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RESUMO 
 

COMPARAÇÃO DOS BLINDADOS M60 A3 TTS E LEOPARD 1A 5 BR COM OS 

PRINCIPAIS CARROS DE COMBATE DA AMÉRICA DO SUL 

 

AUTOR: Gabriel Cestari Demori 

ORIENTADOR: Ten Cav Anderson Streit de Faria 

Este trabalho teve por finalidade comparar as principais características, possibilidades 

e limitações dos Carros de Combate M60 A3 TTS e Leopard 1 A5, ambos do Exército 

Brasileiro, e os veículos: Tanque Argentino Médio (TAM) da Argentina, Leopard 2 A4 do 

Chile, T-72 B1 da Venezuela e T-55 A do Peru. Esta dissertação teve o objetivo de mostrar a 

adequação dos blindados empregados pelo Brasil, e se esses são capazes de fazer frente às 

viaturas da América do Sul num possível teatro de conflito bélico, levando-se em conta as 

características, possibilidades e limitações de cada um. O desenvolvimento do trabalho se deu 

através de estudos e análises sobre livros, artigos de internet, monografias de estudiosos 

especializados na área de blindados, e manuais que tratam das viaturas em comparação. Nesses 

estudos foram abordados aspectos como armamento principal, proteção blindada, mobilidade 

baseada em artigos, livros e manuais. Concluindo desta forma, que os Carros de Combate 

brasileiros podem fazer frente aos carros T-55 A e TAM. No entanto, o quadro se altera quando 

os carros são comparados comparados aos Leopard 2 A4 e T-72 B1, onde se verifica que não 

estamos completamente aptos às condições combativas, visto que possuímos veículos 

desatualizados, sendo relevante modernizá-los a curto prazo, bem como substituí-los a médio e 

longo prazo por outro tipo de blindado que possua características mais modernas.  

 

Palavras-chave: M60 A3 TTS; Leopard 1A5 BR; Tanque Argentino Médio (TAM). T-72 B1; 

T-55.  



 

 

ABSTRACT 
 

COMPARISON OF THE M60 A3 TTS AND LEOPARD 1A5 TANKS WITH SOUTH 

AMERICA´S MAIN BATTLE TANKS  

 

AUTHOR: Gabriel Cestari Demori 

ADVISOR: Ten Cav Anderson Streit de Faria 

 

This paper aims to compare the main characteristics, possibilities and limitations of the 

M60 A3 TTS and Leopard 1 A5, both vehicles from the Brazilian Army, as well as  the vehicles: 

Argentine Medium Tank (TAM), of Argentine; Leopard 2 A4 of Chile; T-72 B1 of Venezuela 

and T-55 A of Peru. The objective is to find out if the tanks employed by Brazil are able to face 

up to the South American vehicles in a possible conflict situation, regarding characteristics, 

possibilities and limitations. The research was developed through studies and analyses of books, 

articles in the internet, monographys of specialized researchers in the area of armored vehicles 

and manuals that deal with the vehicles in comparison. These studies approach aspects such as 

main gun, armored protection and mobility, based in articles, books and manuals. In that way, 

we concluded that the Brazillian tanks can handle the T- 55 A and TAM. However, the situation 

changes when they are compared to Leopard 2 A4 e T-72 B1, to which we can notice that we 

are not fully able to combat them, due to the fact that our vehicles are outdated, being, in these 

case, relevant to modernize them in short-term, and to replace these cars, in a long or middle 

term, by other more modern tanks.  

 

Keywords: M60 A3 TTS; Leopard 1A5 BR; Argentine Medium Tank (TAM); T-72 B1; T-55. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O tema comparação de blindados tem sido de grande importância atualmente, pois o 

Carro de Combate é o meio nobre de todo exército que o emprega, visto que é o mais utilizado 

em batalhas durante a história dos conflitos globais. As características, possibilidades e 

limitações que mais se destacam no campo de batalha são: o poder de fogo, mobilidade e 

proteção blindada, que foram evoluindo com o passar dos anos. 

No Brasil, os blindados viriam a ser incorporados quando, o então Capitão José Pessoa 

de Albuquerque, fora à França, para adquirir conhecimentos acerca dos Carros de Combate. 

Em seu retorno, foi constatado por ele a importância do blindado, sendo adquirido o Renault 

FT-17, como consequência, já em 1920. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil adquiriu um blindado americano que faria 

parte do efetivo das unidades do exército de Carros de Combate, o M4-Sherman norte-

americano. 

Os próximos blindados incorporados ao Brasil seriam após a Segunda Guerra, com o 

alinhamento Brasil-Estados Unidos, em que este último cedeu ao nosso país os carros da época, 

os M41. Sendo este carro modernizado em território nacional, passando a se chamar M41 C 

Caxias. 

O M41 C Caxias foi substituído somente, em 1997, pela Viatura Blindada Combate 

Carro de Combate (VBC CC) M60 A3 TTS, e, concomitante a essa aquisição, o Brasil também 

estava em processo de compra das VBC CC Leopard 1 A1. Estes seriam substituídos pelos 

Leopard 1 A5 BR anos mais tarde, em 2009, e estão sendo utilizados atualmente pelo Exército 

Brasileiro. 

Por conta do ano de surgimento dos CC M60 A3 TTS e Leopard 1 A5 BR (pois foram 

criados em 1978 e 1983, respectivamente) nota-se que, no Brasil, há uma defasagem quanto 

aos seus blindados, visto que são antigos. Este fator, por sua vez, acaba por expor os carros do 

Exército Brasileiro (EB), a condições de desvantagem, afinal, os carros mais modernos detêm 

melhor tecnologia e, assim, mais recursos para melhor combater. 

Surge então o questionamento, diante do quadro de constantes evoluções, no campo de 

tecnologias militares, se os Carros de Combate brasileiros são adequados para atuar, se 

necessário for, em ambientes de combate moderno, sem necessariamente serem considerados 

obsoletos e, por essa razão, serem considerados alvos fáceis frente às possíveis e inúmeras 

ameaças.   
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Esta pesquisa justifica-se pelo fato de que o Brasil deve estar sempre preparado para 

atuar frente a qualquer problema ou conflito, sendo interno ou externo à nação, que possa vir a 

ocorrer.  

Para que seja verificada a aptidão dos Carros de Combate brasileiros, a pesquisa visa 

compará-los nos quesitos mobilidade, potência de fogo e proteção blindada, com os Carros de 

Combate da América do Sul. Delimitamos, pois, os países e os carros: Brasil, M60 A3 TTS e 

Leopard 1 A5 BR; Argentina, TAM; Chile, Leopard 1 A4 CHL; Venezuela, T-72 B1 e Peru, 

T-55A. Equador e Uruguai não entrarão na pesquisa, pois o primeiro detém do mesmo carro do 

Peru, e o Uruguai possui o Tiran 67, uma variação do T-55. 

Outros países do continente que possuem blindados (como Paraguai e Bolívia), não 

entrarão no presente estudo por conta de seus blindados de 1º geração, sendo muito mais 

antigos. Além disso, Colômbia, Suriname e Guiana não possuem Carros de Combate em suas 

fileiras de exército. 

O objetivo geral da pesquisa é realizar uma análise comparativa no que tange 

características, possibilidades e limitações entre as viaturas do Exército Brasileiro e as dos 

países da América do Sul. 

A partir dos objetivos gerais, elencamos os objetivos específicos, que foram: levantar 

os dados dos carros blindados dos países desenvolvidos, comparando as características, 

possibilidades e limitações dos Carros de Combate M60 A3 TTS e Leopard 1 A5 BR, do Brasil; 

Tanque Argentino Médio (TAM), da Argentina; Leopard 2 A4 CHL, do Chile; T-72 B1, da 

Venezuela; T-55A, do Peru e, a partir dessa análise, identificar se as Viaturas Blindadas de 

Combate (VBC) brasileiras estão condições de, no mínimo, igualdade em combate. 

Agregamos fontes específicas para enriquecimento do trabalho, tais como manuais, 

livros, e artigos científicos; sendo, em grande maioria, escritos por militares ou estudiosos sobre 

assuntos militares. 

A pesquisa se organiza da seguinte forma: na Introdução, apresentamos ao leitor a 

delimitação do principal assunto tratado, seguindo pela parte histórica de como surgiram os 

carros blindados no Brasil; em seguida expomos os Objetivos do trabalho, com conceitos 

importantes acercas das características que serão usadas como forma para a Conclusão da 

pesquisa e o embasamento para tal, que serão apoiados pelas Referências. 

Para a construção do capítulo, foram consultados os livros: “Achtung, Panzer!”, de 

Heinz Guderian; “Blindados do Brasil”, de Expedito Carlos Stephani Bastos, bem como os 

artigos científicos de Alex Mesquita, “Uma discussão sobre a formulação conceitual dos meios 
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blindados”, e o trabalho de conclusão de curso, “A evolução dos carros de combate na cavalaria 

do Exército Brasileiro”, de Guilherme Alberti Bressan. 

Após isso, seguiremos para o capítulo 2, o Referencial Teórico- Metodológico, que foi 

subdividido em Revisão Da Literatura e Antecedentes Do Problema, onde será tratada a história 

dos blindados, com o intuito de verificar sua constante modernização, voltando as atenções para 

o tema principal do trabalho. Outra subdivisão é o Referencial Metodológico, destinado aos 

métodos os quais o trabalho foi realizado, sendo subdividido ainda, em Tipo de Pesquisa e 

Métodos de Pesquisa. 

No Capítulo 3 (três) tratamos dos blindados brasileiros, com os dois subcapítulos 

destinados a eles, compreendendo o M60 A3 TTS e o Leopard 1 A5 BR, expondo seus 

históricos, potência de fogo, proteção blindada e mobilidade. Para tal, foram consultados 

manuais específicos como: o IP 17-84, do M60 e o Caderno de Instrução do CIBld, referente 

ao Leopard 1 A5 BR. 

Na sequência, no Capítulo 4 (quatro), tem-se a apresentação dos blindados da América 

do Sul, seguindo a seguinte ordem: TAM, Leopard 2 A4, T-55A e T-72 B1, sendo realizado os 

mesmos procedimentos do capítulo anterior. Como fonte de consulta principal de cada carro 

temos, respectivamente: o trabalho “El Tanque Argentino Mediano (TAM)” de Marcelo Javier 

Rivera; O artigo “Leopard 1 A5 vs Leopard 2 A4: Análise Comparativa”, de Daniel Bernardes 

Annes; “Soviet T-55 Main Battle Tank”, obra de James Kinnear e Stephen L. Sewell e “T-72 

Main Battle Tank 1974–93” de Steven Zaloga. 

Com isso, o capítulo 5 (cinco) é referente à comparação dos blindados estrangeiros em 

relação aos brasileiros, por meio de confrontação dos dados expostos anteriormente, 

verificando se nossos carros estão em condição de vantagem ou desvantagem. Com esses dados, 

chegamos a Resultado e Discussões, o Capítulo 6, o qual é de fundamental importância para a 

resposta do problema. 

Ao final de todo esse processo, nos encaminhamos para o Capítulo 7 (sete) com a 

conclusão do problema exposto no trabalho, respondendo assim, se nossas VBC CC estão aptas 

a combater os carros da América do Sul, bem como possíveis soluções. E as Referências, que 

englobarão todas as fontes de consulta que serviram de base para este trabalho. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

2.1.  REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

 

Com o intuito de unir as publicações acerca de características, possibilidades e 

limitações dos Carros de Combate analisados, encontramos manuais, artigos científicos, livros, 

monografias anteriores e materiais disponibilizados na internet, que contribuíram para a 

conclusão do trabalho. 

Para melhor compreendermos a importância do blindado para uma nação, faz-se 

necessário que seja feita uma revisão histórica acerca deles. 

A Primeira Guerra Mundial foi marcada por uma fase estática, em que os combatentes 

de ambos os lados tinham grande dificuldade de conquistar territórios inimigos, bem como de 

ter avanços significativos sobre as chamadas “terras de ninguém”, fazendo com que a guerra 

fosse também chamada Guerra de Trincheiras. Foi criado, assim, um meio que fosse possível 

fazer frente aos problemas de mobilidade que a guerra trouxera, o Carro de Combate.  

Na batalha de Somme o chamado Mark 1 foi definitivo para conseguir avançar por 2 

(dois) quilômetros à frente, considerado um grande avanço para a época, e resultando na 

conquista de um objetivo que faria total diferença para a batalha, o ansiado bosque de Foureaux 

(GILBERT, 2017, p. 401). 

Após a Primeira Guerra, houve o período de entre guerras, em que muitos países 

estagnaram quanto a modernização e estudos aprofundados dos blindados (OLIVEIRA, 2014), 

fato esse não observado em países como Alemanha e Rússia, sendo que, os russos já estavam 

bem avançados nas produções de blindados. De acordo com Santos (2011), os Russos já faziam 

isso antes do início da Segunda Guerra e, inclusive, compartilhavam segredos tecnológicos de 

produção com os alemães nessa época.  

Essa estagnação dos países acabou por refletir na Segunda Guerra Mundial, visto que 

Inglaterra, França e Estado Unidos apresentavam dificuldades de destruírem, com suas VBC 

da época, os Panzers alemães. Outra vantagem para os alemães, estava em sua constante 

modernização no decorrer da Segunda Guerra. Segundo Civita (1986), dessa constante 

modernização a Alemanha tinha um Carro de Combate capaz de enfrentar todos os demais 

carros feitos até então. 

Findada a guerra, o mundo caminhava para um período marcado pela corrida 

armamentista de dois blocos muito bem definidos. Essa corrida armamentista caminhou 
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juntamente com os conflitos armados. Neste período, o uso dos blindados foi usado em grandes 

proporções, inclusive em situações em que o terreno era pouco favorável ao uso deles. Isso se 

confirma por Santos (2011): 

 

“Por ocasião da Guerra da Coréia (1950-1953), o estudo realizado por oficiais americanos 

concluíra que o terreno daquele teatro de operações apresentava-se como impeditivo para 

blindados. Entretanto, logo nos primeiros embates, os norte-coreanos utilizaram na vanguarda 

de suas penetrações o CC T-34, surpreendendo as forças da ONU. Esse acontecimento levou a 

uma reformulação tática pelo Exército dos EUA.  

[...]Sendo assim, deduz-se que, nenhuma força armada envolvida nos conflitos do período em 

tela renunciou à utilização de blindados, mesmo em condições de terreno bastante adversas. 

Certamente que alguns princípios de emprego forma revistos. Além disso, houve intenso 

desenvolvimento técnico e tático, motivado pela necessidade de sobrevivência das guarnições 

expostas aos mísseis AC, bem como a adaptação aos cenários urbanos e à natureza dos conflitos 

nos quais os blindados passaram a tomar parte.” 

 

Conforme exposto, os blindados foram se modernizando e evoluindo no decorrer do 

tempo. Se torna importante, portanto, classificá-los em gerações para melhor estudá-los e saber 

as mudanças mais marcantes frente seus antecessores (MESQUITA, 2019). Para Hilmes 

(1983), os blindados têm três gerações principais e três intermediárias, tendo como referência 

a Segunda Guerra Mundial. 

 

“Ele considera, em linhas gerais que, a primeira geração contempla CC influenciados por 

projetos da Segunda Guerra Mundial, principalmente o T-34 e o tanque Panther, alemão. A 

segunda geração, por conta das armas nucleares táticas, contemplou CC com proteção NBC; 

na maioria das versões; dispositivos de visão noturna ativos (infravermelho); canhão 

estabilizado; e pelo menos um sistema mecânico de controle de incêndio. A terceira geração é 

determinada pelo uso de dispositivos de visão noturna passivos (na maioria termais), sistemas 

digitais de controle de tiro e blindagens especiais (compostas).” (MESQUITA, 2019) 

 

Tem-se uma tabela referente aos blindados do Exército Brasileiro (EB), para elucidar 

melhor essa classificação: 
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Tabela 1 - Geração dos blindados 

 

Fonte: Mesquita (2019) 

O Brasil, por sua vez, acompanhou, a evolução dos blindados no decorrer de sua 

história. Sendo o primeiro país da América do Sul a operar um carro de combate, o Renaut Ft, 

adquirido no período entre guerras, no ano de 1921. Entretanto, de acordo com Bastos (2011), 

foi o Fiat-Ansaldo, veículo mais moderno, adquirido em 1938, que foi o marco para que o Brasil 

definitivamente passasse a implementar o uso de blindados.  

Tendo em vista o período histórico na qual a nação se encontrava, por conta da Missão 

Francesa, os carros eram provenientes deste mesmo país europeu. Já na época da Segunda 

Guerra Mundial, os equipamentos e doutrina passaram a ser, predominantemente, norte-

americanos, segundo Bressan (2016).  

Com isso, os CC que surgiram foram carros modernos para a época, chegando a 

velocidades consideráveis, e com canhões que chegavam a 75mm, tais quais os blindados M3 

Lee / Stuart e M4 Sherman (BASTOS, 2011, p. 101). É possível notar que o Brasil foi calcando 

em sua doutrina ideais relativos ao pronto emprego, e reflexo disso tem-se a constante 

preocupação de modernizar os equipamentos das Forças Armadas. 

Posteriormente, na década de 60, os carros M3 e M4 foram substituídos pelo M41, 

modernizados no país por um programa nacional da década de 70, surgindo então o M41 C 

Caxias. Este, por sua vez viria a ser sucedido apenas 37 anos depois, pela VBC CC M60 A3 

TTS, modelo americano, com capacidades combativas bastante modernas, não só para época 

de sua criação, em 1978, como também quando fora adquirido pelo Brasil. 
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Segundo Bressan (2016), o M60 A3 TTS passou a ser elevado à categoria de melhor 

carro da América do Sul, vindo a ser superado apenas dez anos depois, pelos Leopard 1 A5 BR, 

e o Leopard 2 A4 CHL. 

Quanto aos veículos alemães, o Brasil adquiriu, quase que concomitante ao M60, o 

Leopard 1 A1, e este, fora trocado por uma versão melhorada e mais moderna, o Leopard 1 

A5BR, usado atualmente. (BASTOS, 2011, p. 444) 

Com isso, podemos concluir que o Brasil não deixou em nenhum momento de se 

preocupar com sua capacidade combativa, principalmente no que se refere ao seu meio mais 

nobre, o blindado, vindo a modernizá-lo e trocá-lo sempre que necessário. 

Dessa forma, podemos verificar que os CC, desde seu surgimento até os conflitos atuais, 

são de extrema importância para as forças terrestres e continuam tendo um papel relevante no 

poder dissuasório de um país. Confirmando assim a importância do assunto abordado neste 

trabalho 

Segundo Veras (2015): “No combate moderno, a ação de unidades de carros de combate 

com poder superior ao inimigo (Ini) tem se mostrado fator preponderante para a vitória”. E para 

alcançar essa superioridade é preciso acompanhar as evoluções que vêm à tona no decorrer dos 

anos. 

Levanta-se então o problema de que os blindados usados pelo Brasil, atualmente, estão 

ultrapassados. E diante da situação em que o Brasil dispõe de importância geopolítica, 

principalmente na América do Sul, surge o questionamento: “Os blindados usados pelo EB 

podem fazer frente, em um possível teatro de conflito bélico, aos dos países da América do 

Sul?”. 

 

2.2.  REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 

 

2.2.1.  Tipo de Pesquisa 

 

A presente pesquisa é do tipo Qualitativa Bibliográfica, com observações sistemáticas 

de fontes como manuais, artigos científicos, monografias, bem como livros de autores 

renomados, pesquisadores e profissionais da área. Inclusive, houve consulta em sites da 

internet, voltados para assuntos militares, com o intuito de verificar dados pertinentes de alguns 

Carros de Combate. 
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A pesquisa dessas fontes foi faseada da seguinte maneira: levantamento dos dados 

técnicos, seleção de itens relevantes à pesquisa, leitura das fontes tomadas como base, 

fichamento delas, argumentação dos dados levantados e discussão acerca deles. 

Dentro dos parâmetros de comparação, foram levantados dados acerca de 

características, possibilidades e limitações, que compreendem histórico, potência de fogo, 

proteção blindada e mobilidade. 

Para compreendermos melhor o que será comparado, a definição de alguns conceitos 

importantes acerca das características, possiblidades e limitações, das viaturas se torna 

necessária. Para tal, recorremos ao manual C 2-1: Emprego da Cavalaria que traz à luz os 

conceitos: 

(1) Mobilidade – A elevada mobilidade é decorrente, principalmente, de sua 

organização, de seus carros de combate, de suas viaturas blindadas e de seu sistema 

logístico móvel. Esta característica permite grande rapidez nas ações, na dispersão e 

concentração, no engajamento e desengajamento ou, ainda, no deslocamento de uma 

área para outra. 

(2) Potência de fogo – A elevada potência de fogo é dada pela capacidade de 

estocar munição e pela quantidade e variedade de seu armamento coletivo: canhões 

dos carros de combate; mísseis, canhões sem recuo e lança-foguetes anticarro; 

morteiros pesados e médios; lança- granadas e metralhadoras. 

(3) Proteção blindada – A proteção blindada de suas viaturas blindadas contra 

fogos de armamento leve e fragmentos de granadas de morteiros e de artilharia, 

permite a realização do combate embarcado. (BRASIL, 1999) 

 

De posse dessas informações, seguimos o seguinte procedimento acerca dos blindados 

em estudo: Seu histórico, visando contar sua criação, bem como a aquisição do carro pelo país 

sul-americano. A potência de fogo, detalhando quantos milímetros tem o canhão, bem como 

seu nome técnico; seu alcance máximo e de utilização; seu Sistema de Controle de Tiro, alcance 

do tiro em condições de pouca luz e seu armamento secundário. 

Quanto à proteção blindada, englobamos tipo de blindagem, sua blindagem de proteção 

e a adicional, caso houvesse, e disso expor sua espessura. E, por fim, sua mobilidade, sendo 

dividida em tática, uso em combate, e estratégica, uso em estradas e ferrovias; ademais, sua 

relação peso-potência, motor e peso sob o solo foram relevados. 

 

2.2.2.  Métodos 

 

O trabalho foi realizado pelo método Hipotético, voltando à premissa de que os 

blindados brasileiros precisam estar aptos para combater; Histórico, visando a evolução dos 

blindados na história do mundo, bem como na do Brasil; e Comparativo, ao ser realizado a 

comparação dos Carros de Combate. 
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O desenvolvimento foi realizado pela seleção de informações, coletadas a partir de 

fontes confiáveis, destinadas a reforçar a parte teórica do trabalho. 

A presente pesquisa se insere na linha militar bélica, mais precisamente quanto ao uso 

e emprego de blindados e referente à área de doutrina da Força Terrestre.  

Traremos à tona os blindados brasileiros M60 A3 TTS e Leopard 1 A5 Br, e suas 

características, abrangendo seu histórico de surgimento, tanto no mundo quanto no Brasil, e 

suas características, possibilidades e limitações. 
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3.  CARROS DE COMBATE BRASILEIRO   

 

3.1.  M60 A3 TTS 

 

Figura 1- M60 A3 TTS 

 
Fonte: defesanet.com.br/tank/noticia/27641/Novas-Atualizacoes-da-VBCCC-M60/ 

 

3.1.1.  Histórico 

 

O CC M60 é um blindado de 2º geração, e foi criado pelos Estados Unidos da América 

(EUA), na década de 60, com a finalidade de modernizar suas fileiras do exército, e fazer frente 

ao mais novo blindado da época, o T-55, criado pelos soviéticos durante a Guerra-Fria. 

Ele foi usado em diversos conflitos importantes da história, tais como guerra do Yom 

Kippur, Vietnã e na Guerra do Golfo, se mostrando extremamente eficaz durante a operação 

Tempestade do Deserto.  

Após diversas modernizações, o CC M60 vem compondo as fileiras de exércitos até os 

dias de hoje, principalmente por países que constantemente se veêm empregados em operações 

reais, tais como Turquia e Israel. 

Essas modernizações foram realizadas em muitas tentativas de melhorar a capacidade 

combativa do carro, até chegar ao blindado que conhecemos atualmente. As primeiras delas 

foram materializadas pelo M60 A1, que teve sua blindagem melhorada, bem como sua torre 

expandida; e por conseguinte surgiu o M60 A2, porém foi um fracasso e, com isso, foi 

convertido em A3, juntamente com os A1. 

 O M60 A3 TTS (Tank Thermal Sight), foi evoluído com lançadores de fumígenos, 

telêmetro laser, para facilitar a aferição de distâncias em seus disparos, computador de tiro M21 
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e a visão termal, ao qual leva seu nome, fazendo vistas em alvos sob chuva, névoa ou poeira 

(BASTOS, 2011). 

De acordo com seu manual, tem-se uma visão mais oficial do que é o carro no quesito 

modernização: 

“A VBC M60 A3 TTS é o modelo mais recente da família do CC M60, de origem 

norte-americana. Esta última versão foi dotada de um sistema de observação e 

pontaria que usa a visão termal em seus sistemas de pontaria. Tal inovação, aliada à 

capacidade de destruição de seus armamentos, deu a este CC excepcional letalidade e 

capacidade de sobrevivência no campo de batalha moderno” (BRASIL,2002). 

 

O Brasil adquiriu o M60 no ano de 19971, com a finalidade de substituir os blindados 

M41 C, de 1º geração. Recebeu sua versão A3 TTS, que mobiliou os regimentos de cavalaria 

do país na época, os Regimentos de Cavalaria Blindado (RCB) e os Regimentos de Carros de 

Combate (RCC).  

Os Estados Unidos emprestaram os blindados por um determinado período, por um 

custo de doze milhões aos cofres públicos, quando atingido o vencimento do contrato, as 

viaturas em vez de devolvidas foram doadas, e hoje em dia residem em Campo Grande (MS), 

no 20º RCB (BASTOS, 2011, p.431) (SILVA, 2019). Entretanto permanecemos com este CC 

da mesma forma até hoje, sem programas confirmados quanto à sua modernização. 

O M60 foi escolhido a partir do abandono, por parte do Brasil, em nacionalizar seus 

próximos blindados, entre eles o Osório, por razões políticas. O abandono, para Bastos (2011), 

acarretou na falência da empresa Engesa, responsável pelos mais variados projetos aumentando, 

por conseguinte, a dependência em material bélico estrangeiro.  

 

3.1.2.  Potência de Fogo 

 

O armamento principal de um Carro de Combate é seu canhão, e por isso é o meio nobre 

da cavalaria. Seu canhão é de 105 mm, chamado de M68, podendo utilizar-se de munições que 

seus antecessores não poderiam usar, aumentando sua capacidade combativa e operacional. De 

acordo com o manual da VBC: 

 

“O armamento principal da VBC-CC M60 A3 TTS é o Can 105 mm M68, que utiliza 

vários tipos de munição e pode destruir veículos blindados inimigos, fortificações, 

tropa, alvos materiais e aeronaves. Possui a vantagem de variar a inclinação de -10º a 

20º”. (BRASIL, 2002) 

 

                                                 
1 1997 foi o mesmo ano em que os EUA retiraram os seus M60 em favor dos M1 Abrams, tornando-os o 

novo blindado orgânico do país. 
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A principal vantagem em se ter a inclinação dessa magnitude, é materializada em 

operações defensivas e em movimentos retrógrados, pois as VBC deverão ocupar posições 

elevadas em relação às forças oponentes, para, dessa forma, abatê-las mais facilmente sem se 

expor tanto em cima da cota. Para Santos e Junior (2009), “a inclinação do canhão do M60 A3 

TTS, de -10º a 20º se torna fator positivo para operações defensivas, em que o blindado está, 

normalmente, em posição mais elevada que o inimigo.”. 

O alcance máximo do canhão é de 4000 metros de distância. Ademais, o computador de 

tiro oferece à guarnição alta expectativa de impacto no primeiro disparo, acertando alvos 

inclusive em movimento. Ao se comparar com o Leopard 1 A5 BR equivale-se ao EMES 18. 

Santos e Junior (2009), confirmam: 

 

“O sistema de condução de tiro do M 60 A3 TTS permite o engajamento de alvos com 

muito boa precisão, inclusive na situação de alvo e carro em movimento. 

Tecnologicamente, se equivale em época de produção ao sistema EMES 18 da VBC 

Leopard 1 A5.” 

 

Inclusive, seu equipamento de visão termal permite que seu disparo, durante o período 

noturno, atinja alvos a uma distância máxima aproximada de 2500 metros.  

O armamento secundário também é de suma importância para um Carro de Combate, 

tendo em vista que protege a tripulação contra tropas a pé e veículos aéreos, como helicópteros. 

O M60 A3 TTS, possui para tal, a metralhadora coaxial M240, solidária ao canhão, de calibre 

7,62 mm e a antiaérea M85 .50.  

 

3.1.3.  Blindagem 

   

A blindagem do M60 A3 TTS não é a mesma de sua versão original, conforme mostrado 

em seu histórico, porém foi melhorada em espessura, sendo inclusive, considerada como de 2º 

geração, ou seja de face endurecida, de espessura máxima de 120 mm, sendo, de acordo com 

Santos e Junior (2009), o CC mais bem protegido que a maioria dos carros da América do Sul.  

De acordo com seu manual, definimos como é feita a placa da blindagem de face 

endurecida e quão difícil e dispendioso é soldá-la: 

 

“As blindagens de face endurecida resultaram da observação da influência da dureza 

na resistência à penetração de uma blindagem. Existe um compromisso entre dureza 

e tenacidade para obtenção de um comportamento otimizado da blindagem. Uma 

maneira encontrada para conjugar resistência à penetração e tenacidade é fazer com 

que a dureza da chapa de aço da blindagem diminua ao longo de sua espessura, tendo 
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o seu valor máximo na face externa da viatura. A 1ª solução foi o tratamento térmico 

da superfície (processo da têmpera superficial ou cementação). Apresentou êxito 

contra pequenos calibres, porém pouca proteção contra munição carga oca e de 

energia cinética. Utilizada nas viaturas Urutu e Cascavel. A 2ª solução foi unir 

metalurgicamente, via laminação, duas chapas de aço com características químicas 

diferentes, a externa extremamente dura (mais resistente) e a interna macia (mais 

tenaz), graças ao diferente teor de carbono. Elevou-se a proteção contra Mun carga 

oca e de energia cinética. A desvantagem desta solução é a má soldabilidade das 

chapas, uma vez que para poderem ser endurecidas a níveis de até 60 HRC, necessitam 

teores de carbono de aproximadamente 0,30%, o que as torna altamente suscetíveis 

ao trincamento durante o processo” (BRASIL, 1996). 

 

3.1.4.  Mobilidade 

 

O M60 possui uma trafegabilidade reduzida em relação a muitos blindados da América 

do Sul, principalmente graças ao seu motor, dimensões, peso e relação peso-potência2.  

O motor do blindado, de 750 HP (Horse Power)3, lhe confere velocidades de até no 

máximo 48 km/h via estrada e 30 km/h em terrenos desfavoráveis. Possui ainda, uma autonomia 

de 400 km, e peso-potência de 14 hp/ton. 

Ademais, o peso do CC, aprestado e pronto para o combate, gira em torno de 52 

toneladas, fazendo-o necessitar de pontes classes 55 para sua transposição. Isso acaba 

dificultando seu uso, tendo em vista que a mobilidade se torna restrita, principalmente quando 

nos referimos a mobilidade estratégica, realizada em malhas ferroviárias e rodoviárias. Ainda 

segundo Santos e Junior (2009), sua silhueta demasiada expositiva o faz, não somente mais 

fácil de ser engajado, como também o torna de difícil transporte por ferrovias, pois a chance de 

colidir com tuneis e obstáculos laterais é grande. 

Uma vasta rede ferroviária, bem como estradas e túneis, são a base para o deslocamento 

de blindados pelo Brasil. 

  

                                                 
2 Peso potência é a potência que o motor realiza em relação do seu peso. Quanto maior o valor, melhor 

será o desempenho do motor e, por conseguinte, do blindado. 
3 Horse Power é uma medida de potência utilizada, normalmente, em motores estrangeiros. Já no Brasil 

usa-se o sistema de medida cavalo vapor. 1HP equivale a 745,7 Watts, e 1 CV equivale a 735,5 Watts. 
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3.2. LEOPARD 1 A5 BR 

 

Figura 2 – Leopard 1 A5 Br 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.defesanet.com.br/leo/noticia/30878/Consideracoes-sobre-a-eventual-compra-de-carros-de-

combate-em-substituicao-ao-Leopard-1-A5-BR/. Acesso em: 06 Jun. 2020. 

3.2.1.  Histórico 

 

A família Leopard foi criada na década de 60 na Europa, mais precisamente na 

Alemanha Ocidental. Através do chamado projeto Leopard que mobiliou vários países 

europeus com o carro de combate. 

Com o passar do tempo, inevitavelmente, o veículo teve de ser modernizado e assim 

passou a ser chamado Leopard 1 A1. As principais mudanças estavam no novo sistema de tiro, 

que permitia uma melhor estabilização da torre, e a aptidão para atingir alvos em movimento. 

A blindagem, por sua vez, foi reforçada pela adição da saia lateral para proteger os trens de 

rolamento. 

Na mesma época em que o Brasil adquirira seus noventa M60, houve a aquisição de 

cento e vinte e oito blindados Leopard 1 A1, da Bélgica, mobiliando os Regimentos de Carros 

de Combate (RCC). Dessa forma os Carros de Combate Principal, Main Battle Tank (MBT), 

passaram a ser os Leopard e o M60. 

Entretanto, a aquisição dos Leopard 1 A1 se mostrou pouco proveitosa ao Brasil, tendo 

em vista que não havia aval para adquirir peças de manutenção, pois vinham do país distribuidor 

original, a Alemanha. Isso resultou na inoperação gradual dos CC, por falta de manutenção 

(BASTOS, 2011, p. 443). 
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Tendo em vista a falta de estratégia na aquisição dos primeiros Leopard, o Brasil se viu 

somente com os blindados M60 em eficiente operação. Com isso, na época entre 2009 e 2012 

foram adquiridos lotes de CC Leopard 1 A5, provenientes da empresa alemã Krauss Maffei, 

que viriam, por fim, a substituir os A1. Além disso, foi firmado um contrato que não somente 

abrangia os blindados, mas sim outros serviços relacionados à manutenção do carro, mostrando 

que o erro do primeiro Leopard não se repetiria. O caderno de instrução do Leopard 1 A5 BR, 

explica esse fato: 

“Prestação de serviços de assistência técnica para a execução da manutenção 

preventiva e corretiva em veículos blindados e em equipamentos adquiridos junto ao 

governo alemão, dentro do Projeto Leopard 1, bem como a manutenção de itens 

reparáveis e o fornecimento de todos os materiais necessários à execução desses 

serviços.” (BRASIL, 2011, p. 1). 

 

Os novos Leopard contavam com atualizações que se mostravam altamente eficazes em 

combate. Além dessas atualizações, o mesmo veículo recebido foi modificado para o Brasil, se 

chamando assim Leopard 1 A5 BR. De acordo com Bressan (2016): “Sua denominação passou 

a ser Leopard 1 A5 BR, com a introdução de um novo sistema de extinção de incêndio, baseado 

em nitrogênio, e do novo sistema de comunicação israelense Tadiran.” 

Pode-se dizer que o Brasil modificou grandemente sua capacidade operacional com a 

aquisição desse novo blindado. Ademais, não somente o carro fora adquirido, como também 

todo um pacote logístico, bem como simuladores, que viriam a ser usados na formação de 

operadores nos Centros de Instrução de Blindados (CIBlind), garantindo que o problema do CC 

anterior não viesse a se repetir. 

 

3.2.2.  Potência de Fogo 

 

O Leopard 1 A5 BR possui um canhão de 105 mm, do tipo raiado, com 28 raias a direita, 

L7 A3 da empresa britânica Royal Ordenance. Atira a um alcance máximo de 4000 metros de 

distância. (ANNES, 2012) 

Para alcançar um disparo efetivo, conta-se com o Sistema de Controle de Tiro EMES 

18, um computador de tiro que confere aferição de distância de alvos precisa, e alta capacidade 

de impacto no primeiro disparo para distâncias de até 2500 metros, correspondendo ao alcance 

útil do carro. (BRASIL, 2009, p. 109 e 206) 

O sistema EMES-18, por sua vez, está entre as atualizações mais relevantes do Leopard 

1 A5 BR, um SCT mais eficiente que seus antecessores; visão noturna que podia ser 

compartilhada tanto pelo atirador quanto pelo comandante do carro, de maneira simultânea; e 
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capacidade de usar munições mais potentes que o A1. De acordo com Bastos (2011, p. 444), 

entre as munições estava a chamada super-flecha, munição com o mesmo princípio da flecha, 

porém com maior poder de penetração, inclusive podendo perfurar toda e qualquer blindagem 

atualmente.   

O EMES-18 permite ao veículo também atirar em alvos estáticos ou em movimento, 

estando a VBC parada ou em alta velocidade. O sistema inclusive funciona em 4 níveis. 

O sistema noturno chamado de Dispositivo de Imagem Termal (DIT), por sua vez, 

permite engajar alvos com alta precisão a distâncias de 1800 metros, em locais com pouca ou 

nenhuma visibilidade. 

Ademais, o tubo possui alguns elementos de suma importância para seu correto e efetivo 

funcionamento, compreendendo a camisa térmica, envolto ao tubo, com a finalidade de isolar 

a parte metálica da área externa.  

Dessa forma, após o disparo, ocasionando, naturalmente, o aumento interno da 

temperatura do canhão, a camisa térmica impede que este entre em contato com o exterior que, 

por ventura se encontrará com a temperatura mais baixa, evitando uma envergadura do tubo e, 

por conseguinte, evitando alterações nos demais disparos que poderiam vir a serem realizados 

e na própria estrutura do canhão. (BRASIL, 1996) (REIS, 2018) 

Como armamentos secundários temos 2 (duas) metralhadoras, sendo a coaxial, solidária 

ao canhão a MG3 A1, e a antiaérea, MG 3, ambas de calibre 7,62 mm. 

 

3.2.3.  Blindagem 

 

A blindagem do Leopard 1 A5 BR é muito semelhante ao M60 A3 TTS, ou seja, também 

de segunda geração, do tipo face endurecida. Porém, detém de uma blindagem adicional, 

espaçada em sua torre e saia lateral, cuja função é a proteção dos trens de rolamento. Portanto, 

o Leopard possui 2 tipos de blindagem em todo o seu conjunto.  

Quanto à blindagem espaçada temos um conceito um pouco diferente da face 

endurecida, a qual pela posição da blindagem mais externa, esta quando atingida pela munição, 

se deforma de tal forma que obriga o projetil a dissipar sua força, e se fragmentar, de modo a 

causar menos dano à blindagem principal. De acordo com o manual de blindagens do CIBld, 

temos um conceito mais técnico acerca dela:  

 

“As blindagens espaçadas possuem forte ligação do seu desempenho com fatores 

geométricos e de composição espacial, elas são fabricadas através da montagem de 

chapas de aço relativamente finas distanciadas na frente da blindagem principal, onde 
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se consegue a deflexão de projetis de pequeno calibre, de forma que estes atinjam a 

blindagem principal num ângulo menos favorável à penetração. Este tipo de 

blindagem foi largamente empregado nas viaturas blindadas de alumínio de infantaria 

desenvolvidas nos Estados Unidos, para aumentar a proteção das laterais da 

blindagem. Além de defletir projetis de pequeno calibre, também aumentam a 

proteção contra as cargas ocas, detonando-as fora da blindagem principal. Este 

sistema, bastante simples, realizava o acionamento prematuro da espoleta do projétil 

de carga oca, ainda em contato com a primeira chapa. Ao ser acionado, o projétil 

desencadeava o jato de metal na primeira chapa e, conseqüentemente, o efeito deste 

mesmo jato, ao atingir a blindagem propriamente dita, tinha perdido boa parte do seu 

poder de penetração, além de ter a tendência de dispersar-se nos espaços livres entre 

a chapa inicial e a blindagem propriamente dita. A blindagem espaçada também foi 

considerada eficaz contra munições de alto explosivo (HESH), evitando que 

explodissem em contato direto com a blindagem principal. As blindagens espaçadas 

passaram também a ser utilizadas como saias de proteção, porém, com a melhoria da 

performance das cargas ocas, esta aplicação tornou-se menos eficaz, uma vez que a 

distância na qual podem ser fixadas na lateral não foi suficiente para reduzir a 

penetração da carga oca, além do fato de que foram desenvolvidas cargas ocas de 

dupla ação” (BRASIL, 1996). 

 

Um diferencial marcante entre as blindagens dos CC brasileiros está quanto a sua 

espessura. A do Leopard é mais fina, sendo 70 mm frontalmente, e 35 mm lateralmente. 

 

3.2.4.  Mobilidade 

 

 O Leopard 1 A5 BR possui um motor MTU MB 838 Ca M 500, o que confere ao 

blindado um total de 830 hp. Dessa forma, o carro consegue atingir velocidades de até 65 km/h 

em estradas e 45km/h em terrenos desfavoráveis, proporcionando uma autonomia de 450 km. 

(ANNES,2012) (SANTOS E JUNIOR, 2009).  

Verifica-se, que a mobilidade em terrenos desfavoráveis se torna bastante relevante, 

afinal, a maioria dos combates entre blindados são nesses tipos de terreno.  

 Quanto ao seu peso, gira em torno de 42 kg, favorecendo muito sua passagem através 

pontes, sendo requisitadas as de tipo 45, segundo Santos e Junior (2009). As pontes 45, são de 

pequena capacidade e muito comuns em áreas rurais do país. Ademais, seu peso favorece sua 

mobilidade em vários tipos de terreno, e influencia na relação peso-potência, atingindo 19,6 hp.  

Por conta do terreno mais alagadiço o peso do carro pode vir a se tornar um problema, 

tendo em vista que se torna mais propenso a atolar no terreno. 
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4. CARROS DE COMBATE DA AMERICA DO SUL  

 

4.1. ARGENTINA – TANQUE ARGENTINO MEDIO (TAM) 

 

Figura 3 – TAM 

 
Fonte:https://guerraearmas.wordpress.com/2016/01/19/tam-o-tanque-medio-argentino/Acesso em: 18 Jun. 2020 

 

 4.1.1   Histórico 

 

Sendo o Carro de Combate principal das Forças Armadas Argentinas, foi projetado e 

produzido pela empresa alemã Thyssen-Henschel na década de 70, vindo a substituir os já 

ultrapassados M- 4A 4 “Sherman”.  

Na década de 70 o exército argentino tinha a necessidade de modernizar seus blindados, 

e tinha com o intuito para tal criar projetos para três tipos de carro (CC, VBTP e do tipo 

artilharia). Porém, de acordo com Rojas (1997), não detinham, na época, experiência pra criar 

um projeto de blindado do zero, obrigando-o a recorrer à empresa alemã.  

Para que fosse feita essa substituição, a Argentina teve que lançar o “Plano Europa”, 

visando novos mercados de blindados, visto que os americanos se recusavam a fornecer 

blindados mais modernos. Ademais, um dos pontos elencados pelos argentinos era a de que os 

blindados fossem produzidos no território deles, e para tal estariam não somente comprando o 

veículo, mas também o projeto, e, na América do Sul, não existiam equipamentos para produzi-

los. (RIVERA, 2008) 

Eleito como melhor blindado, e selecionados os engenheiros mais especializados da 

Argentina, bem como os equipamentos fornecidos pela empresa alemã (RIVERA,2008), o carro 
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passou a ser produzido pela empresa Argentina TAMSE (Tanque Argentino Mediano Sociedad 

del Estado), para diminuir a demanda das Forças Armadas Argentinas em CCs e acabar com a 

dependência da nação nesse mercado. 

Após atender a diversas exigências específicas com relação ao blindado, este passou a 

ser produzido em território Argentino (ROJAS,1997). Isso acabou por gerar uma independência 

maior para os argentinos, visto que tinham total liberdade para atualizarem o carro da forma 

como desejassem. 

 

4.1.2.    Potência de Fogo 

 

 Como armamento principal tem-se o canhão britânico FMK 4, sendo uma versão do 

L7A3 105 mm, semelhante ao Leopard 1 A5 BR, e ainda, possui uma metralhadora coaxial ao 

canhão e outra metralhadora antiaérea, MAG de calibre 7,62 mm. De acordo com Diego F. 

Rojas (1997): “O canhão foi montado conforme os blindados da OTAN”. Que compreendem 

veículos como :M60, M-1, IP M1, Leopard 1, Centurión. 

No começo da produção o blindado não possuía manga térmica, porém foi equipada 

com uma semelhante ao do M-60 A3 TTS, brasileiro.  

O Sistema e Controle de Tiro do TAM possui algumas similaridades com os dos carros 

brasileiros, possuindo a calculadora balística FLER-HG, que oferece não somente grande 

alcance ao canhão, como também cálculos de variáveis balísticas para acertar o disparo. 

O alcance máximo de seu canhão é de 2500 (dois mil e quinhentos) metros e alcance de 

utilização de 2000 (dois mil) metros, ou seja, oferece um standoff aos CC brasileiros de 500 

(quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) metros. Para elucidar o conceito de standoff, temos a 

seguinte explicação: 

 

“Uma das maiores vantagens fornecidas pela superioridade de uma VBCCC em 

relação à outra é o maior alcance do armamento principal, que confere a possibilidade 

de engajar alvos blindados inimigos sem estar dentro do alcance útil deles. Essa 

situação se denomina “Standoff””. (CANÉPPELE, 2018) 

 

Um problema enfrentado pela primeira versão do TAM é quanto sua operação de noite, 

visto que não possuem visão termal e o dispositivo de visão noturna é de resolução muito baixa. 

Essa primeira versão é assim tratada porque a Argentina já fez um estudo para modernizar seu 

CC, entretanto não deu prosseguimento, ficando apenas no papel. 

 

4.1.3.   Blindagem 
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Ao adquirir o TAM, a alta proteção blindada não era relevante para a Argentina. Pelo 

contrário, precisava de um veículo ligeiro e, para tal, deveria sacrificar a espessura das chapas 

de aço. Portanto, acaba sendo o CC menos protegido da América do Sul. Vale lembrar que as 

armas anti-carro não eram tão desenvolvidas como na década de 80, porém isso se compensa, 

segundo Rivera (2008), com sua baixa silhueta e alta mobilidade.  

Dessa forma, a blindagem do TAM (Tanque Argentino Médio), é uma das piores da 

América do Sul, sendo compensado por sua baixa silhueta e aumento de mobilidade, visto que 

seu peso gira em torno de 30 toneladas. Mesmo assim é, de acordo com Rivera (2008), 

vulnerável a disparos de canhão 20 a 40 mm com projéteis perfurantes de última geração, fato 

que não se enquadra no caso do Leopard 1 A5 BR. 

 Sua blindagem é do tipo de segunda geração, formada de chapas de aço cromo-níquel, 

que reveste todo o blindado. A seguir tem-se uma tabela quanto a espessura do carro: 

 

Tabela 2 - Blindagem do TAM 

 Frente Traseira Lateral Teto 

Casco 50 mm a 75º 35 mm a 32º 35 mm a 32º n/d 

Torre 12 mm a 32º 07 mm a 32º 22 mm a 32º 07 mm a 32º 

Fonte: Rojas, Diego F. – Vehiculos Blindados del Ejército Argentino – VC TAM, monografia (Tradução nossa). 

Quanto ao chassi, é semelhante ao MARDER alemão, com diferente formato em seu 

interior. Outro diferencial é o motor, MB-833 Ka 500, que contribuiu de certa forma para a 

revolução dos blindados da época, com o motor disposto a frente e a direita e o motorista a 

esquerda, aumentando ligeiramente a blindagem, visto que sua tripulação está imediatamente a 

retaguarda do motor. Inclusive, aumenta-se a capacidade de armazenamento de munições, bem 

como uma recarga mais rápida.  

 

4.1.4.   Mobilidade 

 

Entre os fatores que mais pesaram para que os Argentinos escolhessem o TAM como 

veículo em suas fileiras do exército, deixando de lado blindados como Leopard 1, alemão e 

AMX-30B francês, foi sua mobilidade, que deveria estar operando a contento nos mais diversos 

terrenos Argentinos. Cabe ressaltar que antes de o blindado ser escolhido, fora testado, segundo 
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Rivera (2008), em inúmeros terrenos do país latino, como montanhas, selva tropical, deserto 

patagônico e montanhoso, obtendo melhor desempenho que seus concorrentes.  

Além da blindagem pouco espessa ser um dos fatores que contribuem para sua grande 

mobilidade, o motor a diesel influencia diretamente quanto a sua autonomia, de 550 

quilômetros, chegando a até 900 se usado sua reserva de diesel descartável, possuindo 680 litros 

de combustível em sua totalidade, e faz com que o CC alcance velocidades, de até 78 km/h, 

sendo o mais rápido blindado aqui analisado. Inclusive, sua alta relação peso/potência, 24 

hp/ton, colabora na agilidade e boa mobilidade em terrenos difíceis. 

Entretanto, por ser da mesma época que os blindados M60 e Leopard 1 A5, é 

considerado um blindado ultrapassado. A Argentina, inclusive, cogitou fazer melhoramentos 

na década de 90, com projetos russos de implantar blindagem reativa, porém o projeto foi 

abandonado, uma vez que a blindagem original não suportaria a explosão. Em contrapartida, 

segundo Rivera (2008), hoje em dia somente o blindado Leopard 2 A4 não poderia ser destruído 

pelo canhão do TAM.  

 

4.2.  CHILE - LEOPARD 2 A4 CHL 

 

Figura 4 – Leopard 2 A4 CHL  

 

Fonte: Disponível em: <http://www.defesanet.com.br/leo/noticia/8696/Leopard-1A5-Vs-Leopard-2A4-

%E2%80%93-Analise-comparativa/>. Acesso em: 03 Jun. 2020. 

 

4.2.1. Histórico 

 

http://www.defesanet.com.br/leo/noticia/8696/Leopard-1A5-Vs-Leopard-2A4-%E2%80%93-Analise-comparativa/
http://www.defesanet.com.br/leo/noticia/8696/Leopard-1A5-Vs-Leopard-2A4-%E2%80%93-Analise-comparativa/
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O Leopard 2 é um blindado de terceira geração, criado na década de 70 em parceria dos 

Estados Unidos com a Alemanha Ocidental, com a finalidade de substituir os carros M60 e 

Leopard 1 que estavam em peso na Europa nessa época e já eram considerados obsoletos. 

Praticamente 75% do continente Europeu possui o Leopard 2 em seus Exércitos, e inclusive 

países em várias partes do globo, como Canadá, Singapura, Turquia e Chile. 

 O blindado foi criado pela empresa Krauss-Maffei, que visava substituir o antigo 

Leopard 1 do exército alemão ocidental, tendo em vista que a década de sua criação coincidiu 

com a época da Guerra Fria, e que em seu país vizinho, a Alemanha Oriental, estava sendo 

palco de criação do T-72, uma personificação clara do que seria a Corrida Armamentista.    

 Com sua constante modernização, todos os blindados A1, A2 e A3 foram convertidos 

em A4. Dentre essas modernizações tem-se a adição de um carregamento automático no 

compartimento de combate da viatura, disso decorre uma ação de choque maior; nova 

suspensão, transmissão e motor, sendo que este influi diretamente em sua mobilidade  

 Na América do Sul apenas o Chile detém posse de uma frota desse blindado, algo em 

torno de 200 unidades. O país adquiriu o Leopard 2 em 2006, sendo que em 2005 foi um dos 

países latino-americanos que mais dedicou parte de seu PIB (Produto Interno Bruto) para a área 

militar e de defesa, sendo assim foi para o viés de adquirir equipamentos altamente sofisticados, 

que não existiam na América do Sul.  

 O país ainda repotencializou o blindado, sendo chamado de Leopard 2 A4 CHL, pela 

empresa que o fabricou. Dentre sua melhorias, destacam-se: o sistema de telecomunicações 

mais aprimorado e uma modificação específica no motor, para que opere sem problemas em 

altitudes superiores a 4000 (quatro mil) metros. Ademais, sua atualização continua constante 

no decorrer dos anos.  

Uma característica marcante do blindado é quanto a facilidade com que pode receber 

atualizações, afinal não somente o Chile teve um Leopard com características específicas, como 

também a Espanha, com o Leopard 2. E, com modificações quanto à blindagem, Canadá, com 

o Leopard 2 C, Grécia, Leopard 2 HEL, e entre muitos outros, atendendo qualidades específicas 

exigidas pelos países que importaram o blindado. 

 No caso do Chile, a escolha do Leopard 2 visava substituir o Leopard 1 V que não 

estava sendo tão efetivo em ambientes desérticos, e dentre estudos e exigências, o primeiro foi 

a melhor escolha para tal, permanecendo mais ao norte do país e aquele mais ao sul. Cabe 

ressaltar que ao norte, o Chile faz fronteira com Peru e Bolívia, dois países os quais já foram 

alvos de problemas de ordem geopolítica com o Chile, estopim, inclusive para a Guerra do 

Pacífico anos atrás. 
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4.2.2. Potência de Fogo 

Quanto ao poder de fogo, o CC chileno possui um canhão de 120 mm, L44 Rheinmetall 

alemão, o qual garante maior poder de penetração que os canhões 105 mm. Ademais, possuem 

munições desencartuchadas, que eliminam a necessidade do cesto da torre, garantindo maior 

espaço e conforto para a guarnição. Além disso, tais munições não sujam tanto o canhão quanto 

as encartuchadas. Entretanto, de acordo com Annes (2010), o novo tipo de munição resulta em 

menor cadência de tiro. 

O Sistema e Controle de Tiro do Leopard 2 A4 é o EMES 15, sendo mais evoluído que 

o EMES 18 do Leopard 1 A5. Annes (2012), confirma que o Leopard 1 A5 possui a luneta TRP 

mais ultrapassada que a luneta do 2 A4, visto que a da família 1 é manual, dificultando seu uso 

quando o carro está em movimento e sendo a transferência de alvos realizada apenas 

manualmente. O Leopard 2 A4, por sua vez, graças ao EMES15, tem o periscópio independente 

e automático, com sua aferição e transferência de alvos por um simples apertar de botão, embora 

esses fatores não interfiram tanto na execução do tiro propriamente dito. 

Além disso, por ter um SCT mais avançado, o alcance máximo do canhão do Leopard 

2 A4 gira em torno de 5500 metros e seu alcance útil máximo, com relativa alta expectativa de 

primeiro impacto, é de 4000 (quatro mil) metros. Uma distância considerável frente às 

distâncias dos demais blindados estudados, favorecendo o stand-off para os chilenos.  

Quanto ao combate noturno o CC da família 2 apresenta as mesmas limitações da 

família 1, segundo Kist,2017. Pode-se concluir que seu alcance é o mesmo que nosso veículo, 

nas mesmas condições de luminosidade. 

Outro fator importante a se levar em conta é a expectativa de primeiro impacto, sendo 

que o canhão 120 (cento e vinte) mm não é tão preciso, por conta de sua alma, parte interna do 

canhão, ser lisa. Outro ponto de desvantagem, são as munições, que são mais pesadas, 

ocasionando uma demora em recarregar. Inclusive, são mais dispendiosas que as de 105mm 

(ANNES, 2010). 

Por mais interessante que seja possuir um blindado com alto poder de fogo, de nada 

resolverá se a chance de acerto no primeiro disparo ser mais baixo, afinal a diferença entre um 

disparo e outro pode resultar uma situação de perigo para sua guarnição. Todos os fatores são 

quesitos importantes para a ação de choque do blindado, e fazem diferença em campos de 

batalha. 
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O armamento secundário do Leopard 2 A4 é o mesmo do Leopard 1 A5. Possui a 

metralhadora MG 3 A1, coaxial, de calibre 7,62 mm; e como defesa antiaérea utiliza-se também 

da MG 3, 7,62 mm. 

 

4.2.3.  Blindagem  

 

 O Leopard 2 A4 possui blindagem de terceira geração, sendo blindagem composta ou 

comumente chamada de Chobban. Ela tem como característica ser mais leve que as blindagens 

de gerações anteriores, pois possui em sua composição alumínio cerâmico e kevlar. 

Para Santos (2017), a blindagem composta tem sua eficiência comprovada contra os 

dardos perfuradores de blindagem (flecha). Pode-se ver, pois, pela tabela de blindagem do 

Leopard 2 A4, que ela também é eficiente contra munições químicas: 

 

Tabela 3 – Blindagem do Leopard 2 A4 

Torre Frontal contra energia cinética  

Frontal contra energia química 

Lateral contra energia cinética 

Lateral contra energia química 

570 mm   

910 mm   

130 a 260 mm   

215 a 310 mm 

Chassi Frontal contra energia cinética  

Frontal contra energia química 

Lateral contra energia cinética 

Lateral contra energia química 

640 mm   

700 mm   

150 a 250 mm   

360 a 380 mm 

Fonte: Valente (2016) 

  Em análise comparativa de blindagem o Leopard 2, de acordo com Annes (2010), é 

dez vezes mais bem protegido que o da família 1.  

 

4.2.4.  Mobilidade  

 

 O Leopard 2 A4 possui um motor de 1500 (mil e quinhentos) hp, o que confere, de 

acordo com Annes (2010), velocidades de 55 km/h em terrenos desfavoráveis e 72 (setenta e 

dois) km/h em estradas. Isso acaba, influenciando nas operações defensivas e ofensivas, em 

que, normalmente, os blindados devem ser mais rápidos que seus adversários. 
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Ademais, possui autonomia em estrada, de 550 km, e em campo de 340 km; possui 

capacidade de combustível de 1184 litros, distribuídos em 5 tanques de combustível, segundo 

Reis (2018). 

Outro fator importante é sua relação peso-potência, de 27 hp/ton, que, por mais que se 

trate de um blindado pesado, isso acaba não interferindo tanto em terrenos arenosos e 

alagadiços, visto que sua pressão sob o solo é de 0,85kg/ cm², favorecendo a maneabilidade 

(ANNES, 2010). 

Entretanto, o Leopard 2 A4 é considerado pesado, com peso máximo de 60 toneladas, 

estando aprestada e com a guarnição. Dessa forma isso o restringe ao passar por pontes, mas 

sua pressão sob o solo o faz compensar em alguns aspectos referentes à mobilidade. 

 

4.3.  PERU - T- 55 A 

 

Figura 5 – T-55 

 

Fonte: en.wikipedia.org/wiki/T-54/T-55#/media/File:T-55_4.jpg. Acesso: 04 Jun. 2020. 

 

4.3.1.  Histórico 

 

O T-55 é um Carro de Combate criado após a Segunda Guerra Mundial, pela então 

União Soviética. Este blindado é da mesma linha de produção do T-34, sendo, pois, um de seus 

sucessores indiretos e, portanto, mais moderno, com atualizações que compreendem aumento 

do diâmetro do canhão e adicional de defesa nuclear. 

Os T-55 foram um dos blindados mais produzidos no mundo, e sua fácil 

operacionalidade, bem como seu chassi mais simples de ser forjado, garantiriam um número 

massivo destes blindados frente aos carros ocidentais. 
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A relação comercial de materiais de defesa entre o Peru e a URSS se estende desde a 

década de 70, por ocasião de um forte terremoto na região de Ancash, no Peru, que ocasionou 

uma devastação de cidades locais e considerável número de mortes. 

A partir dessa tragédia, os Russos se solidarizaram frente a situação do país latino e 

forneceram aeronaves para apoiar o socorro de vítimas, bem como o transporte de médicos e 

socorristas. Dessa forma, a efetividade das aeronaves chamou a atenção do Peru, sendo o 

estopim para a aquisição dos mais variados equipamentos militares soviéticos por pare do país 

latino. Entre essas aquisições estavam o então T-55. 

Na época em que o Peru incorporou o blindado em seu efetivo, no ano de 1972, o CC 

passou a ser o mais moderno da América do Sul, principalmente no que tange às características 

relevantes a este trabalho: mobilidade, potência de fogo e proteção blindada.  

O Peru, em 1998, repotencializou o T-55 para a versão T-55A, sendo feita em duas 

versões chamadas León, incluindo, assim, telémetro laser, computador balístico, visão noturna, 

GPS, sistemas de tiros para disparar misseis e munições do tipo APFSDS. (CADAVID, 2012) 

Atualmente o Peru possuía duas linhas de ação quanto ao seu blindado, uma delas seria 

a sua substituição pelo T-72 ou modernizá-lo pelo programa TIFON 2, equiparando-se aos 

blindados mais modernos atualmente. Entretanto, por razões políticas, os projetos foram 

abandonados. (CADAVID, 2012, p. 17,19) 

 

4.3.2. Potência De Fogo 

 

O T-55 foi uma modernização do T-54, e, com isso foi dotado de um canhão de 100 mm 

D-10TS2, que dispara a distâncias entre 1550 e 1650 metros (KINNEAR e SEWELL, 2019, p. 

81), tem-se, também, o adicional de computador balístico, que influi na eficiência dos disparos 

e proporciona visão panorâmica, de acordo com Eremov (2018).  

Pode-se dizer que foi uma inovação para a época, entretanto esse avanço não englobou 

equipamentos termais, ou seja, a VBC peruana se vê debilitada a combater em condições de 

pouca ou nenhuma luminosidade. 

Dessa forma, como o alcance de seu armamento é muito curto, e sua combatividade em 

ambiente noturno é defasado, principalmente se comparado aos blindados dos países ao entorno 

do Peru, isso oferece um standoff muito grande aos possíveis inimigos em combate real. De 

acordo com Kinnear e Sewwel (2019), sua chance de impacto em um primeiro disparo é de 

cinquenta por cento, ou seja, as chances de se acertar o alvo são pequenas, ainda que o blindado 

chegue perto suficiente para acertá-lo.  
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O diferencial entre o T-54 e o 55 reside no fato de este possuir uma melhora no alcance 

de seu armamento. Além disso, tem-se a capacidade de o T-55 em disparar mísseis teleguiados 

de longo alcance 9M117, sendo estes um dos mais avançados do mundo, aumentando, assim, 

sua capacidade operacional, de acordo com Eremov (2018). 

Tais mísseis aumentam sobremaneira seu alcance, entretanto não é uma quantidade 

muito elevada de munições carregada em seu compartimento, dessa forma tem-se disparos 

muito mais reduzidos a alvos mais compensadores, sendo estes selecionados pelo comandante 

do carro. 

Como armamento secundário, alguns modelos de T-55 mais antigos não tinham a 

metralhadora antiaérea. Entretanto, como o Peru adquiriu o T-55 A, no modelo de 1969, este 

possui metralhadora coaxial, solidária ao canhão, PKT, 7,62 mm e antiaérea DShKM, 12,7 mm. 

 

4.3.3. Blindagem 

 

Historicamente os blindados russos tinham a velocidade como algo preterível em 

detrimento da proteção blindada. Com isso tem-se um CC antigo com blindagem, de segunda 

geração, muito mais fina que os demais blindados da América do Sul, tal qual pode-se constatar 

pela tabela de blindagem do T-55: 

 

Tabela 4 - Blindagem T-55 

Torre Frontal 205 mm 

Lateral 120 mm 

Retaguarda 60 mm 

Chassi Frontal 100 mm 

Lateral 80 mm 

Retaguarda 50 mm 

Fonte: Valente (2016) 

Por conta disso Valente (2016) chega à seguinte conclusão: “Prezando por velocidade 

em detrimento de blindagem o T-55 não oferece grande resistência para nossas munições de 

emprego tanto HEAT quanto APFSDS e pode ser perfurado em qualquer parte engajada.” 

Por conta de sua blindagem relativamente mais fina, o T-55 peruano é extremamente 

vulnerável à RPG, ATGM e munições HEAT, sendo possível a penetração deles até mesmo na 
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parte frontal da torre, visto que é, normalmente, a parte onde os blindados são melhor 

protegidos. (SEWELL; KINNEAR, 2019) 

Ademais, outra vulnerabilidade se observa por conta do chassi e da posição do 

motorista, que é na parte mais abaixo do blindado, o que resultaria sua morte imediata em caso 

de o veículo passar por uma mina terrestre. (SEWELL; KINNEAR, 2019) 

 

4.3.4.  Mobilidade 

 

O blindado peruano possui um motor antigo V-55 de 580 hp, garantindo ao carro a 

velocidade máxima em estrada de 48 k/h, muito lento se comparado aos blindados mais 

modernos. A estrutura do chassi conta, acordado por Sewell e Kinnear (2019), com as chamadas 

“prateleiras gêmeas”, que nada mais são que os tanques de combustível organizados de forma 

igual e compacta para dispor de mais destes e coma finalidade de possuir mais combustível.  

Em resumo, o CC possui um tanque de combustível totalmente protegido, internamente 

ao veículo pela blindagem, com capacidade de 680 litros; outros três externos que respondem 

por 285 litros, e tanque auxiliares responsáveis por 400 litros de combustível, segundo Sewell 

e Kinnear (2019). Isso resulta em uma autonomia de 700 quilômetros, superior, inclusive, aos 

blindados brasileiros, que são mais modernos.  

Outro diferencial reside em seu peso, de 36 toneladas, sendo relativamente mais leve, e 

não apresenta tantos problemas ao passar por pontes, e em terrenos mais alagadiços, como 

charcos e pântanos. 
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4.4.  VENEZUELA - T-72 B1 

 

Figura 6 – T-72 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/T-72#/media/Ficheiro:T-72_Ajeya.jpg, acesso em:18 Jun. 2020 

 

4.4.1.  Histórico 

 

 O T-72 entrou em produção em 1971, em contrapartida à produção do M60 americano, 

ambos usados na primeira Guerra do Golfo.   

 O T-72 é usado até os dias de hoje pela Rússia e mais de quarenta países, disso advém 

o questionamento: “como esse blindado, de idade semelhante ao M60, é ainda tão utilizado, e 

em contrapartida, o criador do M60 (EUA) não utiliza ele em suas fileiras do exército?”. O fato 

de sua constante modernização ao longo dos anos pode ser um fator contribuinte, sendo, pois, 

criado, ao longo do tempo, o T-72 A em 1979, T-72 B e T-72 B 1 em 1985, este último usado 

pela Venezuela, alguns anos mais tarde e que foram transformados em terceira geração.  

A correta denominação do blindado usado pelo país latino é T-72 B1K, o número 1, 

subsequente é para indicar que esse modelo não possui o sistema Svir, sendo este sistema que 
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dá suporte para o blindado em disparar o projétil 9M1174, e a letra “K”, construído em paralelo 

às suas demais versões, representa um adicional de rádio, que aumenta o comando e controle 

da tripulação para escalões superiores, de acordo com Zaloga (1993). 

 

4.4.2.  Potência de Fogo 

 

 Quanto ao armamento, é dotado de um canhão 125 mm 2 A46, de alma lisa, possui 

como armamentos secundários a metralhadora coaxial, solidário ao canhão, PKT de calibre 

7,62 mm e metralhadora antiaérea NSV .50 mm, sendo estes com potência de fogo semelhantes 

ao M60.  

O Sistema e Controle de tiro do T-72, o 1 A40-1, desenvolvida pelos russos, é 

responsável por engajar os alvos em movimento, e pelo alcance máximo de 4000 metros.  

Possui também equipamento de visão termal TPN-4, que garante o combate noturno à viatura, 

engajando a distâncias máximas de 1300 metros em operações. 

O alcance se dá, também, em razão da velocidade a qual o projetil é lançado, sendo 

muito elevada e, de acordo com T-72 (2014), foi criado como uma forma de fazer frente aos 

canhões de 105 mm da época e 120 mm dos blindados ocidentais modernos, estes os únicos 

capazes de fazer frente ao CC Russo.  

Seu poder de penetração é capaz de fazer seu projétil atravessar uma parede de aço 

retorcido de até 40 mm de espessura. Entretanto, rumores da OTAN afirmam que pelo recuo 

do canhão ser muito forte, ele poderia desregular o canhão para um segundo disparo e a 

transmissão poderia se comprometer a cada disparo. Além disso, a partir de um tiro a um alvo 

com distância superior a 1800 metros, o projetil é desviado 1 metro, não sendo tão preciso 

quanto aos demais blindados nesse corrente estudo. (T-72, 2014)  

 Possui ainda a capacidade de se auto-carregar, dispensando um membro da guarnição, 

de acordo com Zaloga (1993). No caso do Brasil, seria o chamado auxiliar do atirador, ou seja, 

permanece com apenas 3 membros da tripulação, o que favorece a independência da guarnição 

e favorece o aspecto logístico e estratégico, afinal, para suprimento necessita-se menos do de 

                                                 
4  A munição como um todo é chamada de 3UBK14, e esse tipo especial consegue acrescentar de 

sobremaneira os disparos do canhão, podendo chegar a distância máxima de 5000 metros, capaz de perfurar até 

700 mm de blindagem. (ZALOGA, 1993) 
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classe 1 (água e comida), e para tal também reduz-se a silhueta do blindado, um dos aspectos a 

serem atingidos pelos soviéticos durante a criação de seus carros. 

  

4.4.3.  Blindagem  

 

Quanto a sua blindagem, o T-72 original é de segunda geração, portanto, de blindagem 

homogênea, composta de placas de aço e de blindagem espaçada. Inicialmente, para T-72 

(2014), o CC Russo era o mais bem protegido blindado para a década. 

Os carros, originalmente, não possuíam a saia lateral em sua composição, entretanto foi 

adicionada como forma de proteger os trens de suspensão e o tanque de combustível. (T-72, 

2014)  

 A blindagem do T-72 foi alterada para o T-72 A no que tange à espessura e formato, 

sendo mais grossa e feita de forma mais verticalizada. Além disso, a torre fora equipada com 

kvartz ou por vezes, recomposta com areia entre as blindagens, o que conferia mais proteção à 

tripulação. E o modelo T-72 M, modelo de exportação, segundo T-72(2014), era semelhante ao 

T-72 A.  

O T-72 B, por sua vez, fabricado em 1985, foi acrescido de um motor melhorado, nova 

arma principal, e maior espessura de blindagem, 20 mm a mais que seu antecessor, o T-72 A. 

O veículo T-72 B1 fora adquirido pela Venezuela, e consiste de um carro de 3°geração, 

inclusive, sua blindagem, para T-72 (2014), é uma das melhores em comparação aos demais 

blindados soviéticos da época, inclusive ao T-80, haja vista que a Rússia, nessa época, detinha 

vários projetos de blindados para fazer frente aos dos americanos.  

 Entretanto, como a blindagem do CC russo foi sendo considerada obsoleta com o passar 

dos anos, a modernização veio por meio da blindagem reativa em sua fronte, funcionando como 

blindagem adicional e sendo eficiente contra munições HEAT.  

Os russos criaram na década de 80, sistemas ativos de blindagem para reduzir a 

blindagem e deixar o blindado mais rápido sem que, para isso, fosse comprometida sua 

proteção. Tal criação foi, segundo Vympel, (2010), um salto revolucionário para o meio militar. 

Afinal, com essa evolução na parte de blindagem, houve também a evolução de armamentos 

com finalidade de fazer frente a essas blindagens e, por consequência, obrigou os russos a serem 

melhor preparados nesse quesito do que muitos países ocidentais.  

Inclusive, alguns aspectos considerados pelos russos, sendo grande parte de 

experiências adquiridas durante o pós-guerra e na Guerra Fria, obrigaram-nos a considerar 

algumas mudanças consideradas relevantes por eles, tal como silhueta do blindado, sendo a 
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menor possível e armamento de alcance e calibre maior que seus rivais, os blindados 

empregados pela OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). 

 E, para que tais exigências fossem atendidas, a blindagem teve que ser revista e 

modificada. (VYMPEL, 2010) 

 O chamado Kontact 5 é a blindagem reativa (da sigla em inglês: ERA) usada no T-72, 

de terceira geração, criada e usada pelos russos quando estes verificaram, após combates 

modernos de baixa intensidade, fruto do colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), que seus carros de combate mais eficientes da década de 70 estavam ultrapassados aos 

armamentos anti-carro, que eles mesmos criaram, os RPGs, e aos CCs ocidentais (M1 Abrams 

e Leopard 2). Vympel (2010), explica que esses foram os principais fatores que impulsionaram 

os Russos a tomarem providências quanto sua blindagem. 

 

Figura 7 – T-72 B1 com blindagem ERA 

 

 

 

 

 

Fonte: Valente (2016) 

 O Kontact-5 é uma repotencialização do primeiro ERA, muito eficiente contra 

munições HEAT, e, acordado por Vympel (2010), degradam em 30% as munições cinéticas 

antes de efetivamente atingirem o blindado, fazendo-o resistente contra, inclusive, a APFSDS, 

super-flecha, de urânio empobrecido 120mm. Esta munição é usada, principalmente, pela VBC 

CC da família Abrams, norte americano. 

O funcionamento da blindagem reativa se baseia em, quando atingida pelo projétil anti-

carro, gerar uma explosão que tende a quebrar a munição e diminuir sua velocidade, reduzindo 

significativamente seu poder perfurante.  
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Figura 8 – Funcionamento da blindagem reativa 

 
Fonte:https://pbrasil.wordpress.com/2010/07/22/exclusivo-sistemas-de-protecao-para-carros-de-combate/. 

Acesso: 13 Jun. 2020 

Atualmente foram desenvolvidas munições para penetrar esse tipo de blindagem, porém 

como resposta, os russos criaram uma modernização ao Kontact 5, o kaktus, sendo que este se 

mostra duas vezes mais efetivo que a outro, segundo estudos. Ou seja, Vympel (2010), já nos 

dá indícios de que a blindagem reativa está evoluindo, e de que o do tipo Kontact 5 está se 

tornando ultrapassada, embora ela seja ainda muito eficiente. A seguir temos a espessura da 

blindagem do T-72, com o Kontact 5: 

 

Tabela 5 - Blindagem do T-72 com Kontact-5 

Torre Frontal contra energia química 950 mm 

Frontal contra energia cinética 520 mm 

Chassi Frontal contra energia química 900 mm 

Frontal contra energia cinética 530 mm 

Fonte: Valente (2016) 

 Cabe ressaltar que, como pontos negativos, tem-se que esse tipo de blindagem reativa 

não cobre completamente o carro, deixando-o vulnerável em pontos específicos, e quando esta 

é atingida acaba deixando a blindagem original do veículo exposta a outros ataques, sendo 

necessário ser recolocada. (VYMPEL, 2010). 

  

https://pbrasil.wordpress.com/2010/07/22/exclusivo-sistemas-de-protecao-para-carros-de-combate/
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4.4.4.  Mobilidade  

 

 Quanto a sua mobilidade o T-72 foi lançado primeiro com um motor V-46 com 780 

cavalos de potência, porém foi na versão mais moderna (T-72 B) que este blindado passou a 

ser equipado com um motor V-84, aumentando sua potência para 840 cavalos, e com peso-

potência de 18 hp/ ton. 

 Assim, este carro pode alcançar a velocidade, em estrada, de até 60 km/h, e 42 km/h 

em terrenos desfavoráveis e autonomia de até 700 km, usando-se de seu total de 1500 litros de 

combustível. (T-72, 2014) (ZALOGA, 1993)  

 Ademais, seu peso, de 41 toneladas, o classifica como blindado médio, mais leve que 

a maioria. Isso acarreta uma menor pressão sob o solo, o que favorece seu uso em terrenos 

arenosos sem afundar, e em terrenos alagadiços sem atolar.  
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5.  ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Após analisar os blindados separadamente, passaremos à análise comparativa 

propriamente dita: 

 

5.1.  HISTÓRICO 

 

Pode-se perceber que existe uma predominância de blindados ocidentais nas fileiras dos 

exércitos na América do Sul. O Brasil, no caso, optou por adquirir carros de diferentes países. 

Enquanto a Argentina optou pela fabricação de seu próprio veículo, podendo projetá-lo 

da forma que melhor se estruturasse aos seus objetivos (que na ocasião era um CC mais leve e 

mais veloz) e capaz de operar pelos mais diversos terrenos de seu país. Por conseguinte, 

alcançou maior independência no que tange materiais militares. 

Já o Chile, por questões geopolíticas, se dirigiram à família Leopard, obtendo o 2 A4, 

mais moderno que os anteriores, lhe conferindo melhor resposta em possíveis cenários de 

conflitos, visto que, historicamente, o país passou por turbulências, materializadas na guerra 

com o Peru e Bolívia, fato esse que perdura até hoje, porém como um viés mais político.  

No entanto, podemos perceber, em contrapartida, que outros tipos de carros, lograram 

êxito em conquistar simpatizantes. Entre os países que os adquiriram estão a Venezuela e o 

Peru, este sendo o T-55 e aquele o T-72. O T-55, por sua vez, foi adquirido numa ocasião em 

que o país latino se viu maravilhado pela qualidade do material, e sua eficiência. Ao chegar na 

América do Sul, se tornou o mais moderno da região, para a época. E o T-72, sucessor na linha 

do T-55, foi comprado já com as modernizações vigentes, pelo país venezuelano, visto que era 

o que melhor correspondia às expectativas de seu exército. 

Percebemos que cada país decidiu adotar uma linha de ação diferente quando adquiriram 

seus blindados. Dessa forma, tem-se uma gama heterogênea desses meios na América do Sul, 

variando em suas características, possibilidades e limitações, que visavam atender a demandas 

específicas de cada exército. 
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5.2. POTÊNCIA DE FOGO 

 

Ao analisar a potência de fogo de cada blindado, percebe-se que: 

Os carros Argentinos possuem o canhão FMK4 L1, de produção argentina, semelhantes 

ao L7 A3, do Leopard 1 A5 BR. Entretanto, o computador balístico de ambas as VBC 

brasileiras permitem atirar com alta expectativa de impacto no primeiro disparo, oferecendo um 

alcance útil máximo de 2500 metros frente e 2000 metros da viatura TAM. Isso acaba 

demonstrando que nosso Sistema de Controle de tiro apresenta mais vantagens que o do TAM. 

Quanto ao Leopard 2 A4 chileno, por possuir um canhão de 120 mm, pode utilizar-se 

de munições compatíveis, e que oferecem maior poder de combate que as viaturas brasileiras. 

Entretanto, por conta de sua munição ser mais dispendiosa, carece de uma melhor seleção de 

alvos por parte de sua guarnição. No mais, apresentam um alcance útil máximo de 4000 metros, 

Inclusive, além do alcance superior, seu Sistema de Controle de Tiro se apresenta mais 

automatizado, sendo mais vantajoso para a transferência de alvos e uso da TRP para 

identificação dos mesmos.  

O carro chileno apresenta, ainda, os mesmos armamentos secundários que o Leopard 

brasileiro, e o TAM, por sua vez, apresenta os de mesmo calibre que ambos; entretanto o M60 

A3 TTS, é melhor nesse aspecto por conta de sua metralhadora .50, visto que ela apresenta 

maior alcance e, portanto, melhor potência. 

Já o canhão do T-55 A peruano, não apresenta tantas vantagens frente aos do Brasil, 

visto que possui alcance máximo de 1550 e 1650 metros, oferecendo quase 2450 metros de 

standoff, visto que seu computador balístico já se encontra em desuso. Entretanto, com o 

sistema Svir, é capaz de disparar os mísseis 3UBK14, aumentando a distância de alcance 

máxima em 5000 metros. 

O T-72 B1, por sua vez, é sucessor do T-55, e apresenta o canhão 2 A46 de 125 mm. 

Com seu Sistema de Controle de Tiro 1 A40-1, permite ao blindado disparar a distâncias de 

4000 metros, distância essa semelhante aos blindados brasileiros, porém não apresentando a 

mesma precisão, sendo menos vantajoso frente aos nossos CC no quesito alcance.  

Quanto ao armamento secundário, de ambos os carros de origem russa, apresentam 

metralhadoras de calibres semelhantes aos do M60, equiparando-se conosco nesse referencial. 

Entretanto, sobe em vantagem se comparado ao Leopard 1 A5, visto que este apresenta-se 

apenas com o calibre 7,62 mm em suas metralhadoras. 

 

5.3.  BLINDAGEM 
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Quanto à proteção blindada chegamos aos seguintes dados: 

Do TAM, tem-se uma blindagem muito fina, por conta de sua prioridade em criar um 

carro com alta mobilidade. Em decorrência disso, é mais facilmente destruída pelas munições 

disparadas pelas viaturas do Brasil. 

Em contra partida, o Leopard 2 A4 é cerca de dez vezes mais protegido que o Leopard 

1 A5 BR, e mais que o M60 A3 TTS, mesmo este sendo o melhor em quesito blindagem do 

país. As maiores variáveis apresentadas foram quanto à espessura da blindagem, sendo a parte 

frontal da VBC Chilena, a qual por regra, deve ser a mais protegida, apresenta 1000 milímetros, 

frente aos 70 mm do 1 A5, e 120 mm do M60.  

Sobre o T-55 A, este não apresenta grande espessura de blindagem, sendo muito 

vulnerável às munições dos nossos carros. Ademais, possui um problema no que se refere ao 

risco oferecido ao motorista do carro, visto que, por ele estar muito próximo do chão, fica 

demasiado exposto em situações envolvendo minas terrestres.  

Já o T-72 B1, por sua vez, é dotado de blindagem reativa, Kontact 5, a qual se tornou 

referência na esfera militar por sua grande efetividade, e grande proteção das mais diversas 

munições já criadas. Seu funcionamento inteligente oferece proteção maior que as viaturas 

brasileiras, e a blindagem do T-72, em sua espessura propriamente dita, acaba por ser mais 

espessa por conta, também, da explosão ocasionada de um possível acionamento da sua parte 

reativa, com a finalidade de não oferecer risco de vida à tripulação. 

 

5.4.  MOBILIDADE 

 

Sobre mobilidade temos que: 

O TAM é uma das viaturas mais ligeiras do estudo, alcançando, pois, velocidades de 75 

km/h, face aos 65 km/h do Leopard 1 A5, e 48 km/h do M60. Entretanto, esses valores são 

através estrada, o mais interessante é compará-los em terrenos desfavoráveis, que representam 

palco para a maioria de combates entre blindados. 

Para tal, o TAM apresenta velocidades de 60 km/h nesse tipo de terreno, contra os 65 

do Leopard e 30 do M60. Dessa forma, pode-se verificar que temos vantagem quanto ao 

Leopard. Entretanto, desvantagem quanto ao M-60. Não obstante, pela posição geográfica da 

Argentina verifica-se que ela faz fronteira com o sul do Brasil, local mobiliado pelos CC de 

origem alemã, apresentando, pois, vantagem ao nosso lado. 
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O peso-potência, que garante alta capacidade de maneabilidade, agilidade e pronta 

resposta no terreno, coloca o TAM em leve vantagem, com 24 hp/ton, visto que os das viaturas 

do Brasil apresentam-se com 14 hp/ton, do M60 e 19 hp/ton do Leopard. Inclusive, o peso 

apresenta vantagem para a VBC argentino, de 30 ton, para com 40 e 50 ton, dos carros 

nacionais. Dessa forma verifica-se maior facilidade de passagem por pontes e de transporte vias 

férreas.  

O Leopard 2 A4, também, deixa-nos em condições de desvantagens em estrada, devido 

aos 72 km/h que seu motor impõe ao carro. Ademais, verificamos a mesma situação do TAM, 

visto que apresentamos vantagens quanto ao Leopard, e desvantagem quanto ao M60, por conta 

dos 55 km/h através de terreno desfavorável, do CC chileno. Entretanto, por mais que o Chile 

não faça fronteira direta com o Brasil, os Leopard 2 A4 estão localizados mais ao norte do país, 

na mesma linha do local mobiliado pelos M60 A3 TTS, disso verificamos que, nesse aspecto, 

ficamos em ligeira desvantagem. 

Inclusive, o Leopard 2 possui ligeira vantagem quanto a seu peso-potência, de 27 hp/ton, 

sendo mais maneável no terreno. Entretanto verifica-se, pelo seu peso de 60 toneladas, que a 

trafegabilidade através pontes se vê prejudicada. 

O T-55 A, por sua vez, é equiparado ao M60 no que tange velocidade máxima, 

entretanto fica em desvantagem frente ao Leopard 1 A5. Outro fator importante que deixa o 

blindado peruano em destaque é quanto a seu peso, de 36 ton, o que facilita sua trafegabilidade. 

Ademais, sua autonomia é muito boa, de 700 km, em decorrência do motor e de suas reservas 

de combustíveis bem loteadas dentro do carro. Melhor que os brasileiros, sendo que estes 

compreendem entre 480 e 600 quilômetros.  

O T-72 venezuelano, entretanto, não fica para atrás no quesito mobilidade, alcançando 

autonomia de 700 km, tal qual seu antecessor. Ademais, por conta de sua relação peso-potência 

de 18 hp/ ton, apresenta vantagens frente ao M60. Este é o mais relevante a se levar em conta 

na comparação, visto que o veículo venezuelano apresenta ligeira desvantagem frente ao 

Leopard, pois pela questão geopolítica com o Brasil, houve casos em que o M60 teve de ser 

mandando para Boa Vista (RR), como resposta a atitude em que da Venezuela em dispor seus 

CC na fronteira, numa clara tentativa de demonstração de força. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nosso objetivo compreendeu as comparações dos Carros de Combate brasileiros com 

os da Argentina, Chile, Venezuela e Peru. Dessa forma, respondemos as questões levantadas 

no decorrer do texto, com base no que foi apresentado no mesmo. 

O questionamento, por sua vez, era se as VBC do Brasil estão aptas a combater as da 

América do Sul. 

Para tal, foi verificado que é compatível com o TAM, com vantagens em nossa 

blindagem, além disso, nosso poder de fogo apresenta um alcance maior do canhão, 

apresentando-se um standoff, favorecendo possíveis ações que englobem ataques diretos. 

Ademais, nossa mobilidade se vê prejudica em estrada, mas isso se inverte quando os blindados 

são colocados em terrenos desfavoráveis, visto que é o mais comum a ser realizado em 

combates reais. 

No combate noturno temos soberania, e o armamento secundário do Leopard 1 é muito 

semelhante ao do TAM, entretanto o do M60 sobrepuja o carro argentino nesse aspecto devido 

a sua metralhadora .50 que tem um poder de fogo melhor. 

Já quanto ao Leopard 2 A4, este apresenta maior vantagem quanto à blindagem, 

principalmente comparado ao M60 A3 TTS, a melhor viatura no Brasil nesse quesito. Inclusive, 

seu poder de fogo sai em vantagem, frente ao nosso. Já quanto à mobilidade, o motor do 

Leopard 2 é mais potente, sua relação peso-potente é melhor. Entretanto, seu peso se torna um 

empecilho, visto que sua trafegabilidade sob pontes e estradas se torna dificultada, fato mais 

propenso ao M60 que o Leopard 1. Em combate noturno e armamento secundário se apresenta 

com as mesmas capacidades do nosso Leopard, enquanto o M60 se sobressai nesses aspectos. 

O T-55 peruano, por sua vez, possui blindagem mais fina que às do Brasil, 

principalmente pelo fato de ser um carro antigo, e o Peru não lograr êxito em substituí-lo, ou 

ao menos, modernizá-lo. Seu canhão não possui um bom alcance, oferecendo demasiado 

standoff para os CC brasileiros, e, inclusive, possui um sistema de tiro que não oferece grande 

expectativa em seu primeiro impacto. Quanto ao tiro noturno se encontra defasado, visto que 

não possui sistema de visão noturno, e seus armamentos secundários se equiparam ao M60 A3 

TTS. 

No quesito mobilidade, apresenta um motor com menor potência comparado aos 

demais. Por conseguinte, possui as mesmas velocidades máximas, tanto em estrada quanto em 

terreno desfavorável, que o M60 A3 TTS, não obstante, inferior nesse aspecto ao Leopard 
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brasileiro. Entretanto, por suas reservas de combustíveis bem projetadas, tem uma autonomia, 

superior às nossas VBC.  

O T-72 venezuelano, em sua importância, não fica para trás com sua blindagem, 

extremamente eficaz em combates reais, referência para o campo de estudo de blindagem. 

Possui, portanto, espessura de blindagem frontal que o classifica num patamar melhor, sendo, 

pois, mais bem protegido que nossos carros. Ademais, seu poder de fogo está representado pelo 

canhão 125 mm, sendo um dos mais bem equipados, nesse quesito, no continente.  

Em mobilidade, por conta de sua blindagem reativa (que diminui em sobremaneira seu 

peso), acaba por ser melhor no aspecto de trafegabilidade, ao par que possui tonelagem 

semelhante ao Leopard1. Quando comparado a este, perde em velocidade, tanto em estrada 

quanto em terrenos desfavoráveis. Entretanto, por conta de manobras envolvendo o nosso M60 

na fronteira com a Venezuela, verificamos que os A3 TTS é mais propenso a confrontar os T-

72, ficamos, por conseguinte, em desvantagem na comparação com este CC. 

Seu sistema de visão noturna permite um alcance de visão menor que nossos blindados, 

e suas armas de apoio são as mesmas do T-55. 
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7. CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

De acordo com o exposto, portanto, verificamos que nossos blindados, Leopard 1 A5 

Br e M60 A3 TTS, são blindados bons, e sobrepujam alguns blindados da América do Sul, com 

muitas vantagens em nosso favor. Entretanto não são todos os blindados que se englobam nessa 

condição, haja vista que muitas características, possibilidades e limitações, pendem mais 

favoravelmente a estas viaturas, deixando-nos em desvantagem em alguns aspectos. 

Dessa forma verificamos que, como uma forma de melhorar nossa condição combativa 

a curto prazo, o ideal seria modernizar nossos carros, bem como, a médio e longo prazo adquirir 

alguma linha de blindados mais modernos. Dessa forma, poderemos fazer frente a todos os CC 

em uso na América do Sul, atualmente. 
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