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RESUMO 

 

COMPARAÇÃO DAS VBCCC M60 A3 TTS E LEOPARD 1A1 COM A VBCCC 

LEOPARD 1A5BR ANALISANDO O SISTEMA DE TIRO E BLINDAGEM E AS 

VANTAGENS DA SUBSTITUIÇÃO DOS CC NOS RCB 

 

AUTOR: José Carlos Borba D’Avila 

ORIENTADOR: Matheus Sangoi Mendonça 

 

Os carros de combate são extremamente decisivos nos campos de batalha e neste quesito, o 

Exército Brasileiro está bem preparado. Porém, é necessário estar sempre atualizado com os 

melhores recursos disponíveis a fim de fazer frente às possíveis forças adversas. Os Regimentos 

de Cavalaria Blindados possuem em sua composição esquadrões de carros de combate com 

excelentes carros, porém atualmente não são os melhores disponíveis no país. O objetivo desse 

trabalho foi analisar e comparar o sistema de tiro e a blindagem das VBCCC M60 A3 TTS, 

Leopard 1A1 e Leopard 1A5 BR e expor as vantagens da substituição dos CC nos Regimentos 

de Cavalaria Blindados. Para isso, já está ocorrendo a substituição dos carros de combate 

antigos pela VBCCC Leopard 1 A5 BR, que é o que há de mais moderno em questão de carro 

de combate no país, a partir, inicialmente, da cessão de um pelotão de Leopard 1A5 para cada 

regimento. Sendo assim, com uma análise bibliográfica acerca das viaturas blindadas de 

combate – que se refere aos seus sistemas de tiro e às suas blindagens foi feita a comparação 

desses carros de combate e a exposição das vantagens da substituição para os Regimentos de 

Cavalaria Blindados. Com esta pesquisa foi possível expor características dos carros, os 

resultados da comparação e os ganhos dos regimentos com a chegada dos novos carros em seus 

pelotões CC, mostrando a necessidade desta medida ser tomada para aperfeiçoar nosso Exército. 

 

Palavras-chave: Carro de Combate. Regimentos de Cavalaria Blindados. Blindagem. Exército. 
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ABSTRACT 

 

Comparison of the VBCCC M60 A3 TTS and Leopard 1A1 with the VBCCC Leopard 

1A5BR analyzing the shooting and armor system and the advantages of replacing CC in 

RCB 

 

AUTHOR: José Carlos Borba D’Avila 

ADVISOR: Matheus Sangoi Mendonça 

 

The tanks are extremely decisive on the battlefield and in this regard, the Brazilian Army is well 

prepared. However, it is necessary to be update always, with the best resources available in 

order to face possible adverse forces. The Armored Cavalry Regiments have in their arsenal, 

squads of tanks with excellent tanks, but currently they are not the best available in the country. 

The objective of this work was to analyze and compare the shooting system and armor of the 

VBCCC M60 A3 TTS, Leopard 1A1 and Leopard 1A5 BR and to expose the advantages of 

replacing CC in Armored Cavalry Regiments. To this end, the replacement of old tanks by the 

VBCCC Leopard 1 A5 BR is already taking place, which is the most modern in terms of tanks 

in the country, starting with the cession of a platoon of Leopard 1A5 for each regiment. 

Therefore, with a bibliographic analysis about armored fighting vehicles - which refers to their 

shooting systems and armor, we made a comparison of these tanks and the advantages of a 

substitution for Armored Cavalry Regiments were exposed. With this research, it was possible 

to expose characteristics of the tanks, the results of the comparison and the gains of the 

regiments with the arrival of the new vehicles in their platoons CC, showing the necessity to 

taken this measure, to improve our Army. 
 

Keywords: Tank. Armored Cavalry Regiments. Armor. Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os carros de combate (CC) no Brasil nem sempre foram modernos, com sistema de tiro 

sofisticado e boa blindagem como os atuais. Desde o Renault FT-17 até chegar no Leopard 1A5, 

muitas modificações foram feitas e inúmeras coisas mudaram nos carros que passaram pelo 

Exército Brasileiro ao decorrer do tempo. 

Atualmente, a Cavalaria brasileira vem se modernizando e necessitando cada vez mais 

dos melhores carros de combate disponíveis. Porém, diferente dos Regimentos de Carros de 

Combate (RCC), os Regimentos de Cavalaria Blindados (RCB) ainda não possuem os melhores 

blindados disponíveis em todos os seus esquadrões CC. 

O 20º Regimento de Cavalaria Blindado ainda possui a VBCCC M60 A3 TTS nos seus 

esquadrões CC. Mesmo com seu grande poder de fogo e boa blindagem, existe a possibilidade 

de o M60 ser substituído pelo Leopard 1A5 BR, que é o carro de combate mais moderno 

atualmente no Exército Brasileiro. O 4º, 6º e 9º Regimentos de Cavalaria Blindados 

recentemente receberam um pelotão dotado de Leopard 1A5 BR, porém o restante dos pelotões 

CC dessas unidades ainda é composto por Leopard 1A1. 

Dessa forma, é oportuno problematizar a seguinte questão: em relação à blindagem e 

sistema de tiro, quais seriam as vantagens para os RCB na substituição do M60 A3TTS e do 

Leopard 1A1 pelo Leopard 1A5? 

Conforme é analisado no trabalho, os carros de combate que atualmente compõem 

nossos RCB carecem de uma melhor blindagem e um sistema de tiro mais sofisticado, como o 

do Leopard 1A5. Com isso, através de um pelotão de experimentação, já estão sendo inseridos 

os novos carros nessas unidades. 

Torna-se então necessária a comparação do M60 e do Leopard 1A1 com o Leopard 1A5 

e uma possível substituição, que já existe uma proposta futura, que inicia através de uma cessão 

de um pelotão de Leopard 1A5 para experimentação e adestramento que já está sendo feita aos 

poucos pelos Regimentos de Cavalaria Blindados. No entanto, ainda não há recursos suficientes 

para que haja a completa permuta, pois não há Leopard 1A5 suficiente no Exército Brasileiro 

para compor todos esquadrões CC dos RCB e RCC, porém há uma proposta de uma futura 

aquisição de um novo carro de combate para compor os RCC, logo isso acarretaria na 

substituição imediata nos RCB.  

Já foram cedidos um pelotão de Leopard 1A5 BR para cada um dos três regimentos para 

experimentação e adestramento de guarnição, como um início dessa proposta de substituição, 
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tendo em vista uma futura aquisição de um novo carro de combate principal para o Exército 

Brasileiro. 

Inicialmente, neste primeiro capítulo é apresentada a introdução com um subcapítulo 

sobre objetivos deste trabalho; o segundo capítulo é composto pelo referencial teórico, dividido 

em quatro subcapítulos que abordam os três carros de combate com uma breve análise da visão 

geral e suas características e uma abordagem mais detalhada de seus sistemas de tiro e 

blindagens, e também a comparação dessas viaturas apresentando as vantagens que podem ser 

obtidas com a substituição do M60 A3 TTS e do Leopard 1A1 pelo Leopard 1A5 nos RCB; o 

terceiro capítulo é constituído do referencial metodológico com dois subcapítulos que 

apresentam os métodos e tipos de pesquisa utilizados na confecção deste trabalho; no quarto 

capítulo, resultados e discussão, é feita uma análise apresentando o que foi obtido com a 

pesquisa e o que pode ser feito com isso; no quinto e último capítulo serão apresentadas as 

considerações finais, retomando brevemente os principais pontos deste trabalho. 

Este trabalho busca analisar e comparar o sistema de tiro e a blindagem dos três carros 

de combate existentes no Exército Brasileiro e expor quais seriam os ganhos e vantagens nesses 

aspectos com a concretização da substituição dos blindados nessas unidades. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar e comparar o sistema de tiro e a blindagem das VBCCC M60 A3 TTS, Leopard 

1A1 e Leopard 1A5 BR e expor as vantagens da substituição dos CC nos Regimentos de 

Cavalaria Blindados. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar o sistema de tiro e a blindagem das VBCCC M60 A3 TTS, Leopard 1A1 e 

Leopard 1A5 BR; 

 Comparar o sistema de tiro e a blindagem dos três carros de combate; 

 Expor as vantagens da substituição das VBCCC M60A3TTS e Leopard 1A1 pela 

VBCCC Leopard 1A5 BR nos Regimentos de Cavalaria Blindados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O tema desta pesquisa está inserido na área de estudo da Doutrina e das Operações 

Militares, mais especificamente dos conhecimentos acerca das viaturas blindadas de combate 

do Exército Brasileiro. 

Neste capítulo, serão apresentados os carros de combate M60 A3 TTS, Leopard 1A1 e 

Leopard 1A5 BR, detalhando suas características gerais, seus sistemas de tiro e suas blindagens. 

Logo após, será feita a comparação dos blindados e a apresentação das vantagens para os RCB 

com a substituição do M60 e Leopard 1A1 pelo Leopard 1A5 BR. 

 

2.1 O CARRO DE COMBATE M60 A3 TTS 

 

Produzido na década de 1980 nos Estados Unidos, a VBCCC M60 A3 TTS é o modelo 

mais recente da família do CC M60 (BRASIL, 2002). Foi concebido ao Exército Brasileiro 

através do “leasing” - um acordo do Brasil com os Estados Unidos de aluguel com opção de 

compra. No entanto, sob o ponto de vista técnico e econômico a proposta era interessante e foi 

aceita pelo Comando do Exército Brasileiro em 1996, adquirindo 91 viaturas (ARMAS 

NACIONAIS, 2018). 

Esta última versão do blindado foi dotada de um sistema de observação e pontaria que 

utiliza a visão termal em seus sistemas de pontaria. Essa inovação, aliada à capacidade de 

destruição que possui seus armamentos e sua blindagem, conferiu a este carro de combate 

grande letalidade e significativa capacidade de sobrevivência nos campos de batalha modernos 

(BRASIL, 2002). 

O 20º Regimento de Cavalaria Blindado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é 

atualmente a única Organização Militar do Exército Brasileiro dotada do CC M60 A3 TTS com 

32 viaturas em seus dois esquadrões de carros de combate (ARMAS NACIONAIS, 2018). 

Acerca desse carro de combate, Expedito assegura que: 

 

O M-60 A3 TTS (Tank Thermal Sight) acabou sendo o melhor carro de combate em 

operação na América do Sul, superior a todos os empregados pelos demais países da 

região, a partir da sua aquisição e uso, só sendo superado quase dez anos depois, 

quando o Chile adquiriu aproximadamente uma centena de Leopard 2A4 da Alemanha, 

negociações que iniciaram-se por volta de 2005, mas que não representam ameaças 

para nós (BASTOS, 2012, p. 431). 
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2.1.1 Características gerais do M60 A3 TTS 

 

 Garantindo ao carro um grande poder de fogo, o armamento principal do M60 é o canhão 

M68 de 105 mm, que utiliza vários tipos de munição e pode destruir veículos blindados 

inimigos, fortificações, tropa, alvos materiais e aeronaves. Seu armamento secundário é 

composto por uma Metralhadora Coaxial M240 de 7,62 mm, uma Metralhadora M85 

Calibre .50 do comandante do carro e por dois Lançadores de Fumígenos modelo M239 

(BRASIL, 2002). 

A guarnição do M60 A3 TTS é composta por quatro homens, sendo eles: o tenente ou 

sargento comandante do carro de combate, o cabo atirador, o soldado auxiliar do atirador e o 

cabo motorista. O carro tem elevado peso, com seus 51400 kg em ordem de marcha (aprestado) 

e 48100 kg desequipado, e com altura de 3,28 m por 9,40 m de comprimento. Possui também 

um motor modelo AVDS-1790-2CA, com uma potência de 750 HP, a qual permite que a VBC 

atinja uma velocidade máxima de 48,3 km/h e uma capacidade de ultrapassagem de vau de até 

2,4 m com preparação ou 1,2 m sem preparação (BRASIL, 2002). 

 

Figura 1 - VBCCC M60 A3 TTS 

 

Fonte: DEFESANET (2015) 

 

 Quando em ordem de marcha, o empaiolamento máximo do carro é de 63 munições de 
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canhão 105 mm, 6000 de 7,62 mm, 900 munições calibre .50 e 24 granadas M239 SGL 

fumígenas. Sua autonomia é de 450 km, com capacidade de 1452,7 litros de óleo diesel em seu 

reservatório (BRASIL, 2002). 

 Possui um avançado sistema de tiro computadorizado que possibilita a guarnição 

engajar alvos rapidamente e com grande probabilidade de acerto no primeiro disparo. Como 

proteção blindada, possui uma blindagem de 2ª geração, a qual é composta de aço de face 

endurecida, sendo capaz de suportar o impacto de munições de maior penetração do que a 

inferior blindagem de 1ª geração (VERAS, 2015). 

 

2.1.2 Sistema de controle e técnica de tiro 
 

 Em relação às técnicas de tiro, a VBC M60 A3 TTS é dotada de recursos bem mais 

sofisticados do que os utilizados anteriormente, incluindo-se um visor termal. Comparado aos 

carros de combate anteriores utilizados no Brasil, esse blindado está bem à frente em termos de 

sistema e técnica de tiro. As novas tecnologias apresentadas no M60 exigem uma boa interação 

da atividade de regulagem do canhão com o equipamento optrônico de pontaria e observação. 

Esses equipamentos foram divididos conforme o Manual de Instrução Provisória em “Sistema 

Primário, Sistema Secundário, Sistema Auxiliar e Instrumentos de Observação” (BRASIL, 

2002). 

 O Sistema Primário de Tiro funciona de maneira integrada durante a pontaria, 

observação e correção do tiro pelos seguintes equipamentos: computador balístico M21, 

telêmetro laser, projetor de retículo, periscópio M35E1 AN/VVS-2(V)1A (câmera térmica) e o 

sistema diretor balístico (BRASIL, 2002). 

 O computador balístico M21 é um computador analógico sofisticado, que fornece 

soluções balísticas baseadas nos dados que são coletados por seus sensores e nas informações 

que são inseridas pelo atirador ou pelo comandante do carro, quando executam a sua pontaria. 

O computador avalia os dados e proporciona correção para: inclinação lateral do canhão, deriva 

da munição, vento lateral incidente, altitude (pressão atmosférica), desgaste do tubo, 

temperatura do ar, erro de paralaxe entre o canhão e o sistema de pontaria (visada). Essas 

correções levam em consideração a munição utilizada, o tipo de alvo e o alcance obtido pelo 

telêmetro laser (BRASIL, 2002). 

 Segundo o IP 17-84, os componentes do computador balístico M21 são: 

 

(1) Sensor de vento lateral e filtro de interferências eletromagnéticas - o sensor de 

vento lateral está montado em um mastro a esquerda e a retaguarda do teto da torre. 
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Para conservação, o sensor é guardado no interior da torre até o momento de sua 

instalação. O equipamento mede o vento lateral e envia o dado constantemente ao 

computador, que tem a possibilidade de compensar ventos de até 60 km/h (40 mph). 

Os sinais do sensor passam por um filtro de interferência eletromagnética, que elimina 

interferências indesejáveis. (2) Tacômetro - o tacômetro está localizado sobre a 

cremalheira da torre logo abaixo do Can e mede a velocidade angular com a qual se 

acompanha um alvo.  O computador usa a velocidade medida para calcular a precessão 

necessária ao tiro com o tipo de munição selecionada. (3) Medidor de inclinação 

lateral - localizado sob o teto da torre e sobre o Can, informa ao computador M21 a 

inclinação lateral da torre com valores de 15º à direita ou à esquerda. Tal informação 

só é levada em conta pelo M21 com o carro parado. (4) Unidade seletora de munição 

- as unidades seletoras de munição do Cmt CC e do Atdr são idênticas e transmite ao 

M21 o tipo de munição a ser empregada. Ao receber a informação, o M21 aplica 

automaticamente a tabela de tiro da munição selecionada. O botão de seleção de modo 

em movimento ou parado tem a função de anular a informação sobre a inclinação 

lateral. (5) Unidade de controle do Atdr - a unidade é usada pelo Atdr para, entre outras 

aplicações, introduzir manualmente os dados necessários ao tiro cujos sensores se 

encontram em pane. O Atdr pode ajustar manualmente: (a) temperatura - apresenta o 

dado em Farenheit. Caso não seja conhecida, ajustar para a posição “S” 

(STANDARD). (b) altitude - informada em metros. A informação, na realidade, é 

transformada em pressão atmosférica a ser considerada para o tiro. Se a altitude não 

for conhecida, ajustar para a posição “0” (zero). (c) alcance - ao se ajustar a chave de 

seleção telêmetro/manual para a posição MANUAL, pode-se introduzir a distância 

avaliada para o alvo através do disco medidor de distância X 100. Na posição 

RANGEFINDER, é introduzida a distância medida pelo telêmetro. (d) vida restante 

do tubo - O dado é expresso em porcentagem e permite ao computador compensar a 

perda na queima da carga de projeção das munições, corrigindo a trajetória da granada. 

(e) tecla APDS - permite ajustar o tipo de munição APDS usada (M728 ou M392). (f) 

tecla HEAT - permite ajustar o tipo de munição HEAT usada. A posição SPARE não 

tem função. (g) tecla de ajuste da aparelhagem de pontaria - na posição NORMAL, o 

sistema é usado para o tiro normal. Na posição BORESIGHT, o sistema está pronto 

para o alinhamento da aparelhagem. (h) controles comuns de direção e elevação 

(COMMON ZERO AZ e EL) - permite ajustar a precisão do tiro com os vários tipos 

de munição. (i) botões de ajustagem das munições - permite a regulagem individual 

para cada tipo de munição. (j) vento lateral - ao ser colocado na posição MANUAL, 

o sistema passa a considerar os valores de vento lateral ajustado pelo Atdr. (6) Unidade 

de saída - a unidade de saída, localizada acima do Atdr, transmite ao tubo a elevação 

necessária, por meio do giro de dois eixos de saída. Um atua sobre o sistema diretor 

balístico mecanicamente e o outro sobre o cilindro de elevação hidraulicamente. Um 

contador em milésimo informa a elevação introduzida (BRASIL, 2002). 
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Figura 2 - Componentes do M21 

 
Fonte: BRASIL (2002) 
  

Deve ser realizado o autoteste do computador M21 sempre que esteja ligado ou antes 

de sua operação e não deve ser feito simultaneamente com o autoteste do telêmetro laser. Em 

caso de falha do autoteste, deve-se preparar para executar o tiro no modo degradado, sempre 

observando os resultados que indicarão qual a parte do computador está com defeito, 

possibilitando que se saiba qual o melhor modo de operação a ser empregado (BRASIL, 2002). 

O sistema diretor balístico M10 A3 é responsável por coordenar o movimento do tubo 

com as visadas dos instrumentos, permitindo ao canhão e aos sistemas de pontaria se moverem, 

independentemente, enquanto é introduzida uma elevação no tubo . A pontaria será mantida 

sobre o alvo, com erro de até 1 milésimo, enquanto atua sobre o tubo o atuador de superelevação 

(BRASIL, 2002). 

 A câmera térmica, através do periscópio M35E1 NA/VVS-2(V)1A, que representa uma 

inovação nos CC do Exército Brasileiro, possui dois canais de visão: térmico, que é baseado 

em imagens obtidas pelas diferenças de temperatura dos corpos, e diurno, que utiliza um sistema 

de lentes comum para observação. Tais canais possibilitam ao atirador a pontaria, observação e 

controle do tiro do canhão e da metralhadora coaxial. O comandante do CC possui uma extensão, 

de modo a compartilhar a observação do canal termal com o atirador. O canal diurno possui um 

aumento de 8 (oito) vezes. O canal termal, o qual pode ser usado para adquirir alvos à noite, ao 

dia ou em períodos de visibilidade reduzida, pode ter um aumento de 2,67 vezes (campo de 

visão largo) ou de 8 vezes (campo de visão estreito) No campo de visão estreito, o retículo será 

visível para o tiro, já no largo, uma moldura delimita a área a qual será abrangida no campo 
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estreito após ser selecionado. A polaridade do canal termal pode ser ajustada pelo Cmt CC ou 

At, assim, o que é mais quente será visto em cor clara sobre o fundo escuro ou em cor escura 

sobre o fundo claro (BRASIL, 2002). 

 

Figura 3 - Tipos de ajustes do canal termal 

 

Fonte: BRASIL (2002) 

 

 Como uma das maiores inovações trazidas com esse carro, o telêmetro laser AN/VVG-

2 LRF é o principal meio utilizado para determinação de distâncias que o M60 possui. O 

telêmetro emite um facho laser para o alvo o qual o reflete de volta, recebendo os reflexos fortes 

o bastante para ativar seu receptor, tais reflexos podem ser atenuados por neblina, nevoeiro, 

chuva e fumaça. O tempo compreendido entre a emissão e a recepção do laser será medido e 

convertido em termos de distâncias que serão informadas ao computador M21 e transmitidas 

em forma de movimento de correção em alcance pelo Sistema Diretor Balístico M10A3 para o 

canhão. O telêmetro pode ser acionado pelo atirador ou pelo comandante do CC para determinar 

alças entre 200 e 4700 metros, com precisão de 10 metros. Aferir a distância do alvo é muito 

importante para auxiliar na escolha da munição que será empregada. Também é necessária a 

realização de um autoteste para garantir seu correto funcionamento (BRASIL, 2002). 

 Sobre o sistema secundário de tiro, que como o nome diz, é utilizado caso o sistema 

primário falhe, é composto pela Luneta M105D, que é montada coaxialmente ao eixo do canhão 

e é usada quando o sistema primário não pode ser empregado. Ela é composta de um sistema 
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articulado cuja ocular permanece relativamente fixa, enquanto o restante, montado sobre a base 

M114, se move com o tubo do canhão, formando um sistema completamente independente de 

tiro. Assim, é realizado um disparo “manual”, alinhando o alvo no retículo, retirando a 

precessão correta para escolher a munição com base na distância, elevação e alinhamento com 

o ponto específico de cada munição a ser empregada (BRASIL, 2002). 

Também há o Sistema Auxiliar de Tiro no M60, o qual permite serem utilizados 

diferentes meios para garantir um melhor aproveitamento na realização do tiro: 

 

O sistema auxiliar é dotado de equipamentos para montagem do roteiro de tiro, que é 

preparado durante as horas de visibilidade para ser utilizada durante a noite ou período 

de pouca visibilidade, que não permitam o tiro utilizando outro equipamento. O 

sistema é composto do indicador de derivas, quadrante de nível e clinômetro (BRASIL, 

2002) 

 

2.1.3 Blindagem 
 

 O M60 possui uma blindagem de 2ª geração, que é composta de aço de face endurecida 

de 2ª solução, a qual tem a capacidade de suportar o impacto de munições de maior penetração 

do que a blindagem de 1ª geração. Tal blindagem composta de chapas bimetálicas ou 

homogêneas chega a atingir a espessura de até 120 mm na parte frontal, possuindo assim, uma 

proteção mais segura para a sua guarnição, proporcionando-lhe uma proteção superior à de 

outros carros de combate que são utilizados no continente sul-americano. Sua silhueta, por ser 

alta e apresentar uma maior área a ser impactada, lhe desfavorece em um combate contra outro 

carro de combate por ficar mais exposto à observação e condução do tiro inimigo (VERAS, 

2015). 

 

2.2 O CARRO DE COMBATE LEOPARD 1A1 

 

Produzido na Alemanha Ocidental, o Leopard 1A1 teve as suas primeiras unidades 

construídas pela Krauss-Mafei de Munique em setembro de 1965, e sua produção continuada 

até 1979. (BRASIL, 2002) Trazido através de negociações com a Bélgica, foi formada uma 

Comissão de Aquisição do Exército Brasileiro que identificaria e avaliaria inicialmente 61 

viaturas que se encontravam em melhor estado de conservação. Esses carros seriam 

incorporados em três lotes com intervalo de quatro meses entres os lotes. Todas viaturas foram 

entregues e distribuídas às suas respectivas unidades entre 1997 e 2000. Em 1998 foi feita a 

aquisição de 67 carros, elevando para um total de 128 unidades, sendo este novo lote entregue 
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até maio de 2000 (BASTOS, 2011, p. 437). 

Com esta nova fase de carros de combate no Exército Brasileiro, veio a criação do 

Centro de Instrução de Blindados General Walter Pires (CIBld), em 1996 o qual é responsável 

pela formação e adestramento dos futuros combatentes blindados (SOUZA, 2014). 

A implementação do Leopard no Brasil trouxe grandes mudanças na Cavalaria, pois teve 

de ser criada uma nova infraestrutura, como instalações e sistemas de transporte, além de uma 

atualização na doutrina (ARMAS NACIONAIS, 2017). 

 Atualmente é orgânico dos esquadrões de carros de combate do 4º Regimento de 

Cavalaria Blindada, de São Luiz Gonzaga, do 6º Regimento de Cavalaria Blindada, de Alegrete 

e do 9º Regimento de Cavalaria Blindada de São Gabriel, com um esquadrão CC cada (CAIAFA, 

2016). 

 

2.2.1 Características gerais do Leopard 1A1 

 

 O armamento principal do Leopard 1A1 é o canhão 105 mm L7A3, com 28 raias à 

direita e que pode atirar com munição encartuchada com espoleta elétrica. Podendo atirar com 

diversos tipos de munição, o canhão do Leopard 1A1 é capaz de destruir diversos tipos de alvos. 

Como armamento secundário, o carro possui uma metralhadora coaxial MAG M3 de 7,62 mm, 

uma metralhadora antiaérea MAG M2 de 7,62 mm e oito lançadores de fumígenos de 76 mm 

(BRASIL, 2000). 

 A guarnição do Leopard 1A1 é composta por quatro militares, sendo eles: o tenente ou 

sargento comandante do carro de combate, o cabo atirador, o soldado auxiliar do atirador e o 

cabo motorista. O carro possui 40000 kg em ordem de marcha (aprestado) e 36900 kg 

desequipado e sua altura é 4,8 m com as antenas, 3,03 m com a metralhadora na torre e 2,62 m 

sem ela, 8,17m de comprimento com o tubo ancorado e 9,54 m com o tubo à frente e 3,4 m de 

largura. Também possui um motor modelo MB 838 C.A.M. 500, com uma potência de 830 HP, 

a qual permite que a VBC atinja uma velocidade máxima de 62,0 km/h e uma capacidade de 

ultrapassagem de vau de até 2,25 m com preparação ou 1,2 m sem preparação (BRASIL, 2000). 

Quando em ordem de marcha, o empaiolamento máximo do carro é de 60 munições de 

canhão 105 mm, 4600 de 7,62mm, e 24 granadas fumígenas. Sua autonomia é de 450 km, com 

capacidade de 985 litros de óleo diesel em seu reservatório (480 no reservatório esquerdo, 475 

no reservatório direito e 30 no tanque auxiliar) (BRASIL, 2000). 
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Figura 4 - Leopard 1A1 

 

Fonte: FATOS MILITARES (2018) 

 

Quanto ao sistema de tiro, traz uma grande inovação para as tropas blindadas brasileiras 

com a estabilização da torre, sendo possível realizar disparos com elevada precisão e observar 

mesmo com o carro em movimento (BRASIL, 2000). E em relação à sua proteção blindada, o 

Leopard 1A1 possui blindagem de aço de face endurecida de 2ª geração, formada por duas 

chapas de aço soldadas e fundidas (SANTOS, 2017). 

 

2.2.2 Sistema de controle e técnica de tiro 
 

 O sistema de controle de tiro da família Leopard trouxe diversas inovações em relação 

aos seus antecessores no Exército Brasileiro. Seu canhão 105 mm possui um sistema de 

estabilização ligado ao sistema hidráulico de forma a reduzir o esforço que seria necessário para 

realizar um giro de 360º da torre, por conta de seu elevado peso. Devido à essa capacidade, é 

denominado movimento eletrohidráulico (BRASIL, 2000). 

 O movimento eletrohidráulico é controlado pelos punhos de comando. Existe o punho 

de prioridade que é o punho do comandante do carro que, quando aciona uma tecla, passa a ter 

o controle do canhão no lugar do atirador. A tecla para o laser para aferimento de distâncias está 

localizada no punho de comando do atirador (BRASIL, 2000). 

 Sobre seu sistema de estabilização, uma grande vantagem operacional para a tropa 

blindada do Exército Brasileiro e um diferencial desse CC, como assegura o Manual de 
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Instruções Provisórias: 

 

Boa parte das excelentes características bélicas da VBC - CC Leopard 1 A1 se devem 

ao seu sistema de estabilização (Sist Estab) que permite a realização de tiros com 

elevada precisão e a observação do campo de batalha mesmo com CC em movimento 

(BRASIL, 2000). 

 

Para uma melhor compreensão sobre o sistema de estabilização, deve-se saber seu 

conceito e para que serve. Para isso, afirma o IP-17-82: 

 

Um carro dotado de Sist Estab é aquele que pode se deslocar em qualquer terreno com 

o armamento principal sofrendo um mínimo de variações na sua elevação e direção. 

O sistema funciona anulando os movimentos provocados na torre e canhão. O estudo 

desses movimentos se faz como auxílio de três eixos imaginários (eixo X, Y e Z) que 

cortam o CC (BRASIL, 2000). 

 

Figura 5 - Estabilização da torre do Leopard 1A1 

 

Fonte: BRASIL (2000) 

 

O sistema de estabilização é composto de elementos hidráulicos e elétricos auxiliados 

por vários outros dispositivos de segurança. Quando esse sistema está desligado, apenas o 

movimento hidráulico funciona e, para ativá-lo necessita-se seguir o seguinte procedimento: 

ligar os giroscópios e esperar 60 segundos para as lâmpadas testemunhas se acenderem, esse 

estado chama-se estabilização pronta (“STAB PRETE”), que mostra que o sistema está pronto 

para ser ativado e passar para a estabilização ativa (“STAB ACTIVE”), que é quando os 

circuitos hidráulicos convencionais são fechados pela válvula que corta o circuito dos 

servoblocos (BRASIL, 2000). 

No que se diz respeito ao sistema de tiro propriamente dito, o Leopard 1A1 possui um 



25 

 

sistema primário de tiro que recebe o nome de Sistema Automático de Condução do Tiro 

(SACT), tendo por objetivo melhor aproveitar a potência de fogo do carro de combate, de modo 

que aumente a probabilidade de acerto no primeiro tiro, por meio de um disparo justo e preciso 

e diminua o tempo entre a realização do primeiro tiro e a detecção do alvo (BRASIL, 2000). 

 Segundo o seu Manual de Instruções Provisórias, os seguintes fatores influenciam na 

trajetória do tiro: 

 

a. Munição - Cada tipo de munição possui características próprias (velocidade inicial, 

peso dimensão etc.) e a trajetória de um projetil depende do tipo de munição 

empregada. b. Distância - A distância do objetivo influencia diretamente na elevação 

do tubo, variando para cada tipo de munição. c. Deriva (“Drift”) - Todo projetil 

estabilizado por rotação, possui um desvio em direção (para a direita, no caso do 

Leopard). Esse desvio chama-se deriva ou “Drift”. d. Tempo de vôo e precessão - O 

tempo de vôo é o espaço de tempo entre a saída do projetil do tubo até atingir o 

objetivo. Ele varia em função do tipo de munição e da distância do objetivo. Ele 

permite determinar a precessão a ser dada ao tubo, quando da realização do tiro em 

alvos móveis, calculando-se a velocidade angular com que o alvo se move em relação 

ao carro que atira. e. Condições variáveis (1) Temperatura do ar e pressão atmosférica 

- Uma perturbação da pressão atmosférica e/ou temperatura do ar provoca uma 

modificação da densidade do ar, o que vai repercutir na trajetória. (2) Temperatura da 

pólvora - A velocidade inicial de um projetil é proporcional a temperatura da pólvora 

propulsiva. Uma modificação na temperatura da pólvora, corresponde a uma 

modificação do alcance. (3) Vento lateral - O vento lateral interfere na deriva do 

projétil. (4) Desgaste do tubo - O desgaste do tubo, influencia na velocidade inicial e, 

em conseqüência no alcance. f. Salto inicial - Quando da partida do projetil, o 

movimento deste dentro do tubo ocasiona um pequeno deslocamento do canhão no 

plano horizontal ("FOUETTEMENT“) e no plano vertical (“RELEVEMENT”). O 

sentido e o valor de cada deslocamento são conhecidos na teoria de acordo com o tipo 

de munição, mas devemos observar as diferenças existentes de carro para carro, 

(desgaste do tubo, tolerâncias na fabricação etc.). A combinação dos ângulos de 

deslocamento horizontal e vertical chama-se salto. g. Ângulo entre eixos - É o ângulo 

existente entre a direção do eixo do canhão e a direção do eixo dos instrumentos de 

visada, quando eles convergem em uma distância dada. Desta forma, o ângulo entre 

os dois eixos, será em função da distância considerada. h. Inclinação lateral - É o 

ângulo que se nota entre a horizontal e o eixo transversal do CC. Esse ângulo 

influencia na trajetória. Para um carro que atira com inclinação à esquerda, por 

exemplo, todos os tiros cairão à esquerda e curto (BRASIL, 2000). 

 

 O SACT é constituído pelo telêmetro laser; pelo calculador com tabelas de tiro e derivas, 

que é a principal ferramenta desse sistema, visto que recebe as informações de vários 

componentes e os transforma em dados de tiro; pelos captores de condições variáveis climáticas 

e do carro; e por um amplo equipamento para vigia e observação do terreno. O sistema trabalha 

com uma caixa de alinhamento, a qual alinha o laser ao canhão, com a função “CALC” que 

deixa o calculador trabalhar livremente com essa correção, e a função “SIMBL” que serve para 

bloquear a ação do corretor e permitir a inserção manual pelo atirador quando for necessário 

(BRASIL, 2000). 

O sistema permite ainda vigiar o campo de batalha, graças a um visor com dois tipos de 
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aumento (7 ou 14x), visar um objetivo através de um retículo do tipo OTAN, medir distância 

através por meio de um telêmetro laser (400 a 9995 m), atirar com todos os tipos básicos de 

munição Leopard sobre alvos fixos ou móveis, atirar com a metralhadora coaxial com alça fixa 

de 400m e observar o tiro (BRASIL, 2000). 

Existe também um sistema secundário de tiro, que funciona através de lunetas e 

periscópios, mantendo o poder de combate da VBC mesmo que haja pane no SACT ou em 

algum dos componentes do sistema elétrico. A luneta TZF 1A é usada pelo atirador e possui 

dioptria de +4 a -4, aumento de oito vezes e um amplo campo visual horizontal, além de possuir 

um retículo OTAN com várias escalas. De uso do comandante do CC, a luneta TRP 2A permite 

vigiar o campo de batalha, observar e corrigir o disparo, avaliar distâncias com um aumento de 

quatro a vinte vezes e executar transferência de alvo para o atirador, levando em conta que não 

há possibilidade do comandante realizar o tiro de forma manual. Existem também dezoito 

periscópios que permitem uma visão direta do combate (BRASIL, 2000). 

O Sistema Auxiliar de Tiro é constituído basicamente pelo indicador de derivas, que tem 

as seguintes finalidades conforme o manual IP-82: 

 

(1) determinar, em milésimos, o ângulo horizontal formado por uma direção de 

referência e uma direção escolhida; (2) colocar o canhão e a Mtr coaxial apontados 

para uma direção determinada, a partir de uma mesma posição do CC; e (3) modificar 

rapidamente a direção de pontaria da torre em ângulo máximo de 50 milésimos à 

esquerda ou à direita; e é comumente utilizado para: (1) elaborar um roteiro de tiro; 

(2) apontar o canhão ou Mtr Coaxial para uma direção determinada, com base num 

roteiro de tiro; (3) elaborar um croqui de iluminação; (4) apontar o projetor para uma 

direção determinada, com base num roteiro de iluminação; (5) apontar o canhão para 

um tiro mascarado ou indireto; (6) determinar uma direção relativa da torre com 

relação ao chassis; e (7) controlar a deriva (movimento da torre) quando do 

acionamento do sistema de estabilização à noite, ou em condições de pouca 

visibilidade (BRASIL, 2000). 

 

 O Leopard 1A1 é equipado também com instrumentos de visão noturna, o qual 

possibilita a operação sob condições adversas de luminosidade, um projetor que transmite luz 

branca ou IV (infravermelho), uma luneta e um periscópio IV (BRASIL, 2000). 

 

2.2.3 Blindagem 
 

Quanto à sua blindagem, o Leopard 1A1 possui blindagem de aço de face endurecida 

de 2ª geração semelhante à blindagem do Leopard 1A5, que possui melhor proteção contra 

munições de carga oca e de energia cinética quando comparado ao processo de 1ª geração. Neste 

tipo de blindagem, são utilizadas chapas de aço soldadas, e depois fundidas em forma de 

“sanduíche”. A face externa deve ser extremamente dura (maior resistência) e a face interna 
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deve ser mais mole e deformável (maior tenacidade) para absorver a onda de choque (SANTOS, 

2017). 

 

Figura 6 - Blindagem do Leopard 1A1 

 

Fonte: SUL 21 (2016) 

 

 Nota-se pela imagem, que o Leopard na versão A1 não possui a blindagem espaçada na 

torre e nas saias laterais como a versão A5. Sendo, evidentemente, umas das atualizações 

existentes na versão mais moderna do carro. Por conta disso, os trens de rolamento da VBC 

ficam desprotegidos. 

 

2.3 O CARRO DE COMBATE LEOPARD 1A5 BR 

 

No contexto da modernização das tropas blindadas da Força Terrestre, o Exército 

Brasileiro decidiu evoluir, dentro da mesma família, para um CC mais moderno capaz de ser 

adaptado e atualizado com as necessidades brasileiras. Essa decisão levou à escolha do Leopard 

1A5 BR. 

O carro é proveniente de negociações ocorridas em 2008 junto à Alemanha em que 

foram selecionados criteriosamente por um processo de escolha as viaturas que seriam 

recuperados antes de serem enviados ao Brasil. Esse processo teve como responsável a empresa 

Krauss Maffei Wegmann, a própria fabricante do carro (BASTOS, 2012, p. 445). 

 Totalizando 250 Leopard 1A5 e outras 20 viaturas de apoio da mesma família, das 250 
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VBC, 220 delas eram operacionais e as outras 30 foram utilizadas para aproveitar as peças. 

Chegando entre 2009 e 2010, inicialmente foram substituindo os Leopard 1A1 no 1º e no 4º 

RCC (Santa Maria e Rosário do Sul, respectivamente) e os próximos lotes foram sendo 

destinados para substituir os M60 A3 TTS que estavam em no 5º RCC, em Rio Negro e 

finalmente foram incorporados ao 3º RCC de Ponta Grossa (BASTOS, 2012, p. 444). 

Atualmente está ocorrendo a cessão de um pelotão de Leopard 1A5 para compor 

provisoriamente o 4º, o 6º e o 9º RCB, visando permitir que sejam adquiridas capacidades 

mínimas de adestramento e padronização de treinamento e manutenção desses carros de 

combate, tendo em vista uma futura aquisição de um novo carro de combate principal para 

compor os RCC (CAIAFA, 2018). 

 

Figura 7 - Leopard 1A5 BR 

 

Fonte: DEFESA AÉREA E NAVAL (2016) 

 

2.3.1 Características gerais do Leopard 1A5 BR 

 

O Leopard 1A5 BR tem como armamento principal o canhão 105 mm L7A3 de origem 

inglesa, com 28 raias à direita e que pode atirar com munição encartuchada com espoleta 

elétrica. O sistema do canhão é semiautomático, ou seja, a introdução da munição faz com que 

o culote do cartucho acione os ejetores para frente liberando a cunha, que fecha a culatra 

automaticamente pela pressão da mola de fechamento. Como armamento secundário, o carro 

possui uma metralhadora coaxial MG3A1 de 7,62 mm, uma metralhadora antiaérea MG3 de 
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7,62 mm e oito lançadores de fumígenos de 77 mm (BRASIL, 2011). 

 A guarnição do carro é composta, assim como os outros CC, por quatro militares: o 

tenente ou sargento comandante do carro de combate, o cabo atirador, o soldado auxiliar do 

atirador e o cabo motorista. O carro possui 42200 kg em ordem de marcha (aprestado) e 40200  

kg desequipado, e sua altura é 4,8 m com as antenas, 3,03 m com a metralhadora na torre e 2,62 

m sem ela, 8,17 m de comprimento com o tubo ancorado e 9,54 m com o tubo à frente, e 3,4 m 

de largura. Possui o mesmo motor de seu antecessor, o modelo MB 838 C.A.M. 500, com uma 

potência de 830 HP, a qual permite que a VBC atinja uma velocidade máxima de 62,0 km/h e 

uma capacidade de ultrapassagem de vau de até 2,25 m com preparação ou 1,2 m sem 

preparação (BRASIL, 2011). 

Quando em ordem de marcha, o empaiolamento máximo dessa VBC é de 55 munições 

de canhão 105 mm, 5500 de 7,62 mm e 16 granadas fumígenas. Sua autonomia é de 450 km, 

com capacidade de 985 litros de óleo diesel em seu reservatório (480 no reservatório esquerdo, 

475 no reservatório direito e 30 no tanque auxiliar), semelhante ao Leopard 1A1 (BRASIL, 

2011). 

O sistema de controle do tiro é mais avançado que a versão anterior, tendo um sistema 

semelhante a algumas versões do Leopard 2, tendo um dispositivo termal e de pontaria como 

elemento destaque. Quanto à sua proteção blindada, o Leopard 1A5 BR, assim como a versão 

1A1, possui a blindagem de face endurecida de 2ª solução, mas como novidade, possui também 

a blindagem espaçada com borracha na torre, no escudo da torre e nas saias laterais (BRASIL, 

2011). 

O Leopard 1A5 possui muitas semelhanças em relação ao seu antecessor 1A1, dos trens 

de rolamento até a torre, sistemas anexos e componentes. Porém, existem algumas diferenças, 

as quais são especificadas no Caderno de Instrução do CIBld: 

 

(1) O Sistema de Controle de Tiro, que na versão Leopard 1A5 é mais avançado. Este 

sistema é semelhante ao utilizado em algumas versões do Leopard 2 e tem dispositivo 

termal de observação e pontaria como elemento destaque; (2) A blindagem da versão 

Leopard 1A5 é a mesma da versão Leopard 1A1, dado que o chassi e a torre são as 

mesmas, no entanto, o chassi foi protegido por saias laterais e a torre por outro escudo 

e camadas de blindagem espaçada; e (3) Alguns dispositivos de segurança foram 

introduzidos ou modificados na versão Leopard 1A5. Foram introduzidos um 

dispositivo de segurança na escotilha do comandante contra a baixa pressão no 

compartimento de combate e um dispositivo de segurança na escotilha do motorista 

que impede o giro hidráulico da torre quando aberta. Por sua vez, o sistema de 

extinção de incêndio foi modificado, sendo substituídos os cilindros com gás halon 

por cilindros com nitrogênio, o que exigiu a necessidade de adoção de um acumulador 

adicional do sistema de vedação (BRASIL, 2011). 
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2.3.2 Sistema de controle e técnica de tiro 
 

 Além de possuir o sistema de estabilização semelhante ao da versão A1 anteriormente 

citada, foi criado para a versão A5 o Sistema de Controle de Tiro EMES 18 que é caracterizado, 

segundo Beraldi ([201-]): 

 

Foi criado o Sistema de Controle de Tiro Krupp-Atlas Electronik EMES 18, 

desenvolvido a partir do EMES 15 que equipava os novos Leopard 2. Ele é composto 

por um bloco ótico montado sobre a torre, no lado direito, que contém uma câmera de 

imagens térmicas da Carl Zeiss, um periscópio ótico com ampliação de imagens e um 

telêmetro laser, tudo com visão através de um espelho giro estabilizado protegido por 

duas comportas blindadas, sendo possível utilizar o sistema com capacidade reduzida 

mesmo com as comportas fechadas, pois aquela do lado direito possui uma pequena 

abertura para visualização. 

O computador de tiro, derivado daquele do Leopard 2, é instalado sob o assento do 

comandante, e é capaz de calcular a solução de tiro para até sete tipos diferentes de 

munição até a distância de 4000 m. Os dinamarqueses, que também utilizam o 

Leopard 1A5, disparam a distâncias ainda maiores, calculando o ponto de impacto 

com o auxílio de calculadoras de mão. O computador de tiro tem um painel de controle 

idêntico ao do Leopard 2, bem como um sistema automático de detecção e análise de 

falhas. 

Um periscópio independente do comandante modelo TRP 2A, igual ao do Leopard 

1A3, é instalado, porém numa posição um pouco mais elevada para poder enxergar 

sobre o EMES 18. A luneta de tiro auxiliar TZF 1A do atirador também é mantida 

nesta versão, para servir como sistema de tiro de emergência. Foi instalado também 

um colimador da Carl Zeiss, com um sistema de referência da boca do cano para 

permitir a rápida calibragem do conjunto canhão/miras. 

Uma nova torre foi desenvolvida, maior que aquela das versões anteriores, para 

abrigar todos os novos sistemas e a munição extra, voltando o paiol a comportar 60 

munições. Esta nova torre vem previamente preparada para aceitar o canhão 

Rheinmetall L44 de 120mm do Leopard 2 em futuras modernizações. A 

movimentação e estabilização da torre e do canhão são obtidas por um sistema 

hidráulico SRK. Ao contrário, os Leopard A5NO e A5NO2 da Noruega utilizam 

controles de torre e canhão totalmente elétricos. Uma outra atualização essencial para 

cumprir os novos requisitos foi a introdução da munição APFSDS, conhecida como 

“flecha”, para fazer frente às novas blindagens russas (BERALDI, [201-]). 
 

O Sistema de Controle de Tiro (SCT) do Leopard 1A5 possui a finalidade de conduzir 

suas armas no combate a alvos estáticos e móveis, estando ele estático ou não. O SCT é 

composto pelo sistema direcional hidráulico da torre com estabilização de armas, dispositivos 

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

determinação dos índices de elevação e precessão, equipamento informatizado de teste do 

sistema de armas RPP 1-11, para monitoramento contínuo e teste do SCT e unidades de 

comando e de controle (BRASIL, 2011). 

O Sistema Direcional Hidráulico com Estabilização de Armas tem a finalidade de 

permitir a redução no esforço na execução da pontaria e o tempo de resposta da guarnição do 

carro em executar missões de tiro. Esse sistema é composto pelos subsistemas: direcional 
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manual, que funciona com punho de direção, bomba de elevação e caixa de velocidades, que 

podem funcionar com o sistema hidráulico ligado ou não e; eletro-hidráulico, que possui os 

punhos de comando do Cmt CC e do At, com a tecla de prioridade do comandante. No punho 

do atirador estão as teclas laser (telemetria), os gatilhos e as teclas de taquimetria, que também 

é chamada de precessão automática (BRASIL, 2011). 

 

Figura 8 - Punho do atirador 

 

Fonte: BRASIL (2011) 

 

O Sistema de Estabilização de Armas funciona através de giroscópios e servoblocos, 

permitindo que o tiro ocorra em pleno movimento, seja a VBC ou o alvo. Tais mecanismos são 

capazes de medir de modo preciso, em sentido e velocidade, os deslocamentos em direção e 

elevação que o canhão realiza, os quais são resultantes das rotações que são impostas ao carro 

durante o seu deslocamento (BRASIL, 2011). 

Ocorre uma compensação através dos deslocamentos de óleo nos cilindros de elevação 

e direção do canhão, que modificam a cada nova posição tomada pelo CC. A elevação ocorre 

no canhão e a direção no movimento de giro da torre. Para a torre e o canhão acompanharem 

os movimentos da viatura, deve sempre estar ligado o sistema de estabilização (BRASIL, 2011). 
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Figura 9 - Compensação do deslocamento lateral em relação ao alvo 

 

Fonte: BRASIL (2011) 

 

Figura 10 - Compensação do deslocamento em elevação em relação ao alvo 

 

Fonte: BRASIL (2011) 

 

O sistema de periscópios e lunetas do carro (TZF3A e TRP5A) é igual ao da versão 

Leopard 1A1, com a luneta TZF sendo do atirador e a TRP a luneta do comandante do CC, que 

é manual e não possui visão noturna. As duas possuem o retículo OTAN e podem realizar 

aferimento de distância manualmente e transferência de alvos com o Sistema de Controle de 

Tiro ligado (BRASIL, 2011). 

Como maior novidade tecnológica trazida com esse carro ao Exército Brasileiro, está o 

periscópio do atirador EMES 18, que é o principal dispositivo de pontaria da VBC, sendo fixado 

à frente do assento do atirador e no suporte da torre. O EMES 18 é um dispositivo de observação 

e pontaria monocular com telêmetro laser embutido e visualização binocular. Possui integrado 

o Dispositivo de Imagem Termal (DIT) que se utiliza do seu módulo ocular e de visualização. 

É utilizado pelo atirador e/ou comandante do CC para observar, medir distância (telemetria 

laser) e engajar alvos (BRASIL, 2011). 
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Figura 11 - Periscópio do Atirador EMES 18 

 

Fonte: BRASIL (2011) 

 

Composto pela Eletrônica laser e pelos módulos de visualização, ligação e ocular, o 

EMES 18 possui como características: o aumento de até 12 vezes, o campo de visão de 

aproximadamente 5º, a visualização mono-objetiva e o ocular binocular (BRASIL, 2011). 

A Eletrônica Laser funciona com distâncias entre 200 e 9990 metros, contudo o 

computador de tiro só pode processar valores que compreendem entre 200 e 3990 metros. Se a 

distância é conhecida, ela pode ser inserida de forma manual, quando é indicada a distância 

“999” no mostrador digital (BRASIL, 2011). 

Existe também o Extensor do Periscópio do Atirador para o Comandante (Extensor do 

EMES) que é fixado à parede direita da torre através de suportes reguláveis e em ligação ótica 

com o periscópio do atirador (EMES). Através dele o comandante do carro pode observar a 

imagem real ou a imagem termal para apontar e estimar distâncias (BRASIL, 2011). 

Como importante mecanismo de tiro, o DIT é um instrumento passivo de observação, 

que ocorre através do conjunto de oculares do EMES 18, tanto do atirador como do comandante, 

e pontaria que está integrado ao SCT. Possibilita o emprego do carro de combate em ambientes 

de pouca visibilidade e contra alvos que se encontram camuflados. A radiação térmica emitida 

por um setor do terreno/objeto se converte em uma imagem termal verde visível. Para isso, o 

DIT detecta uma diferença mínima de temperatura. O módulo de visualização diurno também 

é utilizado pelo DIT (BRASIL, 2011). 

Para que não ocorra danos aos componentes elétricos do carro, eles são ativados de 
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maneira gradual, para esse fim, existem os níveis operacionais e os modos de observação. Os 

níveis operacionais são os seguintes: “DESL” (torre desligada), sendo permitido apenas a 

utilização dos mecanismos manuais; “OBS” (observação), que o EMES já pode ser utilizado 

plenamente; “ESTAB PREP” (estabilização preparada), se ativado, permite a uso dos 

giroscópios e dos punhos de comando de forma hidráulica e; “ESTAB LIG” (estabilização 

ligada), em que o sistema possui seu total desempenho e precisão e o sistema de estabilização 

de armas passa a funcionar. Em função do nível operacional que se encontra em funcionamento, 

a guarnição é capaz de operar o carro de combate dentro de sete Modos Operacionais: Atdr - 

EMES, Cmt - EMES, Atdr - TZF, Cmt - TRP, Busca, Transferência e Monitoramento (BRASIL, 

2011). 

 

Tabela 1 - Níveis operacionais e modos de operação 

Níveis DESL OBS ESTAB PREP ESTAB LIG 

Modos Atdr-TZF 

Busca. 

Ardr-TZF 

Atdr-EMES 

Busca 

Monitoramento 

Ardr-TZF, 

Atdr-EMES, 

Cmt-TRP, 

Busca, 

Monitoramento, 

Transferência. 

Membro 

da Gu 

Atdr Cmt Atdr Cmt Atdr Cmt 

Atdr-

TZF 

Busca 

(Dir) 

Ardr-TZF Bsc Ardr-TZF 

 

Bsc 

Mon 

Transf 
Atdr-

EMES 

Bsc 

Mon 

Atdr-EMES 

Ap Obs Cmt-TRP 

Cmt-EMES 

Fonte: BRASIL (2011) 

 

O sistema auxiliar de tiro dessa VBC possui um indicador de derivas, que indica as 

diferenças laterais do canhão com o plano e um clinômetro que indica a inclinação lateral em 

relação ao plano em que o blindado se encontra (BRASIL, 2011). 

 Com todos esses aspectos mais complexos observados em relação ao seu sistema de tiro, 

houve também uma necessidade de capacitação da tropa que opera com esse CC, sendo criadas 
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Seções de Instrução de Blindados em cada RCC que o possui e também a demanda de militares 

para o Centro de Instrução de Blindados para adestramento, certificação e realização de cursos 

e estágios. 

 

2.3.3 Blindagem 

 

Em relação à proteção blindada, o Leopard 1A5 BR possui uma blindagem de face 

endurecida de 2ª geração, que é mais pesada e menos eficiente em relação às blindagens 

compostas mais modernas. Além do mais, sua blindagem é cerca de dez vezes menos espessa 

que as blindagens dos CC mais novos e também não possui nenhum sistema ativo de proteção 

(ANNES, 2012). 

 O Leopard 1A5 BR possui além da blindagem de face endurecida de 2ª geração, a 

blindagem espaçada com borracha na torre, no escudo da torre e nas saias laterais. A espessura 

da blindagem foi dividida de acordo com as partes de maior vulnerabilidade do carro de 

combate, sendo a proteção máxima na frente de 70 mm, nas laterais de 35 mm e a blindagem 

espaçada de 5 mm (ANNES, 2012). 

 Em relação à sua blindagem espaçada, Santos afirma que: 

 

A sua função era ao ser impactada, disparar precocemente sua carga através do sensor 

elétrico da ogiva da munição, e ao ser penetrada, desviar o jato, espalhá-lo ou deixa-

lo com um ângulo menos favorável para perfurar a blindagem principal (SANTOS, 

2017). 
 

Pode-se observar na imagem abaixo a blindagem espaçada na torre e nas saias laterais 

do Leopard 1A5, uma das características que mais o difere da versão A1: 
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Figura 12 - Blindagem espaçada do Leopard 1A5 BR 

 

Fonte: AEROFLAP (2019) 

 

2.4 COMPARAÇÃO DOS CARROS DE COMBATE ANALISANDO SISTEMA DE TIRO E 

BLINDAGEM E AS VANTAGENS DA SUBSTITUIÇÃO DESSES CARROS 

 

 Após a análise do sistema de tiro e da blindagem de cada carro de combate que 

atualmente compõe nosso Exército, tem-se importantes dados a se comparar sobre essas 

viaturas. 

Em relação ao sistema de tiro, o M60, apesar de possuir um sistema muito superior aos 

seus antecessores no país, está um pouco atrás de seus contemporâneos. O seu sistema de tiro 

é da mesma época de produção do EMES 18 do Leopard 1A5, e é tão eficiente quanto, porém 

possui algumas desvantagens. Devido às suas capacidades, o sistema de tiro do Leopard 1A5 

BR é ligeiramente superior aos demais, sendo mais sofisticado e, por possuir, entre outras 

vantagens, um sistema de estabilização de armas que permite o uso de precessão automática.  

Para aferição de distâncias, os três carros são muito bons, com vantagem para os dois 

Leopard, por seus telêmetros laser funcionarem com distâncias entre 200 e 9990 metros, só que 

o computador só processa valores entre 200 e 3990 metros, mas a vantagem está na situação de, 

se a distância é conhecida, pode ser inserida no computado de forma manual quando é indicado 

“999” como distância no mostrador. Já o telêmetro laser do M60 A3 TTS determina alças entre 

200 e 4700 metros. 

Quanto ao combate noturno, o sistema de visão termal do M60 A3 TTS para o atirador 

e o comandante é superior ao dos dois Leopard, pois permite que tanto a visada noturna e a 
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diurna sejam utilizadas simultaneamente, já os blindados alemães apenas podem usar uma 

visada por vez. 

Em relação ao sistema secundário de tiro, os três carros são equivalentes e possuem bons 

meios disponíveis, caso o sistema primário venha a falhar. Assim como o sistema secundário, 

o sistema auxiliar de tiro dessas viaturas também tem praticamente as mesmas funcionalidades, 

possuindo clinômetro e indicador de derivas. 

Quanto à proteção blindada, o M60 A3 TTS é composto por uma blindagem de aço de 

face endurecida de 2ª geração assim como os demais, mas tem algumas diferenças importantes. 

A espessura máxima da blindagem desse CC é de 120 mm, que o torna mais espesso que a 

blindagem dos Leopard com até 70 mm de espessura, em contrapartida, isso torna o carro mais 

pesado, com 48,1 toneladas em relação às 40,2 toneladas do Leopard 1 A5 BR e às 39,9 

toneladas do Leopard 1A1, ambos desequipados. O Leopard 1A5 possui uma vantagem nesse 

aspecto devido à blindagem espaçada de 5 mm que possui nas saias laterais, na torre e no escudo 

da torre que, ao ser penetrada, o protege ao espalhar, desviar ou deixar com um ângulo menos 

favorável para que perfure a blindagem de aço principal do CC. Mesmo com essa blindagem 

adicional, os 120 mm de proteção máxima do M60 A3 TTS lhe dão vantagem nesse quesito. 

Em relação à transferência, busca e detecção de alvos o Leopard 1A5 BR possui uma 

melhor capacidade para realização do monitoramento que o M60 A3 TTS e o Leopard 1A1, 

devido ao seu sistema de tiro. 

Com base nas informações colhidas e nas comparações feitas anteriormente, conclui-se 

que a VBCCC Leopard 1A5 BR é a melhor quando comparada às VBCCC M60 A3 TTS e 

Leopard 1A1 para compor os Regimentos de Cavalaria Blindados por conta de seu Sistema de 

Controle de Tiro mais avançado. Porém, quanto à blindagem, o Leopard 1A5 BR mesmo com 

sua blindagem espaçada que lhe confere uma boa proteção adicional, possui uma ligeira 

desvantagem em relação ao M60 A3 TTS devido à espessura máxima da sua blindagem ser 

menor que à do CC norte-americano. 

Dado o exposto, existe a necessidade de substituição do Leopard 1A1 pelo Leopard 1A5 

no 4º, 6º e 9º Regimentos de Cavalaria Blindada, pois este pode trazer diversas vantagens para 

essas organizações militares, tanto em relação a sistema de tiro quanto à proteção blindada e 

também um ganho na capacitação da tropa empregada nessas unidades. Já no 20º RCB, o M60 

A3 TTS possui uma boa capacidade em relação a esses aspectos e tem uma boa condição de 

continuar mais tempo com esse blindado em seus esquadrões, pois em relação aos seus vizinhos 

fronteiriços ele possui certa superioridade, garantindo uma prioridade maior nessa substituição 

para os outros regimentos. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa bibliográfica para reunir dados teóricos de 

diversas fontes relacionadas ao sistema de tiro e à blindagem dos carros de combate M60 A3 

TTS, Leopard 1A1 e Leopard 1A5 BR. As variáveis dessa pesquisa foram: o sistema de tiro e 

a blindagem de cada CC. Esses dados foram obtidos através de pesquisa em livros, manuais 

militares e em artigos da internet. 

O trabalho foi faseado da seguinte maneira: a escolha e delimitação do tema foram de 

acordo com o interesse pelo assunto e a existência de uma gama de bibliografia para apoio, 

estas etapas foram realizadas juntamente com a problematização na ocasião da elaboração do 

projeto de pesquisa em 2019; na elaboração do plano de desenvolvimento foi realizada 

conforme um sumário feito a partir do projeto de pesquisa e depois modificado e melhorado no 

presente trabalho; foram identificadas as fontes no material utilizado para apoio e foi feita a 

análise desse material com posterior tomada de apontamentos, sendo registradas todas as 

informações que fossem importantes para a confecção do trabalho e; após tudo finalizado, foi 

redigido o trabalho seguindo todas as normas vigentes pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e pelo livro de Iniciação à Pesquisa Científica da AMAN. 

 Foram buscadas informações sobre o sistema de tiro e a blindagem das VBCCC M60 

A3 TTS, Leopard 1A1 e Leopard 1A5 BR nos seus respectivos manuais e artigos publicados 

na internet. Também foi utilizado o livro Blindados no Brasil: Um Longo e Árduo Aprendizado 

de Expedito, que aborda sobre os carros de combate analisados neste trabalho. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Nesta pesquisa foi realizada uma observação sistemática a partir de coleta de dados 

acerca dos carros de combate que atualmente compõem nossa Força Terrestre, utilizando o 

método dedutivo. O desenvolvimento do raciocínio se deu da seguinte maneira: iniciou-se com 

a coleta dos dados nos materiais utilizados como fonte de apoio, onde foi feita a generalização 

de tudo que seria utilizado, logo após foi feita a particularidade, onde foram selecionadas todas 

as informações que seriam usadas na pesquisa deste trabalho.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O objetivo inicial desta pesquisa era apresentar os carros de combate analisando seus 

sistemas de tiro e blindagens, compará-los e, por último e mais importante, apresentar as 

vantagens da substituição do M60 A3 TTS e do Leopard 1A1 pelo Leopard 1A5 BR nos 

Regimentos de Cavalaria Blindados. 

Primeiramente foi analisado a VBCCC M60 A3 TTS, com uma breve abordagem sobre 

sua visão geral e suas características e, como foco, uma abordagem detalhada acerca do sistema 

de tiro e da blindagem deste carro de combate. De suma importância para a evolução dos CC 

no Exército Brasileiro, trouxe consigo diversas inovações como telêmetro laser para aferição 

de distâncias, equipamento de visão termal para auxiliar no combate noturno, o computador de 

tiro M21 que possui soluções balísticas que passaram a exigir cada vez menos do atirador e a 

divisão do sistema de tiro em primário e secundário, que utiliza o tiro manual, caso haja falha 

elétrica. Quanto à sua blindagem, apresenta um bom ganho para a nossa tropa blindada, com 

uma blindagem de aço de 2ª geração com espessura máxima de 120 mm, o que lhe garante boa 

proteção blindada, porém elevado peso. 

Sobre a VBCCC Leopard 1A1, foi feita uma abordagem semelhante à do M60, com 

ênfase no sistema de tiro e na blindagem. Este carro de combate trouxe algumas inovações 

como o sistema eletrohidráulico no seu sistema de estabilização de tiro que, mesmo com 

recursos limitados, possibilitou o engajamento de alvos em movimento. Trouxe também a 

inovação da tecla de prioridade no punho do comandante do carro para realizar o tiro com sua 

luneta, que facilita muito o processo de transferência de alvos. No entanto, a maioria do que 

trouxe de novo, o M60 trouxe também, como o telêmetro laser e a visão termal. Referente à sua 

proteção blindada, também possui uma blindagem de aço de 2ª geração com espessura de até 

70 mm, inferior ao carro norte-americano. 

Na análise da VBCCC Leopard 1A5 BR, com foco no seu sistema de tiro e blindagem, 

alguns pontos devem ser destacados como ganhos tecnológicos, como o periscópio EMES 18, 

que é utilizado pelo atirador e pelo comandante do carro através do seu extensor, o qual 

possibilita a cumprimento de qualquer tarefa do atirador ou do comandante em apenas um visor 

e um punho. Seu sistema de tiro é muito sofisticado, com um computador balístico que realiza 

cálculos complexos com diversas variáveis que podem interferir na trajetória do tiro e 

corrigindo-as por meio da estabilização de armas. O Dispositivo de Imagem Termal é mais uma 

vantagem em relação à versão A1, pois exibe diferenças menores de temperatura, facilitando a 

identificação de alvos a distâncias maiores. No quesito proteção blindada, essa VBC apresenta 
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uma blindagem de 2ª geração de até 70 mm semelhante ao Leopard 1A1, porém, como melhoria 

possui uma blindagem espaçada na torre, escudo da torre e saias laterais, que protege o carro 

do impacto antes que a blindagem principal seja atingida.  

Como discussão, existe através da comparação desses carros de combate, a possibilidade 

do M60 A3 TTS continuar por mais tempo no 20º RCB, não sendo necessária uma substituição 

desse blindado pelo Leopard 1A5 a curto prazo, visto que essa viatura possui um grande poder 

de fogo e uma boa capacidade de monitoramento de combate e de busca e aquisição de alvos 

por meio de seu sistema tiro, além de possuir uma blindagem bem espessa, tornando-o capaz 

de se sobressair frente aos CC dos seus países fronteiriços, assim como o blindado alemão. 

Mesmo com algumas vantagens sobre o Leopard 1A5 BR, o M60 A3 TTS é um pouco 

inferior quanto ao sistema de tiro, tornando-o ultrapassado em questão de tecnologia, mas não 

tanto em eficiência. 

Referente ao Leopard 1A1, o qual claramente é inferior à sua versão A5 BR, nota-se a 

necessidade da substituição desse carro de combate no 4º, 6º e 9º Regimentos de Cavalaria 

Blindados, visto que essas unidades necessitam cada vez mais de o que há de melhor no país, 

com o intuito de defender suas fronteiras e melhor capacitar nossa tropa blindada. 

Tendo em vista os aspectos observados, as maiores vantagens com a possível 

substituição do Leopard 1A1 pela versão A5 BR nessas unidades blindadas seriam devido à 

evolução tecnológica no sistema de tiro em geral, aprimorando as técnicas de tiro, a observação, 

busca e aquisição de alvos e aumentando seu poder de fogo e desempenho em combate. Outro 

ganho é a blindagem adicional espaçada, que o favorece quanto à proteção blindada. Outra 

vantagem é a maior necessidade de capacitação das guarnições, tornando a tropa dos regimentos 

mais capacitada e sempre em condições de se aperfeiçoar e se manter atualizada quanto à viatura 

e o emprego das técnicas, táticas e procedimentos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Este trabalho se propôs a apresentar uma análise acerca do sistema de tiro e da 

blindagem dos carros de combate M60 A3 TTS, Leopard 1A1 e Leopard 1A5 BR, e 

posteriormente uma comparação dessas viaturas. Também como objetivo, apresentar as 

vantagens da possível substituição dos CC que compõem os RCB pelo Leopard 1A5 BR, que é 

o carro mais moderno atualmente no Exército Brasileiro.  

 Referente aos objetivos da pesquisa, verifica-se que foram alcançados através da 

pesquisa realizada no referencial teórico, com uma análise abordando com mais detalhes o 

sistema de tiro e proteção blindada dos carros de combate e um subcapítulo que trata da 

comparação e das vantagens acerca da substituição dessas viaturas. 

Quanto à metodologia empregada, foi feita uma pesquisa bibliográfica que de muito 

contribuiu para que fossem alcançados os objetivos deste trabalho. Através dos manuais das 

viaturas, artigos publicados na internet e o livro Blindados no Brasil: Um Longo e Árduo 

Aprendizado de Expedito Carlos Stephani Bastos, foi possível colher uma diversa gama de 

informações e detalhes sobre os carros de combate analisados, auxiliando e muito no 

desenvolvimento desta pesquisa. 

  Constatou-se através da pesquisa realizada, que o problema apresentado anteriormente 

foi resolvido por meio da análise, comparação e exposição das vantagens. Com a resolução do 

problema, veio também uma solução diferente que foi encontrada através da análise e 

comparação do CC M60 A3 TTS com os demais. Essa solução seria, antes da substituição, uma 

possibilidade de manutenção do M60 no 20º RCB, visto que não possui tanta disparidade em 

relação ao Leopard 1A5 BR e que as capacidades técnicas observadas na sua análise lhe 

conferem grande poder de fogo, observação, busca e aquisição de alvos devido ao seu sistema 

de tiro sofisticado e uma eficiente proteção blindada. Isso leva a constatação de que a 

substituição no 20º RCB não é uma prioridade, porém não está descartada. 

 Em relação às vantagens, a substituição do Leopard 1A1 pelo Leopard 1A5 seria 

necessária a curto ou médio prazo, pois os RCB do Comando Militar do Sul precisam ser 

atualizados e aperfeiçoados em relação à blindagem e, principalmente, sistema de tiro. Os 

ganhos, como um avançado sistema de tiro, com diversas melhorias em relação à versão A1, 

uma blindagem espaçada e uma melhor capacitação para a tropa blindada, tornam essencial que 

seja substituído o Leopard 1A1. Já foram cedidos um pelotão de Leopard 1A5 BR para cada 

um desses três regimentos para experimentação e adestramento de guarnição, como um início 

dessa proposta de substituição, tendo em vista uma futura aquisição de um novo carro de 
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combate principal para o Exército Brasileiro, o qual seria alocado nos Regimentos de Carros de 

Combate. 

Levando-se em conta tudo o que foi observado, chega-se à conclusão de que todos os 

objetivos deste trabalho foram alcançados. Através de uma pesquisa focada em atender às 

necessidades de um aperfeiçoamento relativo à tropa blindada do nosso Exército Brasileiro, 

verifica-se que haveriam significativas vantagens na substituição desses carros de combate, 

porém com algumas ressalvas referentes às condições do M60 A3 TTS se manter por mais 

tempo no 20º RCB, já que essa excelente VBC não é tão inferior ao Leopard 1A5 BR como é 

o Leopard 1A1. 
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