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RESUMO 

 

ANÁLISE DAS ARMAS ANTICARRO BRASILEIRAS FRENTE AOS PRINCIPAIS 

CARROS DE COMBATE DA AMÉRICA DO SUL 

 

AUTOR: Leonardo Moreira Pavão 

ORIENTADOR: Pablo Saidelles Machado 

 

Este trabalho busca analisar a eficiência balística das munições empregadas pelas principais 

armas anticarro brasileiras, determinando sua capacidade de poder de fogo e penetração frente 

aos principais Carros de Combate encontrados na América do Sul. Com uma análise 

comparativa dos dados e por meio do método indutivo foi analisada a blindagem do Leopard 

2A4 CHL e VBC TAM buscando descobrir se é vantajoso a utilização desse meio bélico da 

Força Terrestre. Essa comparação de eficiência é um assunto relativamente novo de muita 

importância e complexidade que vem sendo aos poucos inseridos nos estudos pelos principais 

centros de excelência, como o Centro de Instrução de Blindados. Esta pesquisa alinha o 

conhecimento já existente em manuais sobre armas anticarro, por meio da análise de sua 

capacidade e efeitos balísticos do emprego de suas munições. Desse modo, foi possível notar 

que apesar do CSR Carl Gustaf M3 e Lança-rojão AT-4 serem eficientes contra as blindagem 

das viaturas blindadas mencionadas, acabam por ser ineficazes já que necessitam de uma 

aproximação do operador em relação ao CC, bem como a precisão desse meio bélico acaba por 

ser prejudicada tanto pela velocidade do Leopard 2A4 CHL e TAM como pelo seu sistema de 

mira que não possui tecnologia para tornar o tiro preciso. Com essa pesquisa foi possível 

demonstrar a importância e a necessidade da modernização das armas anticarro de utilização 

no Exército Brasileiro e sua possível substituição por AC mais modernas como por exemplo a 

Next Generation Anti- Tank Weapon (NLAW) de desenvolvimento sueco ou talvez por mísseis 

teleguiados. 

 

Palavras-chave: Balística. Carros de Combate. Munições. Blindagem. Armas anticarro



ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF BRAZILIAN ANTI-CAR ARMAMENTS AGAINST THE MAIN TANKS 

OF SOUTH AMERICA 

 

AUTHOR: Leonardo Moreira Pavão 

ADVISOR: Pablo Saidelles Machado 

 

This work seeks to analyse the ammunition’s ballistic efficiency used by the main Brazilian anti-

car weapons, determining their firepower and penetration capacity against the main Combat 

Cars found in South America. With a comparative analysis of the data and through the inductive 

method, the Leopard’s armor was analysed 2A4 CHL and VBC TAM seeking to find out if it is 

advantageous to use this military force of the Lance Force. This efficiency comparison is a 

relatively new subject of great importance and complexity that has been gradually inserted into 

the studies by the main centers of excellence, such as the Centro de Instrução de Blindados. This 

research aligns the existing knowledge in manuals on anti-car weaponry, through the analysis 

of its capacity and the ballistic effects of the use of its ammunition. Thus, it was possible to 

notice that although the CSR Carl Gustaf M3 and Rocket Launcher AT-4 are efficient against 

the armor of the mentioned armored vehicles, they end up being ineffective since they need an 

approach of the operator about the CC, as well as the accuracy of this warlike medium is 

hampered both by the speed of necessity of the modernization of the anti-car weapons of use in 

the Brazilian Army and its possible replacement by more modern AC such as the Next 

Generation Anti-Tank Weapon (NLAW) of Swedish development or who knows by missiles 

guided. 

 

 

Keywords: Ballistics. Combat Cars. Ammunition. Armor. Anti-Car Weapons 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Exército vem sofrendo uma constante modernização, seja dos seus equipamentos, 

com a aquisição e aprimoramento da tecnologia aplicada ao material de emprego militar e aos 

novos blindados que estão sendo adquiridos, bem como sua técnica de emprego no combate. 

Com a constante corrida dos países da América do Sul, em relação a aquisição de novos Carros 

de Combate mais resistentes e com maior poder de fogo, torna-se importante o estudo das 

Armas Anticarro utilizados no Brasil a fim de analisar suas possibilidades e limitações frentes 

às tecnologias presentes nos Carros de Combate argentinos e chilenos. 

 Com a existência de blindagens cada vez mais modernas é inevitável para o Exército 

Brasileiro que haja um estudo em relação à aquisição de armamentos mais novos para substituir 

os materiais obsoletos. 

 Esta pesquisa busca relatar aspectos relacionados aos efeitos obtidos pelas munições de 

utilização do Canhão sem recuo 84 mm Carl Gustaf e o Lança Rojão AT-4, de emprego no 

Exército Brasileiro, projetados com a finalidade de incapacitar blindados, quando comparados 

contra os principais Carros de Combate dos países vizinhos do Brasil. Procura tratar também 

de aspectos relacionados à penetração na blindagem, capacidade de alcance e precisão da arma 

anticarro quando engajada contra uma eventual ameaça, tornando essa análise de fundamental 

valia para o meio militar nos tempos atuais. 

Será necessário analisar os dados técnicos e documentais de ambos os Carros de 

Combate com intuito de verificar sua mobilidade em ambiente operacional levando em 

consideração as modernizações realizadas com o decorrer dos anos e também as tecnologias 

referentes a sua proteção blindada, que permitirão sua permanência no combate. 

 Por meio do estudo de manuais e comparações será possível verificar se com a constante 

utilização desses blindados em ambientes urbanos, sua proteção blindada é capaz de atender às 

necessidades e resistir aos efeitos causados pelas munições de emprego do Exército Brasileiro. 

 Dessa forma, o trabalho está delimitado aos principais Carros de Combate da América 

do Sul: Viatura Blindada de Combate Tanque Mediano Argentino (TAM) e Leopard 2A4 CHL 

(CHILE), analisando também a munição High Explosive Anti Tank (HEAT) do tipo carga oca 

empregadas pelas armas anticarro, devido ao seu poder de penetração. 

 É oportuno problematizar a questão: em ambientes de guerra, seja ele convencional ou 

urbano, é vantajoso utilizar AC contra Carros de Combate como TAM (argentino) e Leopard 

2A4 (utilizados pelos chilenos), ou seja, é eficiente atualmente o emprego da AC no Brasil e 

dos seus materiais de emprego militar? 
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 Existem, dentro dessa questão, situações que devem ser abordadas, pois é necessário 

saber se é eficiente utilizar essas armas frente às tecnologias presentes nos blindados mais 

modernos da América do Sul, bem como a efetividade da perfuração da munição HEAT no 

casco da viatura. 

 Com base nesses questionamentos, este trabalho busca subsídios dentro do contexto de 

doutrina e operações militares, mais especificamente dentro das capacidades das armas 

anticarro, para observar a relevância do emprego desse material. 

 Assim, no decorrer do trabalho será apresentado, inicialmente, como ocorreu o 

surgimento das viaturas blindadas (VB) analisadas e a criação das armas anticarro que 

atualmente são de utilização do Exército Brasileiro. Na sequência, serão analisados dados 

técnicos, bem como as possibilidades das munições AC e estudos acerca de alcance, perfuração 

e precisão. Por fim, será exposta a conclusão sobre a eficiência desse meio bélico quando em 

contato com um Carro de Combate dos tempos modernos. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar as possibilidades e limitações das armas anticarro utilizados no Brasil frente 

aos carros de combate TAM argentino e Leopard 2A4 CHL. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

1. Relacionar a eficiência da munição das armas Canhão Sem Recuo 84 mm (CSR 84 

mm) Carl Gustaf M3 e Lança-rojão 84 mm (AT-4) na perfuração da blindagem dos Carros de 

Combate TAM e Leopard 2A4 CHL. 

2. Verificar seu alcance como sendo uma possível limitação no campo de batalha. 

3. Analisar a precisão das armas anticarro quando em contato com alguma ameaça em 

movimento.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 A proposta de pesquisa visa analisar o resultado esperado da munição com efeito carga 

oca HEAT, utilizadas tanto no Canhão Sem Recuo 84 mm Carl Gustaf M3 como no Lança-

rojão 84 mm (AT-4), em relação ao VBC TAM e Leopard 2A4 CHL por meio de dados 

manuais. Utilizamos o livro Technology of Thanks que trata da história dos blindados e o livro 

Military Ballistics que ressalta todos aspectos relacionados à munição. Como forma de auxiliar 

no enriquecimento e embasar essa monografia foi utilizado material produzido pelo Centro de 

Instrução de Blindados, referência no conhecimento e pesquisa na área.  

 Mediante a abordagem do problema, configura-se a pesquisa como sendo qualitativa e 

por meio do método indutivo. Pois, de acordo com Godoy (1995), a pesquisa qualitativa estuda 

as qualidades e características do objeto estudado, por meio de pesquisas documentais, estudos 

de caso e etnografia e o método utilizado fará a relação de causa-efeito. 

 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

 

 O surgimento da conhecida “guerra antitanque” se iniciou devido à necessidade de 

desenvolver uma tecnologia que fosse capaz de destruir os CC durante a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918). Ficou a cargo do Império Alemão o desenvolvimento da primeira arma 

antitanque que passou a ser conhecida como Mouser 1918 T-Gewehr, que disparava um 

cartucho de 13 mm com um projétil sólido que podia penetrar na fina armadura dos blindados 

da época, ricocheteando dentro e dessa forma eliminando sua tripulação. 

 A guerra se modernizava cada dia mais e, rapidamente, viu-se a necessidade do 

surgimento de novas armas que fossem capazes de fazer frente à tamanha ameaça. Dessa 

maneira, durante a Segunda Guerra Mundial, houve a inclusão de armas portáteis, como por 

exemplo a M9A1 Rocket Launcher, posteriormente conhecida como Bazooka, em homenagem 

a uma buzina utilizada pelo comediante de rádio Bob Burns, que facilitaria o engajamento 

contra a blindagem dos CC da época e fortificações de campanha. Apesar do emprego em massa 

pelo Exército Americano desse material, a partir da Guerra do Vietnã os EUA deixou de utilizá-

las devido seu peso, comprimento e curto alcance. Surge então a figura do Carl Gustaf e Lança-

rojão AT-4 que viriam para atender as necessidades do combate moderno.  (BAZOOKA, 2019) 

 Tendo como objetivo analisar as possibilidades e limitações de ambos, percebe-se que 

o canhão sem recuo CSR Carl Gustaf 84 mm se trata de um material bélico que recebeu tal 



14 
 

nome devido ao lugar onde as primeiras unidades foram enviadas – Carl Gustafs Stads 

Gevarsfaktori, na Suécia, datado do ano de 1948, quando seu primeiro modelo M1 foi então 

introduzido ao serviço das Forças Armadas suecas, que prezava por um alcance e precisão 

superior as demais armas utilizadas para engajar Carros de Combate, a exemplo da Bazooka de 

utilização da Infantaria americana. O trabalho em questão busca relatar, seu emprego dentro do 

Exército Brasileiro, que data da década de 90 quando foi utilizado para equipar forças de ação 

rápida – FAR (Brigada de infantaria pára-quedista, Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel e a 

Brigada de Operações Especiais), além de unidades ditas como “ilhas de modernização” 

(Caatinga, Selva, Montanha e Pantanal). (PLANO BRASIL, 2010, p. 1) 

 Muitas foram as mudanças realizadas no Carl Gustaf, mas somente em 1991 surge a 

versão M3 que contava com uma série de melhorias, tendo como principal uma redução no peso 

total, passando de 14,2 Kg para 8,5 Kg, além da substituição de componentes em aço, fibra de 

carbono e ligas de alumínio, diferente do modelo anterior M2 que havia sido fabricado em 1964 

e contava com materiais obsoletos. 

 De acordo com o SAAB “A versão M3 apresenta redução de peso e melhorias para 

atender o combate urbano. Projetado principalmente para ser empregado contra Carros de 

Combate e outros veículos blindados, o canhão se mostra muito eficiente também contra outros 

tipos de alvos estacionários, entre eles casamatas e edificações. Isso se deve à diversidade de 

munições que lhe é compatível, uma vez que o sistema conta com munições HEAT (alto 

explosiva anticarro), multifunção e duplo emprego, antipessoal, iluminativas e fumígenas.” 

Deve-se ter em mente que o trabalho produzido tem por objetivo analisar sua efetividade contra 

as blindagens dos CC presentes no contexto sul-americano.  

 Outra análise que será eventualmente discutida é a do Lança-rojão AT-4 que, 

semelhante ao Carl Gustaf, é uma arma anticarro portátil, sem recuo, tiro único e fácil de operar, 

tornando-se um dos materiais mais utilizados no mundo e com inúmeras variantes, entre elas 

AT-4 CS (Confined Space), AT-4 HP (High Penetration), AT-4 LMAW (Light Multipurpose 

Assault Weapon), AT-4 CS HP, AT-4 CS LMAW que assemelham-se tanto em peso, quanto 

em materiais. 

   Teve seu surgimento a partir da arma Pansarskott M68 de 74 mm, adotado pelo Exército 

Sueco na década de 1960, sendo então projetado por Forsvarets Fabriksverk (FFV), que foi 

responsável pelo teste de mais de 100 armas no início de 1982. De acordo com a 

ArmyTechnology: 
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A Saab Bofors usou muitos recursos de design de Carl Gustaf durante o 

desenvolvimento do AT-4. Mirar o alvo com o AT-4 é realizado por meio de miras de 

plástico com alcance ajustável, que podem ser cobertas sob as tampas deslizantes. 

  

 Em comparação ao Canhão Sem Recuo Carl Gustaf M3 84 mm, temos a semelhança no 

quesito  backblast, que seria uma área em forma de cone formada atrás do lançador de foguete, 

onde gases quentes são expelidos logo após o disparo. (LIBYAN, 2020) 

 Os maiores riscos de incidentes estão relacionados ao nível de ruído produzido e os 

sequentes detritos lançados, pelo sopro dos gases, à retaguarda do difusor. Esse espaço 

compreende cerca de 60 metros de raio com um ângulo de 45° para cada lado do eixo do tubo. 

 

Figura 1 – Efeito Backblast no Lança – rojão AT-4 

 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (1998) 

 

 Ambos os meios nobres apresentados tem como principal objetivo fazer frente aos 

modernos blindados existentes da atualidade e esta monografia busca comparar suas eficiências 

quando contraposto com o TAM e Leopard 2A4 CHL, principais viaturas blindadas produzidas 

na América do Sul, especialmente por sua comprovada resistência e confiabilidade no quesito 

mecânico. No caso do Leopard 2A4, apesar de ser mais pesado que seu modelo anterior Leopard 

1 A5, conta com modernizações como, potência do motor que passou de 830hp para 1500hp 

conferindo maior velocidade de deslocamento tanto em estradas como em terrenos 

desfavoráveis, mudança do canhão 105 mm raiado para 120 mm com alma lisa, pressão sobre 

o solo de 0,86 kg/cm² para 0,85 kg/cm² e substituição da luneta TRP ultrapassada por um 

periscópio modelo Peri R-17, possibilitando o comandante realizar buscas mais 

precisas.  (LEOPARD, 2011) 

 No caso do Tanque Mediano Argentino (TAM) sua história começa na Segunda Guerra 

Mundial quando a Argentina adquire inúmeros blindados que acabariam por não atender as 
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necessidades do seu Exército, necessitando assim de substituição. Surge então um documento, 

emitido pelo Estado Maior geral do Exército (EMGE), que fazia menção aos requisitos mínimos 

para atender a operacionalidade e combate das unidades blindadas argentinas. Surge então o 

projeto do TAM que passaria por uma fase de viabilidade, desenho e desenvolvimento a partir 

de 1974 para que dessa forma fosse possível atender o principal requisito, ser capaz de trafegar 

e operar em todas as regiões geográficas no território nacional.  

 O Leopard 2 A4 CHL surgiu como sendo parte de uma variação do Leopard 2, contando 

agora com um aprimorado controle de fogo digital e capacidade de combate noturno, além de 

possuir uma blindagem do tipo Chobham com materiais mais modernos e leves. Essa 

denominação do nome surgiu em 2007, quando os novos tanques adquiridos pelo Chile 

receberam a sigla CHL pelo seu fabricante Krauss-Maffei Wegmann (KMW). 

 O assunto blindagem é de extrema importância e acaba por ser um fator preponderante 

no campo de batalha. Na maioria das vezes os dados de proteção balística dos CC tendem a ser 

omitidos pelos próprios fabricantes com a finalidade de manter o sigilo e evitar expor as 

vulnerabilidades da viatura. Para essa monografia foram retirados dados de manuais e de livros 

que tratam sobre a evolução de cada Carro de Combate. Apesar da dificuldade na precisão com 

relação a esses dados, as VB, como exemplo o TAM e o Leopard 2A4 CHL, são antigas o que 

torna o resultado obtido mais fiel possível. 

Portanto, para alcançar os objetivos do estudo será realizada uma pesquisa documental 

a fim de verificar se a penetração das munições observadas, bem como seus efeitos, garantem 

as armas anticarro vantagem frente às principais viaturas da América do Sul. Manuais e artigos 

disponíveis sobre balística serão analisados para assim concluir acerca da vantagem da 

utilização desse material. 
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2.2 REFERENCIAL METODOLÓGICO E PROCEDIMENTOS 

 

Essa pesquisa originou-se a partir da análise sumária das armas anticarro mais 

comumente utilizadas pelo Exército Brasileiro. Pretendendo verificar as capacidades, surge o 

problema chave do trabalho: em ambiente de guerra, é vantajoso utilizar o poder de fogo e 

penetração das armas anticarro contra as blindagens dos CC sul-americanos? 

A partir desse problema proposto, existem duas linhas de pensamento para responder a 

pergunta: a primeira seria questionar o efeito balístico satisfatório que a munição empregada 

pelas armas AC causa frente aos Carros de Combate da América do Sul ; o segundo pensamento 

respondendo à pergunta de forma negativa retratando as deficiências que tanto o Lança-rojão 

AT-4 como o CSR Carl Gustaf 84 mm apresentam quando analisados quanto a sua precisão e 

alcance. 

 

3 DADOS TÉCNICOS DAS ARMAS ANTICARRO 

 

 3.1 CSR CARL GUSTAF M3 84 MM 

 

 Antes de expor os dados é necessário diferenciar arma e armamento para que fique mais 

fácil o entendimento a respeito do assunto. As armas anticarro consistem nos vários tipos de 

armas especialmente projetadas com o intuito de destruir Carros de Combate ou outros veículos 

blindados, diferente do armamento que compreende todo e qualquer material bélico que possa 

causar ferimentos no inimigo, destruir fortificações ou inoperar equipamentos. (ARMA, 2008) 

No combate convencional e urbano, as tropas a pé carregam uma grande quantidade de 

equipamentos (desde rádios, baterias e armas até reservas de água) e devem permanecer alertas 

para a necessidade de ação a qualquer momento no caso de alguma eventualidade que venha a 

ocorrer. Portanto, estar com os equipamentos individuais ajustados e o mínimo de peso possível 

pode oferecer a vantagem necessária para o sucesso da missão, seja em sua mobilidade ou na 

sua eficácia no combate. Foi com esse cenário em mente que a SAAB desenvolveu a versão 

M4 do sistema de Canhão Sem Recuo Carl-Gustaf. (CARL-GUSTAF, 2017, p.5) 

O Carl-Gustaf M3, atualmente empregado pelo Exército Brasileiro em suas unidades 

operacionais, é um canhão sem recuo anticarro de múltiplo propósito, com aproximadamente 

10 kg de peso e operado por dois militares, tornando-se uma arma anticarro muito eficiente no 
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campo de batalha. Possui um poder de fogo grande e diversificado, tendo em vista a quantidade 

e variedade de munições que lhe é disponível. Para efeito de estudo dessa monografia a munição 

analisada será do tipo HEAT, levando em consideração seu alcance e poder de penetração. 

 O sistema de mira telecóspica do CSR Carl Gustaf M3 84 mm é dotado de iluminação 

própria e possui dois cilindros de ajustagem, os quais são utilizados para a visada pela alma. Os 

cilindros de elevação e de direção são usados para ajustes nas direções vertical e horizontal. 

Possui, também, uma ampliação óptica de três vezes e um campo de visão com ângulo de 120°, 

fornecendo a seu operador uma maior precisão durante o disparo. (SAAB DYNAMICS AB, 

2010) 

 

Figura 2 - Mira telescópica do CSR Carl Gustaf M3 84 mm 

 
Fonte: PLANO BRASIL (2010) 

 

Como sistema alternativo, o Carl Gustaf traz em seu tubo uma mira simples que consiste 

em uma massa e alça de mira articuladas com pontos luminosos, sendo a alça equipada com um 

pilar graduado nas escalas de diferentes munições passíveis de uso, um indicador de distâncias, 

bem como possui um botão de ajuste da distância. (CARL GUSTAF, 1998, p.54) 
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Figura 3 – Mira simples CSR Carl Gustaf M3 84 mm 

 
Fonte: PLANO BRASIL (2010) 

 

 

O alcance efetivo do Canhão Sem Recuo Carl Gustaf M3 é de aproximadamente 700 

metros utilizando munições que visam a penetração de blindagem e 2100 metros para granadas 

iluminativas. Sua mira aberta possui dois botões para o ajuste do alcance, sendo um deles para 

munições do tipo fumígeno e a outra para HEDP (Alto Explosiva Duplo Propósito), HEAT 551 

ou HEAT 751. 

 

Figura 4 – Pontaria com mira telescópica CSR Carl Gustaf M3 84 mm 

 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (1998) 
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Figura 5 – Pontaria com mira simples CSR Carl Gustaf M3 84 mm 

 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (1998) 

 

Figura 6 – Canhão Sem Recuo Carl Gustaf M3 84 mm 

 
Fonte: WEAPON SYSTEMS 

 

3.2 LANÇA-ROJÃO AT-4 

 

O Lança-rojão 84 mm AT-4 é uma arma anticarro, sem recuo, portátil, de emprego 

coletivo que utiliza o porta-tiro como lançador, sendo descartado após seu uso. Dispara uma 

granada de alto explosivo anticarro, eficaz contra alvos blindados, fortificações e pessoal. 

Sendo um esforço conjunto da Saab Bofors Dynamics AB (Suécia) e ATK Inc (EUA), 

foi desenvolvido no início dos anos 80, passou a ser utilizado pelas Forças Armadas dos EUA 

como M136 LAW, e também na Suécia, Brasil, na Irlanda e em alguns outros países. (AT-4 / 

M136, p. 1). 

Empregado por pequenas frações, o AT-4 conta com um peso de aproximadamente 6,7 

kg, feito predominantemente de plástico e fibra, possuindo um alcance efetivo de 300 metros e 
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em alvo móvel de 150 metros. Além disso, tem efetividade máxima de emprego de 2100 metros 

e acaba por ser operado por apenas um militar no campo de batalha. 

 

Figura 7 – Lança-rojão AT-4 84 mm 

 
Fonte: AT-4. FORTE FORÇA TERRESTRE 

 

A respeito de seu aparelho de pontaria, o Lança – Rojão AT-4 é composto da alça de 

mira e da massa de mira, sendo ambas localizadas sob as tampas protetoras. A massa de mira 

possui um vértice que é utilizado para apontar o AT-4. Linhas brancas de referência facilitam 

o enquadramento da alça e da massa de mira. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 1998) 

 A mira do AT-4 tem uma composição de ferro e seu uso é semelhante em conceito aos 

dos rifles de assalto. Além disso, pode ser equipado com uma mira noturna óptica, tendo de 

exemplo países como Estados Unidos que utilizam visores noturnos AN/PAQ-4C, AN/PEQ-2. 

(ARMY RECOGNITION, 2018) 

 Vale lembrar que para alvos localizados a menos de 250 metros, a alça não necessita de 

ajuste, podendo então manter sua alça de combate de 200 metros. Já para aqueles localizados 

além de 250 metros, deve-se estimar a distância e lança-la no registro de elevação.  

(LANÇA-ROJÃO,1998, p.21). 

 

Figura 8 – Pontaria do Lança-rojão AT-4 84 mm 

 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (1998) 
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4 MUNIÇÕES DE EMPREGO DAS ARMAS ANTICARRO 

 

O mercado de produtos de defesa, atualmente, conta com inúmeras opções de munições 

para diversos tipos de armamentos, sistemas de armas e outros materiais de emprego militar. A 

variedade é tanta, com diferentes tipos de compatibilidade, níveis de tecnologia aplicada, efeitos 

sobre o alvo, entre outras características técnicas para cada propósito específico. (CENTRO DE 

INSTRUÇÃO DE BLINDADOS, 20--, p. 1) 

 Com relação aos efeitos produzidos nas blindagens, a balística terminal é entendida 

como o estudo dos projéteis em um alvo, nos mostra que as condições na qual a munição 

impacta o alvo varia amplamente, dependendo da sua velocidade de ataque, ângulo e tipo de 

projétil. (MOSS, LEEMING & FARRAR, 1995, p. 137)  

Com relação aos efeitos produzidos nas blindagens, podemos pontuar três 

possibilidades: o projétil pode perfurar, penetrar ou ricochetear em contato com os materiais. 

(MOSS, LEEMING & FARRAR, 1995, p. 154)  

Para tanto é importante ressaltar a diferença entre perfuração e penetração. De acordo 

com Moss, Leeming e Farrar a penetração da munição é definida como a entrada do projétil no 

alvo sem a completa passagem, diferente da perfuração que implica na ultrapassagem completa 

do alvo pelo projétil. Hoje as Viaturas Blindadas possuem diversos tipos de blindagem e cada 

uma tem sua peculiaridade, resultando em uma maior capacidade de deter as munições ou não. 

(MOSS, LEEMING & FARRAR, 1995, p. 140)  

A munição analisada em questão será a HEAT (High Explosive Antitank), justamente 

pelo efeito balístico terminal obtido, de emprego tanto do Canhão Sem Recuo Carl Gustaf 84 

mm e Lança-rojão AT-4. A munição HEAT é uma ogiva de ação química destinada a perfurar 

a couraça de carros blindados, sua ação se dá pela ação de uma carga moldada montada em uma 

ogiva dotada de um cone de cobre oco invertido (Efeito Monroe). (MUNDO DAS ARMAS) 

Diferente de outras munições, essa munição é do tipo Energia Química (EQ), possuem 

carga explosiva em seu projétil, que por essa característica podem ser chamadas de granada. De 

acordo com o Centro de Instrução de Blindados: 

 

“[...] Estas munições, no entanto, apresentam trajetória menos tensa e menor 

velocidade de voo (consequentes de sua maior massa e desenho menos aerodinâmico), 

que acarreta em uma tímida perda de precisão. Em contrapartida, por possuir carga 

explosiva, mesmo em caso de errar o alvo, seus efeitos secundários ainda podem 

causar algum dano a ele ou a elementos próximos.” 
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Figura 9 – Efeito da munição HEAT 

 
Fonte: MOSS; LEEMING; FARRAR (1995) 

 

Devido ao formato de cone metálico da munição HEAT, a onda de choque da explosão 

é centralizada em uma pequena área do alvo, perfurando-o e arremessando em seu interior 

estilhaços e gases em alta temperatura, ocasionando baixas na guarnição, danificando 

equipamentos e incendiando materiais inflamáveis. Apesar da penetração ser importante, não é 

o ponto crucial, de acordo com o Military Ballistics : 

 

“[...]O dano por trás da placa é o efeito mais importante a se obter. O calor causa danos 

atras da placa de tres maneiras: com o proprio jato, com o spall e por efeitos 

fisiolóficos e psicológicos contra a guarnição por pressão, temperatura e clarão.” 

 

Granadas HEAT são acionadas no momento em que o transdutor piezo-elétrico, situado 

na ponta do projétil, transmite um pulso elétrico para espoleta localizada na parte anterior da 

granada quando encontra o alvo. Utilizando a energia gerada pela detonação do explosivo 

contido dentro da granada, através do Efeito Monroe, a granada se torna capaz de lançar um 

jato de metal derretido sobre um único ponto a uma velocidade de até 9.000 m/s. (MOSS; 

LEEMING; FARRAR, 1995) 

Entre os principais efeitos externos que podem alterar significativamente a trajetória da 

munição está a resistência do ar. A medida que o projétil se move no ar, esse é deslocado, 

fazendo com que o projétil tenha uma perda contínua de velocidade com o decorrer do tempo. 

Essa compressão, que é causada imediatamente a frente da munição, é transmitida ao ar como 

uma onde de pressão que por sua vez gera perturbações no seu trajeto, como mostra a figura 

abaixo: 
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Figura 10 – Compressão do ar 

 
Fonte: MOSS; LEEMING; FARRAR (1995) 

 

A granada HEAT AT-4 alto explosiva anticarro tem dentre seus efeitos atrás da 

blindagem: grande quantidade de fragmentos, aumento de pressão, forte iluminação, calor, 

redução de visibilidade e ignição de óleo diesel e munição. 

 

Tabela 1 – Dados numéricos HEAT AT-4 

Alcance efetivo 300 m 

Velocidade na boca 290 m/s 

Penetração na blindagem >400 mm 

Fonte:  EXÉRCITO BRASILEIRO (1998) 

 

Figura 11 – Munição AT-4 

 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (1998) 

 

            Existem duas munições utilizadas pelo CSR Carl Gustaf 84 mm, consideradas de grande 

importância: a HEAT 751 (Alta penetração na blindagem) e a HEAT 551 (penetração na 

blindagem) que serão analisadas em relação a proteção balística das blindagens do VBC TAM 

e do Leopard 2A4 CHL.  

 A munição HEAT 551 é empregada na destruição de 90% dos blindados da atualidade, 

sendo eficaz também contra abrigos de concreto, embarcações e alvos sólidos podendo 

constatar que possui uma grande potência de penetração. Sendo estabilizada por aletas, conta 
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também com um sistema de espoleta piezeelétrica que faz com que a carga seja acionada mesmo 

com um alto ângulo de impacto, o que a torna eficaz contra as blindagens dos Carros de 

Combate que serão mencionados. (CANHÃO, 1998) 

 

Figura 12 – HEAT 551 84 mm 

 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (1998) 

 

Tabela 2 – Dados numéricos munição HEAT 551 84 mm 

Penetração na Blindagem 400 mm 

Velocidade máxima 340 m/s 

Alcance eficaz 700 m 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (1998) 

 

 Também de emprego do CSR Carl Gustaf 84 mm, temos a munição HEAT 751 que 

possui uma penetração de 5 cm, suficiente para penetrar as blindagens dos CC da atualidade, 

com efeito combinado de penetração na forma de explosivo e carga oca, penetra a blindagem 

causando dessa maneira danos internos. Assim como a HEAT 551, essa granada é equipada 

com fusível piezeelétrico para todos os ângulos de ataque e como diferencial conta com um 

motor foguete que permite que a munição alcance uma trajetória tensa em um curto espaço de 

tempo. 

 

Tabela 3 – Dados numéricos munição HEAT 751 84mm 

Penetração em blindagem >500 mm + BRE 

Velocidade máxima 340 m/s 

Alcance eficaz 600 m 

Fonte: SAAB DYNAMICS AB (2010) 
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5 DADOS TÉCNICOS DOS CARROS DE COMBATE 

 

5.1 VBC TAM  

 

 Considerado o principal blindado utilizado pelo Exército Argentino nos tempos atuais 

a VBC TAM  é uma viatura do início dos anos 80 que foi projetada com a finalidade de atender 

necessidades específicas do Exército Argentino. Projetada pela empresa alemã Thyssen-

Henschel e aproveitando da sua situação pós fim da II Guerra Mundial, a Argentina aproveita 

o estoque de diversos veículos blindados baratos e acaba por adquirir cerca de 250 Universal 

Carries, 400 Shermans (M4A4 e tanques Firefly), 18 Crusader II, Gun Tractor Mk I, 6 M7 

Priests e 320 M-series Half- track. (TANQUE, 2020) 

 No final dos anos 60, esses veículos se tornaram cada vez mais obsoletos e precisavam 

ser substituídos. Surge então um requerimento, feito pelo Estado Maior General de Exército 

(EMGE), que constava o que o novo veículo deveria ter para atender as necessidades do país, 

sendo a potência de fogo, mobilidade e proteção as principais. (RIVERA, 2008) 

 Surge então a figura do Tanque Mediano Argentino (TAM) que passou por inúmeras 

avaliações até a sua aprovação pelo EMGE. Concluído o teste em 1979 o blindado começou a 

ser produzido em massa pela empresa TAMSE (Tanque Mediano Argentino Sociedade do 

Estado), sendo um dos únicos blindados de produção na América do Sul durante o período da 

Guerra Fria. (RIVERA, 2008) 

Sua composição se dá a partir do casco do Marder IFV, veículo de combate da Infantaria 

alemã e conta com uma configuração revolucionária para um blindado, tendo seu motor 

disposto na direita à frente, o que possibilita aumentar a proteção frontal, protegendo a 

guarnição e as munições. Além disso, é composto por uma placa frontal em um ângulo de 75° 

e placas laterais posicionadas a 32°. (TANQUE, 2020) 

 

Figura 13 – VBC TAM 

 
Fonte: MONTES (s.d.) 
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Considerando que o TAM é um blindado de meados dos anos 70, tornou-se seriamente 

desatualizado. Com isso, os outros países passaram a adquirir Carros de Combate mais 

modernos como, por exemplo, o M60A3 no Brasil e AMX30 e Leopard 1V no Chile.  

A Argentina precisava fazer frente aos demais países até que em 2010 a EMGE lançou 

um documento intitulado Documento de Requerimiento Operacional, na qual estipulava 

diversos requisitos tendo como objetivo principal melhorar sua letalidade em combate. O 

projeto não foi adiante e somente em 2016, com o novo pacote de modernização TAM 2IP, foi 

possível consertar a maior fraqueza do TAM, sua blindagem. (TANK ENCYCLOPEDIA, 

[s.d.]) 

Recebeu diversas modernizações e plataformas diferenciadas, como transporte de 

pessoal, de Artilharia, para transporte de morteiro, Posto de Comando, Ambulância e Lançador 

de Foguetes. Uma dessas mudanças foi feita em 1978, com o protótipo chamado TH 301, 

recebendo alguns aparatos e melhoramentos em relação ao seu motor e blindagem. A segunda 

foi realizada em 2010 sendo proposta pela empreiteira israelense Elbit Systems, testado somente 

em 2013.  

 

Tabela 4 – Dados Técnicos VBC TAM 

Dimensões (LWH) 8,26 (6,75 sem arma) x 3,29 x 2,66 m 

Alcance Efetivo 2500 m 

Velocidade máxima 75 km/h e 40 km/h (através campo) 

Peso 31 ton 

Fonte: MONTES (s.d.) 

 

Esses dados permitem aferir aspectos referentes a facilidade na hora de engajar quando 

tratamos a respeito das dimensões da Viaturas Blindadas, bem como sua velocidade pode 

dificultar a precisão da arma anticarro. Outro ponto que deve ser levado em consideração é a 

questão da tripulação do TAM, que compreende 4 militares (comandante, atirador, municiador 

e motorista), sendo os 3 primeiros inseridos dentro do compartimento de combate, facilitando 

dessa maneira a busca por alvos no terreno. (TAM, 2011) 

A configuração do seu casco, como foi mencionado anteriormente, é bastante inovadora, 

pois seu motor está localizado à frente do lado direito aumentando a proteção frontal do veículo, 

resguardando a tripulação, bem como as munições. Além disso, esse Carro de Combate é 

equipado com um sistema de tiro que permite atirar em movimento e acertar alvos em uma 

distância superior a 2000 metros em condições ideais. (RIVERA, 2008, p. 5) 

Referente a blindagem do Tanque Argentino Mediano (TAM), seu casco é construído 

em aço laminado soldado RHA (Rolled Homogeneous Armour). O casco possui um nariz 
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pontiagudo, uma placa de geleira muito longa e inclinada, com 50 mm de espessura (1,97 

polegadas a 75 graus), protegendo o motor e a transmissão. 

 As informações disponíveis a respeito do escudo do TAM argumentam que se trata de 

uma liga de aço especial de Cromo-Níquel-Molibdênio soldado. Com a localização de seu 

motor a frente há o aumento da proteção da tripulação e munição, ao mesmo tempo em que 

libera espaço suficiente para armazenar munição na traseira. (RIVERA, 2008, p. 9) 

 

Tabela 5 – Blindagem TAM 

 FRENTE RETAGUARDA LATERAIS TETO 

CASCO 50 mm a 75° 35 mm a 32° 35 mm a 32° n/d 

TORRE 12 mm a 32° 07 mm a 32° 22 mm a 32° 07 mm a 32° 

Fonte: RIVERA (2008) 

 

Conta com um telescópio do tipo monocular 8 x 40, com campo de visão de 10° e possui 

ainda, a disposição do comandante do carro, um periscópio panorâmico giroestabilizado Zeiss 

PERI/RTA com duas ampliações (8x e 2x), campo de visão de 8° e 30°, com um setor de 

elevação de -13° a + 20°, com velocidade de elevação e giro variável de 0° a 40° por segundo. 

(RIVERA, 2008, p. 8) 

 

5.2 LEOPARD 2 A4 CHL 

 

 A história do Leopard teve início na Alemanha em 1956, onde o veículo deveria atender 

a certas especificações para o combate da época, de forma a resistir a tiros rápidos, bem como 

ter proteção contra agentes químicos e biológicos. Fabricados pela empresa alemã Krauss-

Maffei Wegmann (KMW) sua distribuição começou a partir de 1965. No início dos anos 80, o 

Exército Alemão já contava com cerca de 1200 Leopard 1 A1, que apresentavam defasagem 

tecnológica. 

 Com o objetivo de substituir o M-60 e o Leopard 1, foi resultado do cancelamento do 

projeto MBT-70 (Main Battle Tanks), sendo um blindado classificado na 3° geração e 

semelhante ao T-72 de utilização do Exército Soviético. 

 Surge dessa renovação o Leopard 2 A4, variação mais importante em quesito de 

produção e amplitude de alterações, sendo produzidos mais de 1800 em oito lotes entre 1985 e 

1992. Vários países europeus acabaram optando por esse Carro de Combate, entre eles Holanda, 

Dinamarca, Suécia e outros devido sua elevada resistência e confiabilidade mecânica. Trazendo 

para o cenário da América do Sul, a maior aquisição foi feita pelo Chile, adquirindo cerca de 

132 unidades. Dentre alguns dos aprimoramentos feitos em relação ao modelo principal está o 
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sofisticado controle de fogo digital com telêmetro laser, capacidade de combate noturno e 

blindagem multicamadas espaçadas. (ANNES, 2012) 

Em 2007, os novos tanques adquiridos pelo Chile receberam a denominação de CHL 

pelo seu fabricante KMW contando com uma série de modificações, entre elas o sistema de 

comunicação e a instalação de um kit nos turbocompressores dos motores MTU MB 873 Ka 

501 4 de 12 cilindros permitindo que operassem sem problemas de superaquecimento a 4.300 

metros de altura. 

 

Figura 14 – Leopard 2A4 CHL 

 
Fonte: MAY PEÑA (2018) 

 

Tabela 6 – Dados Técnicos Leopard 2A4 CHL 

Dimensões(L-W-H) 6,24 x 2,98 x 2,9 m 

Tripulação 4 (Comandante, Atirador, Auxiliar Atirador e Motorista) 

Alcance Efetivo 4000 m 

Velocidade Máxima 70 km/h e 55 km/h (através campo) 

Peso 55,1 ton 

Fonte: TANK ENCYCLOPEDIA (s.d.) 

 

 Como mencionado anteriormente, esses dados futuramente serão alvo de comparação 

para analisar a eficiência do engajamento do Lança-rojão AT-4 e CSR Carl Gustaf M3 contra 

os Carros de Combate. 

 Com relação ao seu sistema de observação e controle de tiro, o Leopard 2 A4 conta com 

a versão EMES 15 A1, cópia do modelo EMES 18 do Leopard 1 A5, modificando somente a 

localização das caixas favorecendo sua manipulação. Além desse mecanismo, a versão 2 A4 
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utiliza um periscópio Peri R-17, com estabilização independente do EMES, permitindo o 

comandante realizar buscas mais precisas, podendo ser utilizado o integrador para realizar o 

giro do periscópio de maneira mais rápida. Outra possibilidade é o seu emprego em movimento 

com uma alta expectativa de impacto. (ANNES, 2012) 

 Segue algumas características e vantagens do EMES 15 de acordo com (REIS, 2018): 

 
Funcionamento normal:  

Cada 6 segundos um disparo laser (em forma permanente).  

Funcionamento excepcional:  

3 disparos laser cada 2 segundos entre cada um (pode repetir-se depois de uma pausa 

de 11 seg.).  

Indicador de distância 3 posições/ indicador luminoso no ocular.  

Alcançe de medição: 200 a 9.900 m  

Entrega de distância ao computador balístico: 20 a 4.000 m  

Exatidão da medição; +-10 m  

Alcançe com filtro laser: 2.000 a 3.000m (com condições atmosféricas normais).  

Aumento: 12 X. Campo de vista; 5.º aprox. (CHILE, 2014) 

 

Um dos pontos positivos do Leopard 2 A4 CHL é sua observação noturna realizada pela 

câmera térmica, por meio de visores térmicos, proporcionando imagens da zona de combate e 

detectando o calor irradiado pelos objetos e humanos. 

 A câmera térmica presente nesse blindado é do modelo WBG-X, pertencente a primeira 

geração, fabricada e produzida entre os anos de 1981 e 2000 pela empresa Airbus, Defense & 

Space, proporcionando um aumento de 4x a 12x, zona de caçar e de matar como no 1 A5. 

 

Figura 15 - WBG-X Tanque Leopard 2A4 

 
Fonte: MAY PEÑA (2018) 
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Figura 16 – Campo de visão Leopard 2 A4 CHL 

 
Fonte: MAY PEÑA ( 2018) 

 

A respeito de sua proteção blindada, conta com uma blindagem de 3° geração (feita de 

materiais compostos, cerâmica, kevlar, titânio) e conhecida como Chobham, tendo materiais 

mais leves que o aço. A utilização desses materiais permite manter a proteção balística com um 

peso menor, além disso conta com vantagens em relação à resistência à corrosão e manutenção 

do casco. 

Cada material possui um propósito dentro da couraça. A cerâmica tem por finalidade 

destruir a ponta do projétil, a aramida evita que os estilhaços se espalhem no interior da viatura 

e o aço confere a proteção e estrutura. 

 Sua blindagem é de aproximadamente 80 cm no seu peito e parte frontal da torre (com 

inclinação e ângulo de inserção do projétil). Possui uma camada de Titânio entre as camadas de 

blindagem composta, tendo seus módulos blindados colocados como “gavetas” em volta da 

torre. (TANK ENCYCLOPEDIA, [s.d.]). 

Vejamos sua composição de acordo com o Warfareblog em seu artigo sobre 

PROTEÇÃO BLINDADA: 

 

A cerâmica possui um ponto de fusão entre 2500 e 3000 graus. A energia e a 

onda de choque gerada no impacto da flecha pode chegar a 3000 graus se o projétil 

parar instantaneamente. A cerâmica, que é 70% mais leve que o aço e possui uma 

resistência balística (dureza) 5 vezes superior,  fica na parte externa de algumas 

viaturas para tentar quebrar a ponta do projétil e se o dardo não alcançar 3000 graus , 

não haverá derretimento e perfuração e sim a quebra da cerâmica. Se passar, o kevlar 

tentará segurá-lo e se passar por ele, haverá um espaço vago com colmeias de 

borracha. Essas borrachas servem para absorver a onda de choque e dispersar o calor 

(que seria o que iria pra dentro do CC e destruiria a munição estocada e a tripulação) 

e também fazer o primeiro conjunto de blindagem mover-se e amortecer o dardo 

evitando uma desaceleração mais brusca que libera mais calor (energia) e também 

serve como princípio de blindagem espaçada.  Depois, começará outra porção de 

blindagem, e certamente o dardo estará com muita pouca energia e deformado, não 

tendo condições de atravessar mais esse conjunto de blindagem. (SANTOS, 2017) 

 

 
Leopard 2A4 CHL possui de 700 mm a 1000 mm de blindagem na parte frontal, 200 

mm nas laterais, além de uma blindagem adicional para o motorista, com cerca de 150 mm, 

sendo dez vezes mais eficaz que a proteção do Leopard 1A5. Ademais essa blindagem tem 
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eficiência comprovada contra dardos perfurantes (flecha) e se torna eficaz contra munições  de 

energia química. (ANNES, 2012) 

 

Figura 17 – Composição da blindagem Chobham 3° geração 

 
Fonte: SANTOS (2017) 

 

Relacionando os dois CC é relevante ressaltar a vantagem quanto ao alcance de seu 

armamento principal. Essa circunstância se chama “standoff” e por vez acaba por ser um fator 

de superioridade no campo de batalha. O canhão 120 mm do Leopard 2 A4 CHL é capaz de 

engajar os alvos com um alcance máximo de 4000 metros com baixa perspectiva de impacto, 

tendo maior probabilidade de acerto à 3000 metros de distância. (AÇÃO DE CHOQUE, 2018, 

p.75) 

 No caso da VBC TAM, o canhão FM K.4 105 mm também conta com essa 

superioridade relativa de alcance o que confere a ambos CC supremacia contra as armas 

anticarro. 
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6 ANÁLISE DE DADOS 

 

Foi realizada uma análise comparativa dos dados apurados referente a penetração das 

munições de emprego das armas anticarro quando frente aos principais blindados da América 

do Sul, bem como as limitações de seu emprego dentro do cenário operacional, seja ele 

convencional ou urbano. 

 

6.1 PERFURAÇÃO DA BLINDAGEM  

 

 Até a decada de 60, o principal material utilizado para blindagem era o aço e, caso fosse 

preciso melhorar sua proteção, os desenvolvedores apenas aumentavam a espessura da 

armadura. No entanto, novos tipos de projéteis foram criados, conhecidos pela sua alta 

capacidade de penetração e deixar a blindagem mais espessa implicava diretamente na 

mobilidade do Carro de Combate e no custo de sua fabricação. Depois de inúmeros estudos, 

chegou-se a conclusão de que era necessário desenvolver proteções com materiais compostos e 

utilizarse da angulação, sendo esses estudos incorporados pela primeira vez no T-64, blindado 

de origem soviética. (TECHNERIUM, 2020) Conforme , Technerium: 

 

Depois de um tempo, os designers descobriram as vantagens da cerâmica. Possuindo 

2 a 3 vezes menos densidade do que o aço, a cerâmica resiste de maneira excelente à 

penetração de um jato cumulativo e do núcleo de um projétil emplumado de 

subcalibre. (TECHNERIUM, 2020) 

 

A proteção Chobham do Leopard 2 A4 CHL, nome genérico para blindagem de veículos 

de cerâmica, foi desenvolvida para funcionar como um conjunto de placas, dispostas uma sobre 

a outra, com objetivo de fornecer maior resistência contra cargas moldadas que visam o efeito 

da energia do explosiva a exemplo da munição HEAT com seu efeito Monroe, utilizando de 

vantagem a dureza dos materiais que a compoem. 

 É dotada de diversas qualidades quando mencionamos proteção, de acordo com  o 

Wikipedia:  

 

Contra projéteis mais leves, a dureza das telhas causa um efeito de "estilhaçamento": 

uma velocidade mais alta, dentro de uma certa faixa de velocidade (a "fenda"), não 

levará a uma penetração mais profunda, mas destruirá o próprio projétil. Como a 

cerâmica é tão frágil, o canal de entrada de um jato de carga moldado não é liso - 

como seria ao penetrar em um metal - mas irregular, causando pressões assimétricas 

extremas que perturbam a geometria do jato, da qual suas capacidades de penetração 

são criticamente dependentes pois sua massa é relativamente baixa. Isso inicia um 

círculo vicioso, pois o jato perturbado causa irregularidades ainda maiores na 
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cerâmica, até que no final é derrotado. Os compósitos mais novos, embora mais 

resistentes, otimizam esse efeito, pois os ladrilhos feitos com eles têm uma estrutura 

interna em camadas que os favorece, causando "deflexão de fissuras". Esse 

mecanismo - usando a própria energia do jato contra ele - fez com que os efeitos do 

Chobham fossem comparados aos da armadura reativa (WIKIPEDIA,20--) 

 

A liga especial de Cromo-Níquel-Molibdênio soldado presente no Tanque Mediano 

Argentino é mais duro e resistente aos choques das munições, mas continua sendo insuficiente 

para proteger sua tripulação. De acordo com Rivera:  

 

[...] No entanto, os requisitos originais não contemplavam que a proteção era um dos 

principais requisitos, como era na filosofia europeia. A baixa proteção do TAM é 

compensada com a baixa silhueta, a alta mobilidade deste veículo e em vista de que 

as ameaças antitanque enfrentadas na década de 1980 não eram tão avançadas quanto 

as existentes na atualidade. (RIVERA, 2008) 

 

Quando examinamos a eficiência de uma blindagem, existem dois pontos cruciais tanto 

do Leopard 2 A4 CHL como do TAM que auxiliam na sua proteção. O primeiro é a respeito da 

posição do seu motor e o segundo ao ângulo de inserção da munição quando em contato com a 

armadura do CC. 

Diferentemente do convencional e do Leopard 2 A4 CHL, o Tanque Mediano Argentino 

possui seu motor localizado a frente e na direita, tendo sua parte frontal maior proteção com 

relação ao resto do seu casco. Portanto, quando frente a uma arma anticarro deve-se ter cuidado 

redobrado para evitar que a munição acerte sua frente e venha a incapacitar o blindado. 

As blindagens atuais utilizam a inclinação como forma de tornar mais difícil a 

penetração dos projéteis perfurantes e foguetes. Existem três efeitos relacionados ao seu 

emprego. O primeiro é que qualquer projétil que atingir a placa diferente de um ângulo de 90° 

tem que se locomover em uma espessura horizontal maior. Segundo ponto é que a inserção 

desse mecanismo possibilita uma redução substancial no peso da blindagem. E, em terceiro 

lugar, é o efeito de ricochetear, defletir e deformar da ogiva podendo falhar ou até mesmo 

deformar em virtude do ângulo de entrada na armadura. 
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Figura 18 – Aumento da espessura em relação ao ângulo 

 
Fonte: WORLD OF TANKS (2014) 

 

Um modo de aumentar a inclinação de sua blindagem é utilizando o terreno a seu 

favor, de acordo com o World of Tanks : 

 

Na defesa, use elevações no terreno para aumentar artificialmente a 

inclinação de sua blindagem. Por exemplo, se você se posicionar em uma rampa ou 

ladeira de 20°, sua blindagem vertical passará a apresentar um ângulo de 20° face aos 

inimigos que estejam à mesma elevação que você. Se sua blindagem tiver um ângulo 

de 30°, esses 20° aumentarão a inclinação de sua blindagem para um ângulo de 50°, 

com o consequente aumento exponencial da espessura efetiva da blindagem. (World 

of Tanks, 2014) 

 

Figura 19 – Exemplo do aumento do ângulo de impacto 

 
Fonte: WORLD OF TANKS (2014) 

 

6.2 ALCANCE DAS ARMAS ANTICARRO 

 

O alcance é um aspecto muito relevante e que deve ser levado em consideração quando 

no campo de batalha. Para isso será analisado o alcance das munições das AC a fim de verificar 

a efetividade do emprego do Lança – rojão AT-4 e do CSR Carl Gustaf 84 mm contra a 

mobilidade dos Carros de Combate analisados. 
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Tabela 7 – Dados de alcance 

BLINDADO ALCANCE ÚTIL DO CANHÃO 

TAM 2500 m 

LEOPARD 2 A4 4000 m 

 

ARMAMENTO MUNIÇÃO ALCANCE ÚTIL 

LANÇA ROJÃO AT-4 HEAT AT-4 300 m 

CANHÃO SEM RECUO CSR CARL 

GUSTAF 

HEAT 551 700 m 

HEAT 751 600 m 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

Fazendo uma análise do Lança – Rojão AT-4 percebe-se que possui um alcance efetivo 

de emprego de 300 metros com sua municão HEAT AT-4, o que o torna muito aquém quando 

empregado contra os CC analisados, visto que ambos possuem possibilidade de engajamento 

de alvos por meio de câmera termal obtendo uma vantagem de 3700 metros, no caso do Leopard 

2A4 CHL e 2200 metros do TAM.  

No caso do Canhão Sem Recuo Carl Gustaf M3 84 mm, seu operador opera com 

desvantagem, visto que o alcance efetivo  é de 600 a 700 metros, dependendo da munição 

utilizada, possibilitando com isso que o atirador do CC consiga engajar o inimigo com 

vantagem ao percebe-lo a uma proximidade de no mínimo 1800 metros. 

Fazendo uma análise referente à velocidade de tiro de ambas as armas anticarro é 

possível perceber que no caso do AT-4 seu engajamento acaba por ser mais rápido, visto que 

sua munição já está preparada, diferentemente do CSR Carl Gustaf 84 mm operado por dois 

militares, tendo o segundo militar a função de municiar e ajudar na estabilização do disparo. 

A velocidade com que a munição se desloca até o alvo é um fator preponderante no 

ambiente de combate. Para fins de padronização tomemos como base a distância de 2000 metros 

para o engajamento dos blindados.  

 

Tabela 8 – Análise do tempo de reação do blindado vs munição 

MUNIÇÃO VELOCIDADE NO AR 

TEMPO APROXIMADO DE 

REAÇÃO DO CARRO DE 

COMBATE 

HEAT AT-4 290 m/s 7 seg 

HEAT 551 CARL GUSTAF 340 m/s 6 seg 

HEAT 751 CARL GUSTAF 340 m/s 6 seg 

Fonte: AUTOR (2021) 
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Tabela 9 – Distância percorrida pelo Leopard 2 A4 CHL no tempo de reação 

Leopard 2 A4 CHL 

Velocidade em estrada Velocidade através campo 

Distância percorrida em 

6 segundos 

aproximadamente 

Distância percorrida em 

7 segundos 

aproximadamente 

Distância percorrida em 

6 segundos 

aproximadamente 

Distância percorrida em 

7 segundos 

aproximadamente 

116 m 136 m 92 m 107 m 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

Tabela 10 – Distância percorrida pelo TAM no tempo de reação 

VBC TAM 

Velocidade em estrada Velocidade através campo 

Distância percorrida em 

6 segundos 

aproximadamente 

Distância percorrida em 

7 segundos 

aproximadamente 

Distância percorrida em 

6 segundos 

aproximadamente 

Distância percorrida em 

7 segundos 

aproximadamente 

125 m 146 m 67 m 78 m 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

Com os dados acima é possível concluir que, a uma distância de 2000 metros, o Carro 

de Combate tem cerca de 6 à 7 segundos para manobrar no terreno e sair da linha de visada 

antes de ser atingido pela arma anticarro. Somado a isso, no caso do Carl Gustaf, o fato de ser 

operado por dois militares, com a finalidade de diminuir o tempo de recarga, fornece mais 

tempo para que os CC busquem abrigo contra o fogo inimigo, tornando-se uma limitação que 

o AT-4 não possui. 

Vale lembrar que tanto o TAM como o Leopard 2 A4 CHL contam com uma tripulação 

de 4 homens, o que facilita a busca por alvos em um ângulo máximo de 360°. Concomitante a 

isso, o CC TAM conta com um periscópio panorâmico giroestabilizado Zeiss PERI/RTA com 

ampliações de (8x e 2x) e campo de visão de 8° a 30° lateral que auxilia o engajamento e 

possível percepção do inimigo no terreno mesmo à longas distâncias. 

 

6.3 PRECISÃO DAS ARMAS ANTICARRO 

 

No quesito precisão deve-se levar em consideração mobilidade do CC e suas dimensões, 

bem como a  mira e operação da arma anticarro pelo militar. Para tal analisamos os dados da 

tabela abaixo: 

 

Tabela 11 – Características do Leopard 2 A4 CHL e VBC TAM 

Viatura Dimensões da Viatura 

(LWH) 

Velocidade 

na estrada 

Velocidade 

através campo 

Peso 

VBC TAM 8,26 (6,75 sem arma) x 

3,29 x 2,66 m 

75 km/h 40 km/h 31 ton 

Leopard 2 A4 CHL 6,24 x 2,98 x 2,9 m 70 km/h 55 km/h 55,1 ton 

Fonte: TANK ENCYCLOPEDIA (s.d.) 
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De acordo com o manual do Exército Brasileiro C 2-1 EMPREGO DA 

CAVALARIA,1999, p. 2-4 : 

 

Mobilidade - é a característica primordial da Cavalaria, a que lhe permite a 

realização de manobras rápidas e flexíveis em terreno diversificados, bem como a 

obtenção, no mais alto grau, dos efeitos da surpresa. Entende-se por mobilidade a 

faculdade de poder: (a) deslocar-se com rapidez; (b) engajar-se ou desengajar-se com 

facilidade; (c) intervir sobre pontos afastados da frente de combate, ou seja, possuir 

grande raio de ação; e (d) transpor, de dia ou à noite e sob quaisquer condições 

meteorológicas, terrenos variados, isto é, possuir grande fluidez (C 2-1 EMPREGO 

DA CAVALARIA, 1999, p.2-4) 

 

A união das dimensões e da velocidade do blindado permite constatar que ambos Carros 

de Combate possuem a capacidade de manobrar no terreno com agilidade e utilizar o ambiente 

a seu favor, podendo realizar desenfiamento de torre, couraça, lagarta ou total, escondendo parte 

do seu corpo e ao mesmo tempo ficando em condições de engajar o operador da AC. Para isso 

a guarnição da viatura deve ter profundo entendimento sobre a utilização das técnicas de 

maneabilidade, tirando o melhor proveito das cobertas e abrigos ao longo de sua progressão 

através campo ou estrada. De acordo com o manual CI 17- 1/3 MANEABILIDADE DE 

VIATURAS BLINDADAS, 2002, p. 2-4 devem ser tomadas algumas precauções ao se 

locomover em território em que o contato com o inimigo é fortuito: 

 

1) Use todas as cobertas e abrigos .  

2) Não projete sua silhueta. “Não dê sopa na crista”.  

3) Quando em face ao inimigo, não se mova diretamente para frente ao sair de                

uma posição de tiro.  

4) Cruze as áreas descobertas o mais rápido possível.  

5) Evite os pontos notáveis. Eles servem como referência para o inimigo.  

6) A testa de uma coluna ao emergir de uma crista, bosque ou cortina de fumaça, deve 

estar protegida por outras viaturas em posições cobertas, para proporcionar o apoio de 

fogo necessário. 

  

Contudo, a utilização das estradas é inviável à ultrapassagem desses CC por diversas 

pontes, já que em muitas a classe não sustenta sua tonelagem, tornando-se, então, uma limitação 

que contribui para o emprego das armas anticarro em virtude do afunilamento que as pontes 

provocam no deslocamento das Viaturas Blindadas. Ademais, existem obstáculos naturais que 

são impeditivos à movimentação desses blindados, como pântanos, bosques, terrenos 

pedregosos, fosso, áreas edificadas e campos de mina. 

Analisando o emprego das armas anticarro, percebe-se que a utilização da mira simples 

tanto no CSR Carl Gustaf 84 mm como no Lança-rojão AT-4 é muito imprecisa e que mesmo 

contando com pontos luminosos que facilitam a mira noturna, contam com diversas limitações, 
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como por exemplo a dificuldade de acertar alvos em movimento. Somado a isso, os materiais 

que as miras são confeccionadas, em sua maioria pelo desgaste e constante utilização, acabam 

por quebrar e suas referências de distâncias se apagam com o tempo, afetando 

significativamente quando em operação. 

Outro aspecto importante é o peso da arma anticarro que acaba por influenciar 

diretamente na precisão. Analisemos a tabela a seguir: 

 

Tabela 12 – Peso das armas anticarro 

ARMAS ANTICARRO PESO APROXIMADO 

CSR Carl Gustaf M3 84 mm 10 Kg 

Lança-rojão AT-4 6,7 Kg 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

Conforme a tabela acima, constatamos que o peso aproximado dessas AC impossibilita 

que o militar fique muito tempo mirando, e por sua vez com o passar do tempo sua precisão 

diminui, visto que aumenta a oscilação da linha entre o alvo e a arma. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Após todas as análises relacionadas ao trabalho em questão, podemos verificar que a 

utilização tanto do Canhão Sem Recuo Carl Gustaf 84 mm como do Lança-rojão AT-4, 

principais armas utilizadas dentro do território brasileiro, são favoráveis, porém, contam com 

uma série de impasses. 

Durante os primeiros dados apresentados acreditava-se que a utilização desses materiais 

nobres por parte do pelotão facilitaria a destruição e engajamento dos principais blindados da 

América do Sul contudo, com o estudo das características e possibilidades de cada viatura, 

chegou-se a conclusão de que apesar do alcance oferecido pelas diversas munições 

mencionadas no decorrer do trabalho, sua precisão e aproximação ficam prejudicadas em 

virtude do alcance do armamento e do sistema de detecção e busca de alvos das viaturas. 

A viatura Leopard 2 A4 CHL, apesar de contar com uma blindagem de 3° geração, feita 

de materiais compostos e moderna para atualidade, quando comparada com o poder de 

penetração das munições HEAT e suas variações torna-se vulnerável. 

Quanto ao Tanque Mediano Argentino, sua blindagem não oferece nenhum tipo de 

resistência à penetração das munições HEAT AT-4, HEAT 551 e HEAT 751, mesmo quando 

utilizadas dentro das distâncias de engajamento. 

A partir dos dados observados podemos verificar a seguinte tabela comparativa da 

eficiência balística contra os carros analisados: 

 

Tabela 13 – Tabela comparativa blindados vs munições 

Munições Leopard 2 A4 CHL TAM 

 Frontal Lateral Frontal Lateral 

HEAT AT-4 NÃO SIM SIM SIM 

HEAT 551 NÃO SIM SIM SIM 

HEAT 751 NÃO SIM SIM SIM 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

Na tabela, SIM representa a capacidade da munição em perfurar a blindagem e NÃO 

significa que não é possível penetrar. 

Foi possível verificar que apesar das munições de emprego das armas anticarro 

estudadas terem efeito positivo quando comparadas com as blindagens apresentadas, existem 

problemas no quesito operação desse meio bélico no ambiente operacional. O primeiro ponto é 

com relação a capacidade de detecção tanto da VBC TAM como do Leopard 2 A4 CHL e sua 
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vantagem de alcance “standoff”, o que possibilita o operador da viatura adotar uma linha de 

ação a fim de neutralizar ou evitar tal ameaça. Além disso, com o nível de tecnologia empregada 

dentro da confecção dessas viaturas blindadas, existem diversos aparelhos que facilitam a busca 

de alvos, sendo possível ampliar a imagem e aferir a distância. 

O segundo ponto, não menos importante, está relacionado à precisão do Carl Gustaf 84 

mm e do Lança- Rojão AT-4 que, mesmo não contando com um sistema teleguiado, utilizam 

as limitações dos CC para facilitar seu emprego. A dimensão e a velocidade de deslocamento 

dos Carros de Combate são pontos cruciais para tal afirmação. As armas anticarro apesar de 

não contarem com sistemas de pontaria modernos, podem se utilizar de acidentes capitais que 

canalizem o movimento da tropa blindada inimiga como, por exemplo, pontes, estradas e vaus. 

Sendo assim vê-se a necessidade, no caso do Brasil, de aperfeiçoar sua capacidade 

combativa, podendo trocar suas armas anticarro por outras mais modernas como por exemplo 

o NLAW 115 mm (Next generation Light Anti-tank Weapon), desenvolvido pela Suécia em 

conjunto com o Reino Unido, capaz de eliminar até os tanques mais avançados da atualidade, 

devido sua maior facilidade de mira por causa da detecção do alvo e alcance do seu projétil, 

sendo uma possível alternativa para modernização do Exército Brasileiro. 

Como sugestão para estudos futuros, é interessante que se analise as possíveis 

possibilidades dos Carros de Combate e materiais que podem ser adicionados a sua blindagem. 

O emprego de fumígenos auxiliando na camuflagem e fornecendo tempo para que o blindado 

manobre e por fim a adição de telas e grades ao corpo do CC fazendo com que o projétil seja 

acionado prematuramente e seja deformado, são alternativas viáveis que podem ser largamente 

exploradas. 
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