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RESUMO 
 

EVOLUÇÃO DOS CARROS DE COMBATE NO EXÉRCITO BRASILEIRO 
 
 

AUTOR: Raphael Ribeiro Gonçalves dos Anjos 
ORIENTADOR: Cel Cav Ajamir Brito de Melo 

 
O Brasil ocupa uma posição hegemônica em relação aos países vizinhos da 

América Latina, graças a fatores como: dimensão territorial, recursos naturais, poder 

econômico, e notadamente, a força bélica. No que tange a política externa nacional, 

e ao propósito de assumir e manter seu papel como maior potência do continente 

Sul-Americano, o país sempre buscou alternativas para manter as tropas bem 

equipadas. Este trabalho tem por objetivo analisar quais foram as escolhas feitas, no 

âmbito da cavalaria do exército e seus carros de combate. Além disso, verificar se os 

caminhos escolhidos atenderam as demandas do Exército Brasileiro acerca da 

modernização e aprimoramento de seus carros. É possível depreender que a 

aquisição ou aprimoramento de um blindado sempre vinha acompanhada de 

aspectos positivos e negativos. Ademais, a linha de ação tomada ao longo dos anos 

foi a de adquirir carros de combate estrangeiros em detrimento de suportar projetos 

nacionais, fato que resultou em uma consequente dependência tecnológica em 

relação a países estrangeiros. A curto prazo, foi algo que proporcionou ao país um 

rápido avanço, porém atualmente, vem se mostrando onerosa para a economia. 

 
Palavras-chave: Posição hegemônica. Carros de combate. Modernização e 
aprimoramento. Dependência tecnológica. Economia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ABSTRACT 
 

BRAZILIAN ARMY BATTLE TANKS EVOLUTION 
 

AUTHOR: Raphael Ribeiro Gonçalves dos Anjos 
ADVISOR: Cel Cav Ajamir Brito 

 
Brazil stands in an hegemonic position towards Latin America neighbor 

countrys, thanks to factors like: territorial dimensions, natural resources, economic 

dominance, and remarkably, military sovereingty. When the subject is external 

national politics, and the porpuse of appropriate and keep his role as the South 

America biggest authority, the country has always explored alternatives to maintain 

the troops well equiped. This monography´s objective is to analyze wich were the 

choices made, in the battle tanks of the army´s cavalry scope. Furthermore, ascertain 

wheter the chosen ways have complied with the Brazilian Army´s demands about the 

modernization and enhancement of his tanks. Is reasonable to understand that the 

acquisition or upgranding of a tank always came along with positive and negative 

aspects. In addition, the procedure that has taken place troughout the years was the 

acquisition of foreing battle tanks instead of supporting national projects, fact that had 

an outcome of a tecnological liability to the foreing countrys. In a short term, provided 

a fast advance for the country, but nowadays, revealed itself as an economical 

burden. 

 

Key-words: Hegemonic Position. Battle Tanks. Modernization and Enhancement. 

Tecnological liability. Economical Burden. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa estará voltada para a análise dos Carros de Combate (CC) 

empregados pelo Exército Brasileiro, seu histórico e sua evolução, juntamente com 

os aprimoramentos e modernizações desses equipamentos e de suas técnicas de 

emprego. Esse conhecimento é de suma importância para as próximas gerações, 

uma vez que o exército busca ao máximo mitigar as decisões equivocadas do 

passado, para que o futuro seja cada vez mais próspero. 

 

Com vistas à solução do importante problema, em 1916, os Aliados 
Ocidentais voltaram-se para a solução do Coronel Swinton e do General 
Estienne. Após indecisões iniciais, os Altos-Comandos Britânico e Francês 
compreendem a necessidade de prolongar a ação da Artilharia, por meio de 
canhões móveis e blindados. Essa artilharia-de-Assalto iria levar a domicilie 
(na expressão do General Estienne), às organizações longínquas do inimigo, 
seus projéteis, comunicando um impulso à infantaria para toda a 
profundidade do campo de batalha e abrindo caminho para a exploração do 
êxito [...] (OS BLINDADOS ATRAVÉS DOS SÉCULOS, 1964, p.9). 

 

Como pode ser inferido, os CC surgiram durante a Primeira Guerra Mundial, 

basicamente para ocupar a faixa do terreno na qual nem a Infantaria e nem a 

Artilharia conseguiam operar com eficácia, quebrando a estagnação provocada 

pelas trincheiras e alterando o panorama da Guerra. 

O estudo será enfocado exclusivamente nos Carros de Combate que estão ou 

estiveram em uso no Exército Brasileiro e na análise de suas características e 

possibilidades. Além disso, em sua aquisição, adaptação, utilização, 

repotencialização e desenvolvimento. 

O trabalho se dividirá em capítulos, cada um com um enfoque em um período 

diferente da história, seguindo uma ordem cronológica. Dessa forma, iniciaremos 

com o primeiro CC do Brasil, o Renault FT-17, seguindo para os carros oriundos dos 

EUA, passando por projetos nacionais como o EE-T1 Osório, até chegarmos aos 

exemplares alemães, finalizando com a VBC Leopard 1A5 BR. 

Por fim, uma conclusão na qual abordaremos os objetivos do trabalho, a fim 

de verificar se estes foram alcançados, bem como ratificar os resultados obtidos com 

a pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A pesquisa se propõe a analisar as características dos carros de combate 

utilizados pelo Exército Brasileiro, contemplando sua evolução, e como as 

peculiaridades de cada blindado contribuíram para o desenvolvimento de nossas 

tropas.  

A fim de compreender melhor o surgimento dessa arma de guerra, será feita 

uma pesquisa histórica, por meio da qual serão obtidos os dados do estudo. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

 

O tema do trabalho é a evolução dos carros de combate no Exército 

Brasileiro, em que serão analisadas as características, possibilidades e inovações 

que foram trazidas pela aquisição de novos blindados, do ponto de vista bélico e 

econômico. 

Para isso, uma das principais fontes de consulta será a obra “Os blindados 

através dos Séculos”, de J. V. Portella; bem como o manual do Exército Brasileiro C 

2-1 que versa sobre o emprego dos carros de combate. 

Além disso, será utilizado o Trabalho de Conclusão de Curso do Aspirante 

Bressan, 2016, da Academia Militar das Agulhas Negras, por possuir um tema 

alinhado ao deste trabalho. 

Também serão utilizados sites especializados em armamentos militares 

como: armas nacionais, military factory, e wiki war thunder, como forma de agregar 

mais conteúdo a pesquisa. 

 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Com a finalidade de solucionar o problema em questão, serão feitas leituras 

de livros que abordem a história dos carros de combate, desde sua origem até os 

dias atuais, bem como pesquisas na internet, em sites especializados em história e 

armamento militar, para aprofundar o tema. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 
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As pesquisas serão feitas de forma a atentar sempre para aspectos inerentes 

aos carros de combate, e que sejam relevantes para o trabalho, como por exemplo: 

as características do carro, suas dimensões, seus componentes mecânicos, 

eletrônicos, seu contexto histórico, o envolvimento com seu país de origem, e como 

a sua aquisição beneficou o nosso exército. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

A pesquisa será divida em 3 capítulos principais, sendo eles: o período entre 

guerras, a influência dos EUA, e os blindados da Alemanha. Cada um deles irá 

abordar, cronologicamente, o contexto histórico em que o Brasil estava imerso, e 

quais as aplicações das influências estrangeiras para o Exército. 

Em cada capítulo, será desenvolvido de maneira individual, o histórico de 

cada carro de combate adquirido pelo Exército Brasileiro. Depois, por meio da 

análise dos dados obtidos, será verificada a eficácia da aquisição, constatando se 

ela realmente agregou o poder bélico desejado. 

 

4 PERÍODO ENTRE GUERRAS 

 

A Missão Militar Francesa foi de fundamental importância para o Exército 

Brasileiro no início do século XX, pois no período compreendido entre a primeira e a 

segunda Guerras Mundiais, não havia a institucionalização de uma doutrina para 

nossas tropas. Dessa forma, é importante salientar a importância que a Missão teve 

logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, influenciando sobremaneira nas 

decisões daqueles oficiais que estavam incumbidos de guiar o Exército. Um desses 

exemplos foi a aquisição, no início da década de 20, do Renault FT-17. 

 

4.1 RENAULT FT-17 

 

Pela experiência adquirida durante a Primeira Guerra Mundial, e por seu 

ímpeto de melhorar e aprimorar as tropas da Cavalaria do Exército Brasileiro, o 

então Capitão José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, fez a aquisição de um lote 

de 12 viaturas Renault FT-17, para compor a 1ª Companhia de Carros de Assalto, 

mesmo sabendo que os carros adquiridos não eram os ideais para o Exército. Ele 

havia acabado de finalizar seus estudos na Escola de Carros de Combate de 
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Versalhes, onde adquiriu conhecimentos sobre motorização e mecanização, sendo 

portanto o militar mais habilitado no país para atividades desse fim. 

O Blindado foi produzido durante a 1ª Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Era 

dotado de uma torre equipada com um canhão de 37mm e uma metralhadora de 7 

mm. Essa torre foi a primeira a ser capaz de girar 360º, característica que viria a ser 

utilizada como modelo por todos os blindados sucessores do Renault FT-17. A 

viatura possuía cerca de 6 toneladas e comportava 2 tripulantes, sendo um motorista 

e um atirador, que acumulava a função de comandante do carro. 

Ademais, o blindado possuía um motor Renault de 4 cilindros refrigerado a 

água com 32 HP, que conferia a ele uma autonomia de 60 km e uma velocidade 

máxima de 32 km/h. Estas características conferiram ao carro a mobilidade 

necessária para se movimentar entre as trincheiras e obstáculos no terreno, 

conseguindo assim penetrar no dispositivo do inimigo. 

 

Figura 1: Renault FT-17 

 
Fonte: Tanks Encyclopedia (2019) 

 

 

4.2 FIAT-ANSALDO CV 3/35 II 
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A implantação deste carro se deve em grande parte a atuação do então 

Capitão Carlos Flores de Paiva Chaves, que em 1934 foi para a França e frequentou 

a Escola de Cavalaria de Saumur. Em 1935, passou a incorporar as fileiras do 13º 

Regimento de dragões, em Melun.  

Os conhecimentos e experiências adquiridos lá durante seus estudos, 

acarretaram em sua nomeação para o cargo de comandante do Centro de Instrução 

de Motorização e Mecanização, sendo o responsável por organizar a sua criação e 

implantação. Seu objetivo sempre foi o de implantar de forma de definitiva os 

blindados no Brasil, e quando o General Waldomiro Castilho de Lima aconselhou a 

aquisição dos modernos Fiat-Ansaldo, o Capitão não hesitou. 

Dessa forma, no ano de 1938 eram apresentados às autoridades brasileiras 

os novos carros adquiridos da Itália, com a promessa de prosseguir na missão 

iniciada em 1921 pelo Marechal José Pessoa. Foi adquirido um lote com 23 viaturas, 

sendo 18 equipados com uma metralhadora Madsen de calibre 7mm, e outros 5 com 

uma metralhadora Breda de calibre 13,2mm.  

O carro era impulsionado por um motor FIAT-SPA CV3 refrigerado a água, 

conferindo ao blindado uma autonomia de 125 km e uma velocidade máxima de 42 

km/h. Além disso, possuía dimensões pequenas, comportando 2 militares, (um 

atirador e um motorista). Tratava-se de um carro ágil, moderno, e de muita 

mobilidade, fatores conferidos pelas mais de 2700 cilindradas de seu motor e pelo 

peso reduzido de cerca de 3100 kg. 
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Figura 2: Fiat-Ansaldo CV 3/35 II 

 
Fonte: APRJ (2019) 

 

5 INFLUÊNCIA DOS EUA 

 

Até o início da Segunda Grande Guerra, o Brasil continuava como signatário 

das doutrinas militares francesas advindas da década de 1920. Contudo, isso foi 

alterado durante o transcurso do conflito, devido principalmente a posição geográfica 

do país e sua proximidade aos EUA. Dessa forma, o litoral do Nordeste brasileiro 

passou a ser visto como local de grande valor estratégico. Os americanos 

implementaram a instalação de bases aéreas e portos nessa região, servindo como 

eixo para o transporte de viaturas, aeronaves, suprimentos, para as ações que 

estavam sendo desencadeadas na Europa. 

O país estava com muitos equipamentos militares em más condições de uso, 

ou mesmo obsoletos em relação aos novos armamentos e inovações que surgiram 
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com o advento da guerra. Porém, como contrapartida do uso do litoral brasileiro, os 

EUA decidiram apoiar o país com alguns de seus equipamentos militares, por meio 

da assinatura, por parte do Brasil, do Leand & Lease Bill Act (Lei de Arrendamentos 

e Empréstimos), em 1941. Esse acordo, do qual o país era agora signatário, nos 

concedeu, dentre outros benefícios, um montante de cerca de 100 milhões de 

dólares para a aquisição de equipamentos novos e atualizados em relação as tropas 

de outros países. No entanto, a lei exigia que o país beneficiado cumprisse algumas 

condições. No caso brasileiro, o envio de tropas expedicionárias para a Europa. 

Além disso, como parte do “pacote”, o Brasil recebeu os Carros de Combate 

M3 A3 Lee, que foram de vital importância para a manutenção da hegemonia 

nacional perante os países da América do Sul, uma vez que, como dito 

anteriormente, nossos meios de combate já se faziam obsoletos. Ademais, a adição 

destes blindados encerrou o ciclo da Doutrina Militar Francesa no país, em que 

foram abandonadas ideias e conceitos militarmente ultrapassados, e iniciou um novo 

ciclo, agora baseando-se na doutrina dos EUA. 

 

5.1 M3 A3 LEE 

 

Tratava-se de um Carro de Combate Médio, que surgiu para desempenhar 

um papel interino durante a guerra, uma vez que era superior aos M2 aos quais 

substituía, mas ainda estava aquém em relação aos blindados alemães, 

principalmente em termos de blindagem. A despeito disso, cumpriu bem a sua 

missão, tendo papel fundamental para a retomada do Norte da África pelas tropas 

aliadas, sendo depois preterido pelo M4 Sherman. 

Foram enviados ao país 104 exemplares do blindado, entre 1941 e 1943. Sua 

tripulação era de 6 militares, e possuía um peso de cerca de 30 toneladas. O modelo 

enviado para o Brasil era alimentado por um motor GM 6-71 a diesel, com 9 cilindros 

e 400 cv de potência. Motor esse que proporcionava 193 km de autonomia e uma 

velocidade máxima de 42 km/h. 

Seu armamento primário era um canhão de 75 mm, e ainda possuía um 

canhão secundário de 37 mm, bem como duas metralhadoras Browning de calibre 

.30. 
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Figura 3: M3 A3 Lee

 
Fonte: Tanks Encyclopedia 

 

5.2 M4 SHERMAN 

 

Ainda por meio da Lei de Arrendamentos e Empréstimos, o Exército Brasileiro 

recebeu mais doações oriundas dos EUA. Dessa vez, já no ano de 1945, foram 

adquiridos 53 modelos do Carro de Combate M4 Sherman, que vieram para 

substituir os M3 anteriores. 

O carro trouxe melhorias significativas em relação ao seu predecessor, 

contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento e amplificação da nova doutrina 

que já estava sendo aplicada desde o acordo com os EUA: 

- Sistema de giro estabilizador vertical. Pela primeira vez, era possível manter 

a mira estática verticalmente, mesmo com o blindado em movimento, tornando os 

fogos muito mais precisos; 

- Capacidade de gerar fumaça; 

- Armamento antiaéreo. 

A tripulação era de 5 militares, que operavam um canhão principal de 75 mm, 

uma metralhadora antiaérea .50 Browning, e também duas metralhadoras de calibre 

.30, sendo uma coaxial e outra em arco. As 31 toneladas do blindado eram 

propulsionadas por um motor Continental R975 C4 Radial a gasolina, com 9 cilindros 

e 400 cv de potência. O carro era capaz de se locomover a uma velocidade máxima 

de 38 km/h, e possuía autonomia de 170 km. 
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Figura 4: M4 Sherman 

 
Fonte: Tanks Encyclopedia 

 

5.3 M-41 WALKER BULLDOG 

 

A aquisição do M-41 foi, assim como a de seus antecessores, possível graças 

ao acordo feito entre Brasil e EUA, o Leand & Lease Bill Act. Ele veio para 

modernizar as tropas de cavalaria do exército, substituindo os modelos M4 

Sherman, recebidos durante a Segunda Guerra Mundial. 

O carro possuía uma série de inovações e um poderio militar agregado que 

projetou novamente o país como principal potência da América do Sul. Dentre as 

novas funcionalidades do carro, se destacavam: 

- Torre com sistema de acionamento hidráulico 

- Novo sistema de mira 

O M-41 foi projetado para comportar 4 tripulantes, responsáveis pela 

operação de um canhão de 76 mm, sendo esse o armamento principal, além de uma 

metralhadora coaxial de calibre .30 e uma metralhadora antiaérea de calibre .50. O 

motor da Continental modelo AOS 895-3 de 500cv conferia ao Walker Bulldog uma 
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autonomia de 165 km, bem como um grande incremento na velocidade em relação 

ao M4 Sherman, chegando aos 72km/h, mesmo pesando 26 Toneladas. 

As principais vantagens do carro eram: 

- Sua alta velocidade e peso reduzido faziam dele um tanque extremamente 

ágil no campo de batalha, especialmente em flanqueamentos. 

- O canhão de 76 mm tinha um poder de fogo respeitável, principalmente 

quando municiado com munições APDS. 

- Sua suspensão permitia atravessar desníveis em grande velocidade. 

Figura 5: M-41 Walker Bulldog

 
Fonte: Tanks Encyclopedia 

 

Um dos principais problemas relacionados ao M-41, durante os seus 

primeiros anos de uso, foi a negligência no que tange a sua manutenção e 

operação. Devido ao manuseio incorreto, alguns carros começaram a apresentar 

panes em componentes importantes.  

Nesse sentido, dois fatores foram de vital importância para o sucateamento 

do blindado. O primeiro deles foi a indisponibilidade de peças de reposição, muito 

por conta do rompimento do acordo entre Brasil e EUA, que vinha suprindo o país 

com equipamentos desde 1941. O segundo, a mentalidade de substituir peças 

originais por peças de baixa qualidade, o que futuramente veio a se mostrar uma 

decisão equivocada. 
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Durante a década de 1970, os M-41 já apresentavam intensos sinais de 

desgaste, fato que atestou a necessidade de aprimorar a frota. Nesse sentido, em 

1978, foi implementado o processo de repotencialização desse carro, com a 

finalidade de prolongar sua vida útil em operações. Dentre as principais melhorias, 

destaca-se a evolução do armamento principal, que passou de um canhão de 76 

mm para um canhão de 90 mm. 

 

Figura 6: M-41 Repotencializado 

 
Fonte: Brasil em Defesa 

 

5.4 EE-T1 OSÓRIO 

 

Durante a década de 1980, a empresa brasileira ENGESA iniciou o 

desenvolvimento de um protótipo, com a finalidade de criar o primeiro Carro de 

Combate nacional. Tratava-se de um Carro de Combate Pesado, que seria fabricado 

para atender as demandas da Arábia Saudita, e foi batizado em homenagem ao 

patrono da Arma de Cavalaria, o Marechal Manuel Luís Osório. 

O Osório foi projetado de tal forma que, nos testes feitos em solo árabe, 

obteve resultados melhores que blindados franceses, britânicos e, inclusive, o M1 

Abrams. Apesar de sua excelente apresentação, os árabes optaram pelo modelo 
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dos EUA, e como a empresa dependia do capital estrangeiro para a produção de 

mais unidades, o projeto de fabricação foi encerrado antes mesmo de começar. 

Contudo, o carro trouxe algumas inovações tecnológicas como: 

- Proteção conta agentes DQBRN 

- Sistema de visão noturna 

O Osório era impulsionado por um motor MWM TDB-234 Diesel de 1014 cv 

de potência, que conferiam a ele a capacidade de se locomover a uma velocidade 

de até 70 km/h, e uma autonomia de 550 km. Sua tripulação era de 4 militares, que 

se dividiam na operação de um canhão 105 mm, que era o armamento principal, 

uma metralhadora antiaérea de 12.7 mm, e uma metralhadora coaxial de 7.62 mm, 

além de 12 lançadores de fumígeno. 

 

Figura 7: EE-T1 Osório 

 
Fonte: Die Motoren 

 

5.5 M-60 A3 TTS 

 

O Exército estava em busca de uma alternativa para a substituição do CC M-

41, cuja frota já estava sucateada devido as mais de três décadas de uso. Contudo, 

as restrições financeiras tornariam a aquisição de blindados modernos no mercado 
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internacional uma tarefa árdua. No ano de 1996, surgiu uma oportunidade. O 

governo dos EUA ofereceu 91 carros do modelo M-60, excedentes de outros 

conflitos do país. O montante a ser pago era de cerca de 12 milhões dólares, o que 

tornou a oferta mais viável para o Brasil. 

Dessa forma, ainda no mesmo ano, o Comando do Exército Brasileiro optou 

por comprar o lote com 91 blindados. Os quais mesmo que de segunda mão, 

trouxeram inovações que o exército ainda não conhecia, tais como: 

- Tank Thermal Sight, ou seja, equipamento de visão noturna passiva e 

residual. 

- Telêmetro Laser e computador balístico, que possibilitavam um tiro 

estabilizado e indireto. 

- Sistema de Proteção DQBRN, que foi uma das inovações do EE-T1 Osório, 

porém devido ao encerramento do projeto, foi operado apenas com a chegada dos 

M-60. 

O carro, devido a blindagem robusta, possuía um peso considerável de 54 

toneladas. A força motriz do blindado vinha do motor Continental AVDS-1790-2 V12 

com 750 cv de potência, proporcionando uma autonomia de 480 km e uma 

velocidade máxima de 48 km/h. 

A principal arma do carro era o canhão, de calibre 105 mm. Ainda possuía 

duas metralhadoras, sendo uma antiaérea de 12.7 mm e uma coaxial de 7.62 mm, e 

6 lançadores de granada fumígena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Figura 8: M-60 A3 TTS 

 
Fonte: Plasti Brasil 

 

6 BLINDADOS DA ALEMANHA 

 

Concomitantemente a aquisição dos M-60, o Comando do Exército aceitou 

também uma oferta do governo da Bélgica, para receber a viatura Leopard 1A1, 

produzida na Alemanha. Alguns anos mais tarde, com o intuito de padronizar seus 

CC, que estavam divididos entre os M-60 e os Leopard 1A1, o Ministério do Exército 

fez um acordo com a fabricante alemã Krauss Maffei. O contrato previa a aquisição 

do Leopard 1A5, garantindo também a modernização e manutenção do carro. 

 

6.1 LEOPARD 1A1 

 

Os exemplares adquiridos do exército belga estavam estocadas naquele país, 

e já possuíam um certo desgaste, pois a Bélgica havia adquiridos os carros da 

Alemanha e utilizado nas décadas de 1970 e 1980. Em função disso, foi enviada 

uma comissão ao país, para avaliar os carros em uma série de critérios, a fim de 

selecionar os que estivessem em melhor estado de conservação.No total, foram 

adquiridos 128 exemplares do Leopard 1A1, em dois diferentes lotes. 
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Apesar de pesar 42 toneladas, o carro possuía uma autonomia de 600 km, e 

podia atingir uma velocidade de 65 km/h, características garantidas por um motor 

Mercedes-Benz MTU MB 838C movido a diesel, com 819 cv de potência. 

O principal armamento do Leopard 1A1 é o seu canhão de 105 mm, que 

também conta com duas metralhadoras 7.62 mm, sendo uma delas coaxial, além de 

4 lançadores de granada fumígena. Ademais, a versão adquirida possuía uma 

blindagem adicional na torre. 

O Leopard 1A1 tinha algumas características como: 

- Rapidez e agilidade 

- Disparo com munição APFSDS extremamente eficaz e destrutivo 

- Disparo em movimento muito preciso graças ao estabilizador da torre 

 

Figura 9: Leopard 1 A1 

 
Fonte: Defesa Net 

 

6.2 LEOPARD 1A5 BR 

 

Os Leopard 1A1 vinham apresentando problemas relacionados 

principalmente a manutenção de seus componentes, ademais, a defasagem dos 

meios de combate em relação aos CC modernos era nítida. Para isso, o Exército 

Brasileiro resolveu adquirir um novo carro, que atendesse melhor aos anseios 

tecnológicos e financeiros do país.  
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Nesse sentido, a escolha do Leopard 1A5 foi a mais lógica, pois permitia ao 

exército reaproveitar componentes dos Leopard 1A1 por possuírem o mesmo chassi, 

o que, juntamente com o acordo feito com a Krauss Maffei, solucionou os problemas 

de manutenção.  

O contrato compreendia serviços de revisão e manutenção preventiva, não 

apenas dos blindados, mas de todos os sistemas ao redor, como os simuladores, 

por exemplo. Isso fez com que a indisponibilidade dos equipamentos fosse reduzida 

drasticamente, operacionalizando a tropa CC. 

Foram adquiridos 250 unidades do Leopard 1A5, que, em aspectos 

mecânicos, não trazia grandes inovações em relação ao seu antecessor. Contudo, 

contava com um motor mais potente, de 830 cv de potência. 

A grande diferença entre o Leopard 1A1 e o Leopard 1A5 se dava no campo 

tecnológico. A nova versão trazia atualizações no sistema de visão noturna, no 

sistema de mira computadorizado, e na blindagem, como: 

- Controle de tiro Krupp-Atlas EMES-18 

- Telêmetro Laser 

- Cálculo de soluções de tiro para alvos até 4 km 

- Blindagem extra na torre, e nas saias do carro 

Os componentes eletrônicos do carro foram desenvolvidos para serem 

utilizados nos Leopard 2, o que torna o Leopard 1A5 um CC ainda eficaz nos dias 

atuais. 
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Figura 10: Leopard 1A5 BR 

 
Fonte: Defesa Net 
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7 CONCLUSÃO 

 

O trabalho teve como foco a análise das características dos Carros de 

Combate utilizados pelo Exército Brasileiro, as razões pelas quais suas aquisições 

foram feitas, e a sua evolução ao longo dos anos, observando as vantagens e 

desvantagens de algumas decisões, a fim de constatar quais medidas provocaram 

um acréscimo no poder de combate das tropas CC. 

O objetivo nacional, seja exército ou governo, por trás de tudo isso, sempre foi 

alavancar o país como maior potência em âmbito continental. Para isso, os carros de 

combate tiveram vital importância, uma vez que, conforme as doutrinas militares 

foram se reinventando, eles passaram a ter um papel cada vez mais protagonista no 

campo de batalha. Dessa forma, para que houvesse uma projeção de poder 

consistente perante os vizinhos sul americanos, se faziam necessários blindados 

dominantes. 

Em grande parte, esse objetivo foi atingido, a pesquisa mostrou que o Brasil 

estava praticamente na totalidade do tempo a frente dos países ao redor. O que se 

deve a estratégia adotada pelo país, que optou por se alinhar a doutrinas 

estrangeiras, para que pudesse evoluir assim seus meios de combate utilizando um 

exército mais aprimorado como modelo. 

Tudo começou com a influência francesa sobre nosso país, que corroborou 

para que a nação se tornasse pioneira no uso de carros de combate no continente. 

Os Renault FT-17 foram os primeiro blindados a andar em solo sul americano, 

iniciando assim a jornada que segue até os dias de hoje. Anos mais tarde, o Brasil 

foi o único país do continente a adquirir CC durante a Segunda Guerra mundial, por 

meio do Fiat-Ansaldo CV 3/35 II italiano, ou dos americanos M3 A3 Lee e M4 

Sherman. 

O período de hegemonia brasileira foi reafirmado com a aquisição do M-60 A3 

TTS, que foi notadamente o carro de combate mais dominante durante o seu tempo 

de serviço, devido a sua robustez aliada a sistemas eletrônicos que sobrepujavam 

os blindados de outros exércitos. Seu reinado teve fim, contudo, com a 

implementação do Leopard 2A4 no Chile, bem como pela aquisição do Leopard 1A5 

no Brasil. Atualmente, o país conta com um carro de combate confiável e eficaz, 

porém, não possui mais a hegemonia do poder de combate no que tange aos 

blindados. 
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Nem todas as decisões foram acertadas. A introdução do Leopard 1A1 pode 

ser vista como uma grande oportunidade de melhoria. A aquisição de um 

equipamento tão caro, sem o devido suporte, ausência de acordos de manutenção 

com o fabricante, ou mesmo a contratação de uma cauda logística eficaz, tornaram 

rapidamente o carro indisponível para operar. 

No entanto, o exército aprendeu com o erro. Na aquisição do Leopard 1A5, 

garantiu não só a disponibilidade do blindado, como também instaurou a 

mentalidade de manutanção preventiva alemã em todas as unidades que possuíam 

carros de combate. Assegurando assim, a operacionalidade da força terrestre. 

Um outro fator que pode ser observado, foi a dependência brasileira em 

relação aos países detentores de uma maior gama tecnológica. Fato que poderia ter 

sido evitado, caso o EE-T1 Osório tivesse sido comprado pela Arábia Saudita e 

produzido em grande escala. O Osório reunia em um só carro as tecnologias mais 

avançadas do mundo, porém não contava com a interferência política de países 

mais influentes. O encerramento do projeto nos tornou mais uma vez consumidores 

da tecnologia estrangeira, nos deixando a mercê das grandes potências mundiais. 

Por fim, concluo que os blindados utilizados pelo país atingiram em grande 

parte seu propósito, projetando a nação como potência continental. No entanto, esse 

mesmo feito poderia ter sido alcançado por meio do desenvolvimento de uma 

tecnologia nacional. Tecnologia que por sua vez, teria beneficiado diversos setores 

empresariais, a Indústria de Defesa, e a economia brasileira. 
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