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RESUMO

DA SILVA, Gabriel Klunck. A Utilização de Sistemas de Proteção nos Pelotões de Carros

de Combate. Resende: AMAN, 2019. Monografia.

Esta monografia versa sobre o tema: “A utilização de sistemas de proteção nos Pelotões de
Carros de Combate” enquadrado na área de conhecimento, Técnicas Táticas e Procedimentos
(TTP)  do  Pelotão  de  Carros  de  Combate  (CC).  Foi  realizada  uma pesquisa  bibliográfica
acerca dos principais Sistemas de Proteção (SP) em utilização, focando nas suas vantagens e
desvantagens. Neste momento buscou-se realizar a busca norteada pelo objetivo principal.
Esse objetivo era o de estudar os SP para selecionar os melhores para uma possível adaptação
na  Viatura  Blindada de Combate (VBC) Leopard 1 A5 BR. Neste viés, foram estudados as
VBC  da  plataforma  Leopard  com  histórico  de  utilização  de  SP em  operações  reais  no
Afeganistão.  Também  foi  elaborado  o  estudo  das  principais  munições  e  ameaças  que
costumam danificar ou destruir os CCs, de maneira que foi possível correlacionar os SP com
os níveis de segurança que eles podem proporcionar. Para selecionar o SP mais viável, foi
considerada  a  relação  custo-benefício,  quando  verificou-se  qual  era  o  sistema  mais
operacional possível com o custo mais reduzido. Ao término deste trabalho foi atestado a
importância de se reforçar a segurança das guarnições dos CCs de maneira engenhosa, frente
ao fato de ser inviável o simples reforço da blindagem orgânica do carro.

Palavras-chave: Carro de Combate, Sistema de Proteção, Pelotão, TTP, Main Battle Tank.



ABSTRACT

DA SILVA, Gabriel Klunck. The use of the Protection Systems in the Tank Platoons.
Resende: AMAN, 2019. Monograph.

This essay has the theme “ The use of the protection systems in the tank platoons” of the
knowledge area, technical tactics and procedures area, also known as TTP, with emphasis in
Battle Tanks. An entire Bibliography research was done about the main Protection Systems
(PS) in use, focused on the advantages and disadvantages. In this moment, the purpose of the
research is to center the main objective to be analysed. Which is to study the PS and to select
the  best,  in  order  to  make  a  possible  adaptation  of  the  Battle  Tank  Leopard  1  A5  BR.
Nevertheless, the Battle Tanks of the Leopard platform were studied because of its story of PS
use in  real operation in Afghanistan.  Also,  a study of the most common ammunition and
threats that damage the Batle Tanks were studied, in order to link the PS with the security they
can provide. Concerning the selection of the most viable PS, the cost relation was considered,
when the best operation system was chosen according to the financial possibility. At the end
of  the discussion the importance of  security reinforcement  in  Tank Platoons was set,  last
inviability of organic armor of the cars.

Key-words: Combat tanks, Protection systems, Platoon, TTP, MBT.
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1 INTRODUÇÃO

A importância de possuir uma frota de meios blindados, potente e moderna, sempre foi

uma preocupação rotineira  para  as  grandes  potências  mundiais.  Durante  a  Guerra  Fria,  a

corrida armamentista entre a extinta União das Repúblicas Socialista Soviéticas (URSS) e os

Estados  Unidos  da  América  (EUA)  evidenciaram  que,  para  projetar  poder,  isto  é,  ter  a

capacidade de desdobrar-se em qualquer lugar para sanar crises, é essencial possuir uma Força

Armada (FA) muito bem equipada.

A capacidade de uma nação aplicar todos ou alguns dos seus elementos de poder
nacional, político, econômico, informativo, ou militares rapidamente e efetivamente
desdobrar  e  segurar  forças  em  múltiplas  posições  dispersadas  para  responder  a
crises,  para  contribuir  para  intimidação,  e  realçar  estabilidade  regional.  (J1-
02:Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms)

A tropa  blindada  é  considerada  a  elite  do  combate  convencional,  desta  maneira,

possuir o melhor CC virou-se sinônimo de estar bem preparado e por consequência estar a

frente dos demais atores globais.

Neste  contexto  é  evidente  que,  o  Brasil  como  líder  dos  países  latino-americanos,

necessita de uma tropa blindada imponente e bem equipada para funcionar como meio de

projeção de poder no Teatro de Operações (TO) da América do Sul. Entretanto como seria

possível modernizar nossos meios de maneira simples e rápida, com o objetivo de colocar-nos

a frente de nossos vizinhos na questão da operacionalidade e segurança dos nossos CC?

Ao fazer  uma breve análise  da VBC CC Leopard 1A5 BR, o “Main Battle  Tank”

adotado pelo Exército Brasileiro, verifica-se que ela possui uma blindagem classificada como

face endurecida de 2ª solução além de possuir em suas saias laterais e na estrutura da torre a

blindagem espaçada. Entretanto, essa blindagem não protege a viatura como um todo visto

que  pontos  sensíveis  como  as  partes  superior,  lateral  e  traseira,  percebe-se  certa

vulnerabilidade (FAGUNDES, 2008).

Mas o simples reforço com mais chapas de aço na blindagem já existente nas VBC CC

Leopard 1A5 BR não solucionaria o problema exposto acima? O Tripé Operacional dos CC

ajuda a responder essa questão,  visto que ele é concebido pela harmonia entre os fatores:

potência de fogo, mobilidade e a proteção blindada. Entende-se que se perde em mobilidade
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quando  aumenta-se  a  blindagem  visto  que  o  peso  eleva-se  sobremaneira,  o  que  acaba

sobrecarregando o motor.

Existem  exemplos  de  utilização  desta  mesma  plataforma  em  conflitos  recentes.

Exércitos,  como o  Canadense  e  o  Dinamarquês  atestam que  a  blindagem original  não  é

suficiente para enfrentar os desafios da guerra moderna, sendo necessário um reforço para

combater com o mínimo de segurança para a guarnição do CC.

O Exército Canadense evidenciou essa necessidade em sua campanha no Afeganistão,

oportunidade  em  que  utilizou  a  VBC  CC  Leopard  1  C2.  Umas  das  principais  medidas

adotadas por esse mesmo Exército  foi  equipar a VBC com o sistema “spall  liners”.  Esse

sistema diminui consideravelmente os efeitos do estilhaçamento da blindagem interna.

Assim como os Canadenses, o Exército Dinamarquês também sentiu a necessidade de

reforçar  a  blindagem  da  sua  VBC  CC  Leopard  2A5DK  durante  a  sua  campanha  no

Afeganistão.  A principal  implementação  foi  a  blindagem  modular  tipo  “gaiola”,  muito

eficiente contra as armas anti-carro (AC) utilizadas pela tropa a pé.

Outra situação que motiva o desenvolvimento de saídas engenhosa para o problema do

tripé  operacional  dos  CC é  a  guerra  propriamente  dita  como é  concebida  atualmente.  O

combate  moderno  acontece,  muitas  vezes,  nos  ambientes  urbanos  onde  o  inimigo  atua

descaracterizado a poucos metros de distância utilizando-se do elemento surpresa. Levando

em conta essa situação, urge que os CC adotem medidas para garantir a segurança da sua

guarnição.

O  Ruchnoi  Protivotankovye  Granatamyot  (RPG),  famoso  armamento  anticarro
portátil russo de 40mm, tem sido o principal armamento dos insurgentes. Essa arma,
juntamente  com munições de  25mm, produziu danos  que,  quando direcionada à
retaguarda do carro, indisponibilizou alguns CC. Grande parte dos danos nos CC foi
causada  por  vandalismo  do  povo  iraquiano,  principalmente  nos  reservatórios  e
componentes sobre a couraça. Esses locais foram alvos de armas de pequeno porte e
de  coquetéis  ,  sendo  estes  últimos  direcionados  para  a  entrada  de  ar  do  motor.
(Fagundes, 2008, p. 27)

Existem diversos exemplos de como alguns CC contornaram essas limitações com

tecnologia e engenhosidade. Uma dessas soluções, veio por meio dos sistemas de proteção

que por intermédio da ação direta nas munições inimigas, minimizam sobremaneira a chance

de destruição do CC, abaixando, em muito, as consequências negativas para a guarnição do

CC.

Entretanto a carga de tecnologia agregada nesses sistemas devem ser objeto de um

estudo pormenorizado, visto que esses equipamentos são de desenvolvimento inteiramente

estrangeiro. Assim sendo, essa monografia tratará das possibilidades viáveis de adaptação da
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VBC CC Leopard 1 A5 BR para a adoção de um sistema de proteção, operacional, que 

cumpra com as demandas do combate moderno.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

O objetivo principal deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será o de avaliar a

adoção de sistemas de proteção para as VBC CC Leopard 1A5 BR do Pelotão de Carros de

Combate.

1.1.2 Objetivos específicos

a) Identificar os sistemas de proteções ativos e passivos mais eficazes disponíveis.

b) Levantar os melhore Sistemas de Proteção levando em conta as possibilidades de emprego 

na América do Sul.

c) Identificar os exemplos de implantação de sistemas de proteção já existentes na 

plataforma Leopard.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Sistemas de proteção

Consistem nos  mecanismos  criados  para  auxiliarem as  blindagens  das  viaturas  na

função de proteger, tanto o carro como a guarnição. Geralmente elas se localizam em pontos

estratégicos, onde ficam em condições de proteger as vulnerabilidades da viatura, como, por

exemplo, o bunker (local utilizado para o armazenamento das munições), saída de ar do motor

e os trens de rolamento.

Seu funcionamento consiste em agir na munição ou em sua trajetória para evitar o

impacto ou modificar o ângulo de incidência. Assim, visa-se impedir os efeitos colaterais que

por ventura a guarnição e o próprio CC possam vir a sofrer.

Os SP podem ser divididos em dois tipos: Passivos e Ativos. Eles diferem quanto a

maneira de trabalharem em relação às munições.

2.1.1 SISTEMAS DE PROTEÇÃO PASSIVOS

Caracteriza-se  por  agir  diretamente  no  projétil  inimigo.  Desta  maneira,  o  CC  é

impactado  pelo  inimigo,  porém  os  variados  mecanismo  destes  SP atenuam  a  ação  das

munições, evitando na maioria dos casos a perfuração e, por consequência, a destruição dos

mesmos. Isto deve-se ao fato da interferência no ângulo de incidência ou pelo acionamento

prematuro da munição em cima destes sistemas.

Existem muitos exemplos deste tipo de equipamento. Neste trabalho foram estudados

os seguintes SP Passivos; Blindagem Célula, Blindagem Gaiola e Ball and Chain.

2.1.1.1 Blindagem Célula

Este tipo de SP é reconhecido pelo seu princípio de funcionamento rústico, onde a guarnição

fica envolta em uma capsula de blindagem que isola a guarnição do restante do chassi da

viatura,  e  separa  a  mesma  do  motor  e  do  reservatório  de  combustível.  Entretanto,  esse

mecanismo é, de fato, eficaz somente contra estilhaços, armamentos de baixo calibre e, até

mesmos acidentes como colisões e capotagens. Pode-se observar o funcionamento na figura

abaixo:
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Figura 01- Funcionamento da blindagem célula

Fonte: NOTAS DE AULA DO C CAV AMAN

2.1.1.2 Blindagem Gaiola

É caracterizada por ser uma blindagem modular, que tem por objetivo alterar o ângulo

de  incidência  do  impacto  inimigo  ou  forçar  o  acionamento  prematuro  da  munição.  Ele

desempenha essa função por meio de uma série de barras de aço que envolvem a viatura sem

estar em contato direto com o chassi propriamente dito. Este dispositivo lembra o formato de

uma gaiola.

Uma munição que, por exemplo, incidiria em 90º na viatura, aumentando os riscos de

perfuração da couraça, terá sua angulatura modificada ao chocar-se nas barras de aço, para

que a munição apenas ricocheteie sem destruir o CC. É importante frisar que essa mudança de

angulatura aplica-se a calibres mais baixos. Por ser modular e de fácil instalação, existem

muitos  veículos  blindados  que  utilizam essa  blindagem como a VBC CC Leopard  2  A6,

VBTP M113 (Exército Israelense) e a VBC CC ALTAY AHT (Exército Turco)
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FIGURA 02 – Blindagem Gaiola

Fonte: NOTAS DE AULA C CAV AMAN

2.1.1.3 Ball and chain

Este mecanismo trabalha de maneira a proteger o bunker de munições da viatura que,

geralmente, se localiza na parte traseira. Ele é feito de esferas de aço penduradas por correntes

do mesmo material  que  detonam as  munições  antes  que  elas  atinjam o  bunker.  Elas  são

efetivas contra lançadores de granada, lança-rojões e HEAT (em alguns casos)

FIGURA 03 - ball and chain na VBC CC Merkava

Fonte: NOTAS DE AULA DO C CAV AMAN
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2.1.2 SISTEMAS DE PROTEÇÃO ATIVOS

Essa modalidade de SP é caracterizada pelo uso da tecnologia para evitar o impacto

inimigo na viatura blindada, ou seja, não existe choque da munição na viatura. Assim sendo,

ela é diferente pois os SP Passivos procuram explorar o princípio da simplicidade, procurando

utilizar técnicas mais rústicas em detrimento a tecnologia.

Eles são divididos em dois subgrupos: hard kill e soft kill, que diferem, principalmente

quanto a forma de agir na munição. O  hard kill, empenha-se em destruir,  a uma distância

segura, a ameaça antes que ela impacte na blindagem. Já o  soft kill  dedica-se a enganar o

inimigo quanto a  posição verdadeira  da viatura blindada.  Ele também funciona alertando,

antes do disparo, que existe um inimigo engajando a viatura em questão. Foram estudados

neste trabalho os seguintes SP ativos: TROPHY, SHTORA e a Blindagem Elétrica

2.1.2.1 Trophy

É um SP Ativo, tipo  Hard Kill,  que desenvolve sua função por meio da detecção e

destruição de qualquer tipo de munição AC, desde RPG até foguetes e munições HEAT. A

detecção é realizada por um radar do tipo Doppler, habilitado a medir velocidades e detectar a

presença de objetos. Composto por quatro antenas planas instaladas ao redor da viatura, o que

devolve um monitoramento de 360°. Assim, cria-se um bolsão de proteção ao redor de todo o

veículo militar.

A destruição da munição é feita a partir de dois lançadores giratórios que conectados

ao computador interno, calcula o tiro das granadas de neutralização da ameaça.

Quando  um  projétil  é  detectado,  o  computador  interno  calcula  o  vetor  de
aproximação.  Uma vez que a ameaça é totalmente classificada,  os computadores
calculam o tempo e o ângulo ideal para disparar as contramedidas. A resposta vem
de  dois  lançadores  giratórios  instalados  nas  laterais  do  veículo,  dentro  de  um
invólucro  blindado,  que  disparam  um  número  muito  pequeno  de  Múltiplos
Perfurantes Formados em Explosivos, que formam uma matriz precisa direcionada a
um  ponto  específico  das  ogivas  das  armas  anticarro.  (Procópio,  escotilha  do
comandante CIBld)
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FIGURA 04 - Funcionamento do SP TROPHY

Fonte: Disponível em http://www.cibld.eb.mil.br/index.php/periodicos/escotilha-do-comandante/535-escotilha- 

129

É importante frisar que a ameaça é neutralizada a uma distância segura da viatura

entretanto pode acarretar em efeitos negativos para a tropa a pé que esteja perto fazendo a

segurança do CC. O Exército Americano já demonstra interesse no equipamento e anunciou o

desenvolvimento de um modelo para a sua VBC CC M1 Abrams e a VBTB Stryker 8x8.

2.1.2.2 Shtora

Esse SP é de origem russa e foi utilizado com muito sucesso na VBC CC T-90 e  T-

80U. Seu princípio de funcionamento dá-se em situações em que,  as chamadas munições

inteligentes  são  empregadas.  No  momento  em  que  o  sistema  recebe  um  sinal  lazer

proveniente da pontaria do armamento inimigo, o SHTORA aciona as granadas fumígenas

81mm para confundir a visada. Através dos dois interferidores eletro-ópticos, ele emite falsos

sinais infravermelhos para ludibriar o sistema inteligente das munições e fazer que ela erre o

alvo.
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                                                            FIGURA 05- Funcionamento do SHTORA

Fonte: NOTAS DE AULA C CAV AMAN

2.1.2.3 Blindagem Elétrica

Possui uma maneira da agir muito semelhante a as blindagens reativas, que utilizam

uma carga explosiva para anular o efeito da explosão da munição na blindagem. A diferença é

que  ela  utiliza  uma  placa  de  metal  energizado  para  acionar  as  espoletas  antes  que  elas

impactem na blindagem o que reduz os efeitos danosos para o funcionamento da viatura. Ela

pode  trabalhar  tanto  realizando  descargas  elétricas  sobre  as  munições  que  são  acionadas

através da detecção do dispositivo laser do inimigo que está fazendo a visada ou por meio da

placa que possui toda sua superfície eletrificada.
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

3.1 Tipo de pesquisa

Na durante a elaboração deste trabalho foi desenvolvido uma pesquisa bibliográfica

acerca dos principais SP em uso atualmente. Para selecionar os SP estudados nesta pesquisa

foram levados  em conta  as  instruções  ministradas  pelo  Curso  de  Cavalaria  (C  CAV)  da

AMAN, os artigos produzidos pelo Centro de Instrução de Blindados (CIBld) e os portais de

comunicações estrangeiros que versam sobre o assunto.

Uma vez realizada essa pesquisa, conseguiu-se atingir o primeiro objetivo específico

deste trabalho, que é o de identificar os SP Passivos e Ativos mais utilizados. Desta maneira

ficaram expostos os seguintes questionamentos:

a) É  realmente  necessário  um grande  investimento  em tecnologias  de  ponta  para

maximizar a proteção dos nossos CCs ou modificações mais baratas poderiam suprir nossas

demandas?

b) Quão indispensáveis são os SP Ativos no transcurso da Guerra Moderna? Até onde

é seguro combater sem eles?

Levando-se em conta a possibilidade de emprego na América do Sul, foi realizado

uma pesquisa qualitativa acerca das principais munições utilizadas pela República Argentina e

pela República Oriental do Uruguai. Estes dois países foram selecionados por possuírem o

relevo mais adequado para o emprego de CCs, somado ao fato de que a maioria dos meios

blindados brasileiros estão concentrados na região Sul.

        Para atingir o segundo objetivo deste trabalho: “Levantar os melhores SP levando em

conta as possibilidades de emprego na América do Sul” foi estabelecido o seguinte problema a

ser respondido:

a) Quais são os SP que fazem frente as munições utilizadas tanto pelos CCs como

pelos armamentos AC da Argentina e do Uruguai?

O principal CC utilizado pelo Brasil é a VBC CC Leopard 1 A5 BR e a partir dela esse

trabalho foi elaborado. O terceiro objetivo específico visou coletar dados acerca dos SP já

utilizados na plataforma Leopard, considerando os que já foram utilizados em combate. Desta

maneira, é possível analisar as principais demandas que o combate poderia exigir da nossa

VBC. Assim sendo, procurou-se responder o seguinte problema em cima deste objetivo:

a) A VBC CC Leopard 1 A5 BR, da maneira como ela é concebida atualmente, supre
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todas as demandas do combate no que se refere à segurança do carro e da guarnição?

b) As modificações realizadas nos modelos similares ao nosso surtiram o efeito 

desejado?

3.2 Análise estatística

Foram confeccionadas  02 tabelas  para  melhor  expor  os  dados levantados por  essa

pesquisa. Em um primeiro momento, foi realizado o ordenamento das munições utilizadas

pelos nossos vizinhos localizados mais ao sul do continente e o armamento no qual essas

munições são empregadas. A segunda tabela versa sobre os níveis de segurança que os SP

oferecem, isto é, o tipo de munição na qual ela é apta a oferecer a proteção. Ao final foi feita a

interpretação  das  duas  tabelas  para  concluir  qual  o  SP  mais  viável  e  sustentável  para

implantação nas nossas VBC.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante o desenvolvimento do referencial teórico foram expostos alguns dos SP mais

utilizados atualmente. Alguns deles caracterizam-se por serem mais baratos tendo em vista

sua simplicidade, é o caso da blindagem gaiola e do Ball and Chain. Suas composições são de

aço puro,  desta  maneira,  é  notório que seria  mais  fácil  e  menos custoso para  o Exército

Brasileiro realizar uma adaptação para a VBC CC Leopard 1 A5 BR. Entretanto, esse SP não

proporciona  segurança  contra  todos  os  tipos  de  munições,  principalmente  em relação  às

munições tipo flecha e, em alguns casos, nas do tipo HEAT.

Os  SP Ativos  apesar  de  possuírem  um  alto  nível  tecnológico,  o  que  os  deixam

consideravelmente  mais  caros,  oferecem um nível  de  segurança  maior.  Essa  segurança  é

obtida a medida que, como já foi exposto anteriormente, as munições são interceptadas antes

do impacto ou descobre-se o engajamento inimigo antes do disparo (SP Ativo SHTORA).

É importante observar que, para adaptarmos um SP Ativo na VBC CC Leopard 1 A5

BR, seria necessário a compra de algum dos sistemas dos países detentores da tecnologia, ou

então o desenvolvimento de uma tecnologia nacional. Cabe salientar que em ambos os casos o

custo,  tanto  da  compra  como  da  pesquisa  científica,  seriam muito  altos  e  demandariam

bastante tempo para a consolidação de um projeto sólido e viável. Contudo, depois que o

projeto fosse concluído a VBC ofereceria um alto nível de segurança e operacionalidade.

Uma  vez  expostas  as  ideias  de  custo  e  tempo  para  implementação  deste  SP,  é

importante avaliar também o emprego destas ferramentas atualmente. No que diz respeito ao

combate convencional, o ideal seria a adoção dos SP Ativos. Essa ideia é sustentada pelo fato

que nestes tipos de combate, a distância de engajamento tende a ser maior, uma vez que os

enfrentamentos acontecem em largas frentes. Por outro lado, quando o combate acontece nos

centros urbanos, cresce o emprego de armamentos portáteis AC como os RPG, que muitas

vezes  são  utilizados  por  elementos  descaracterizados.  Desta  forma,  o  inimigo  consegue

engajar o alvo estando mais próximo, o que por vezes pode dificultar o tempo de reação dos

SP Ativos. Assim sendo, os SP Passivos seriam uma solução mais prática, pois conseguiriam

diminuir o efeito da ação direta na VBC.

Para expor melhor contra quais tipos de munições os SP podem oferecer segurança, foi

confeccionada uma tabela. Dessa maneira fica exposto que os SP se complementam, sendo

necessário pelo menos dois tipos para obter-se uma segurança completa contra a
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vasta gama de ameaças.

Quadro 1 – Avaliação do nível de proteção dos SP em relação as munições mais utilizadas

Sistema de Proteção Ativo/Passivo Munição

Blindagem Céula Passivo Estilhaços, Munições de

baixo calibre, RPG, HESH,

HEAT

Ball and Chain Passivo Estilhaços, Munições de

baixo calibre, RPG,

HEAT(em alguns casos)

Blindagem Gaiola Passivo Estilhaços, Munições de

baixo calibre, RPG, HESH,

HEAT

THROPY Ativo (hard kill) RPG, HEAT, HESH, APDS

SHTORA* Ativo (soft kill) Munições inteligentes

Blindagem Elétrica Ativo (soft kill) RPG, HEAT, HESH
* O SHTORA atua identificando o laser que é utilizado no engajamento dos alvos, ou seja, contra todas as 

munições que utilizam o laser para realizar a mira.

Fonte: AUTOR (2019)

Analisando  o  Quadro  1  é  visível  que  os  SP  passivos  possuem  a  vantagem  de

conseguirem proteger a viatura contra estilhaços e munições de baixo calibre, como 7.62, .30

e .50. A desvantagem reside na deficiência contra as munições cinéticas o que é explicado

pela alta velocidade que elas atingem, podendo chegar 1450 m/s.

Os SP Ativos  oferecem uma proteção mais  efetiva  contra  as  munições  de  energia

química e, em alguns casos, podem ser efetivas contra as munições tipo APDS (Flecha) além

de atuarem contra as munições inteligente o que as coloca a frente dos meios passivos. Sua

desvantagem é a vulnerabilidade contra os estilhaços e as munições de baixo calibre. Essas

ameaças não necessariamente levam perigo o funcionamento do carro mas sim ao próprio SP

que é danificado por não conseguir detectar os calibres baixos.

Entretanto, é importante analisar as ameaças que podemos enfrentar em um possível

conflito com os nossos vizinhos ao sul, onde o emprego de blindados é ideal pelo tipo de

relevo e vegetação. Para melhor analisar esse vetor de estudo foi confeccionado um segundo

quadro comparativo para expor as principais viaturas blindadas utilizadas por nossos vizinhos

(Argentina e Uruguai).
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Quadro 2 – Avaliação dos Veículos Blindados utilizados pela Argentina e Uruguai

Viatura País Munição

VBC CC TAM Argentina HEAT, HESH, APDS

VBC CC M-41C Caxias Uruguai HESH, HEAT

VBR EE-9 Cascavel Uruguai HESH, HEAT
Fonte: AUTOR

Fica evidente que a proteção contra as munições de energia química (HESH, HEAT) é

indispensável visto que todos os veículos blindados mencionados as empregam. Também é

importante o fato de o TAM ser o único entre os estudados a utilizar as munições de energia

cinética. Somando-se estes fatos, pode-se inferir sobre o quadro que, para obter um nível de

segurança completa é indispensável o uso dos SP Ativos uma vez que eles são os únicos que

oferecem segurança contra as APDS.

FIGURA 06 – Tanque Argentino Médio

Fonte: Disponível em http://veiculosmilitaresdomundo.blogspot.com/2015/04/tam-tanque-argentino-medio.html
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FIGURA 07 – VBC CC M-41C Caxias

Fonte: Disponível em http://tecnodefesa.com.br/uruguai-devera-receber-25-carros-de-combate-m-41c-walker-

bulldog-doados-pelo-brasil/

FIGURA 08 – VBR EE-9 Cascavel

Fonte: Disponível em http://tecnodefesa.com.br/exercito-desenvolve-upgrade-para-blindado-sobre-rodas/

No que se refere a utilização dos SP em outros blindados semelhante a nossa VBC CC

Leopard 1 A5 BR o SP que mais foi utilizado foi a blindagem gaiola visto a necessidade de se

defender dos armamentos tipo RPG. Esse tipo de SP foi utilizado tanto na VBC CC Leopard 2
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A6 do Exército Canadense quanto na VBC CC Leopard 2 A5 DK do Exército Dinamarquês.

No caso dos blindados canadenses Leopard 1 C2 foi utilizado um revestimento de

aramida chamado de  Spall Liners. Este revestimento possui um princípio de funcionamento

muito parecido com o da blindagem célula pois ele não impede o dano na viatura, mas sim,

visa proteger a guarnição dos estilhaços provenientes dos impactos na blindagem da viatura.

Cabe ressaltar que ela não protege contra eventuais perfurações.

FIGURA 09 – Funcionamento do Spall Liners

Fonte: Disponível em https://www.innovationintextiles.com/new-twaron-t765-costeffective-spallliner-solution/

O Leopard 1 C2 posteriormente foi substituído pelas  VBC CC Leopard 2 A6 que

foram equipados com a blindagem tipo gaiola, a semelhança da VBC CC Leopard 2 A5 DK

do  Exército  Dinamarquês.  Ambos  os  países  tinham  como  objetivo  proteger-se  dos

armamentos tipo RPG, amplamente utilizados no combate urbano. O RPG configura-se como

o grande desafio da tropa blindado quando o combate acontece em áreas edificadas, onde o

inimigo consegue atuar muito próximo as tropas em questão.
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Ideal para combate urbano, como os ocorridos no sul do Líbano em 2006, quando
tropas de milicianos do Hezbollah combateram carros de combate e outros veículos
blindados israelenses, utilizando mísseis anticarro, alguns antiquados, conseguindo
infringir  perdas  até  então  consideradas  quase  impossíveis,  inclusive  destruindo
moderníssimos Merkava IV. (BASTOS, p. 2)

A VBC CC Leopard 1 A5 BR Possui o mesmo chassi da VBC CC Leopard 1 C2 e 

também possui um sistema de tiro muito similar. Desta maneira, julgando pelas suas 

peculiaridades pode-se concluir que ambos tem um desempenho muito parecido no combate. 

Todavia o Canadá trocou sua VBC para uma mais moderna.

A VBC CC Leopard 1 C2 não proporcionava proteção blindada suficiente e, embora
possuísse poder de fogo para fazer frente ao  Talibã,  o mesmo não ocorreria caso
fosse necessário combater uma VBC mais moderna. Este foi o primeiro argumento
para a aquisição de 100 VBCCC Leopard 2 A4 (Holanda) e 20 VBCCC Leopard 2
A6 (Alemanha). (CANÉPPELE, 2016)

Desta forma, fica claro que a VBC CC Leopard 1 A5 BR provavelmente não seria um

meio de combate seguro para os operadores e que, de fato, os SP seriam uma boa alternativa

para sanar essa deficiência.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para chegar a uma conclusão coerente sobre o tema “A Utilização de Sistemas de

Proteção nos Pelotões de Carros de Combate” foram levantados alguns dados. Com base nos

mesmos, foi baseada a sugestão para a adaptação da VBC CC Leopard 1 A5 BR. Observou-se

que os vetores de análise acabaram se correlacionando de maneiras que foi possível excluir

alguns SP inviáveis, o que direcionou melhor a seleção dos melhores SP para realidade da

nossa VBC.

Entre esses dados estudados, o custo-benefício foi levado em conta. Ao analisarmos

quais seriam os SP mais rentáveis ficou claro que, os Passivos revelaram-se mais viáveis pelo

fato de protegerem a viatura contra uma vasta gama de ameaças. Assim, não seria necessário

um grande investimento em pesquisa ou adquirindo um SP Ativo pronto de outro país.

No que diz respeito a operacionalidade dos SP, a Blindagem Célula foi excluída das

opções  visto  que,  ela  demandaria  mudanças  muito  radicais  na  composição  da  VBC.  No

entanto, a Blindagem Gaiola e o Ball and Chain destacaram-se por serem de fácil instalação

com um retorno muito satisfatório.

Ainda sobre operacionalidade,  no que diz respeito os SP Ativos, tanto o TROPHY

como o SHTORA foram bem avaliados. O TROPHY possui defesa contra todos os tipos de

munições  convencionais  falhando  apenas  contra  as  munições  inteligentes,  que  é  a

especialidade  do  SHTORA.  Entretanto,  o  SHTORA não  protege  contra  o  impacto  das

munições convencionais, mas sim alerta sobre um possível disparo.

Quando analisa-se o poder bélico de nossos vizinhos sulistas conclui-se que em um

enfrentamento hipotético contra o Uruguai um SP Passivo seria o suficiente. Isto se sustenta

pelo fato de seus principais blindados não dispararem a munição tipo flecha (APDS) que

somente pode ser parada por SP Ativos. Entretanto, como a Argentina possui uma VBC capaz

de  utilizar  a  APDS,  fica  claro  que  é  necessário  proteger-se  contra  esse  tipo  de  munição

também.

Levando em consideração as experiências de outras VBC Leopard, é visível que a

Blindagem Gaiola é fator preponderante para a segurança destes meios no combate. Isto é

comprovado pela repetição na adoção do mesmo SP para os modelos tanto do Canadá como

da Dinamarca.  Assim sendo,  é  lógico apontar  a  utilização deste  SP como um sucesso na

plataforma Leopard.

Desta forma, concluiu-se que precisamos nos proteger das seguintes ameaças:
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estilhaços,  munições  de  calibres  baixos,  RPG,  HESH, HEAT e  APDS; e  que  para  isso é

forçoso que se utilize pelo menos dois SP, sendo um deles Ativo e o outro Passivo. Somando-

se a análise do tipo de munição que cada SP está apto a defender, depreende-se que o melhor

SP Passivo é a Blindagem Gaiola ao passo que o Ativo é TROPHY.

Essa escolha é explicada porque, primeiramente, o Ball and Chain oferece segurança

apenas  para  a  parte  da  viatura  localizada  a  retaguarda  da  torre,  já  a  Blindagem  Gaiola

consegue abranger muito mais superfície do blindado. A opção pelo TROPHY justifica-se por

ser um sistema que abrange todas as munições convencionais, diferentemente da Blindagem

Elétrica  que  não  protege  contra  APDS.  O  SHTORA  não  foi  selecionado  por  ter  um

funcionamento mais voltado as munições inteligentes e não contra as convencionais somente

alertando mas não de fato protegendo.

Para  finalizar,  é  indispensável  que  para  adaptar  tanto  a  blindagem gaiola  como o

TROPHY sejam realizados estudos para a correta instalação. No caso do TROPHY é ideal que

se inicie uma pesquisa científica para o desenvolvimento de uma tecnologia nacional.
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