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RESUMO

ANÁLISE DAS LIMITAÇÕES DO PELOTÃO DE CARROS DE COMBATE DO

REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE NO ATAQUE NOTURNO EM

OPERAÇÕES OFENSIVAS

AUTOR: Plínio Ricardo Lira Araujo

ORIENTADOR: Rafael de Freitas Silva

Com a crescente evolução do combate é visto como necessário ao Exército Brasileiro ter
capacidade de empregar suas tropas sob quaisquer condições de combate. Frente a isso, o
presente trabalho tem por objetivo analisar as limitações do Pelotão de Carros de Combate
(CC) no ataque noturno a partir dos meios que ele possui. Para isso, foi analisada a Viatura
Blindada  de  Combate  Carro  de  Combate  (VBC  CC)  Leopard  1  A5  BR  isoladamente,
buscando,  através  de  várias  pesquisas  bibliográficas,  avaliar  se  as  características  e  os
materiais que a viatura possui dão capacidade à VBC CC de ser empregada com plenitude
contra as dificuldades impostas pelo combate com restrição de luz. Além disso, o estudo feito
permitiu que a análise se desse dividindo as condições de emprego da viatura sob a óptica da
mobilidade,  em  relação  ao  motorista  e  ao  comandante  de  carro,  e  sob  a  óptica  do
engajamento, em referência ao atirador, ao auxiliar do atirador e ao comandante de carro. A
fim de retratar que a atual viatura dos Pelotões CC dos Regimentos de Carro de Combate
(RCC) possui condições de ser empregada, porém com restrições, o trabalho foi dividido em
partes que abordam principalmente sobre a VBC CC Leopard 1 A5 BR, o combate noturno, os
equipamentos de visão noturna e o Sistema de Controle de Tiro EMES 18. 

Palavras-chave:  Combate  noturno.  VBC CC Leopard  1  A5  BR Equipamentos  de  Visão
Noturna (EVN). Pelotão de Carros de Combate.



RESUMEN

ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES DEL PELOTÓN DE TANQUES DEL

REGIMIENTO DE VEHÍCULOS ACORAZADOS EN EL ATAQUE NOCTURNO EN

OPERACIONES OFENSIVAS

AUTOR: Plínio Ricardo Lira Araujo

ORIENTADOR: Rafael de Freitas Silva

Con la creciente evolución del combate es necesario al Ejército Brasileño tenga la capacidad
de emplear sus tropas bajo cualquier condición de combate. Frente a ello, el presente trabajo
tiene por objetivo analizar las limitaciones del Pelotón de Tanques en el ataque nocturno a
partir de los medios que él posee. Para ello se analizó el vehículo acorazado Leopard 1 A5 BR
aisladamente,  buscando,  a  través  de  varias  investigaciones  bibliográficas,  evaluar  si  las
características  y  los  materiales  que  el  vehículo  posee  dan  capacidad  a  el  tanque  de  ser
empleado con plenitud contra las dificultades impuestas por el combate con restricción de luz.
Además, el estudio permitió que el análisis se diera, dividiendo las condiciones de empleo del
vehículo bajo la óptica de la movilidad, en relación al conductor y al comandante del vehículo
blindado, y bajo la óptica de la búsqueda y ataque de un punto, en referencia al tirador, al
auxiliar del tirador y al comandante del vehículo blindado. A fin de retratar que el vehículo
actual  de  los  Pelotones  de  Tanques  de  los  Regimientos  de  Vehículos  Acorazados  tiene
condiciones  de  ser  empleada,  pero  con  restricciones,  el  trabajo  se  dividió  en  partes  que
abordan principalmente sobre el vehículo acorazado Leopard 1 A5 BR, el combate nocturno,
los equipos de visión nocturna y el Sistema de Control de Tiro EMES 18.

Palabras clave: Combate nocturno. Equipos de visión nocturna (EVN). Leopard 1 A5 BR.
Pelotón de Tanques.
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1 INTRODUÇÃO

A guerra exige constante evolução das tropas, seja no material ou na maneira em que

elas são empregadas. Nessa evolução da forma de emprego das tropas, percebeu-se que o

combate noturno, apesar de sua complexidade, possibilitava vantagem contra o inimigo pelo

fator da surpresa e da camuflagem no ataque. 

Os  Carros  de  Combate  tiveram seu  primeiro  emprego  em uma  ação  noturna  na

França, em 1918, quando 5 carros britânicos atuaram em conjunto com a infantaria contra

uma fortificação alemã, durante a I Guerra Mundial (ARRUDA, 2015, p. 41). Desde então, as

condições para que eles pudessem ser empregados à noite foram sendo melhoradas com o uso

de equipamentos de visão noturna. 

Na Guerra do Yom Kippur, em 1973, notou-se um conflito repleto de operações que

se estendiam ao longo das noites (MESQUITA, 2015), nas quais ficou evidente a vantagem

que  o  equipamento  de  visão  noturna  trazia.  Ao  anoitecer,  a  desvantagem  israelense

aumentava,  já que seus carros  de combate  Centurion não possuíam esse equipamento,  ao

contrário dos T-62 de fabricação soviética, empregados pelos sírios (REIS, 2009, p. 23). 

Com  a  crescente  utilização  dessa  tecnologia,  o  combate  moderno  teve  suas

possibilidades táticas de atuação aumentadas durante os períodos de visibilidade restrita. Isso

não só elevou cada vez mais a importância das ações noturnas, como também possibilitou a

condução de combates continuados, permitindo a pressão contínua sobre o inimigo (BRASIL,

2002, p. 5-71).

Ao considerar que no Brasil o carro de combate utilizado nos Pelotões de Carros de

Combate dos Regimentos de Carros de Combate é a Viatura Blindada de Combate Carro de

Combate  (VBC  CC)  Leopard  1  A5  BR,  questiona-se  se  o  emprego  dela  em  operações

noturnas é possível e, caso seja, se possui ou não restrições. 

Com base nesses questionamentos, buscando analisar se a VBC CC Leopard 1 A5

BR, ao fazer uso de seus atuais equipamentos de visão noturna, possui capacidade de superar

as  limitações  que  o  período  noturno  impõe  ao  combate,  foi  realizado  uma  pesquisa

bibliográfica sobre: o combate noturno, a VBCC Leopard 1 A5 BR, e os equipamentos de

visão noturna. Essa possibilidade de atuação foi analisada com o carro de combate atuando

isoladamente

Essa  pesquisa  justifica-se  para  analisar  se  o  mais  moderno  carro  de  combate

brasileiro possui capacidade de atuar em operações noturnas. Há o interesse nesse assunto

pela necessidade de que o Exército Brasileiro esteja em pé de igualdade com as outras nações,
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para que não haja riscos de projeção de poder contra sua soberania.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Verificar se o emprego do Pelotão de Carros de Combate do Regimento de Carros de

Combate no ataque noturno possui ou não restrições.

1.1.2 Objetivos específicos

Estudar  as  condições  que  o  período  noturno  e  de  visibilidade  restrita  impõe  ao

combate.

Estudar os equipamentos de visão noturna da Viatura Blindada de Combate Carros de

Combate Leopard 1 A5 BR.

Analisar a doutrina que rege as operações ofensivas em relação a um ataque noturno.

Analisar a capacidade de combate noturno da Viatura Blindada de Combate Carro de

Combate Leopard 1 A5 BR pela óptica da mobilidade e pela óptica do engajamento.

Verificar se o emprego do Pelotão de Carros de Combate dos Regimentos de Carros

de Combate no ataque noturno é possível.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

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

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

2.1 PELOTÃO DE CARROS DE COMBATE (CC)

O Pelotão CC é a fração principal dos Regimentos de Carro de Combate (RCC),

sendo constituída por quatro VBC CC. Para maior controle das ações, o pelotão é dividido em

duas seções, conforme mostra a imagem abaixo:

Seu emprego geralmente é realizado compondo uma Força-Tarefa (FT), por meio do

combinado Carro de Combate (CC) – Fuzileiro Blindado (Fzo Bld), pois possibilita o máximo

Figura 1 – Composição do Pelotão CC

Fonte: Caderno de Instrução 17-30/1, 2006
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aproveitamento  das  caraterísticas  da  tropa  CC.  Tais  características  são:  mobilidade,

flexibilidade, potência de fogo, proteção blindada, ação de choque, e comunicações amplas e

flexíveis (BRASIL, 2006).

Atualmente, todos os quatro RCC do Exército Brasileiro utilizam somente a VBC

CC Leopard 1 A5 BR nos seus Pelotões CC.

2.1.1 VBC CC Leopard 1 A5 BR

Blindado de origem alemã, é o carro de combate mais moderno da família Leopard 1

fabricado na década de 1960, sendo originário de um estudo do início dos anos 80, que visava

manter o poder de combate e a capacidade de sobrevivência do Leopard 1 para além dos anos

2000, buscando fazer frente ao T-64B, T-72B, T-72M1 e T-80B (BERALDI, 2006). Seu nome

passou de VBC CC Leopard 1 A5 para VBC CC Leopard 1 A5 BR quando foram adquiridas

220  unidades  repotencializadas  pelo  Exército  Brasileiro  (CENTRO  DE  INSTRUÇÃO  DE

BLINDADOS, 2011).

Teve  como  principal  inovação  em  relação  a  versão  inicial  o  novo  Sistema  de

Controle  de  Tiro  (SCT)  Krupp-Atlas  Electronik  EMES  18,  com  dispositivo  termal  de

observação e pontaria como destaque. Dessa maneira, possibilitou ao blindado disparar em

movimento contra alvos também em movimento, calcular com exatidão a solução de tiro, com

velocidade e precisão consideráveis, combater a noite e com mau tempo (BERALDI, 2006).

Apesar de ser a versão mais moderna e das diversas inovações implementadas,  o

Leopard 1 A5 BR traz deficiências que, nos dias atuais, agravam-se em função dos novos

Figura 2 - VBC CC Leopard 1 A5 BR

Fonte: Annes, 2017



14

cenários de combate e das novas armas desenvolvidas. Além disso, as mesmas fazem com que

o carro de combate tenha uma considerável defasagem tecnológica se comparado aos carros

de última geração. Grande parte disso se deve ao fato da primeira versão da família Leopard 1

ter sido concebido na década de 50, na qual se priorizava a mobilidade em relação ao poder de

fogo e proteção blindada (ANNES, 2017).

Os principais dados técnicos da VBC CC Leopard 1 A5 BR seguem no quadro 1,

enquanto os dados técnicos do SCT EMES 18 seguem no quadro 2.

Quadro 1 – Dados técnicos da VBC CC Leopard 1 A5 BR

ITEM UNIDADE

Guarnição 04 homens: Cmt CC, Atdr, Mot e Aux Atdr

Armamento principal Can 105 mm L7 A3

Armamento secundário 01 Mtr Coax 7,62 mm MG3A1, 01 Mtr AAe
7,62 mm MG3 e 08 Lç Fum de 77 mm

Sistema de Comunicações Conjunto  rádio  Tadiran  VRC-120,  e
intercomunicador

Peso 40.200kg

Peso de combate 42.200kg

Motor MTU Daimler-Benz MB 838 CAM

Potência 830hp a 2200 RPM

Classe 45

Degrau 1,15 m

Fosso 2,5 m

Rampa 60%

Inclinação lateral 30%

Transposição de vau preparação rápida 1,20 m

Transposição de vau preparação detalhada 2,25 m

Capacidade de combustível 985 l

Autonomia 450 km

Mun 105 mm (Can) 55 Mun

Mun 7,62 mm (MG3) 5500 Car

Granada fumígena 77 mm 16 unidades

Granada de mão 04 unidades

Blindagem Frontal 70 mm/30º/140 mm

Blindagem Lateral 35 mm/40º/55 mm
Fontes: Manual Técnico 2350/008-12 BRA, 2009 e Caderno de Instrução Leopard 1 A5 BR, 2011
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Quadro 2 – Informações técnicas da torre da VBC CC Leopard 1 A5 BR

Item Unidade

Luneta Panorâmica TRP5A

Transmissão de ângulos TEW2A

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

Alcance útil 4000 m

Alta expectativa de impacto diurno 2500 m

Alta expectativa de impacto noturno 1800 m

Janela de Coincidência 0,2 milésimos

Quantidade de cartas balísticas 7

Periscópio do Atirador

Aumento 12 vezes

Campo de visão 5 graus

Estabilização da visada Por periscópios

Telêmetro Laser

Faixa de medição 200 até 9990 m

Faixa de utilização do computador de tiro 200 até 4000 m

Supressão a curta distância Abaixo de 200 m

Precisão de medição ±10 m

Filtro de proteção Laser Nível L5

Visão Termal

Visão de caçar Aumento 4 vezes

Campo de visão 15 graus

7º em elevação

Visão de matar Aumento 12 vezes

Campo de Visão 5 graus

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

2.2 OPERAÇÕES OFENSIVAS

As operações ofensivas são operações agressivas essenciais para conseguir resultados

decisivos. Elas exigem que o atacante tenha superioridade de poder de combate para que

consiga destruir o inimigo. Apesar disso, nem sempre é necessário superioridade de meios

para obter resultados positivos, pois se as capacidades que a tropa possui forem concentradas
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em momento e local oportuno, elas proporcionarão a vantagem necessária (BRASIL, 2017).

Nessas  operações  predominam o movimento,  a manobra e  a iniciativa,  pois  seus

confrontos  costumam ser  continuados,  mantendo pressão constante  sobre o defensor.  Isso

torna  necessário  que  as  tropas  empregadas  sejam  forças  potentes  e  altamente  móveis

(BRASIL, 2017). 

Além disso,  as  operações  ofensivas  se dividem em cinco tipos:  a marcha para o

combate, o reconhecimento em força, o ataque, o aproveitamento do êxito e a perseguição.

Destaca-se o ataque, que é uma operação que busca derrotar, destruir ou neutralizar o inimigo

(BRASIL, 2017).

2.2.1 A tropa blindada no ataque noturno

Os carros de combate tiveram sua primeira ação noturna durante a I Guerra Mundial,

no ano de 1918, onde 5 carros britânicos atuaram em conjunto com a infantaria contra uma

fortificação alemã. Apesar disso, os chefes militares consideravam improvável o uso de carros

de combate em operações noturnas, tendo sido esse um fato isolado (KIST, 2017).

A partir da guerra de  Yom Kippur,  ocorrida em 1973 entre Israel, Síria e Egito, o

emprego de blindados no combate noturno tornou-se possível. Isso porque os equipamentos

de visão noturna (EVN), que proporcionavam uma grande vantagem nas operações noturnas,

passaram a ser inserido nos carros de combate (ENGHELBERG, 2016).

Esses equipamentos eram uma novidade tecnológica no campo de batalha em 1973,

ainda assim, os EVN não foram aproveitados da melhor maneira nessa guerra. Isso se deve ao

fato de os sírios não buscarem o combate à noite, apesar de possuírem uma vantagem enorme

para operações noturnas devido à dotação de EVN que possuía nos seus carros T-55 e T-62

(ENGHELBERG, 2016).

2.2.1.2 Características do ataque noturno

O ataque noturno tem como característica a dificuldade de mobilidade, identificação

de inimigos, coordenação de fogos e ação de comando e controle (BRASIL, 2002, p. 5-72).

Essa  situação  torna  limitada  a  atuação  da  tropa,  fazendo-se  necessário  maior  tempo  de

planejamento  e  tropas  bem treinadas  e  experientes  para  a  execução  de  um ataque  dessa

natureza. 

Entretanto o combate noturno se torna importante pelo seu efeito surpresa,  o que
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causa um terror psicológico no defensor, ao ser afetado por dúvidas, apreensão e incertezas

(BRASIL, 2002, p. 5-73).

Deve ser realizado para aproveitamento do êxito de uma operação diurna, usar-se da

surpresa, manter a impulsão do ataque, aproveitar-se das condições psicológicas favoráveis e

diminuir o número de baixas ao atacar uma posição organizada (ARRUDA, 2015).

A preparação  para  o  ataque  noturno  deve  ser  feita  ainda  durante  o  dia,  sendo

planejado basicamente da mesma forma que os ataques diurnos, tendo em vista que muitos

princípios  e  técnicas  seguem  o  que  se  aplica  ao  ataque  diurno  com  visibilidade  restrita

(ARRUDA, 2015).

No entanto, a conduta na progressão da tropa deverá ser diferente, já que os sinais

por gestos ou bandeirolas dificilmente conseguem ser vistos ao anoitecer. Ela deverá ser feita

de forma mais lenta, seu controle deverá sempre que possível ser por meio de rádios e poderá

ser usados painéis fosforescentes à retaguarda das viaturas, para controlar a distância entre as

mesmas (BRASIL, 2002, p. 7-2).

2.2.2.2 Ataque noturno não iluminado

O  ataque  noturno  não  iluminado  é  empregado  em  situações  nas  quais  as

considerações de sigilo o exijam, pois este ataque necessita de uma elevada coordenação e de

rigorosas  medidas  de  manutenção  do  controle  e  da  direção  tendo  em  vista  a  escuridão

(BRASIL, 2002, p. 5-74).

Este  tipo  de  ataque  noturno  é  realizado  usando-se  somente  a  luz  natural  e  os

equipamentos de visão noturna veiculares e individuais. Portanto, seus objetivos devem ser

bem definidos e facilmente identificáveis, possuindo profundidade e largura que possibilitem

que sejam conquistados em um simples assalto (BRASIL, 2002, p. 5-74).

2.2.2.3 Ataque noturno iluminado

Em contrapartida ao ataque não iluminado, o ataque iluminado é empregado quando

as considerações de sigilo não se fizerem importantes ou nas situações em que não houverem

equipamentos de visão noturna para a maioria do escalão de ataque. Para realizar a iluminação

do  campo  de  batalha  são  utilizados  artifícios  iluminativos,  os  quais  são  lançados  por

morteiros, atilharia de campanha ou pela força aérea (BRASIL, 2002, p. 5-74).

Uma vez que o campo de batalha estará iluminado, os objetivos podem ser mais
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profundos que o de um ataque não iluminado, pois a melhor visibilidade torna possível que os

objetivos possam ser conquistados por ataques de maior complexidade.

2.3 EQUIPAMENTOS DE VISÃO NOTURNA

Os equipamentos de visão noturna possuem a finalidade de permitir a observação, o

deslocamento,  a  realização  de  tiro  e  de  outras  atividades  mesmo  em  períodos  com  a

luminosidade  restrita.  Portanto,  esses  equipamentos  possibilitam que  a  tropa  combata  no

período noturno em condições semelhantes ao período diurno, com ressalvas em relação ao

controle e à observação, pelo fato dos aparelhos possuírem um campo de observação restrito

(BRASIL, 2002, p. 7-1).

De forma a ilustrar isso, todas as vezes em que se fez uso do combate noturno na

Guerra do Yom Kippur, em especial nas noites de 6 e 7 de outubro de 1973, pôde se observar a

grande  vantagem  que  o  EVN  nos  carros  de  combate  traziam,  desde  nos  simples

deslocamentos  até  nas  infiltrações  e  no  combate  propriamente  dito.  Durante  o  dia,  os

israelenses tinham vantagem, pois o sol estava na cara dos sírios, mas durante a noite, eles não

possuíam EVN nem binóculos de visão noturna (ENGHELBERG, 2016).

Nessa época, o uso de equipamentos de visão noturna nos carros de combate era uma

novidade  tecnológica  mundial  nos  campos  de  batalha.  Era  um  dos  segredos  mais  bem

guardados dos soviéticos. Os americanos tinham poucos e os israelenses eram dotados apenas

com binóculos de visão noturna e detectores de raios infravermelhos (IV) (ENGHELBERG,

2016).

O emprego de visão noturna vem tomando-se indispensável no combate noturno.
Com a  tecnologia  atual  é  possível  atuar  no cenário  noturno tão  bem quanto no
diurno.  Por  isso,  a  aquisição  de  equipamentos  capazes  de  captar  imagens  de
ambientes pouco iluminados é fundamental (DEMENICIS, 2001).

Quando não há possibilidade de utilizar os EVN, seja por não possuí-los ou por não

tê-los em condições de emprego, devido à necessidade que possuem de manuseio cuidadoso e

manutenção especializada, pode-se utilizar também a iluminação do campo de batalha por

meio de granadas iluminativas ou por projetores de artilharia ou de carros de combate, de

forma a dar visibilidade ao campo de batalha (BRASIL, 2002, p. 7-3).

Ogorkiewicz, no livro Technology of Tanks (1991) divide os EVN em dois grandes

grupos: sistemas ativos e sistemas passivos.
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2.3.1 Sistemas ativos

2.3.1.1 Granadas iluminativas

Até o surgimento dos projetores de luz,  a única maneira de auxiliar os carros de

combate na iluminação do campo de batalha eram as granadas iluminativas. Elas fornecem

uma  intensa  iluminação  sobre  as  áreas-alvo,  porém  com  uma  curta  duração

(OGORKIEWICZ, 1991).

Inicialmente, esses projéteis iluminativos eram disparados somente pela artilharia, o

que tornava seu emprego possível somente quando essa tropa estivesse disponível. Com o

tempo, passaram a ser utilizados também os destacamentos de morteiros, que possuíam como

vantagem a possibilidade de apoio mais  próximo aos carros de combate e com um custo

menor  do  que  a  artilharia,  entretanto,  exigiam  veículos  e  maiores  mão  de  obra

(OGORKIEWICZ, 1991). 

Apesar disso, a separação entre os carros e a fonte de iluminação causava problemas

de coordenação e de tempo, além de empenhar morteiros e artilharia na iluminação do campo

de batalha, perdendo a possibilidade de seus fogos indiretos que apoiavam a conquista dos

objetivos (OGORKIEWICZ, 1991).

Buscando melhorar  isso,  a  partir  os  anos  1970,  passou a  se  utilizar  as  granadas

iluminativas nos carros de combate, pelo sistema de iluminação Lyran, de forma a eliminar o

delay que ocorre quando a iluminação é fornecida de fora do carro (OGORKIEWICZ, 1991).

Ainda  assim,  essa  alternativa  acabou  não  surtindo  efeito,  pois  diminuía  a  capacidade  do

compartimento de combate por ocupar um grande espaço no compartimento de munições e

por gerar uma iluminação menor que as granadas 155 mm de artilharia (KIST, 2017).

2.3.1.2 Projetores de luz

Após a primeira ação de tanques de guerra em combate noturno em  Bucquoy na

França, em 1918, demorou alguns anos até que alguns passos fossem dados novamente na

direção do uso de carros de combate à noite (OGORKIEWICZ, 1991).

Em 1927 começou a ser explorado, na Grã-Bretanha, o uso de holofotes para auxiliar

o combate noturno, sendo esse inspirado no uso de holofotes pelas operações navais, e tendo a

intenção de ofuscar ou cegar o inimigo em vez de fornecer a iluminação necessária para os

blindados se moverem ou adquirirem alvos à noite (OGORKIEWICZ, 1991).
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Os  projetores  foram  empregados  durante  a  II  Guerra  Mundial,  nos  “tanques-

holofotes”, porém pelas suas desvantagens, como a falta de mobilidade e sua especificidade,

nunca foram totalmente utilizados. Após isso, os EUA, em meio aos conflitos que participava

na guerra da Coreia, desenvolveu os projetores equipados aos tanques, de forma a fornecer

iluminação direta e visível para o fogo direcionado. Esses projetores dotaram a maioria dos

carros de combate desenvolvidos nos anos 60 e 70 (OGORKIEWICZ, 1991).

Ainda houve diversas atualizações nesse material, porém seu uso nunca se tornoui

menos visível, o que era sua principal desvantagem. Isso fez com que os projetores de luz

fossem abandonados a partir das décadas de 1970 e 1980, com a introdução dos sistemas de

visão noturna (OGORKIEWICZ, 1991).

2.3.1.3 Sistema infravermelho ativo

O primeiro grande avanço na iluminação das operações noturnas veio com o advento

das conversões de imagem infravermelha, que transforma radiação termal emitida ou refletida

por objetos em uma imagem visível ao olho humano, possibilitando a visibilidade mesmo

com restrições de luz (OGORKIEWICZ, 1991). 

A maioria dos objetivos de interesse militar não produzem quantidade significativa

de radiação, sendo necessário o uso, em conjunto, do sistema IV e de fontes de luz visível

equipadas com filtro de IV, o que impede de ser detectado a olho nu. Pela necessidade da

fonte de luz visível para iluminar o alvo e então detectar a radiação refletida, são classificados

como sistemas ativos (OGORKIEWICZ, 1991). 

Os sistemas infravermelhos ativos foram desenvolvidos, primeiramente, para carros

de combate na Alemanha, sendo empregados, com algum sucesso, contra os soviéticos em

1944.  Após  a  II  Guerra  Mundial,  o  Exército  Soviético  também  passou  a  equipar  seus

blindados com sistema IV, seguido pelos britânicos e americanos. (OGORKIEWICZ, 1991). 

Apesar de tornarem possível a visibilidade mesmo em ambientes muito escuros por

fornecerem sua própria iluminação, a mesma acaba sendo a causa de sua grande desvantagem:

o fato de serem facilmente identificados por um inimigo que possua aparelho de pontaria com

infravermelho. Além disso, ambientes com neblina ou fumaça causam interferência e reduzem

consideravelmente seu alcance (OGORKIEWICZ, 1991). 

Como forma de suprir tais desvantagens, entre 1964 e 1966 foi projetado o CC MBT-

70, que já passou a ser equipado com sistemas passivos de visão noturna. Isso fez com que o

sistema IV ativo fosse perdendo espaço (OGORKIEWICZ, 1991).
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2.3.2 Sistemas passivos

2.3.2.1 Intensificadores de imagem

Na década de 1960, após esforços para desenvolver tubos de imagem mais sensíveis,

devido às vulnerabilidades do sistema IV ativo, houve a introdução dos intensificadores de

imagem passivas. Esses exigiam apenas o baixo nível de iluminação proporcionada pela luz

das estrelas para formar imagens visíveis (OGORKIEWICZ, 1991).

Inicialmente, sob condições normais de luz estelar, os intensificadores não possuíam

alcance suficiente para conquistar e engajar alvos, porém caracterizava um avanço importante

na  mobilidade  em  operações  noturnas.  Devido  a  isso,  seu  uso  limitava-se  somente  aos

periscópios do motorista, permitindo aos motoristas conduzir os blindados à noite sem o risco

de  serem  detectados  por  inimigos  que  possuíssem  conversor  de  imagem  IV  ou

intensificadores de imagem (OGORKIEWICZ, 1991).

Com o surgimento dos intensificadores de imagem de segunda geração, seus alcances

foram  consideravelmente  aumentados,  chegando  até  1500  metros  sob  condições  de  luz

natural, de forma que o atirador e o comandante do carro pudessem utilizá-los para adquirir

alvos. Ainda assim, sob condições meteorológicas desfavoráveis ou sob grandes restrições de

luz, esse alcance diminui consideravelmente. Como possibilidade de aumentá-lo poderia se

utilizar  holofotes  infravermelhos,  porém  isso  implicaria  nas  mesmas  desvantagens  dos

sistemas ativos (OGORKIEWICZ, 1991).

2.3.2.2 Sistemas de baixa emissão de luz

Os sistemas de baixa emissão de luz são mais uma categoria de dispositivos de visão

noturna  passiva  que  opera  com  baixos  níveis  de  iluminação.  Foram  desenvolvidos

principalmente na França a partir de 1964, com intuito inicial de serem uma alternativa para

os intensificadores de imagem (OGORKIEWICZ, 1991).

Um  sistema  de  baixa  emissão  de  luz  é  composto  de  monitor  de  vídeo,  sensor
(similar a uma câmera) com dispositivos intensificadores em uma extremidade e um
canhão  de  elétrons  na  outra  extremidade.  O  equipamento  produz  um  feixe  de
elétrons que varre a área de engajamento, provocando alterações na condutividade
elétrica  do  alvo,  gerando  uma  imagem  captada  por  circuitos  eletrônicos  que
produzem sinais de vídeo, transmitidos para o monitor, que exibe a imagem a ser
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visualizada (ARRUDA, 2015).

Ao  comparar  com  os  intensificadores  de  imagem,  possuem  um  desempenho

considerável, em virtude de seu alcance de cerca de 1000 metros sob condições normais de

luz e por exibir a imagem em dois ou mais monitores, o que possibilita que o atirador e o

comandante  vejam  simultaneamente.  No  entanto,  por  serem  volumosos  não  foram

amplamente adotados, com exceção dos carros da França (OGORKIEWICZ, 1991).

2.3.2.3 Dispositivos de imagem termal (DIT)

Foram usados pela primeira vez em ação no ano de 1967, nas aeronaves da Força

Aérea americana no Vietnã. Porém, demorou algum tempo até que seu custo se reduzisse o

suficiente para ser empregado em blindados, sendo produzido os primeiros dispositivos de

imagem termal para emprego em carros de combate somente em 1977, pela Hughes Aircraft

Company, para instalação no carro norte-americano Abrams M1A1 (OGORKIEWICZ, 1991).

Diferente dos demais dispositivos de visão noturna, os DIT não dependem dos níveis

de luz ambiente ou das condições  meteorológicas  para seu íntegro desempenho.  Por isso,

desde  a  década  de  1970,  eles  vêm substituindo  cada  vez  mais  os  demais  equipamentos

(OGORKIEWICZ, 1991).

A superioridade desses dispositivos se deve ao fato deles funcionarem detectando

radiação emitida naturalmente por todos objetos quentes, diferentemente dos demais sistemas.

A qualidade da imagem depende da diferença de temperatura entre os objetos e os fundos, o

que nos objetivos de interesse militar costuma ser pequena. Em consequência, os dispositivos

termais  são projetados de forma a ter  maior  sensibilidade,  sendo possível  detectar  outros

carros a 3 km e reconhecê-los a 2 km (OGORKIEWICZ, 1991). 

Além disso, os comprimentos de onda em que operam permitem detectar objetos

mesmo com neblina, poeira ou fumaça. Em função disso, as cortinas de fumaça tiveram de ser

atualizadas com outros agentes que reduzissem a eficácia dos dispositivos termais, pois as

convencionais se tornaram ineficazes (OGORKIEWICZ, 1991).

Já em condições de chuva, neve ou nevoeiro, a qualidade da imagem dos dispositivos

são afetados consideravelmente devido ao tamanho relativamente grande das gotículas  de

água. Em contrapartida, são capazes de detectar alvos mesmo quando camuflados, tanto por

meios naturais ou artificiais, e minas enterradas recentemente (OGORKIEWICZ, 1991).

Ainda possuem a desvantagem de ter um elevado custo de produção, devido a sua
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complexidade, e de não poderem ser integrados aos canais normais de visão diurna. Por outro

lado, são completamente passivos e independentes da luz ambiente, tendo plena capacidade

de operar tanto na escuridão total como sob luz solar intensa, o que possibilita detectar alvos

camuflados ou sob cortinas de fumaça mesmo à luz do dia (OGORKIEWICZ, 1991).

2.3.3 Equipamentos de visão noturna da VBC CC Leopard 1 A5 BR

Após ter sido tratado sobre a evolução histórica dos EVN e a característica de cada

um, será abordado nesse capítulo sobre os EVN que a VBC CC Leopard 1 A5 BR possui.

Figura 3 – Dispositivo de imagem termal e locais de instalação do PERI D53 ZUB (posto do
motorista e auxiliar do atirador)

Fonte: Pimentel, 2015

2.3.3.1 PERI D53 ZUB

Comumente denominado de periscópio IV do motorista, o PERI D53 ZUB pode ser

empregado como EVN ativo ou passivo (PIMENTEL, 2015).

O seu sistema ativo  funciona a  partir  do emprego conjunto do periscópio IV do

motorista com a emissão de um feixe IV emitido pela armadura auxiliar. A imagem que for

iluminada pelo feixe da armadura auxiliar é capitada pelo periscópio IV do motorista. Por ser

um sistema ativo, permite que seja detectado pelo inimigo, logo, seu uso só ocorre em caso de
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escuridão total, permitindo ao motorista se deslocar com certa segurança (PIMENTEL, 2015).

Já  seu  sistema  passivo  funciona  a  partir  do  periscópio  IV  do  motorista  como

intensificador de luz. Este sistema capta a luz do meio produzindo uma imagem mais nítida

(PIMENTEL, 2015).

Figura 4 – PERI D53 ZUB

Fonte: Manual Técnico 1015/05-12 BRA, 2009

O  feixe  de  luz  emitido  pela  armadura  auxiliar  é  de  curto  alcance,  não  sendo

suficientemente  nítida  para  que  a  condução  da  viatura  seja  feita  de  forma  segura  pelo

motorista,  sendo necessário que o comandante do carro fique com a escotilha aberta para

observar o terreno e conseguir auxiliar o motorista na condução (PIMENTEL, 2015).

Como o PERI D53 ZUB capta o feixe IV, ele pode ser utilizado também para detectar

alvos que estejam fazendo uso do sistema ativo por seus EVN. Dessa forma, para aumentar a

capacidade de detecção de alvos pela VBC, o periscópio IV pode ser empregado também no

posto do auxiliar do atirador (PIMENTEL, 2015).

2.3.3.2 Dispositivo de imagem termal da VBC CC Leopard 1 A5 BR

Assim como apresentado no capítulo 2.3.2.3 Dispositivo de imagem termal, o DIT

empregado pelo comandante e atirador da VBC CC Leopard 1 A5 BR é de uso passivo. Além

disso, ele é integrado ao sistema de controle de tiro EMES 18, de forma que o computador de
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tiro da viatura continue realizando o cálculo balístico mesmo enquanto utiliza o canal termal

(PIMENTEL, 2015). Com isso, lentes de um telescópio Galileu permitem alternar a imagem

entre duas ampliações: campo largo, também conhecido como campo de caçar, onde se realiza

a busca e detecção de alvos, e campo estreito, também conhecido como campo de matar, onde

é feito o engajamento dos alvos (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011).

Isso possibilita realizar a busca, a detecção e o engajamento de alvos com elevada

Figura 5 – Campo de visão da imagem termal

Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2011

Figura 6 – Campo de caçar e campo de matar (respectivamente)

Fonte: Pimentel, 2015
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expectativa de impacto no primeiro disparo em distância de até 1800 metros durante o período

noturno, equiparando-se à expectativa de impacto de quando empregado munições de energia

química à luz do dia (ARRUDA, 2015).

O termal que a VBC possui é antigo, de primeira geração, mas ao ser acoplado ao

SCT EMES 18 faz uma boa combinação. Ainda assim, o fato de ser de primeira geração é o

que causa a queda da expectativa de impacto de 2500 metros, durante o dia, para 1800 metros,

durante a noite (KIST, 2017).

Além  disso,  apesar  da  integração  do  DIT  com  SCT  EMES  18  possibilitar  ao

comandante  e  atirador  do  carro  empregar  o  canal  termal  simultaneamente,  o  fato  de  o

comandante não possuir uma luneta de visão noturna própria para seu emprego impede que a

observação ocorra de forma independente. Para que o comandante faça a visualização noturna

ele utiliza de um extensor do periscópio do atirador (PIMENTEL, 2015).

A qualidade da imagem pode variar, sem ser por motivos técnicos, positivamente ou

negativamente  não só pelas  influências  atmosféricas,  como abordadas  no  capítulo  2.3.2.3

Dispositivo de imagem termal,  mas também pela transmissão da radiação térmica,  que se

modifica conforme se apresenta no ambiente. Essas variações na qualidade da imagem podem

facilitar ou dificultar tanto a identificação correta do alvo quanto seu engajamento (KIST,

2017). 

Quadro 3 – Consequências da transmissão das radiações térmicas

Consequências positivas Consequências negativas

Noite seca e clara Noite úmida (orvalho, vapor, neblina)

Dia quente e noite seca Dia frio e noite fria

Primeiras horas da noite e noite Horas da manhã

Objetos que acumulam calor Objetos  com  diferença  mínima  de
temperatura

Fonte: Centro de Instrução de Blindados, 2011

2.4 SISTEMA DE CONTROLE TIRO EMES 18

O SCT Krupp-Atlas Electronik EMES 18 é tido como principal inovação em relação

a versão inicial da família Leopard (BERALDI, 2006). Ele serve para a possibilitar o emprego
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das  armas  em  alvos  que  estejam  estáticos  ou  móveis,  independente  da  VBC  estar  em

movimento ou não (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011).

Conforme  o  Centro  de  Instrução  de  Blindados  (2011),  o  SCT é  composto  por:

Sistema direcional hidráulico da torre com estabilização de armas, dispositivos de observação

e pontaria, computador de tiro com eletrônica de estabilização e sensores para a determinação

dos  índices  de  elevação  e  precessão,  Equipamento  Informatizado  de  Teste  do  sistema de

armas RPP 1-11 e Unidades de Comando e Controle.

O Sistema direcional hidráulico da torre com estabilização de armas permite reduzir

o esforço na execução da pontaria e o tempo de resposta da guarnição na execução de missões

de tiro (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011). 

Os Dispositivos de observação e pontaria são: o periscópio do atirador (EMES), o

extensor do periscópio do atirador para o comandante (extensor do EMES), a luneta TZF3A, e

a luneta TRP5A (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011).

O EMES é o principal dispositivo de pontaria do CC. Possui o DIT integrado a ele e

através  da  telemetria  laser  é  possível  medir  distâncias.  Com  isso,  é  empregado  para

observação e engajamento de alvos (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011). 

Além  disso,  é  utilizado  tanto  pelo  atirador  como  pelo  comandante,  através  do

extensor  do  EMES,  que  possui  ligação  óptica  com o  periscópio  do  atirador.  Através  do

extensor  o  comandante  de  carro  pode observar  a  imagem real  ou  a  imagem termal  para

apontar e estimar distâncias (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011). 

Já as lunetas TZF3A e TRP5A são, respectivamente, o instrumento óptico secundário

do atirador e o instrumento de pontaria do comandante de carro (CENTRO DE INSTRUÇÃO

DE BLINDADOS, 2011).

O computador de tiro recebe informações de diversas partes e, com isso, executa as

tarefas de cálculo balístico, correção da deriva, estabilização e localização da linha de visada

do  EMES,  comando  da  indicação  de  distância  e  a  indicação  na  caixa  de  controle  do

computador de tiro e alimentação de energia (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS,

2011).

O Equipamento  Informatizado de Teste  do  sistema de  armas  RPP 1-11 monitora

automaticamente o funcionamento do SCT durante a operação (CENTRO DE INSTRUÇÃO

DE BLINDADOS, 2011).

E  por  fim,  as  Unidades  de  Comando  e  de  Controle  servem  para  entrada  dos

parâmetros atmosféricos e de munição, os quais são usados pelo computador de tiro para
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realização do cálculo balístico (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011).

2.4.1 Luneta TZF3A

A luneta TZF3A é um instrumento monocular que se encontra fixada em um encaixe

no teto da torre paralelamente ao tubo, à esquerda da unidade de comando do atirador, e tem

sua parte anterior ligada ao escudo do canhão. Por esse motivo, seu movimento ocorre de

maneira solidária a ele (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011).

Ela é um instrumento exclusivamente óptico, o que permite realizar o tiro em todos

os níveis operacionais. Além disso, ao utilizá-la é possível vigiar o campo de batalha, observar

o  tiro  e  estimar  distâncias  por  meio  do  retículo  OTAN (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE

BLINDADOS, 2011). 

Entretanto, não possui parâmetros para a munição APFSDS-T, nem utiliza os dados

balísticos obtidos pelos sensores do SCT e, por medida de segurança, não permite realizar a

regulagem das distâncias no nível operacional ESTAB LIG. Em função disso, seu uso ocorre

apenas quando o EMES não puder se empregado, portanto é o instrumento óptico secundário

do atirador (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011).

2.4.2 Luneta TRP5A 

Assim como a luneta  TZF,  é uma luneta monocular,  porém a luneta  TRP5A é o

instrumento de pontaria do comandante de carro, localizada em um suporte giratório no teto

do compartimento da torre, à frente do posto do comandante (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE

BLINDADOS, 2011).

Além disso, é possível girá-la 360º no plano horizontal de maneira independente da

torre ao desacoplar sua cabeça. E, por ser conectada ao Sistema Elétrico de Transmissão de

Ângulos (SETA), sua inclinação vertical acompanha a elevação do tubo do canhão (CENTRO

DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 2011).

O  comandante,  por  meio  dela,  além  de  observar  o  campo  de  batalha,  o  tiro,  e

monitorar  o  trabalho  do  atirador,  também consegue  estimar  distâncias  entre  600  e  3000

metros, executar a transferência de alvos para o atirador e até realizar o tiro, se necessário. As

possibilidades de emprego da luneta variam de acordo com o nível operacional, e em suas

limitações destaca-se que: nos níveis operacionais ESTAB LIG, quando em movimento, e
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TORRE DESLIGADA não é possível sua utilização. Isso implica com que nessas situações

somente o atirador consiga fazer a observação (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS,

2011).

A luneta TRP tem seu funcionamento condicionado a dois fatores, são eles o modo

de ajuste da luneta em elevação e a posição da alavanca de acoplamento, que dará a direção.

O ajuste em elevação pode ser tanto manual quanto automático, sendo o automático com a

luneta acompanhando a elevação do canhão e o manual com o comandante tendo que inserir

os  comandos.  Já  a  posição  da  alavanca  de  acoplamento  indicará  que,  ou  a  luneta  está

acoplada, acompanhando o movimento da torre, ou desacoplada, girando livremente. Quando

acoplada, o indicador de derivas da TRP está em 12 horas e o retículo OTAN estará visível,

desde que esteja com a luminosidade regulada (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE BLINDADOS,

2011).

Apesar de ser o único dispositivo de observação independente que o comandante

possui,  ela  não dá total  autonomia ao comandante,  pois  em algumas situações  de grande

relevância não é possível sua utilização para busca de alvos, sendo elas: quando a viatura está

em movimento e em períodos de baixa visibilidade. Em movimento isso ocorre uma vez que a

luneta não possui uma estabilização. Já com baixa visibilidade ocorre devido a luneta não

possui um sistema de visão noturna,  o que limita o comandante a somente acompanhar a

observação do atirador através do extensor do EMES, sem ser possível a divisão do setor de

observação (KIST, 2017).

2.4.3 Níveis Operacionais

De acordo com o Centro de Instrução De Blindados (2011), o SCT funciona dentro de

Níveis  Operacionais,  cada  um  remete  a  maneira  de  funcionamento  dos  dispositivos  de

observação e pontaria, são eles: DESL – Torre desligada, OBS – Observação, ESTAB PREP –

Estabilização Preparada e ESTAB LIG – Estabilização Ligada. 

a) Nível operacional DESL – Torre desligada: serve apenas para busca em direção,

estando  a  TZF3A  em  funcionamento  pleno,  para  busca  e  pontaria,  e  a  TRP5A,  em

funcionamento parcial. 

b) Nível operacional OBS – Observação: diferente da torre desligada, a TRP5A está

em funcionamento, no entanto serve apenas para busca em direção e elevação. Além disso, o

EMES está em funcionamento pleno, para busca e pontaria, tanto no canal diurno quanto no

noturno, e sua pontaria é dependente. Já o Extensor do EMES está em funcionamento, no
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entanto com utilidade apenas para monitoramento.

c)  Nível  operacional  ESTAB  PREP –  Estabilização  Preparada:  tanto  a  TRP5A

quanto o Extensor do EMES passa a estar em funcionamento pleno, a TRP5A para busca,

transferência e pontaria, e o Extensor do EMES para busca, monitoramento e pontaria. Nesse

nível, tanto no EMES quanto no Extensor do EMES, a pontaria é dependente. 

d)  Nível  operacional  ESTAB  LIG  –  Estabilização  Ligada:  o  SCT  possui  total

desempenho e precisão. Tanto no EMES, quanto no Extensor do EMES, a pontaria passa a ser

independente,  ou  seja,  as  mudanças  nos  parâmetros  balísticos  e/ou  atmosféricos  alteram

apenas a posição do canhão, isso faz com que não seja necessário fazer nova pontaria após a

mudança nos parâmetros. No entanto, em função da estabilização, surgem limitações quando

a VBC está em deslocamento, na TZF3A para ajuste da distância, em razão da movimentação

constante  do  canhão,  e  na  TRP5 no uso  do  SETA em automático,  pela  possibilidade  de

sobrecarga neste equipamento. 

2.4.4 Modos operacionais

O Centro de Instrução de Blindados (2011) também nos traz que, em função do Nível

Operacional a guarnição pode operar a VBC em determinados Modos Operacionais são eles: 

a) Atdr-EMES: o atirador faz a busca e a pontaria do canhão ou da metralhadora

coaxial por meio do EMES;

b) Cmt-EMES: o comandante faz a busca e a pontaria do canhão ou da metralhadora

coaxial por meio do Extensor do EMES; 

c) Atdr-TZF: o atirador faz a pontaria do canhão ou da metralhadora coaxial por meio

da luneta TZF;

d) Cmt-TRP: o comandante faz a pontaria do canhão por meio da luneta TRP; 

e) Busca: o comandante emprega a luneta TRP para a busca de alvos.

f) Transferência: permite ao comandante, após detectar um alvo através da busca,

realizar a transferência deste ao atirador para que ele o engaje; 

g)  Monitoramento:  enquanto  o  atirador  engaja  um  alvo,  o  comandante  faz  a

observação pelo extensor do EMES. Isso ocorre para que o comandante realize a identificação

positiva do alvo, observe o tiro e, se necessário, determine novo engajamento. É feito toda vez

que o atirador vê um alvo, independente se tenha sido adquirido por ele mesmo ou transferido

pelo comandante.
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS

Com a finalidade de analisar as condições de combate da VBCCC Leopard 1 A5 BR

em  operações  noturnas,  foi  formulada  uma  pesquisa  com  seguinte  problema:  Qual  a

possibilidade de emprego da VBC CC Leopard 1 A5 BR no combate noturno? 

De  acordo  com  o  objetivo  geral  de  analisar  as  condições  de  combate  VBCCC

Leopard 1 A5 BR em operações noturnas estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 

a)  Estudar as condições que o período noturno e de visibilidade restrita impõe ao

combate.

b) Estudar os equipamentos de visão noturna que a VBC Leopard 1 A5 BR possui.

c)  Analisar  a  doutrina  que  rege  as  operações  ofensivas  em relação a  um ataque

noturno.

d) Avaliar a capacidade de combater à noite que a viatura possui com os EVN.

e) Analisar a capacidade de combate noturno da VBC CC Leopard 1 A5 BR pela

óptica da mobilidade e pela óptica do engajamento.

f) Verificar se o emprego do Pelotão CC dos RCC no ataque noturno é possível.

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

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

operações noturnas. Os livros Technology of Tanks, de Richard M. Ogorkiewicz e Codename:

Capital, de Hedi Enghelberg, a dissertação de Joel de Oliveira Arruda sobre A Força-Tarefa

Regimento de Carros de Combate no Ataque Noturno além do caderno de instrução da VBC

CC Leopard 1 A5 BR, do Centro de Instrução de Blindados, destacaram-se dentre as demais

fontes  utilizadas  por  disponibilizarem a  base  necessária  para  a  pesquisa.  Também foi  de

grande importância o artigo publicado por Augusto Cezar Pimentel sobre a VBC CC Leopard

1 A5 BR no combate noturno e alguns manuais do Exército Brasileiro. 

A partir dessas pesquisas, o marco inicial do trabalho caracterizou-se pelo início da

utilização de blindados em conflitos no período noturno, pois foi a partir desse momento que

se viu possível o emprego dessas viaturas em condições de visibilidade restrita. 

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

disponível possibilitou a análise da utilização da VBC no combate noturno, tendo em vista as

condições que esse tipo de combate impõe e os equipamentos que a viatura dispõe. Com isso,

foi  possível  sugerir  possíveis  formas  de  melhorar  a  VBC  de  maneira  a  propiciar  pleno

emprego em situações de restrição de visibilidade. 
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4 CONCLUSÃO

Ao confrontar todas as características do Pelotão de Carros de Combate e de seus

dispositivos  ópticos  com as  características  das  operações  ofensivas  e  as  restrições  que  o

combate  noturno  impõe,  permite-se  concluir  que  o  ataque  noturno  a  partir  da  VBC CC

Leopard 1 A5 é possível, porém com restrições. Isso ocorre devido às operações ofensivas

exigirem tropas com alta mobilidade e poder de combate, características que são prejudicadas

pelo combate em operações noturnas. Assim, ao analisá-las tanto pela óptica da mobilidade

quanto pela óptica do engajamento, há limitações que impedem que as VBC CC dos RCC

tenham total capacidade de combate.

Através  da  óptica  da  mobilidade,  as  limitações  estão  relacionadas  ao  uso  do

periscópio pelo motorista e ao EVN disponível ao comandante. Ainda que o motorista possua

um periscópio IV, este não pode ser utilizado a todo momento, visto que, quando em modo

ativo,  acusa a posição da viatura,  e em passivo,  apresenta alcance restrito.  Além disso,  o

comandante não consegue auxiliar o motorista na condução da viatura. Isso ocorre porque o

único EVN que ele tem disponível é o extensor do EMES, que possibilita visualizar somente

o mesmo que o atirador.

Já pela óptica do engajamento, a VBC CC Leopard 1 A5 BR dispõe grande potencial

de  combate,  com alta  expectativa  de  impacto  no primeiro  disparo  em alvos  até  1800 m.

Enquanto o atirador possui o SCT EMES integrado ao DIT, o que proporciona boa capacidade

de detecção, o auxiliar do atirador ainda pode apoiar na busca de alvos, caso se acrescente um

periscópio IV para usá-lo no modo passivo.  Todavia,  a  ausência de  um sistema de visão

noturna associado à luneta do comandante o impossibilita de auxiliar na detecção de alvos.

Tal fato, infelizmente, não confere a divisão do setor de observação e uma maior agilidade na

detecção de alvos.

Haja vista a importância do combate noturno em situações de superioridade da tropa

atacante em EVN e do fator surpresa que esse contém, a modernização dos Pelotões CC dos

RCC torna-se fundamental para redução de suas limitações. Seja através do aprimoramento da

viatura atual, seja pela fabricação ou obtenção de uma nova VBC CC. Sem dúvida, com o

encerramento do contrato de suporte técnico e logístico com a empresa alemã KMW em 2027,

esse é um aspecto para não ser esquecido.
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