o invólucro do projétil, de forma que
o penetrador pudesse voar livremente, sem sofrer com os impedimentos causados pelo
restante do corpo deste, conservando sua velocidade e, portanto, energia cinética e precisão
por maiores distâncias.
A parte principal se manteve, ou seja, o penetrador de Carbeto de Tungstênio, porém o
invólucro foi substituído por “sabots”, também conhecidos como sapatas, que se
desvencilham do penetrador logo após a saída do projétil do tubo. O material mais comum
utilizado para a produção dos sabots veio a ser o alumínio, que oferece uma boa resistência,
porém com um peso reduzido.
Inicialmente, adotou-se o modelo de “pote”, que consistia de um bloco único e se
desvencilhava do penetrador pela retaguarda. Contudo, o desenvolvimento da aerodinâmica
levou à substituição pelo modelo de “pétalas”, que separa-se em partes, lateralmente ao
penetrador.
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Figura 2: Sabot do tipo pote se separando do penetrador

Fonte: Ogorkiewicz, 1991

Figura 3: Sabot em “pétalas” se separando do
penetrador

Fonte: Gyfcat, 2017
Segundo Ogorkiewicz (1991), o canhão responsável por popularizar o uso desta
munição foi o L7 da empresa britânica Royal Ordnance, sendo o primeiro a fazer seu uso em
larga escala, no início da década de 1950. Esse canhão equipava os CC Chieftain, do Reino
unido, e disparava munições APDS a uma velocidade inicial de 1478 m/s.
No início da década de 1960, a performance das APDS melhorou ainda mais, com o
desenvolvimento do projétil L52 pelo Reino Unido. Ele também foi usado pelos
EUA entre 1974 e 1977 com a denominação M728. Ele podia penetrar 120mm de
blindagem com uma angulação de 60º a mais de 1800m, o que era mais que o dobro
do que um projétil perfurante do mesmo calibre poderia alcançar. (Ogorkiewicz,
1991, p. 79)
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Figura 4: Munição APDS L52 A3

Fonte: Steel Beasts, 2017
Um dos maiores problemas apresentados foi o perigo que os sabots oferecem às tropas
amigas que se encontrem à frente do armamento, pois deixam o tubo com uma velocidade
considerável. Ainda assim, sua utilização foi considerada vantajosa, levando os exércitos a
adaptarem sua doutrina para não disparar este tipo de munição por cima de suas tropas.
Outra barreira encontrada também dizia respeito a eles, pois a energia utilizada para
impulsionar sua massa era, de certa forma, desperdiçada, pois não chegava ao alvo. Dessa
forma, buscou-se reduzir ao máximo a massa dos sabots, de modo que o penetrador obtivesse
o maior aproveitamento possível da energia proveniente da combustão.
Segundo Ogorkiewicz (1991), os sabots de APDS representam entre 21 e 31% da
massa total dos projéteis e, ainda, uma porcentagem é composta pela cobertura dos projéteis,
relegando assim, pouco mais de 50% da energia do disparo ao penetrador. Entretanto, não foi
possível reduzir a massa dos sabots consideravelmente, visto que também precisam ser
resistentes o suficiente para suportar as forças da combustão.
De acordo com Lanz, Odermatt e Weinrauch (2001), a próxima alternativa para o
melhoramento destas munições seria concentrar a área de impacto, aumentando o
comprimento do penetrador e diminuindo seu diâmetro. No entanto, a estabilização do projétil
por rotação permite uma razão máxima entre comprimento e diâmetro de 5 para 1.
Para solucionar este problema, passou-se a adotar aletas nos penetradores e tubos de
alma lisa nos canhões, para que não provocassem rotação. Estas evoluções levaram à criação
daquela que é provavelmente a mais popular munição dos canhões CC até hoje: a APFS-DS
(Armour Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot)
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3.1.3 ARMOUR-PIERCING FIN-STABILIZED DISCARGING SABOT (APFSDS)
Esta munição, perfurante, com sapatas descartáveis e estabilizada por aletas, é o
produto de vários anos de pesquisa e experiências adquiridas com tipos anteriores de
munições. Ela surgiu a partir das oportunidades de melhoria observadas principalmente nas
APDS, vindo a se adequar principalmente para o emprego contra as mais modernas e pesadas
blindagens atualmente em uso.
Ainda que apresentassem uma alta eficiência, as munições APDS continham
limitadores para o aumento do seu poder destrutivo, o que é essencial em face à constante
evolução das blindagens. Dessa forma, buscou-se chegar a um modelo de munição que
permitisse um aumento considerável de poder de fogo seguindo o princípio da energia
cinética, visto que também era crescente o uso de proteções contra munições de energia
química nos blindados mais modernos.
Para isso, a APFSDS surgiu com características estruturais que lhe permitiram superar
de forma expressiva as melhores munições que a antecederam. O principal aspecto mudado
em relação à APDS foi o formato do penetrador: seu comprimento foi sensivelmente
aumentado, ao passo que o diâmetro foi reduzido. Assim, pôde-se amplificar sua massa e
concentrar a área de impacto, melhorando o aproveitamento da energia cinética resultante
para a penetração da blindagem. Contudo, foi necessário mudar a forma de estabilização do
projétil, uma vez que corpos muito longos perdem a estabilidade proveniente da rotação,
como foi abordado no capítulo anterior.
Para resolver esse problema, foram adotadas aletas na parte posterior dos corpos dos
penetradores, de forma que sua trajetória fosse estabilizada sem a necessidade de rotação. Em
virtude disso, passou-se também a adotar canhões de alma lisa, que disparassem seus projéteis
sem imprimir giro a eles.
No que tange à estabilização do projétil, o canhão de alma lisa inicialmente foi
essencial para a utilização das APFSDS. Contudo, ele impedia o disparo de outros tipos de
munições que requerem rotação, como a APDS e a maior parte das munições de energia
química. Para resolver esse problema, foi criada, nos EUA, a munição APFSDS XM578, que
continha uma “cinta de escorregamento” (slipping driving band), permitindo à munição ser
disparada por um canhão de alma raiada com uma rotação muito menor, que não atrapalhava
o desempenho do penetrador. Nas paralvras de Ogorkiewicz (1991, p. 81): “A velocidade de
rotação dos projéteis APFSDS disparados por canhões de alma raiada foi reduzida à ordem de
30 a 60 rotações por segundo, muito menor do que as 780 rotações por segundo de um típico
projétil APDS”.
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Figura 5: Da esquerda para a direita penetrador, projétil completo, estojo e
cartucho completo de munição APFSDS
105mm

Fonte: Ogorkiewicz, 1991
Os primeiros penetradores APFSDS americanos, como os do canhão 90mm T208,
ainda eram feitos de Carbeto de Tungstênio. Este material, por apresentar um altíssimo grau
de dureza, porém não tanto de tenacidade, tendia a se partir no impacto, caso o penetrador
fosse muito longo. Isso se mostrou um impeditivo para o aumento da relação comprimentodiâmetro, que ainda era relativamente baixa (em torno de 8:1). Apesar disso, essa munição
alcançava uma velocidade inicial acima de 1500 m/s, o que já era um grande avanço se
comparada às APDS. Para melhorar ainda mais seu desempenho, buscou-se desenvolver
materiais mais adequados para os penetradores. Foram criadas novas ligas de Tungstênio
(Wolfram Alloy – WA), com maior tenacidade e densidade do que o Carbeto desse elemento.
Houve grande avanço em relação aos materiais utilizados nos penetradores. A
maioria dos projéteis desenvolvidos a partir de 1970 tinham penetradores feitos de
ligas de Tungstênio, Níquel e Cobre, cujas densidades variavam entre 17.000 e
18.500 Kg/m³. Um exemplo disso é o projétil de 105mm L64, cujo penetrador é
composto por 90% de Tungstênio, 7,5% de Níquel e 2,5% de Cobre.
(OGORKIEWICZ, 1991, p. 82)
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Figura 6: Demonstração da separação do sabot e efeito da APFSDS sobre blindagem

Fonte: Imgur, 2015
Nos EUA e na URSS, o avanço foi ainda maior, vindo-se a utilizar Urânio
empobrecido (Depleted Uranium – DU), o mesmo descartado por usinas de energia nuclear,
para construir as flechas. Além de ter uma maior densidade (aproximadamente 18.600 Kg/m³),
possui propriedades mecânicas que favorecem sua eficiência. Foi observado, por exemplo,
que os buracos feitos por flechas de Urânio empobrecido têm um diâmetro menor que das
flechas de Ligas de Tungstênio, fazendo assim, com que uma menor quantidade de energia
seja utilizada para a perfuração de uma mesma espessura de blindagem, deixando que uma
maior parte da energia seja espalhada dentro do blindado inimigo, vindo a lhe infringir o
máximo de danos. Além disso, o Urânio empobrecido torna-se pirofórico quando alcança altas
temperaturas. Isso significa que o material entra em combustão durante o impacto, fazendo
com que o Urânio derretido e seus fragmentos sólidos levem uma grande quantidade de
chamas para dentro do blindado atingido, aumentando as chances de incendiar elementos
inflamáveis dentro deste, como óleos lubrificantes, combustível e munição empaiolada.
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Figura 7: Blindado em chamas por incêndio interno após ter sido atingido
Fonte: Reuters, 2015
Segundo Ogorkiewicz (1991, p.82), “Por causa da densidade e das propriedades
mecânicas do Urânio empobrecido, penetradores desse material são capazes de perfurar, em
média, 10% a mais que um penetrador similar de liga de Tungstênio.” Outra vantagem desse
material em relação à WA (Wolfram Alloy – Liga de Tungstênio) seria o menor custo, porém
ele é alvo de críticas humanitárias, devido à sua associação com armas nucleares e com a
energia nuclear. Além disso, há preocupação com resquícios de radioatividade e toxicidade,
apesar de que os produtores neguem que isso exista em suas munições.
Devido a tais preocupações, países como Alemanha e Áustria proíbem a produção e
compra de munições de DU. A maioria dos países simplesmente não fazem a utilização, mas
não têm legislação proibitiva para isso. Hoje, apenas os EUA e Rússia utilizam flechas de
Urânio empobrecido.
Contudo, a utilização de DU nos penetradores não é um pré-requisito para a excelência
da munição. Nas palavras de Ogorkiewicz:
De qualquer forma, mesmo sem o uso de urânio empobrecido, a penetração de
projéteis APFSDS tem sido impressionante. Por exemplo, o projétil francês OFL 105
F1 pode penetrar 300 mm de blindagem, em impacto normal (90º), a 5200 m, ou 370
mm a 1000 m, o que é consideravelmente maior do que a penetração das melhores
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APDS. A munição austríaca NP 105 alcança penetrações de 473 mm a 1000 m.
Resultados ainda melhores têm sido alcançados pelos mais recentes canhões alemães
e franceses, não apenas pelo seu grosso calibre, de 120mm, mas também pela sua
grande velocidade inicial, de mais de 1650 m/s. (OGORKIEWICZ, p. 83, 1991)

Nota-se nessa citação a pouca diferença de penetração entre as distâncias de 5200 e de
1000 m citadas para o projétil OFL. A razão para isso é à baixa perda de velocidade da flecha
em função da distância percorrida. Ela pode, assim, conservar a energia cinética do disparo e
sua letalidade por grandes distâncias. Isto demonstra a alta eficiência aerodinâmica obtida
após décadas de evolução das munições de energia cinética.
Atualmente, o desenvolvimento dessas munições parece estar latente ou muito
vagaroso. O impasse para sua evolução demonstra um aparente limite que ainda não foi
possível ultrapassar. Segundo Lanz, Odermatt e Weihrauch, para se maximizar a performance
dos penetradores de energia cinética, é necessário, basicamente: “Reduzir significativamente a
massa dos sabots e maximizar o comprimento do penetrador sem que o projétil perca a
velocidade inicial de disparo”. Contudo, não se vê grandes evoluções quanto ao sabot devido
às grandes forças que devem suportar no momento do disparo, o que requer um material
extremamente resistente, permanecendo, em sua maioria, sendo feito de um alumínio de alta
resistência. O comprimento dos penetradores, por sua vez, gira em torno de 30 vezes seu
diâmetro para as munições mais modernas. Contudo, também segundo Lanz, Odermatt e
Weihrauch, “flechas com uma relação comprimento-diâmetro maior que 30 tendem a se
deformar após a separação do sabot e a se partir em contato com blindagens espaçadas”.
Apesar das barreiras encontradas, as atuais munições APFSDS já alcançam
penetrações de quase 700mm, o que significa aproximadamente 6 vezes seu próprio calibre,
considerando um canhão de 120mm.
3.2 MUNIÇÕES DE ENERGIA QUÍMICA (EQ)
As Munições EQ, diferentemente das de Energia Cinética, buscam destruir os alvos
pela ação de explosivos. Isso permite-nos também chamar seu projétil de granada.
Inicialmente, eram compostas por cargas alto-explosivas (High Explosive – HE) simples, cujo
princípio de destruição se baseava na fragmentação e ondas de choque liberadas. Isso mostrou
efetividade contra tropas a pé e veículos não blindados ou com blindagens leves. Para esses
fins, historicamente têm se provado mais efetivas do que as munições EC.
Apesar de alguns destes modelos, como as munições de carga oca, terem sido
desenvolvidas para o enfrentamento de blindagens consideradas pesadas na época,
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hoje em dia são utilizadas, normalmente, contra blindagens mais leves, tendo em
vista o aumento da proteção blindada em uso e a maior eficiência das munições EC
contra este tipo de alvo. (NASCIMENTO, 2019)

Com a gradual evolução dos meios de guerra, principalmente dos blindados, as
munições HE foram caindo em desuso. Ao passo que os Carros de Combate se tornavam cada
vez mais pesados, as munições de Energia Cinética, mais adequadas cara combatê-los, se
tornavam cada vez mais caras. Não há vantagem, portanto, em utilizá-las contra blindagens
mais leves, devido ao seu elevado custo e também à maior eficiência da EQ para esses fins.
Dessa forma, continuou-se a aprimorar as munições EQ. Seu foco, porém, se
desvirtuou do combate a tropas a pé para ser contra blindados leves e construções. Seus
efeitos variam de acordo com o tipo do projétil, sendo os mais usuais a perfuração e o
estilhaçamento das paredes internas do blindado inimigo.
Diferente das munições EC, as de energia química não perdem eficácia em função da
distância percorrida, pois a energia que libera está na carga explosiva, e não na energia
cinética proveniente da velocidade de impacto. Em contrapartida, sua menor velocidade
acarreta numa perda de precisão e maior suscetibilidade a sistemas de proteção ativa (Active
Protection Systems - APS). Ainda assim, pode-se esperar por efeitos secundários provenientes
das ondas de choque e estilhaçamento da granada mesmo que não atinjam o efeito desejado
sobre o alvo.
Figura 8: Blindado atingido por munição de energia química

Fonte: CIBld, 2019
3.2.1 HIGH-EXPLOSIVE ANTI-TANK (HEAT)
Ainda que as munições com carga explosiva modelada não tenham sido largamente
utilizadas na II GM, seus antecedentes remontam a 1888, com as pesquisas de Charles
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Munroe para a Estação Naval de Torpedos da Marinha dos Estados Unidos. Segundo Walters
(2008), Munroe observou que quando havia uma cavidade na ponta de um cilindro de
explosivo, a perfuração produzida pela explosão, sobre uma chapa de aço, era aumentada, em
comparação ao uso do explosivo sem a cavidade. O aumento da penetração resultava da
concentração das forças explosivas sobre um ponto, provocada pela cavidade. Em outras
palavras, poder-se-ia obter perfurações mais profundas utilizando uma menor quantidade de
explosivo. Este efeito foi nomeado em homenagem ao pesquisador em questão, sendo
conhecido até os dias atuais como Efeito Munroe.
Figura 9: Formação de jato explosivo de munições HEAT

Fonte: Zukas e Walters, Fundamentals of Shaped Charges, 1989
A concentração da área da explosão provocada pelo efeito Munroe também favorece a
formação de um jato de metal derretido, caso se utilize um molde como cobertura metálica
sobre a parte oca do explosivo.
A soma da concentração da explosão com o jato de metal derretido sobre uma pequena
área da blindagem é o que dá às munições HEAT um grande poder de penetração. A
destruição causada por ela em blindados inimigos é, na maior parte, proveniente do dano
causado pelos gases e líquidos (metal derretido) em alta temperatura que adentram o alvo,
uma vez que este tenha sua blindagem perfurada. Isso provoca um enorme aumento de
pressão e temperatura no interior do blindado e, na maioria dos casos, a combustão dos
materiais inflamáveis no interior do veículo.
As primeiras armas que utilizavam munições com este princípio foram empregadas
pela Alemanha na II GM. No entanto, não obtinham restultados tão bons quanto as munições
convencionais que já eram utilizadas à época. Segundo Ogorkiewicz (1991), a razão para isto
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é que elas eram disparadas por canhões de alma raiada, como os demais armamentos da
época. Como resultado, o projétil era disparado com uma alta rotação, que era necessária para
garantir sua estabilidade, porém degradava a eficiência do Efeito Monroe.
Tendo isso em vista, os canhões que utilizavam este tipo de munição durante a II GM
não chegaram a preponderar durante este conflito. Segundo Ogorkiewicz (1991), a granada de
carga oca utilizada pelo canhão de 75mm do Panzer IV obtinha perfuração de apenas 80mm,
pouco mais do que seu calibre. Da mesma forma, o canhão Holladung Granate 39, de 88mm
alcançava perfurações de, em média 90mm. Tal resultado, ainda que superasse o das munições
comuns, ainda ficava aquém das perfurantes APCR e, portanto, não se popularizou.
A Alemanha Nazista foi o primeiro país a solucionar o problema da rotação dessas
munições, adotando a alma lisa para o canhão e, para a munição, uma cinta de turgência que
impedisse a passagem de gases entre a granada e a parede interna do tubo. A estabilização da
trajetória, por fim, passou a ser obtida por meio de aletas. Este seria o formato da munição
HEAT como a conhecemos hoje. Segundo Ogorkiewicz (1991), o canhão anticarro 80mm
Paw 8H63 (alemão, rebocado, 1944), utilizando esse sistema, obtinha perfurações de até
140mm em blindagens, demonstrando uma sensível evolução em comparação com aqueles
disparados por canhões de alma raiada. A velocidade alcançada por essas munições também
viu um aumento, chegando a marcas de mais de 1000 m/s de velocidade inicial, o que
proporcionou uma trajetória mais retilínea e, portanto, uma maior precisão ao disparo.
Figura 10: Composição do projétil de uma munição HEAT

Fonte: Donald R. Kennedy, 1983

Ainda que se tenha alcançado bons resultados com a munição HEAT, foi no pós guerra
que ela passou a ganhar mais espaço, devido a novas pesquisas desenvolvidas pelas potências
vencedoras da II GM. Segundo Walters (2008), os avanços mais significativos com as
munições HEAT foram alcançados nas décadas de 1950 e 1960, com a utilização de
equipamentos de fotografia de alta velocidade e de Raios X.
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Um grande expemplo de sucesso em tais pesquisas é observado no projeto Obus-G, da
França. Segundo Ogorkiewicz (1991), na década de 60, as munições desenvolvidas por este
projeto conseguiam penetrar 360mm de blindagem com um calibre de 105mm. Desta forma,
alcançavam resultados mais eficientes do que as próprias munições de energia cinética da
época, o que levou esse o Exército Francês a utilizar apenas HEAT nos seus blindados AMX30.
Ainda que a HEAT fosse utilizada contra blindados pesados até a década de 60, hoje
ela é empregada principalmente contra blindados leves, que equivalem aos pesados de
antigamente. Contra as blindagens mais resistentes, as munições de energia cinética
retomaram seu lugar como as mais poderosas existentes. Contudo, a HEAT se mantém como
um dos principais tipos de munição utilizados pelos CC devido ao seu alto poder de
destruição e maior adequação contra os blindados leves modernos.
3.2.2 HIGH EXPLOSIVE SQUASH HEAD (HESH)
A munição HESH, em português, Alto-explosiva de Cabeça Esmagável
funciona pela atuação de um projétil composto por explosivo plástico envolvido por uma fina
cobertura de metal e contando com um acionador de retardamento. Diferente das munições
HEAT ou de energia cinética, ela não visa perfurar a blindagem do veículo inimigo. Uma vez
que o projétil o atinja, o explosivo é esmagado contra a parte externa da blindagem, se
modelando de uma maneira mais espalhada pela parede externa do blindado e, assim,
abrangendo uma maior área. Uma vez que tenha acontecido o esmagamento, o acionador
detona o explosivo, que espalha ondas de choque pela blindagem, fazendo com que esta se
fragmente por dentro, vindo a causar danos à guarnição e aos equipamentos no interior do
veículo.
Figura 11: À esquerda, composição de projétil HESH. À direita, seu efeito sobre
blindagem.

Fonte: Quora, 2018
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Ela foi inicialmente desenvolvida no Reino Unido, na década de 1950, para ser
empregada contra construções e fortificações. Apesar disso, se provou também eficiente
contra os blindados da época, que ainda contavam com blindagens homogêneas. Outro ponto
forte dessa munição é sua versatilidade, visto que, diferentemente da HEAT e da APFSDS,
que não podem ser estabilizadas por rotação, a HESH aceita tanto a estabilização por rotação
quanto por aletas. Dessa forma, podem ser adaptadas ao disparo por canhão de alma lisa ou de
alma raiada.
Por ser uma munição de energia química, e sua força estar contida no explosivo, a
efetividade não cai em função da distância do disparo. Contudo, Ogorkiewicz (1991, p. 87)
diz que: “a velocidade inicial dos projéteis HESH é limitada a aproximadamente 800 m/s,
devido à fraca resistência de sua cobertura metálica”. Dessa forma, a precisão do projétil é
afetada, pois com uma velocidade menor, o projétil terá uma trajetória mais longa e arqueada,
ficando mais suscetível a interferências das condições meteorológicas.
As principais desvantagens da HESH, contudo, dizem respeito aos seus efeitos contra
as blindagens mais modernas, com destaque para a espaçada e a composta. A blindagem
espaçada faz com que apenas a camada exterior de blindagem se fragmente, contando ainda
com mais uma camada para proteger seu interior. A blindagem composta, por sua vez, é
formada por diversas camadas de materiais diferentes, que fazem espalhar de forma bastante
efetiva as ondas de choque provenientes do explosivo, minimizando os danos causados.

Figura 12: Proteção oferecida pela blindagem espaçada contra
munição HESH

Fonte: Quora 2019 (adaptada)
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Figura 13: Efeito sobre blindagem
composta

Fonte: Daily Mail, 2016
Tendo isso em vista, sua performance é insuficiente contra os CC atuais, deixando,
assim, muito a desejar em relação à HEAT e à APFSDS. Sendo assim, hoje em dia é adotada
apenas como uma munição alternativa para se utilizar contra blindados leves e posições
fortificadas. Continua sendo largamente utilizada junto aos populares canhões R.O. L7
105mm, e L1 120mm. Sua alta eficiência contra fortificações também a tornou popular em
blindados de engenharia por todo o mundo, com o propósito de realizar demolições. Grandes
exemplos disso são o M728 (variante de engenharia do M60, dos EUA) e o Centurion AVRE
(variante de engenharia do Centurion, do Reino Unido).

3.3 Evoluções apresentadas pelas blindagens
Inicialmente, o aumento da proteção blindada se resumia a adicionar mais aço às
paredes dos veículos, aumentando sua espessura e, portanto, sua resistência. No entanto, esta
quantidade é limitada pelo peso que o blindado pode alcançar. Seu peso, ao mesmo tempo que
era proporcional à proteção, sacrificava velocidade exigia máxima capacidade da suspensão e
conjunto de força.
Tendo isso em vista, se fez necessário utilizar a blindagem da forma mais inteligente
possível. Isso se iniciou na II GM, quando se percebeu que a maior parte dos impactos
recebidos pelos veículos blindados os atingia na parte da frente. Assim, os blindados a partir
da segunda metade desse conflito passaram a concentrar sua blindagem na parte frontal e
também na torre (devido à sua maior exposição), abandonando a antiga distribuição
homogênea de blindagem.
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Segundo Ogorkiewicz (2015), a blindagem frontal da maioria dos Carros de Combate
corresponde ao necessário para protegê-lo de projéteis similares aos que este usa, ao passo
que a blindagem lateral seria capaz de resistir apenas a níveis consideravelmente menores de
poder de fogo.
Outra forma encontrada para maximizar o efeito das blindagens sem adicionar mais
peso ao veículo foi o de dispor sua blindagem de forma angulada. A angulação da blindagem
proporciona uma maior espessura a ser penetrada do que uma placa equivalente sob um
ângulo reto.
Figura 14: Observa-se que tɵ apresenta um maior
comprimento a ser penetrado do que t

Fonte: Ogorkiewicz, 1991
Em adição, se for suficientemente inclinada e resistente, pode causar efeitos diversos
extremamente úteis para a proteção do veículo, como explica Ogorkiewicz:
Quando bem angulada, isto é, inclinada a mais de 65º a partir da vertical, a
blindagem oferece a vantagem de causar o ricocheteamento e até a quebra de certos
projéteis, evitando assim a perfuração mesmo com uma blindagem relativamente
fina. Blindagens muito bem anguladas também são capazes de degradar a
performance de munições de carga direcionada (HEAT), por interferir na simetria da
formação do jato explosivo. (OGORKIEWICZ, 1991, p. 363)

As vantagens proporcionadas pela angulação da blindagem fizeram com que o aspecto
visual dos CC mudasse consideravelmente durante a II GM, fazendo cair em desuso os
ângulos retos da arquitetura dos veículos em favor da inclinação de suas paredes externas.
A próxima evolução estrutural a ser apresentada veio a ser o espaçamento das placas
de blindagem (blindagem espaçada), de forma que o blindado tivesse uma cobertura externa
um pouco afastada de sua blindagem principal. Tal cobertura se mostrou útil por quebrar a
cobertura balística de projéteis perfurantes, bem como mudar sua trajetória antes de atingir a
blindagem principal, reduzindo assim sua capacidade de causar danos ao interior do veículo e
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à guarnição. Ela é especialmente efetiva contra munições HESH, que têm pouca capacidade
de penetração. Esta munição vem a fragmentar apenas a blindagem externa, deixando que
apenas fragmentos atinjam a principal (ver figura 12 – capítulo sobre HESH). Contra
munições HEAT, é eficaz ao acionar sua carga explosiva a uma distância considerável da
blindagem principal, reduzindo bastante a capacidade de penetração do jato explosivo que
essa munição forma.
Esta forma de proteção teve seu uso sensivelmente aumentado na década de 1970,
quando passou a equipar o CC alemão Leopard 1A1 e os russos T-55 e T-62, principalmente
ao redor de suas torres. A blindagem espaçada também é observada nas saias laterais dos
blindados, ajudando a proteger os trens de rolamento, que são uma parte sensível dos carros
de combate. Foi inicialmente introduzida pelo CC Centurion na década de 1960, mas perdura
até os dias atuais nos blindados mais modernos.
Figura 15: Leopard 1A5BR, levando torre com blindagem espaçada e
saia lateral

Fonte: Tecnodefesa, 2016
As blindagens espaçadas também deram origem às blindagens do tipo gaiola, que
seguem o mesmo princípio, porém em vez de placas maciças, se apresentam em formato de
barras, o que lembra o aspecto de uma gaiola. A primeira vantagem observável em relação à
blindagem espaçada tradicional é a redução do peso. Outra vantagem é a praticidade, pois
pode ser incorporada a praticamente qualquer veículo, desde viaturas leves a carros de
combate.
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No que tange à sua performance, tem provado ser ainda mais eficiente do que a
blindagem espaçada regular, principalmente contra munições do tipo HEAT. Isso se deve à
deformação provocada pelas barras sobre o projétil, podendo inutilizar o detonador e, assim,
impedir o acionamento da carga explosiva. Caso isso não aconteça, as barras ainda podem
acionar prematuramente o explosivo, evitando que o jato chegue com força máxima à
blindagem principal.
A versatilidade, leveza e relativamente baixo custo da blindagem gaiola fez com que
fosse utilizada na maioria dos veículos blindados utilizados pelos contingentes da OTAN no
Afeganistão e no Iraque em conflitos recentes.
Figura 16: Blindagem do tipo gaiola aplicada em jipe blindado
americano HMMWV

Fonte: Defense Industry Daily, 2012
No campo das placas de blindagem, ainda na II GM foi percebido que se poderia
alcançar placas mais resistentes se o aço fosse submetido a um tratamento térmico, chamado
de têmpera superficial. Com esse tratamento, o aço adquire uma maior dureza na face externa,
ao passo que mantém a tenacidade de seu interior, auxiliando na quebra da cobertura balística
das munições perfurantes mais antigas, aumentando seu nível de proteção. Contudo, pouco
servia contra munições de carga direcionada e de energia cinética. Esse tipo de blindagem
ganhou a denominação de “face endurecida de 1 a solução” e é utilizada até os dias atuais em
blindados leves, como a VBR EE-9 Cascavel e a VBTP EE-11 Urutu.
A blindagem de face endurecida ganhou, em 1960, uma 2 a solução, que consistia na
união de duas chapas de aço com características de dureza e tenacidade diferentes entre si. A
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face externa deveria apresentar alta dureza e a interna, alta tenacidade. Isso possibilitou a
fabricação de chapas maiores do que as de 1 a solução, ao mesmo tempo que aumentou seu
nível de proteção, inclusive contra munições de carga direcionada e de energia cinética. O CC
responsável por sua popularização foi o americano M60, até hoje um dos mais utilizados no
mundo. Diversos outros carros de combate também passaram a fazer seu uso, com destaque
para os Leopard 1A1 e 1A5 utilizados pelo Exército Brasileiro.
O estado da arte da proteção balística parece ter sido alcançado com a produção das
blindagens compostas, formadas por diferentes tipos de materiais com características que
causam efeitos diversos e complementares entre si. Sua origem remonta à década de 1950,
quando os EUA tentaram incorporar placas de cerâmica e aramida aos blindados M48 e M60.
Contudo, o alto custo de produção e dificuldade em unir tais materiais às blindagens de aço
fez com que essa ideia caísse em desuso. Segundo Ogorkiewicz (1991), apenas em 1971 se
popularizou a blindagem composta, quando o Reino Unido apresentou o protótipo de CC FV
421, que era basicamente um CC Chieftain com placas do que chamavam de blindagem
“Chobham”. Ela oferecia uma proteção sensivelmente maior a todos os tipos de munição
(incluindo de carga direcionada e energia cinética) do que qualquer outro tipo de blindagem
desenvolvido até então, e com um peso consideravelmente menor.
Tamanho foi seu sucesso que já em 1972 ela foi adotada no protótipo XM1, dos EUA,
e em 1974, no Leopard 2 AV, da Alemanha. Desde então, praticamente todos os principais
carros de combate do mundo utilizam algum tipo de blindagem composta.
A real composição e proporção dos materiais utilizados nas blindagens compostas são,
em geral, mantidos em segredo pelos países que as produzem. Contudo, sabe-se o básico
sobre a composição e organização dos materiais que as compõem.
Figura 17: Organização dos materiais numa blindagem
composta

Fonte: Curso de Cavalaria da AMAN, 2018
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De acordo com a nota de aula “Blindagens e Sistemas de Proteção Ativa”, do Curso de
Operação da VBC CC Leopard 1A5 BR – Centro de Instrução de Blindados, 2018, as funções
de cada material nas blindagens compostas são as seguintes:
•
•
•
•

Placas de cerâmica: destruir a ponta do projétil, diminuindo, assim, seu
poder de penetração;
Tecidos de aramida: revestir o interior das viaturas para evitar a propagação
de estilhaços;
Aço balístico: fornecer proteção e estruturar a arquitetura da blindagem;
Colméia: atenuar e dissipar ondas de choque, utilizando o princípio do
espaçamento.
(CIBld, p. 25 2018)

Até o presente momento, não há registro de tecnologia de blindagem mais avançada
do que a composta, estando este tipo de pesquisa, latente desde a década de 1980. Ainda que
sua produção seja extremamente cara, é a mais utilizada nos blindados mais modernos, pois
oferece a melhor proteção possível com um peso relativamente baixo. Os maiores exemplos
de CC que a utilizam são: T-90 (Rússia), Leopard 2 (Alemanha), Leclerc (França), Challenger
(Reino Unido) e Merkava (Israel).
Uma variação da blindagem composta é acrescida de uma camada de Urânio
empobrecido (Depleted Uranium - DU), um metal de alta densidade que aumenta
consideravelmente a resistência a munições de energia cinética. Atualmente somente os CC
Abrams M1A1 e M1A2, dos EUA carregam esse material em sua blindagem. DU é o mesmo
material utilizado em munições APFSDS e apresenta uma baixa emissão de radiação, que seus
produtores consideram inofensiva. Contudo, há militares americanos que relataram
intoxicação após trabalharem nesses carros por longos períodos nas campanhas do
Afeganistão e do Iraque.
O último tipo de blindagem que será abordado nesse trabalho é, na verdade,
considerado um Sistema de Proteção Ativa (SPA). Trata-se da Blindagem Reativa Explosiva
(Explosive Reactive Armour – ERA). Ela é modular, composta por blocos de aço preenchidos
por explosivo (geralmente C4), que podem ser adicionados ao exterior da viatura. O explosivo
contido nos módulos tem o objetivo de realizar uma força oposta à da explosão de uma
munição de EQ, especialmente das de carga direcionada. Apesar do aparentemente simples
funcionamento, tem uma alta tecnologia envolvida, pois é preparada para não ser acionada por
projéteis comuns ou estilhaços, que normalmente não penetrariam o CC, bem como por
incêndios ou reparos envolvendo solda. Principalmente, não deve ser acionada por simpatia,
visto que a explosão de um módulo causaria a detonação dos demais. A principal desvantagem
oferecida por essa munição é a possibilidade de ferimento da guarnição da viatura quando um
módulo é acionado, bem como a possível danificação de componentes externos do blindado,
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como equipamentos óticos e de comunicações. Ainda assim, seu uso é justificado porque,
segundo Ogorkiewicz, reduz de 50 a 90% a chance de penetração de munições de EQ no local
onde é instalada. Isso é extremamente desejável, visto que a maioria das Armas Anticarro
atualmente utilizam munições HEAT.

Figura 18: Módulos de ERA na torre e chassi de VBTP Bradley, dos EUA

Fonte: Curso de Cavalaria, 2018
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou verificar a progressão do poder
de fogo dos carros de combate, principalmente por meio das munições que seus canhões
utilizam. A evolução destes meios, porém, não se deu ao acaso. É o resultado de uma corrida
armamentista, na qual as nações procuravam equipar seus carros com a melhor proteção
blindada possível, ao passo que buscavam formas de superar as defesas dos blindados
inimigos.
Essa corrida que, inicialmente, se baseava no simples aumento das dimensões tanto
dos canhões e munições quanto das blindagens, logo passou a apresentar soluções altamente
inteligentes e tecnológicas, prezando também por economia de peso e volume. Foi dessa
forma que os projéteis das munições de CC passaram de simples blocos de chumbo e aço, no
início do século XX, para corpos complexos, compostos por materiais caros e aerodinâmica
extremamente avançada.
Pode-se observar, ao longo do trabalho, que houve uma constante dualidade entre o
desenvolvimento das munições dos canhões de CC e das blindagens. Quando as munições
ainda continham apenas projéteis maciços de grosso calibre e a blindagem era homogênea, os
exércitos investiam em soluções monótonas, engrossando as chapas de aço para obter uma
melhor proteção blindada e aumentando os calibres dos canhões para fazer crescer seu poder
de fogo. Tal modelo logo se tornou insustentável, pois quanto mais se aumentava esses dois
aspectos, mais os CC perdiam em mobilidade. Dessa forma, passou-se a buscar soluções
inovadoras para esse problema. Passaram, assim a fazer a utilização de princípios até então
pouco conhecidos, como a carga explosiva direcionada e a utilização de projéteis
subcalibrados.
As blindagens, em consequência, também precisaram ser adaptadas, pois a simples
adição de mais chapas de metal pouco adiantava contra as poderosas munições HEAT e
APCR, que se popularizavam. Passaram, assim, a contar com tratamento térmico e junção de
metais diferentes para melhorar sua resistência, além de adotar o espaçamento entre placas
para economizar em peso e diminuir o efeito de cargas direcionadas.
Logo, as munições adotaram grandes mudanças em suas formas e apresentaram
admirável aumento de velocidade. Os projéteis passaram a adotar aletas para prover sua
estabilização em voo e, particularmente os de EC adotaram uma forma mais alongada e fina,
se tornando a munição APFSDS. Quando comparamos o desempenho destas com as munições
de EC da década de 1950, verificamos a assombrosa diferença mostrada pela Tabela 1: em
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menos de 50 anos, os projéteis tiveram seu peso diminuído em mais da metade, ao passo que
sua razão de penetração mais que triplicou.
Em face a tamanho poder de fogo, os exércitos se viram obrigados a aprimorar ainda
mais sua proteção balística, vindo a utilizar blindagens cada vez mais sofisticadas, como a
composta e de DU. Soluções complementares também foram criadas, como as blindagens
gaiola e reativa, para fazer frente às cada vez mais poderosas munições de EQ.
Hoje, tanto no campo das munições quanto no das blindagens, parece ter-se chegado
ao estado da arte, tamanhas são suas eficiências. Em razão disso, pouca inovação foi vista na
última década em relação ao desenvolvimento dessa área. Contudo, não se pode encarar a
aparente latência como inércia das nações para com o combate blindado.
Atualmente, a predominância de conflitos de baixa intensidade e em ambientes
urbanos provoca uma maior concentração dos esforços para a proteção dos blindados contra
armas anticarro operadas por homens a pé, como RPGs (Rocket-Propelled Grenade) e lançarojões, o que levou ao maior desenvolvimento de Sistemas de Proteção Ativa, em detrimento
de blindagens e munições.
Por mais de cem anos, o blindado tem sido o mais nobre meio de combate terrestre, e
as evoluções costumam ser reveladas quando sua utilização é mais exigida. Entretanto, não
cabe às nações negligenciar a pesquisa voltada ao avanço de seus meios blindados, devendo,
sim, manter o princípio do constante preparo, face às possibilidades de eclosão de futuras
guerras que exijam o máximo de suas capacidades.
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