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RESUMO 

 
 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS PLATAFORMAS DE COMBATE 

LEOPARD 2 A6 E ABRAMS M1A2 VISANDO A FUTURA SUBSTITUIÇÃO DA 

PLATAFORMA DE COMBATE LEOPARD 1 A5 BR DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO. 

 
AUTOR: Yuri de Oliveira Duque 

ORIENTADOR: Bruno Cezar Dalla Pozza 

 

O objetivo deste estudo foi realizar uma comparação entre dois dos carros de combate 

mais modernos do mundo, a viatura M1A2 Abrams e a viatura Leopard 2 A6, analisando a 

melhor escolha para a substituição do veículo Leopard 1 A5 BR do Exército Brasileiro, e 

principalmente os quesitos poder de fogo, proteção blindada e mobilidade. Foi realizado uma 

busca bibliográfica nas fontes disponíveis sobre esse escopo, levando em consideração livros, 

trabalhos acadêmicos e citações de referências para as principais tropas blindadas do mundo, 

além de manuais do Exército Brasileiro e do exército norte-americano. O atual carro de combate 

do Exército Brasileiro é o Leopard 1 A5 BR, carro que chegou ao Brasil no ano de 2009 e foi 

repotencializado para atender as demandas brasileiras, todavia mesmo com as melhorias ele, 

atualmente, é obsoleto perante aos carros de combate mais modernos do mundo e necessita ser 

substituído, visando a modernização da tropa blindada brasileira. Entre as principais opções de 

carros para substitui-lo destacam-se o M1A2 Abrams da indústria bélica norte-americana e o 

Leopard 2 A6 da indústria alemã. Em conclusão, a melhor opção para a aquisição do Exército 

Brasileiro seria o Leopard 2 A6, pois esse é superior ao seu concorrente nos quesitos poder de 

fogo e proteção blindada. 

 
Palavras-chave: M1A2 Abrams. Leopard 2 A6. Leopard 1 A5 BR. Comparação. 

Substituição.



 
 

ABSTRACT 
 

 

COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN LEOPARD 2 A6 AND ABRAMS M1A2 

COMBAT PLATFORMS AIMING AT THE FUTURE SUBSTITUTION OF THE 

LEOPARD 1 A5 BR COMBAT PLATFORM OF THE BRAZILIAN ARMY. 

 
 

AUTHOR : Yuri de Oliveira Duque 

ADVISOR : Bruno Cezar Dalla Pozza 
 

The objective of this study was to make a comparison between two of the most modern 

tanks in the world. The M1A2 Abrams main battle tank and the Leopard 2 A6 main battle tank, 

analyzing the best choice for the replacement of the Leopard 1 A5 BR vehicle of the Brazilian 

army, and analyzing mainly the questions of firepower, armored protection and mobility. A 

bibliographic search was carried out on the available sources on this matter, taking into 

consideration books, academic papers and citations of references for the main armored troops 

in the world, as well as manuals from the Brazilian Army and the US Army. The current tank 

of the Brazilian Army is the Leopard 1 A5 BR, this tank has arrived in Brazil in 2009 and was 

re-empowered to meet Brazilian demands, however even with the improvements it is currently 

obsolete in the face of the most modern main battle tanks in the world and needs to be replaced, 

aiming at the modernization of the Brazilian armored troops. Among the main tank options to 

replace it are the M1A2 Abrams from the North American war industry and the Leopard 2 A6 

from the German industry. In conclusion, the best option for the acquisition of the Brazilian 

Army would be the Leopard 2 A6, as this tank is superior to its competitor in terms of firepower 

and armored protection. 

 

Keywords: M1A2 Abrams. Leopard 2 A6. Leopard 1 A5 BR. Comparing. replace.
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1 INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, a comparação entre carros de combate (CCs) tem ganhado cada vez mais 

relevância e importância, pois esses são os meios mais nobres das Forças Terrestres ao redor do 

mundo, muitas vezes sendo decisivos para os combates. Seu grande poder de combate advém 

de suas principais características: poder de fogo, proteção blindada e mobilidade. 

Os carros de combate, ou como são mais conhecidos internacionalmente, os 

Tanks, podem ser conceituados como veículos de combate blindados, sobre lagartas, 

dotados de grande velocidade e de um poderoso armamento principal de tiro tenso, 

destinado ao engajamento direto de alvos (TUCKER, 2004). 

Promove-se, assim, a definição do conceito de “ação de choque”, caracterizada por alta 

mobilidade, poder de fogo e proteção blindada, entre as armas da atualidade, empregando com 

maestria essa tríade. 

No auge da Primeira Guerra Mundial, também conhecida como guerra de trincheiras, os 

avanços das tropas eram mínimos, pois a infantaria não conseguia progredir devido a obstáculos 

erguidos pelo exército alemão e as tropas ficavam abrigadas dentro das trincheiras esperando 

que fogos de artilharia possibilitassem seu avanço. Todavia uma nova arma estava sendo 

desenvolvida e ela revolucionaria toda a Guerra. Como exemplificado no trecho de Santos: 

Em 15 de setembro de 1916, tropas alemães esperavam os costumeiros ataques 

de infantaria, que dentro de suas trincheiras e cercas de arame farpado, teriam 

vantagem, pois a infantaria aliada, não conseguiria progredir e seria alvo fácil. Para 

surpresa geral, no horizonte surgiam dois artefatos nunca antes vistos para confusão e 

desespero dos alemães. Um correspondente de Guerra relatou o fato da seguinte 

maneira: “Sobre as crateras vinham dois gigantes. Os monstros aproximavam-se 

hesitantes e vacilantes, mas chegavam cada vez mais perto. Para eles, que pareciam 

movidos por forças sobrenaturais, não havia obstáculos. Os disparos das nossas 

metralhadoras e das nossas armas de mão ricocheteavam neles. Assim, eles 

conseguiram liquidar, sem esforço, os granadeiros das trincheiras avançadas” 

(SANTOS, 2017). 

Essa data marcou a história como o nascimento da maior arma terrestre da atualidade 

“O senhor do campo da amplidão” o carro de combate. O advento deste veículo blindado veio 

da necessidade de avançar na terra de ninguém, espaço entre duas posições inimigas, 

possibilitando o assalto, revolucionando, portanto, a forma como a Guerra até então ocorria, já 

que as trincheiras eram praticamente impenetráveis para as tropas a pé. 
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Então, o carro de combate foi membro indispensável para os grandes combates e as tropas 

blindadas se tornaram fundamentais para a conquista de territórios inimigos. 

Dado a importância do assunto, o objetivo geral deste Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) será identificar as características técnicas dos MBT (Main Battle Tank) em questão, 

analisando-as em relação a seu poder de fogo, mobilidade e proteção blindada. 

A comparação dos blindados será delimitada em analisar as características dentro do 

escopo poder de fogo, proteção blindada e mobilidade das plataformas de combate Leopard 2 

A6 e M1A2 Abrams e compará-las com intuito de substituir a atual viatura blindada de combate 

corrente do Exército Brasileiro o Leopard 1 A5 BR. Esse trabalho está estruturado da seguinte 

forma: o segundo capítulo referente a revisão de literatura, uma pesquisa bibliográfica dos 

principais artigos sobre o tema e definir as peculiaridades da VBC Corrente, elucidando a 

necessidade de substituição da plataforma. Logo após, será apresentado o referencial 

metodológico, definindo os conceitos de poder de fogo, proteção blindada e mobilidade. 

No terceiro capítulo serão apresentados conceitos importantes para a compreensão do 

restante do trabalho, em seguida as características da VBC CC atual do EB. No quarto capítulo 

as principais características dos MBT em questão serão abordadas e apresentadas. No último 

capítulo é retomado o objetivo do trabalho e serão verificados os resultados alcançados, 

realizando a comparação dentro das características técnicas dos carros, chegando a uma 

conclusão de qual dos dois MBT é melhor para a aquisição do EB. 

 
1.1 OBJETIVOS 

 
 

1.1.1 Objetivo geral 

 
 

O objetivo geral deste trabalho é responder a seguinte pergunta, “a adoção de uma das 

plataformas de combate Leopard 2 A6 ou M1A2 Abrams trarão viabilidade e otimização técnica 

para a tropa blindada brasileira?” 

Analisar as MBT Leopard 2 A6 e M1A2 Abrams focando nas características e 

peculiaridades dos MBT delimitando-se as principais características referentes ao poder de 

fogo, proteção blindada e mobilidade. 

 
1.1.2 Objetivos específicos
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Para realização do objetivo geral deste trabalho serão abordados três objetivos 

específicos para sequenciar o raciocínio desse estudo, são eles: 

1. Comparar os fatores relacionados ao sistema de armas dentro do 

contexto poder de fogo, visando definir qual dos MBT apresenta 

melhor resultado e emprego pelo Exército Brasileiro. 

2. Comparar os fatores relacionados ao sistema de blindagem dentro do 

contexto proteção blindada, visando definir qual dos MBT apresenta 

melhor resultado e emprego pelo Exército Brasileiro. 

3. Comparar fatores dentro do contexto mobilidade, visando definir qual 

dos MBT apresenta melhor resultado e emprego pelo Exército 

Brasileiro.



15  
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A pesquisa a ser realizada tratará da linha de pesquisa emprego de blindados, inserida 

na área de estudo projetos, conforme definido na Portaria nº 734, 19 de agosto de 2010, do 

Comando do Exército Brasileiro (BRASIL, 2000). 

 

2.1 ANTECEDENTES DO PROBLEMA 

 

Para sustentar e verificar qualquer análise é necessário definir alguns conceitos. 

Podem ser identificados questões problemáticas na literatura acerca do tema. O Leopard 1 A5 

BR é um carro de combate que sofreu modificações entre os anos de 1986 a 1992 para deixá- 

lo equiparado a segunda família Leopard. Porém esses carros estão em serviço há quase 30 anos 

e mesmo recebendo um pacote de atualizações antes de vir para o Brasil o CC encontra- se em 

defasagem tecnológica em relação aos carros de combate mais modernos, com isso cresce de 

importância sua substituição. Como escreve ANNES: 

A aquisição da nova família de blindados revitalizou a tropa blindada 

brasileira, desencadeando uma significativa mudança cultural no trato com os 

blindados. Contudo, o término da vida útil destes blindados está previsto para 2027. 

Findo este prazo, há duas soluções possíveis: aplicar um kit de modernização e 

postergar seu descarte ou substituí-lo por um novo carro de combate ao término de 

sua vida útil (ANNES, 2017). 

Aliado a isso a Estratégia Nacional de Defesa delega ao Exército Brasileiro a missão de 

garantir a defesa externa do país, para isso é fundamental a adoção de uma nova família de 

carros de combate, como escreve BRASIL: 

A Estratégia Nacional de Defesa (END) impõe ao EB, dentre outras missões, 

a garantia da soberania nacional. Para tanto menciona que a Força Terrestre deverá, 

dentre outras, ter condições de: neutralizar concentrações de forças hostis junto à 

fronteira terrestre. A capacidade de estar presente, ou de fazer-se presente em todo 

território, independente do terreno, inclusive nas fronteiras nacionais, se dará pela 

mobilidade de seus meios, em especial de suas brigadas leves, mecanizadas e 

blindadas. Neste sentido, a frota de CC, componente vital das brigadas mecanizadas e 

blindadas, contribuem para atender à END (BRASIL, 2012). 

Portanto, a substituição das VBC CC Leopard 1 A5 BR é uma das opções para 2027 e 

dentro as opções disponíveis para a aquisição no mundo destacam-se duas hipóteses: o Leopard 

2 A6 de origem e fabricação alemã e o Abrams M1A2 de origem e fabricação norte- americana.
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2.2 PROJETO LEOPARD 

 
 

A origem da família de CC Leopard vem do período pós-guerra no qual a Alemanha 

estava proibida de se militarizar novamente, contudo com o avanço da Guerra Fria esse país se 

viu obrigado a ativar sua indústria de defesa novamente para fazer frente ao imponente exército 

soviético. Assim, em 12 de novembro de 1955 foi promulgada a constituição da estrutura das 

forças armadas alemãs, sendo elas a Deutsches Heer (Exército Alemão), Deutsche Marine 

(Marinha Alemã) e a Deutsche Luftwaffe (Força Aérea Alemã), que seriam preenchidas de 

armamentos e viaturas norte-americanas. Todavia o MBT que os estadunidenses estavam 

enviando eram os M47 e M48 patton, blindados já obsoletos em relação ao poderio militar 

soviético, foi então que para atender essa demanda foram desenvolvidos novos projetos de MBT 

alemães, entre eles se destacou o projeto Leopard 1. 

Segundo o autor Stephani Bastos em seu livro “Blindados no Brasil - Um Longo e Árduo 

Aprendizado volume dois” o novo projeto alemão começou com a viatura Leopard 1 que 

contava com o consagrado canhão inglês Royal Ordinance L7 de calibre 105 mm, com sistema 

de proteção DQBRN, possuía blindagem capaz de resistir a disparos de 20 mm e atingir uma 

velocidade de 65 km/h. Esse MBT foi produzido inicialmente pela Porsche e depois entregue a 

Krauss Maffei, onde foram produzidos a partir de 1964, sendo exportados para a Bélgica, 

Noruega, Itália, Dinamarca entre outros países europeus. 

Ele afirma também no mesmo livro que após o sucesso do carro o exército alemão viu 

a oportunidade de melhorar o MBT levando a criação do Leopard 1A1 em 1968, no qual a 

principal mudança estava no sistema de estabilização do canhão, que permitia o disparo em 

movimento e a blindagem espaçada protegendo as lagartas, essa versão foi ainda mais exportada 

causando na Krauss Maffei um grande interesse em atualizar ainda mais o CC. Em 1980 a 

empresa instalou blindagem adicionais na torre desenvolvidas pela Blohm & Voss mudando a 

estética do veículo, sendo implementado no modelo 1A2 e a versão 1A3 que passou a contar 

com um sistema de rádio digital SEM80/90. Já a versão 1A4, produzida em 1974, passou a 

contar com sistemas integrados de tiro chamados EMES 12 e equipamentos PERI R12 para 

visão noturna. O Leopard 1 A5 veio em 1987 para rivalizar com os MBT soviéticos como o 

T64, T72 e T80, sendo nele implementada a capacidade de disparos em alvos em movimento 

aumentando sua flexibilidade, mobilidade e capacidade de engajamento. 

O Exército brasileiro adquiriu 220 unidades do MBT, adaptado para a versão BR, para 

desempenhar o papel de carro de combate mais nobre dos regimentos de carros de combate
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(RCCs) brasileiros e atualmente os Regimentos de Cavalaria Blindado (RCBs), além de sete 

viaturas blindadas socorro, quatro viaturas lança pontes, quatro viaturas de combate de 

engenharia e quatro viaturas escolas da mesma família. 

O CC adquirido foi repotencializado na versão 1 A5 BR, entre as modificações está o 

implemento do EMES 18, muito parecido com o EMES 15 presente no LEOPARD 2 A4, a 

adição de blindagens adicionais espaçadas de 5 mm na torre, para a proteção dos sistemas de 

tiro, disparo e da guarnição, adição de visão térmica de primeira geração, alteração do sistema 

de corte do giro hidráulico da torre caso a escotilha do motorista esteja aberta, a substituição do 

gás Halon do sistema anti-incêndio pelo Nitrogênio e o acréscimo de um acumulador adicional, 

além adaptação do rádio VRC 120 Tadiran. Todavia a blindagem do carro, mesmo 

modernizada, ainda é muito defasada em relação aos CC mais modernos e o calibre do canhão 

sendo 105 mm também está obsoleto em relação aos atuais canhões 120 mm, além da ausência 

de um sistema de proteção ativo como “soft-kill e hard-kill” em desenvolvimento pelos 

principais exércitos do mundo. 

 
2.3 LEOPARD 1 A5 BR 

 
 

O modelo de carro blindado de combate Leopard 1 A5 é um chamado MBT (Main Battle 

Tank) de origem alemã e fabricado pela empresa Krauss-Maffei Wegmann. O modelo 1 A5 é 

resultado de consecutivas adaptações do modelo Leopard 1 fabricado a partir da década de 1960 

e, segundo o sítio oficial da empresa, já teve mais de 4500 unidades fabricadas. O veículo pesa 

aproximadamente 40 toneladas, tem um motor de 830 hp e um armamento primário de 105 mm. 

É considerado um equipamento moderno e detentor de capacidades que nossas forças armadas 

anteriormente não possuíam, além de estar tecnologicamente à frente das capacidades 

produtivas da BID nacional atual. A compra dos veículos se deu através de acordo entre os 

governos brasileiro e alemão (“government to government”). As primeiras unidades chegaram 

ao porto de Rio Grande em dezembro de 2009 sendo que cada unidade de 1 A5 teria custado 

cerca de US$ 900 mil (Revista Política Hoje, 1.Ed., v.24, p. 21-32).
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Figura 1- Leopard 1 A5 BR 
 

Fonte: FORTE.JOR (2018) 

 

 
2.3.1 O PODER DE FOGO DO LEOPARD 1 A5 BR 

 
 

Como está descrito no manual “EB70-MT-11.403 – VBC CC Leopard 1 A5 BR”, o 

armamento principal da MBT Leopard 1 A5 BR é o canhão 105 mm L7 A3 inglês, fabricado 

pela Royal Ordenance. Ele tem 28 raias à direita; dispara com munição encartuchada com 

espoleta elétrica. O canhão está localizado no berço. Ele tem recuo em função da força de 

expansão dos gases no disparo e é freado por dois freios de recuo, como manual MBT Leopard 

1 A5 BR, com empaiolamento de 13 munições na torre e 42 no chassi, alcance máximo de 4000 

m e com alto expectativa de impacto a 2500 m. 

O armamento 105 mm L7 A3 é composto pelo tubo pesando 1280 kg, camisa térmica, 

eliminador de alma pesando 24 kg, culatra, berço, escudo com proteção blindada, freios de 

recuo controlando o recuo do tubo em 280 mm, recuperador de voltas em bateria, cesto de 

estojos, transmissor da corrente de ignição/disparo emergencial e exaustor de fumaça. Na ponta 

do tubo são montados o sistema de espelhos para a colimação de campo, que serve para ajustar 

a posição do tubo em relação aos sistemas de pontaria, para maximizar a precisão do canhão 

(EB70-MT-11.403 – VBC CC Leopard 1 A5 BR). 

O armamento secundário do CC são duas metralhadoras MG3 de calibre 7,62 mm, sendo 

uma antiaérea e uma coaxial ao canhão do carro. Com alcance máximo de 3750 m, 4 raias a 

direita, peso de aproximadamente 11,5 kg, velocidade inicial de 820 m/s, cadência de tiro de 

150 p/min e alcance máximo de 3750 m. As principais diferenças entre a metralhadora coaxial 

e a antiaérea é que aquela não possui mira, bipé, bandoleira e coronha pois é coaxial
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ao tubo e também possui vedação para se encaixar no escudo do MBT (EB70-MT-11.403 – 

VBC CC Leopard 1 A5 BR). 

 
Figura 2- Canhão Leopard 1 A5 BR 

 

Fonte: EB70-MT-11.403 – VBC CC LEOPARD 1 A5 BR (2020) 

 

Figura 3- Metralhadora MG3 

Fonte: IRONSIGHT (s.d.) 

 

O principal sistema de pontaria do MBT está no periscópio do atirador, chamado de 

EMES 18. Caracteriza-se como um sistema de controle de tiro capaz de calcular a trajetória
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dos disparos e aumentar sua eficácia. Ele fica localizado a frente do assento do atirador e na 

torre do CC, possui pontaria monocular e um telêmetro laser, também conta com um dispositivo 

de imagem termal integrado ao EMES, sendo usado pelo atirador e pelo comandante do carro 

para engajar alvos e medir distâncias através do telêmetro laser. Ele é composto por um módulo 

de visualização, módulo de ligação, módulo ocular e eletrônica laser. Ele possui capacidade de 

aumento de 12 vezes, campo de visão de aproximadamente 5º e visualização mono-objetiva 

(EB70-MT-11.403 – VBC CC Leopard 1 A5 BR). 

 
Figura 4- EMES-18 

 

Fonte: EB70-MT-11.403 – VBC CC LEOPARD 1 A5 BR (2020) 

 

O módulo de visualização está localizado no teto da torre dentro de uma caixa blindada 

para sua proteção que abre e fecha manualmente por meio de uma alavanca acima do banco do 

atirador, ele consiste em um corpo com janela de imagem real e uma de imagem termal, um 

filtro de atenuação do laser que serve para atenuar a intensidade do laser para que esse possa 

ser utilizado em treinamentos e adestramentos. As janelas do módulo de visualização do EMES 

têm um sistema com nitrogênio, o que impede seu embaçamento e
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podem ser limpas por um lavador acionado na unidade de comando do computador de tiro 

(EB70-MT-11.403 – VBC CC Leopard 1 A5 BR). 

 
Figura 5- Proteção blindada EMES-18 

 

Fonte: EB70-MT-11.403 – VBC CC LEOPARD 1 A5 BR (2020) 

 

O sistema de tiro do carro também conta com uma luneta acoplada ao canhão chamada 

de TZF para a utilização do atirador caso o sistema principal não funcione e uma luneta do 

comandante, porém essa já é ultrapassada, como diz ANNES: 

O aparelho de pontaria do comandante do carro é a ultrapassada luneta TRP, 

manual tanto no giro quanto no mecanismo para acoplamento ao canhão. Limitações 

estas que dificultam sua utilização com o Carro de Combate em movimento, com risco 

de queimá-la e impõe ao comandante do carro transferir objetivos manualmente. Esta 

luneta também não possui sistema de visão noturna, o que compromete ainda mais a 

capacidade de busca sobre tudo na parte noturna, aquisição e transferência de alvos 

(ANNES, 2012) 

 
2.3.2 A PROTEÇÃO BLINDADA DO LEOPARD 1 A5 BR 

 

A VBC CC Leopard 1 A5 BR possui blindagem de face endurecida em todo o chassi, 

eficiente contra munições de carga oca e de energia cinética, de 70 mm na parte frontal e 35 

mm nas laterais, além de uma blindagem adicional espaçada de 5 mm, mais indicada por sua 

capacidade de defesa contra projetis de pequeno calibre e contra munições de alto-explosivo, 

nas laterais e na torre, além de blindagem espaçada para a proteção das lagartas, polias e rodas 

do CC.
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Mesmo com as modernizações referentes a adição de blindagens adicionais espaçadas 

contra munições carga oca na torre do carro o CC ainda fica em desvantagem em relação aos 

mais novos carros de terceira geração, como diz ANNES: 

Quanto à proteção, o Leopard 1 A5 possui uma blindagem de Face Endurecida 

de 2ª geração², mais pesada e menos eficiente em relação às blindagens compostas 

mais modernas. Além disso, sua blindagem é cerca de 10 vezes menos espessa que as 

blindagens dos carros de combate mais novos e não possui nenhum sistema ativo de 

proteção (ANNES, 2012). 

A ausência de programas brasileiros para aumentar a proteção do carro como uma 

repotencialização das blindagens, ou adição de kits de blindagem vendidos pela própria 

fabricante, como blindagem modulares e também a falta de investimento para o 

desenvolvimento de medidas de proteção ativas como “soft-kill” e “hard-kill” aumentam a 

desatualização do carro perante o cenário mundial, como diz Beraldi: 

A proteção blindada do Leopard 1 A5 pode ser considerada adequada para o 

cenário sul-americano, porém uma simples adição de um pacote de blindagem 

adicional daria novas dimensões ao poder de combate destes veículos, o que é uma 

repotencialização simples, rápida e relativamente barata de se fazer. No mercado 

internacional existem kits de blindagem da própria Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 

alemã, da Rafael israelense, entre outros. Um tipo que vale a pena mencionar é o 

MEXAS (Modular Expandable Armour System), desenvolvido pela empresa alemã 

IBD e adotada pelo Exército Canadense para equipar seus Leopard C2 (1 A5), dotando-

os de proteção blindada capaz de fazer frente às munições de última geração. (Beraldi, 

2006) 

Todavia, aumentar e modernizar as blindagens do carro podem influenciar na 

mobilidade do CC, já que afetaria diretamente da relação entre o peso e a potência do motor do 

carro e também na relação entre a distribuição do peso do carro e seus suportes e apoios do 

sistema de polias e lagartas do CC, afetando também seu equilíbrio. 

 
2.3.3 A MOBILIDADE DO LEOPARD 1 A5 BR 

 
 

De acordo com o manual “EB70-MT-11.403 – VBC CC Leopard 1 A5 BR” do MBT 

em questão ele possui um motor MB 838 C A M 500 da Mercedes-Benz, um sistema de freios, 

sistema elétrico, de alimentação de combustível, de admissão de ar, de arrefecimento e uma 

transmissão ZF a retaguarda do chassi, formando o conjunto de força do carro.
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Figura 6- Motor Leopard 1 A5 
 

Fonte: EB70-MT-11.403 – VBC CC LEOPARD 1 A5 BR (2020) 

 

A função do motor é como em qualquer veículo comum, transformar a energia química 

da combustão em torque, levando esse torque até a transmissão, essa transmite o torque as 

lagartas que movimentam o carro. O motor é composto por 10 cilindros em “V”, dois de cada 

lado funcionando a 4 tempos, possui cilindrada de 37,4 l, funciona a Diesel ou querosene de 

aviação, com potência de 830 CV a 2200 RPM, torque máximo de 286 km e peso de 1920 kg. 

No motor existem 3 filtros, o de combustível, o de óleo do motor e o da bomba injetora. A 

partida do motor pode ser realizada de três formas, a partida normal utilizando a energia das 

baterias, a partida por meio da tomada de força auxiliar utilizando a energia de outro Leopard e 

a partida por tração (EB70-MT-11.403 – VBC CC Leopard 1 A5 BR). 

Sua capacidade de transposição de obstáculos é a seguinte: 

a) Degrau máximo − 1,15 m; 

b) fosso máximo − 2,50 m; 

c) rampa máxima − 60% (34°); 

d) inclinação lateral máxima − 30% (18,5°);
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e) classe – 45; e 

f) vau máximo: 

− sem preparação − 1,20 m; 

− com preparação − 2,25 m (EB70-MT-11.403 – VBC CC Leopard 1 A5 BR). 

 

A transmissão do carro é da fabricante Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF) modelo 4HP 

250 e funciona a 4 velocidades gerando torque máximo de 250 Mkg. É composta por 

engrenagens planetárias sendo 4 para frente e duas para trás, sendo escolhidas manualmente 

pelo motorista para adaptar a força do motor ao tipo de terreno que o carro percorre, vale 

ressaltar que ela permite o pivoteamento do carro, que consiste no CC girar 360º em seu próprio 

eixo (EB70-MT-11.403 – VBC CC Leopard 1 A5 BR). 

Aumentando a mobilidade do MBT, ele possui um sistema de vedação que possibilita a 

ultrapassagem de curso d'água, impedindo que a água infiltre no interior do carro e no sistema 

de admissão de ar, possibilitando ultrapassagens de vaus de até 4 m de profundidade com a 

preparação total do sistema. 

As dimensões do CC também interessam quando o assunto é sua mobilidade, pois 

interferem diretamente na possibilidade do carro em ultrapassar estradas e vias, principalmente 

em ambiente urbano e de mata fechada. Segundo o manual “EB70-MT-11.403 

– VBC CC Leopard 1 A5 BR” são elas: 

a) Comprimento com canhão na posição 12h − 9.540 mm; 

b) comprimento com canhão na posição 6h − 8.290 mm; 

c) largura − 3.370 mm; 

d) altura sem antenas − 2.705 mm; 

e) altura com metralhadora − 3.030 mm; e 

f) altura com antenas − 4.800 mm. 

a) Peso sem carga − 40.200 kg; 

b) peso de combate − 42.200 kg; 

c) peso total permitido − 42.800 kg. (EB70-MT-11.403 – VBC CC Leopard 1 

A5 BR) 

 

2.4 PORTARIA Nº 027-EME, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 – Requisitos Operacionais 

da Viatura Blindada de Combate – Carro de Combate (EB20-RO-04.060) 

 

Em 2020 o Exército Brasileiro publicou na portaria EB20-RO-04.060 uma minuta 

referente aos requisitos necessários para a aquisição de um novo MBT para o EB, dividind
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se em requisitos operacionais absolutos (ROA) que são essenciais para a aquisição e requisitos 

operacionais desejáveis (ROD) que são interessantes para a compra. 

 

Figura 7- Dimensões do MBT de frente. 

 

Fonte: EB70-MT-11.403 – VBC CC LEOPARD 1 A5 BR (2020) 

 

Entre os ROA destacam-se requisitos que interferem pontualmente na aquisição do 

M1A2 ABRAMS e do Leopard 2 A6 relativos à proteção blindada, poder de fogo e a 

mobilidade. 

2.4.1 ROA relativos ao poder de fogo 

 

Apresentam-se como requisitos obrigatórios, dentro do escopo e contexto de estudo da 

potência de fogo, os itens abaixo discriminados: 

ROA 21 - Possuir como armamento principal canhão com tubo de alma raiada e 
calibre 105 mm (cento e cinco milímetros). (Peso dez) 
ROA 23 - O sistema de armas da VBC CC deverá possuir como armamento principal 

um canhão capaz de disparar tiros diretos calculados pelo sistema de controle de tiro. 

(Peso dez) 

ROA 24 - O sistema de armas da VBC CC deverá empregar ao menos um tipo de 

munição, cuja capacidade de penetração seja superior a 400 mm (quatrocentos 7/27 

EB20-RO-04.060 milímetros) de Rolled Homogeneous Armor (RHAe), com o alvo a 

uma distância de 2.000 m (dois mil metros), incidindo a 0° (zero graus). (Peso dez) 

ROA 29 - Possuir capacidade de inserção e alteração de dados balísticos no 

computador de tiro, que possibilite a solução balística para munições padrão OTAN 

(dados originais e de munições que venham a ser adotadas). (Peso dez) 

ROA 30 - Permitir, em valores mínimos, cadência de tiro normal de 6 (seis) Tiros por 

Minuto (TPM). (Peso dez) 

ROA 33 - Possuir capacidade para transportar no mínimo 40 (quarenta) munições 105 

mm (cento e cinco milímetros), 5.000 (cinco mil) munições para armamentos 

secundários e 8 (oito) granadas fumígenas. (Peso dez)
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ROA 39 - O canhão da VBC CC deverá possuir capacidade de disparar munições 

encartuchadas adotadas pelos países da OTAN e suas equivalentes de treino. (Peso 

dez) 

ROA 40 - O sistema de armas da VBC CC deverá possuir como armamentos 

secundários, uma metralhadora coaxial de calibre 7,62 mm (sete vírgula sessenta e 

dois milímetros) e, pelo menos, outra metralhadora antiaérea montada externamente. 

(Peso dez) 

ROA 41 - O sistema de armas da VBC CC deverá possuir no mínimo 8 (oito) 

lançadores de granadas fumígenas 76 mm (setenta e seis milímetros). (Peso dez) 

ROA 45 - Possuir indicador de deriva mecânico, próximo ao posto do atirador. (Peso 

dez) ROA 46 - Possuir painel de controle do sistema para inserção e 

acompanhamento de parâmetros de variáveis. (Peso dez) 
ROA 47 - Possuir o controle do giro da torre elétrico e manual. (Peso dez) 
ROA 48 - Possuir computador de tiro com os dados das munições utilizadas pela VBC 

e que também realize os cálculos balísticos baseado nas variáveis de distância, 

atmosféricas e velocidades angulares. (Peso dez) 

ROA 49 - Possuir computador de tiro que possibilite o disparo com o armamento 

principal da VBC parada ou em movimento contra alvos parados ou em movimento. 

(Peso dez) 

ROA 50 - Possuir sensor de inclinação lateral integrado ao sistema de controle de tiro 

(Peso dez) 

ROA 51 - Possuir sistema de teste e diagnose de falhas com painel de controle. (Peso 

dez) ROA 52 - Possuir painel de controle da câmara térmica para o atirador. (Peso 

dez) 

ROA 53 - Possuir painel de controle da câmara térmica para o comandante. (Peso dez) 

ROA 54 - Possuir sistema de geração de imagem termal que permita a utilização 

continuada do equipamento sem queda de rendimento ou qualidade da imagem. (Peso 

dez) 

ROA 55 - Possuir estações de comando de tiro independentes para o atirador e para o 

comandante que possibilitem o engajamento de alvos. (Peso dez) 

ROA 56 - Possuir luneta auxiliar, solidária ao berço da torre, com retículo padrão 

OTAN, e que tenha seu giro condicionado ao giro manual da torre, para utilização em 
modo sem energia elétrica (modo degradado). (Peso dez) 

ROA 57 - Possuir optrônico para o comandante: (Peso dez) a) com retículo padrão 

OTAN para engajamento de alvos e aferição de distâncias; b) com filtro de proteção 

laser nível L5; c) panorâmico com giro elétrico em 360° (trezentos e sessenta graus), 

estabilizado nos dois eixos e independente da torre; d) com visão diurna e noturna, 

ambas independentes do atirador; e) com zoom aproximado de 4X (quatro vezes) para 

a visão de caçar e de aproximadamente 12X (doze vezes) para visão de matar; 

f) com telêmetro laser para aferição de distâncias, integrado ao computador de tiro; 
g) com capacidade do tipo Hunter-Killer; h) com capacidade de acoplar-se ao canhão, 

para que o comandante da VBC possa disparar com o armamento com prioridade; i) 

com punho que possibilite o giro horizontal e a elevação e depressão do aparelho de 

pontaria, que possua ainda tecla de disparo do armamento, tecla de disparo do laser e 

tecla do modo tipo Hunter-Killer; e 10/27 EB20-RO-04.060 j) que permita a 

visualização de alvos durante o carregamento do canhão. 
ROA 58 - Possuir optrônico para o atirador: (Peso dez) a) com retículo padrão OTAN 

para engajamento de alvos e aferição de distâncias; b) que seja estabilizado nos dois 

eixos e tenha o canhão sob sua dependência; c) que tenha seu giro horizontal junto ao 

da torre em 360° (trezentos e sessenta graus); d) que durante o carregamento do 

canhão, não perca sua estabilização; e) com visão diurna e dispositivo passivo de visão 

termal, ambos independentes do comandante; f) com zoom aproximado de 4X (quatro 

vezes) para a visão de caçar e de aproximadamente 12X (doze vezes) para visão de 

matar; g) com telêmetro laser para aferição de distâncias, integrado ao computador de 

tiro; h) com filtro de proteção laser nível L5; 

i) com punho que possibilite o giro horizontal da torre, bem como a elevação e 

depressão do canhão, e que possua ainda tecla de disparo do armamento e tecla de 

disparo do laser; j) que seja binocular; e k) que apresente ao atirador em sua ocular
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as seguintes informações: o armamento ou a munição selecionada, a distância do alvo 

e a prontidão para o disparo. 

ROA 59 - Possuir sistema de controle de tiro com computador que permita a inserção 

de parâmetros balísticos que garantam maior precisão nos disparos, tais como o tipo 

de munição, a distância dos alvos, a velocidade e direção do vento, os relacionados à 

pressão atmosférica, à temperatura da pólvora, às correções de munições (System 

failures ou Computer Correction Factors) e à velocidade angular do alvo (precessão 

dinâmica). (Peso dez) 

ROA 60 - Possuir interfaces de fácil acesso para a inserção dos parâmetros balísticos. 

(Peso dez) 

ROA 61 - Possuir unidade de teste e diagnóstico de falhas integrada ao Sistema de 

Controle de Tiro. (Peso dez) 

ROA 62 - Possuir telêmetro laser integrado ao sistema de controle de tiro, para realizar 

a aferição das distâncias dos alvos tendo como referência o centro do retículo de 

pontaria, capaz de aferir distâncias pelo menos entre 200 m e 10.000 m (duzentos e 

dez mil metros), que discrimine ecos múltiplos e possuir filtro de atenuação de laser. 

(Peso dez) 

ROA 63 - Possuir modo manual de inserção de distância do alvo no computador do 

sistema de controle de tiro. (Peso dez) 11/27 EB20-RO-04.060 

ROA 64 - Possuir sistema direcional secundário manual, em azimute e elevação, do 

tipo mecânico, acionado pelo atirador, permitindo variar sua razão de giro em termos 
de rapidez e precisão. (Peso dez) 

ROA 65 - Possuir tolerância entre os ângulos de superelevação e precessão 

determinados pelo sistema de controle de tiro e os adotados pelo canhão 

(coincidência) menor ou igual a 0,2 (zero vírgula dois) milésimos. (Peso dez) 

ROA 66 - O sistema de controle de tiro deve permitir a avaliação da precisão através 

do teste dos cálculos que resultam nos ângulos de superelevação e precessão obtidos 

pelo sistema em comparação com os adotados pelo canhão. (Peso dez) 

ROA 67 - Possuir dispositivos de pontaria do atirador com visão diurna e noturna 

capaz de detectar alvos de 2,3m x 2,3m (dois vírgula três metros por dois vírgula três 

metros) a distâncias superiores a 8.000 m (oito mil metros). (Peso dez) 

ROA 68 - Possuir dispositivos de pontaria do atirador com visão diurna e noturna 

capaz de identificar alvos de 2,3m x 2,3m (dois vírgula três metros por dois vírgula 

três metros) a distâncias superiores a 4.500m (quatro mil e quinhentos metros). (Peso 

dez) 

ROA 69 - Possuir periscópios de observação auxiliares para o comandante e auxiliar 

do atirador, que permitam uma visão frontal, lateral e da retaguarda aproximada da 

viatura. (Peso dez) (portaria EB20-RO-04.060 do Exército Brasileiro, 2020). 

 
2.4.2 ROA relativos à proteção blindada 

 
 

Apresentam-se como requisitos obrigatórios, dentro do escopo e contexto de estudo da 

proteção blindada, os itens abaixo: 

ROA 75 - Possuir, no compartimento de combate, proteção blindada frontal superior 

a 400 mm (quatrocentos) de Rolled Homogeneus Armor (RHAe). (Peso dez) 

ROA 76 - Possuir proteção contra estilhaços de granadas de artilharia de 155 mm 

(cento e cinquenta e cinco milímetros) alto explosiva, a distância igual ou superior a 
25 m (vinte e cinco metros). (Peso dez) (portaria EB20-RO-04.060 do Exército 

Brasileiro, 2020) . 

 

 
2.4.3 ROA relativos à mobilidade
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Apresentam-se como requisitos obrigatórios, dentro do escopo e contexto de estudo da 

mobilidade, os itens abaixo: 

ROA 2 - Possuir peso inferior a 50 (cinquenta) toneladas aprestadas para o combate. 

(Peso dez) 

ROA 4 - Ter mobilidade tática (deslocamento através de campo) e em terrenos 

acidentados, compatíveis com a tropa blindada.(Peso dez) 

ROA 11 - Ser capaz de trafegar com segurança em pontes da classe 60 (sessenta), 

através campo e rodovias das classes: especial, 1 (um), 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro). 

(Peso dez) 

ROA 12 - Transpor, com carga máxima, rampa frontal com inclinação de 60% 

(sessenta por cento) em aclive e declive, com os sistemas de lubrificação, de 

alimentação e de arrefecimento em condições normais de trabalho, subindo e 

descendo, com parada e arranque. (Peso dez) 

ROA 13 - Deslocar-se, com carga máxima, em rampa lateral com inclinação de 30% 

(trinta por cento), com os sistemas de lubrificação, de alimentação e de arrefecimento 

em condições normais de trabalho, transitando com inclinação à direita e à esquerda. 

(Peso dez) 

ROA 14 - Transpor degrau de 0,90 m (zero vírgula noventa metros), com carga 

máxima. (Peso dez) 

ROA 15 - Transpor fosso ou trincheira de até 2,50 m (dois vírgula cinquenta metros), 

com carga máxima. (Peso dez) 

ROA 17 - Desenvolver, com carga máxima, velocidade igual ou superior a 60 km/h 

(sessenta quilômetros por hora) em estradas planas e pavimentadas e em terreno pouco 

acidentado. (Peso dez) 

ROA 18 - Sustentar velocidade mínima de 4 Km/h. (Peso dez) ROA 19 - Possuir 

autonomia de, pelo menos, 400 km (quatrocentos quilômetros), em rodovias da classe 

2, estradas e através de terreno pouco acidentado, sem a utilização de reservatórios 

suplementares ou portáteis de combustível, com a viatura aprestada para o combate. 

(Peso dez) 

ROA 80 - Possuir sistema de freios, de serviço e estacionamento, que sejam eficientes 

mesmo quando empregados em terreno inclinado. (Peso dez) 

ROA 115 - Ser transportado por meios rodoviários na Área Operacional do Continente 

(AOC). (Peso nove) 

ROA 116 - Possuir condições de ser embarcado em Navio de Desembarque de Carros 

de Combate (NDCC) e em Navio Doca Multipropósito (NDM). (Peso dez) (portaria 

EB20-RO-04.060 do Exército Brasileiro, 2020).
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 
 

Quanto ao tipo de pesquisa foi adotado o método qualitativo, pois a pesquisa possui 

caráter subjetivo. Sendo analisados dados técnicos das duas VBC CC em questão, visando, 

principalmente, compará-las para a futura aquisição do Exército Brasileiro. 

Quanto ao método de pesquisa foi adotado o indutivo, pois a partir da necessidade de 

substituição corrente VBC CC Leopard 1 A5 BR, foram analisados dados técnicos sobre os 

carros de combate em questão, partindo de dados pormenorizados para dados genéricos sobre 

o tema. Sendo, também utilizado o método comparativo, pois analisar os caros 

comparativamente é o tema desse trabalho. 

Visando analisar os MBT em questão em poder de fogo, mobilidade e proteção blindada 

foi elaborado o seguinte problema. 

A VBC CC Leopard 1 A5 BR já é uma viatura obsoleta quando comparada aos mais 

novos CC de terceira geração utilizados pelas grandes potências bélicas mundiais, sendo 

ultrapassado em diversos aspectos operacionais. Quando comparamos os MBT M1A2 Abrams 

e o Leopard 2 A6 nos deparamos com as seguintes hipóteses: 

a) O MBT M1A2 Abrams é superior ao Leopard 2 A6 em aspectos de poder de fogo, 

mobilidade e proteção blindada, levando-o então ao patamar de melhor opção de compra para 

o EB. 

b) O MBT Leopard 2 A6 é superior ao M1A2 Abrams em aspectos de poder de fogo, 

mobilidade e proteção blindada, então não deve ser elegido como compra para o EB. 

Serão observados os seguintes aspectos: 

● Analisar o armamento principal e secundário, munições, sistema de controle de tiro, 

entre outros; 

● Analisar o tipo, tamanho e proporções das proteções blindadas existentes nos MBT; 

● Analisar o motor e as capacidades de mobilidade dos MBT; 

● Comparar os aspectos em questão dos dois carros; 

● Definir qual a melhor opção de compra para o EB. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar comparativamente dentro dos aspectos em 

questão os dois MBT através de uma pesquisa bibliográfica entre os conhecimentos já existentes 

para definir qual a melhor compra para o EB. Dentre os documentos utilizados nessa pesquisa 

destacam-se os seguintes: manual “EB70-MT-11.403 – VBC CC Leopard 1 A5 BR”, a portaria 

EB20-RO-04.060, Trabalhos de Conclusão de Curso da Academia Militar das Agulhas Negras 

e da Escola de Comando e Estado-Maior a respeito do tema abordado,
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livro “Blindados no Brasil - Um Longo e Árduo Aprendizado volume 2” de Expedito Carlos 

Stephani Bastos, trabalhos de Conclusão de Curso da Academia Militar das Agulhas Negras e 

da Escola de Comando e Estado-Maior a respeito do tema abordado, livro “Achtung Panzer” 

de Heinz Wilhelm Guderian, o artigo “O futuro carro de combate do Brasil” de Daniel Annes, 

o artigo “A mítica qualidade alemã em MBTs.” de Edilson Pinto, o artigo “PROTEÇÃO 

BLINDADA. O que faz de um tanque, um tanque” de Neison Santos e o artigo “Programa de 

atualização da VBC CC Abrams” de José Lino. Não existem muitas obras sobre a comparação 

entre esses MBT, devido a isso, os documentos citados são as principais fontes de pesquisa 

deste trabalho. 

 

3.1 O QUE É PODER DE FOGO? 

 
O poder de fogo de um carro de combate é sua capacidade de abater e neutralizar 

inimigos com seus armamentos de dotação. Sendo em sua maioria, um canhão principal, os 

mais comuns nos calibres 120 mm e 105 mm, podendo ser de alma raiada ou lisa, acompanhado 

de metralhadoras coaxiais e antiaéreas, comumente no calibre 7,62 mm. Proporcionando aos 

carros de combate um forte arsenal embarcado para derrotar os mais diversos tipos de inimigos 

no campo de combate. 

O desempenho de um CC é diretamente proporcional ao seu calibre, à 

cadência de tiro, à capacidade do seu sistema de controle de fogo e à sua capacidade 

de busca, aquisição e transferência de objetivos (ANNES, 2019). 

A elevada potência de fogo é dada pela capacidade de estocar munição e pela 

quantidade e variedade de seu armamento coletivo: canhões dos carros de combate; 

mísseis, canhões sem recuo e lança-foguetes anticarro; morteiros pesados e médios; 

lança-granadas e metralhadoras (C 2-1 Manual de Emprego da Cavalaria, 1999). 

Os carros de combate desde sua gênese foram projetados para carregar grandes 

armamentos, capazes de neutralizar os mais diversos tipos de inimigo, desde a sua criação 

durante a Primeira Guerra Mundial vem causando enormes baixas nos seus inimigos pelo seu 

grande poder de fogo, como pode ser exemplificado no livro “Achtung Panzer” de Heinz 

Guderian, esse que foi um grande general alemão durante a Primeira Guerra, relatando um 

trecho de uma batalha ocorrida em Hanvrincourt na França: 

Os postos de vigilância foram tomados pela surpresa quando, de repente, 

silhuetas negras foram vistas. Elas vinham cuspindo fogo, e, sob seu peso, as 

poderosas e profundas linhas de obstáculos partiram-se como palitos. […] As únicas 

alternativas eram a morte ou rendição, uma vez que ninguém podia recuar ou esperar 

sobreviver debaixo daquele fogo (Heinz Guderian, 1937).
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3.2 O QUE É PROTEÇÃO BLINDADA? 

 
A proteção blindada de um carro de combate é a capacidade do veículo de resistir a 

disparos de diferentes tipos de armamentos e continuar operando e combatendo. Desde sua 

gênese durante a Primeira Guerra Mundial a blindagem dos carros vem evoluindo para proteger 

ainda mais o CC contra diferentes tipos de armamento, isso se vê quando o primeiro carro de 

combate inglês o Mark-1 foi projetado para resistir a disparos das metralhadoras alemãs, essas 

que se mostravam muito eficientes contra a infantaria inglesa, como foi dito pelo General Heinz 

Guderian em seu livro “Achtung Panzer”: 

Os alemães, por sua vez, capturam o primeiro carro britânico, evidentemente 

um do primeiro lote. Realizaram restes contra a blindagem do carro e concluíram que 

as únicas aramas disponíveis para sua infantaria enfrentá-los eram as granadas SmK, 

carregadas com cartuchos especias, e os morteiros lançadores de minas de baixa 

trajetória (Heinz Guderian, 1937). 

O fato da blindagem desse carro o proteger contra os disparos das poderosas 

metralhadoras alemãs permitiu o avanço da infantaria inglesa e a conquista de diversas posições 

defensivas ao longo da Primeira Guerra Mundial. 

A proteção blindada de suas viaturas blindadas contra fogos de 

armamento leve e fragmentos de granadas de morteiros e de artilharia permite a 

realização do combate embarcado (C 2-1 Manual de Emprego da Cavalaria, 1999). 

A proteção pode ser de diferentes formas, passivas ou ativas, todas com o objetivo de 

mitigar os danos causados ao carro de combate. 

As blindagens passivas são as mais comuns, podendo elas ser de primeira geração com 

chapas de aço homogêneas como dos carros Mark, T-34, M4 Shermman, Panzers e M-41. De 

segunda geração com chapas de aço de face endurecida, bimetálicas ou homogêneas como dos 

carros M-60, Leopard 1, Cascavel e Urutu. De terceira geração com materiais compostos, 

cerâmica, kevlar, titânio, com o dos CC Leopard 2, M1 Abrams, Challenger, EE T1/2 Osório. 

Ou de quarta geração, mais modernas, sendo blindagens modulares colocadas sobrepostas a 

blindagem principal. Possuem a mais alta tecnologia em blindagem, como materiais compostos 

e material expansível que aumenta seu diâmetro quando impactadas, estão presentes, também, 

nos carros Leclerc e Merkava Mk 4. 

Como blindagens modulares que podem ser colocadas em qualquer outro veículo, como, 

por exemplo, nos carros de combate Leopard 2 A6 e leopard C2 canadense (Leopard 1 A5), 

faz-se referência principalmente a blindagem tipo “gaiola” que tem por finalidade acionar as 

ogivas de armamentos anticarro do tipo HEAT antes que elas atinjam a blindagem
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principal dos carros, amplamente utilizada nos confrontos do Oriente Médio e as blindagens 

reativas que explodem ao contato do projetil inimigo evitando que as cargas HEAT atinjam a 

blindagem principal, assim como as “gaiolas”. 

As blindagens ativas podem ser de dois tipos, os sistemas de proteção ativa (Hard- Kill) 

que são dispositivos que visam localizar, identificar e eliminar as ameaças antes que estas 

impactem o veículo, disparando munições na direção das ameaças. E os sistemas de proteção 

passiva (Soft-Kill), que tem como função bloquear ou degradar a orientação de mísseis, 

telêmetros laser e designadores laser, evitando que o blindado seja detectado, (visam confundir 

os computadores de tiro dos mísseis). 

O grau de proteção proporcionada pela blindagem é um fator de sobrevivência nos 

campos de batalha. Normalmente, a proteção convencional de aço é capaz de impedir danos 

causados por projéteis de metralhadoras, pequenos canhões e granadas alto-explosivas de 

artilharia. Para proteção contra munição especializada anticarro, um considerável reforço na 

blindagem se torna necessário, envolvendo considerável aumento de peso (ANNES, 2019). 

 
3.3 O QUE É MOBILIDADE? 

 
A mobilidade de um carro de combate é fundamental para a sua capacidade de combate 

e sua ação de choque, pois é graças a alta mobilidade dos CC que é possível surpreender o 

inimigo, realizar ataques rápidos e decisivos, perseguir o inimigo e envolvê-lo com manobras 

táticas utilizando a alta velocidade de deslocamento dos carros. Por isso a mobilidade é 

fundamental desde a gênese dos carros de combate durante a Primeira Guerra Mundial, a 

capacidade de se locomover nos diferentes tipos de terreno existentes em um combate em 

campo aberto era essencial para os carros, como foi exemplificado pelo General Heinz Guderian 

em seu livro “Achtung Panzer”: 

Como os veículos sobre rodas, os veículos blindados eram limitados às 

estradas, e Churchill os queria equipados com meios de transposição que os tornassem 

capazes de cruzar as trincheiras da infantaria e de transitar ao longo dos caminhos 

construídos pelos alemães. Por sua própria iniciativa, propôs a construção de veículos 

a vapor, com o sistema caterpillar, que pudessem transportar as metralhadoras e as 

respectivas guarnições, com proteção blindada (Heinz Guderian, 1937). 

A mobilidade do carro é a proporção entre a capacidade do motor de impulsioná-lo, das 

lagartas, rodas, eixos e polias de suportá-lo e o manter em movimento. Consequentemente, 

quanto maior a proteção blindada e o poder de fogo do carro maior será o seu peso, afetando 

diretamente sua mobilidade, requerendo motores mais potentes e sistemas de rolagem mais 

eficientes e resistentes.
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A elevada mobilidade é decorrente, principalmente, de sua organização, de 

seus carros de combate, de suas viaturas blindadas e de seu sistema logístico móvel. 

Esta característica permite grande rapidez nas ações, na dispersão e concentração, no 

engajamento e desengajamento ou, ainda, no deslocamento de uma área para outra (C 

2-1 Manual de Emprego da Cavalaria, 1999). 

A despeito de todas as medidas de proteção, o fator que garantirá à VBC maior 

capacidade de sobrevivência é a sua mobilidade, ou seja, a capacidade de ultrapassar obstáculos, 

realizar manobras rápidas e atingir maiores velocidades em terreno desfavorável (ANNES, 

2019). 
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4. ANÁLISE TÉCNICA DOS CARROS DE COMBATE EM ESTUDO 

 
O MBT M1 Abrams foi desenvolvido em 1980, pelo exército norte-americano para 

substituir o M60 Patton, com um canhão 105 mm da Rheinmetall provou ser um grande sucesso 

na Guerra do Golfo. Após modernizações e melhorias em sua torre, chegou-se a versão M1A2 

que consta com canhão 120 mm da mesma empresa e diversos acréscimos tecnológicos em 

relação a versão M1, como adição de urânio empobrecido na blindagem, pacotes de blindagem 

adicional que podem ser implementados no carro além de melhorias no sistema de tiro 

(MILITARYTODAY, s.d.). 

Em 1995 foi aprovado o SEP (System Enhancement Package) que consiste em um 

sistema de atualização tecnológica padronizando os M1 e M1A2, melhorando a proteção de 

urânio empobrecido e aumentando a capacidade de locomoção do carro em estradas não 

pavimentadas, todavia aumentando seu peso para 69.5 toneladas (militaryfactory, 2020). 

Foram produzidas cerca de 10000 unidades ao todo, a um custo de aproximadamente 

8,58 milhões de dólares americanos por unidade, preço estimado em 2012, sendo vendidos 

principalmente para a Austrália, Egito, Marrocos, Kuwait, Iraque e Arábia Saudita 

(militaryfactory, 2020). 

Em contrapartida, o Leopard 2 é o sucessor da família Leopard 1 de origem e fabricação alemã, 

fabricado pela empresa Krauss-Maffei-Wegmann pela primeira vez em 1979, modernizando a 

versão anterior Leopard 1, realizando principalmente mudanças no chassi, incluindo alterações 

no motor e na proteção blindada do carro. Essas melhorias continuaram na torre do CC, sendo 

desenvolvidas outras 7 versões do carro, até a nomenclatura Leopard 2A7, porém a versão 2 

A6 é a de interesse para esse estudo, pois é a atual versão de exportação do exército alemão. 

Estima-se a produção de cerca de 3500 unidades do CC ao custo de 5,74 milhões de 

dólares americanos por unidade, sendo vendidos principalmente para a Áustria, Canadá, 

Dinamarca, Finlândia, Holanda, Portugal, entre outros países europeus (militaryfactory, 2020). 

 

 
4. 1 PODER DE FOGO 

 
 

4.1.1 PODER DE FOGO DO M1A2 ABRAMS 

 

O principal armamento do CC é o Rheinmetall M256 L44 de calibre 120 mm, tendo 

valor de elevação +20 e de depressão -9, com alcance de 4400 metros, que dispara uma enorme 

gama de munições padrões da OTAN, com empaiolamento de 42 disparos, sendo 36 no chassi 

e 6 na cinta de primeira intervenção. 
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Figura 8- Detalhes do canhão Rheinmetall M256 L55 

 

Fonte: TAIHAINET (2016) 

 

As munições de energia cinética utilizam-se de um penetrador de urânio empobrecido 

estabilizado por aletas traseiras. Viajando a uma velocidade supersônica, este penetrador 

concentra um nível extremamente elevado de energia cinética sobre uma área relativamente 

pequena da superfície do alvo. A energia elevada permite que a munição penetre diversas placas 

de blindagem. 

 
Figura 9- Munições do canhão Rheinmetall M256 L55 

 

 
Fonte: WARFAREBLOG (2014) 
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As munições (HEAT), por outro lado, levam uma ogiva de carga oca com um 

penetrador de cobre, utilizando-se do efeito Monroe para perfurar blindagens. As munições 

Canister, são utilizadas contra pessoal em áreas abertas fragmentando esferas de tungstênio 

para perfurar inimigos a pé ou em viaturas não blindadas. 

Além do canhão principal existem três metralhadoras utilizadas como armamento 

secundário no M1 Abrams. Uma Browning M-2HB calibre .50 (12.7X99 mm), uma M-240 

7,62 mm e outra M240 coaxial ao armamento principal. O total de munição embarcada é de 

11.400 tiros de 7,62 mm e 1.000 tiros de 12.7 mm. Além das metralhadoras, existem dois 

lançadores de granadas de fumaça com seis (M250) ou oito (M257) lançadores cada de calibre 

66 mm, as quais geram uma fumaça que bloqueia a visão térmica dos designadores inimigos e 

oferece camuflagem permitindo que o CC se oculte atrás da fumaça (warfareblog, 2014).



37  
 

Figura 10- Detalhes das munições do canhão Rheinmetall M256 L55 

 

Fonte: PINTO (2014) 

 

O M1 Abrams possui um moderno sistema de controle de tiro com alta probabilidade 

de acerto no primeiro disparo. Pode destruir alvos a uma distância de 3 km atirando em 

movimento. O sistema consiste de um telêmetro laser/marcador de alvos para comandante e 

artilheiro, um sistema estabilizador de tiro em azimute e elevação, computadorizado, e um 

sistema de visão noturna para comandante e atirador, mais um aparelho intensificador de 

imagem noturna para o motorista (CAIAFA, 2019).
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O computador de controle de tiro do CC foi desenvolvido pela Computing Devices 

Canadá e calcula automaticamente o tiro baseado em diversos sensores instalados na torre do 

carro bastando ao operador inserir manualmente os dados de temperatura, pressão e tipo de 

munição. Ele foi projetado pela empresa Raytheon Commander e permite visão noturna 

independente da torre do CC em 360 graus. 

O telêmetro laser “Litton Laser Systems”, feito à base de dióxido de carbono, que 

permite sua ampla utilização em exercícios e treinamentos em campo. Além disso o sistema de 

tiro possui um sistema de informações integrado (IVIS), visão termal independente do 

comandante (CITV), sistema de navegação (NAVSTAR) e sistema de reconhecimento de alvos 

(MTAS). 

O sistema de visão termal independente do comandante (CITV), permite que o 

comandante do carro busque alvos separadamente do atirador, aumentando a eficiência dos 

disparos em 30%, ele possui rotação de 360º e possibilita que o comandante do carro busque 

alvos sem a que a torre se movimente, capacitando uma busca silenciosa de alvos. (DEAGEL, 

s.d.) 

 
Figura 11- CITV do M1A2 Abrams 

 

Fonte: TAMIYA (s.d.) 

 

O sistema de navegação NAVSTAR surgiu em 1973 com o propósito de fornecer um 

sistema de posicionamento global em tempo real, com precisão de centímetros. Ele é
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composto de três segmentos: o espacial composto de 24 satélites ativos e 4 reservas, além do 

segmento de controle e de usuários. 

 
Figura 12- Sistema NAVSTAR 

 

Fonte: SILVA (2002) 

 
 

O sistema de reconhecimento de alvos (MTAS) faz parte do sistema de tiro do carro, 

sendo responsável por diferenciar os alvos, principalmente, viaturas de combate e notificar o 

atirador, confirmando se são aliadas ou inimigas, com base em um banco de dados interno, 

diminuindo a proporção de fratricídios e o tempo de resposta do atirador (Lady , 1998). 

 
Figura 13- Visão do atirador do M1A2 Abrams 

 

Fonte: REDDIT (s.d.) 

 

 

Dentro da guarnição, o comandante do carro tem seis periscópios com observação de 

360º, uma luneta com ampliação de 3x para a metralhadora .50, uma extensão da luneta
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principal do atirador e visão termal independente estabilizada em 360º. Já o atirador conta com 

uma luneta principal da empresa Raytheon com ampliação de 3x campo longo e 10x campo 

estreito, uma luneta auxiliar com ampliação de 8x e o sistema de imagem termal (TIS). E o 

motorista conta com equipamento de visão infravermelha e 3 periscópios com visão de 120º. 

Além disso, o carro conta com um sistema de gerenciamento do campo de batalha, que 

indica em um monitor eletrônico onde as unidades aliadas estão, sendo um grande apoio para 

evitar o fratricídio entre os carros aliados e entre as tropas apé, como escrito no livro projeto 

“command, control, communications and intelligence (C3I)” de 1993 do US Army 

communucations eletronics command. 

O exército usará a Versão do Sistema de Distribuição de Dados dos protocolos 

X.25 CCITT e NILSTD-1553B para interface com o TCCS para sistemas de armas 

como o tanque ABRAMS […]. Além disso, o EPLRS fornece localização de posição 

para relatar informações para o usuário e para seus equipados. Esta informação será 

muito útil para aprimorar o comando e controle de unidades táticas, fornecendo aos 

comandantes a localização de unidades amigas, uma representação dinâmica da linha 

avançada de tropas […] e identificação de unidades equipadas adjacentes. 

 

 

4.1.2 PODER DE FOGO DO LEOPARD 2 A6 

 

 
O armamento principal do CC Leopard 2 A6 é um canhão Rheinmetall 120 mm L55 de 

alma lisa, totalmente estabilizado, que possui alcance útil de 4000 metros, capaz de disparar 

munições de energia cinética DM53, uma das munições mais avançadas do mundo. Com 

empaiolamento de 42 munições, sendo essas 27 no chassi e 15 na cinta de primeira intervenção 

(KMW, 2019). 

Esse canhão foi desenvolvido devido ao surgimento dos novos carros de combate 

soviéticos como o T-80 no início dos anos 80, forçando as forças ocidentais a melhorarem seu 

poder de combate para fazer frente aos novos CC soviéticos. O T-80 tinha uma nova armadura 

de cerâmica composta, dificilmente perfurada pelas munições ocidentais. Então, o governo 

alemão inciou o projeto Leopard 3, que foi cancelado após a queda da União Soviética, todavia 

a Suíça, Alemanha e Holanda assinaram um acordo de cooperação para o desenvolvimento de 

uma nova torre para o Leopard 2 e parte disso seria o desenvolvimento de um canhão 120 mm 

mais comprido, que atingisse velocidades mais altas permitindo maior penetração, então surge 

a versão L55.



41  

 

O Carregamento manual do carro é facilitado pela posição do bunker que pode ser 

ajustado conforme a altura do municiador e pelo grande espaço interno do compartimento de 

combate. Também conta com a função ladestellung que corta a estabilização do tiro em 

elevação, mantendo o canhão em uma posição fixa até que o municiador carregue novamente e 

pressione a tecla “canhão pronto”. A posição que o canhão adota é regulada pela estatura e 

ergonomia do municiador. 

 
Figura 14- Detalhes do canhão Rheinmetall M256 L55 

 

Fonte: RHEINMETALL-DEFENCE 

 

 

O canhão Rheinmetall 120 mm L55 é capaz de disparar diversos tipos de munição, entre 

elas se destacam as do tipo: 120 mm HE DM 11, 120 mm KE DM63 / DM53 A1 e 120 mm 

PELE. 

A munição 120 mm HE DM 11 é uma combinação perfeita para os requisitos 

operacionais dos modernos tanques de batalha principais devido ao seu fusível de retardo, 

especialmente adequado para apoiar unidades de infantaria encarregadas de assumir posições 

ligeiramente fortificadas, bem como para engajar veículos blindados leves e médios. Após o 

carregamento, um módulo eletrônico programa o fusível de retardo para detonar em um ponto 

específico na trajetória de voo do projétil: a rodada pode ser programada para explodir para 

efeito máximo acima, na frente ou dentro de um alvo (rheinmetall-defence). 

A munição120 mm KE DM63 / DM53 A1 foi a primeira munição de tanque de alto 

desempenho independente de temperatura do mundo. O que a diferencia é seu sistema de
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propulsão independente da temperatura, que mantém suas características balísticas internas 

em um nível constante por meio de uma ampla faixa de temperatura. Esta nova geração de 

munições é consideravelmente mais precisa e causa substancialmente menos erosão no barril 

(rheinmetall-defence). 

 
Figura 15- Munição 120 mm KE DM63 / DM53 A1 

 

Fonte: RHEINMETALL-DEFENCE 

 
 

Já a munição 120 mm PELE não contém explosivos e, portanto, é extremamente segura 

de manusear. Ao atingir o alvo, o material de baixa densidade dentro do projétil fica tão 

comprimido que faz a ogiva estourar, resultando em um grande número de fragmentos, que 

viajam exclusivamente na trajetória do projétil. Isto é especialmente vantajoso no caso de alvos 

sem-rígidos. PELE pode ser adaptado em munições multiusos ou munições perfurantes 

(rheinmetall-defence). 

 
Figura 16- Munição120 mm PELE 

 

Fonte: RHEINMETALL-DEFENCE
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Figura 17- Munição 120 mm HE DM 1 
 

Fonte: RHEINMETALL-DEFENCE 

 

Tabela 1- Velocidade e penetração das munições do Leopard 2 A6 
 

Fonte: CATir 2013 – LEOPARD 2 A6 (2013) 

 

 

O armamento secundário do Leopard 2 A6 é composto por uma metralhadora coaxial e 

uma antiaérea, ambas do modelo MG-3 7,62 mm da fabricante Heckler & Koch, com alcance 

eficaz de 800 m, cadência de tiro de 1000 a 1300 rpm e empaiolamento de 4.750 munições. 

Possui ainda, dois lançadores de granadas fumígenas defensivas, um de cada lado da torre 

principal. 

O sistema de controle de tiro do CC é o EMES-15, contando com mira 

estabilizada e dois sistemas de observação, a visão diurna com ampliação de 12x, excelente para 

alvos a grandes distâncias, e a visão térmica com ampliação de 4x para caçar alvos ou 12x para 

engajar alvos, também consta um telêmetro laser com alcance de 9.900 m e precisão
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de 10 m. Permitindo, portanto, ao carro engajar alvos em qualquer clima e luminosidade. 

Todavia o vidro que protege as lentes do sistema pode ser sujo, o que dificulta a observação dos 

alvos. O vidro é blindado contra armas de baixo calibre e existem abas metálicas que podem 

ser fechadas para proteger o EMES, porém as abas cobrem a visão do optrônico (KMW, 2019). 

 
Figura 18- Visão interna do EMES-15 

Fonte: TOPWAR (2016) 

 

O sistema de imagem do EMES pode ser modificado utilizando o periscópio PERI R- 

17 A2, permitindo que o comandante do carro tenha acesso à visão do atirador. Como o EMES 

é estabilizado a torre do carro, a visão do atirador é fixa e muito precisa, permitindo a 

observação e os cálculos dos tiros mesmo em terrenos acidentados e também no período noturno 

e com clima chuvoso, devido à capacidade de visão térmica do EMES. 

O PERI R-17 A2 possibilita o comandante carro buscar e engajar alvos em movimento 

com o carro parado ou também em movimento. Ele possui ampliação de 2x ou 8x, o que 

proporciona um bom campo de visão para busca panorâmica de alvos e também possibilita ser 

utilizado com o MBT em movimento, pois também é estabilizado. Permite, ainda, que o 

comandante faça buscas em modo de visão termal durante o dia e durante a noite. A boa 

capacidade de disparo em movimento é devido ao compensador de movimento próprio, que é 

ligado ao sensor do conjunto de força e a direção de deslocamento em relação ao alvo, o que 

possibilita uma ótima solução balística para o disparo.
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Figura 19- Periscópio panorâmico estabilizado PERI R-17 A2 
 

Fonte: CATir 2013 – LEOPARD 2 A6 (2013) 

 

 

4.2 PROTEÇÃO BLINDADA 

 
 

4.2.1 PROTEÇÃO BLINDADA DO M1A2 ABRAMS 

 
 

O CC norte-americano é um dos primeiros carros a incorporar o conceito de blindagem 

“Chobham”, desenvolvido na Inglaterra, o qual constitui em camadas de compostos cerâmicos, 

metálicos e não-metálicos aplicados diretamente na blindagem convencional de aço do veículo, 

incluindo uma capa de Kevlar que cobre grande parte da torre e chassi, fornecendo excepcional 

resistência, embora aumentem em muito o peso do veículo, impactando em sua mobilidade. O 

urânio empobrecido também é usado para reforçar a blindagem chamada de armadura DU 

(Depleted Uranium), inserido na placa frontal da torre, e em seguida coberto com placas de aço. 

Porém, ainda é latente no exército norte-americano a discussão a respeito da utilização desse 

tipo de tecnologia e a correlação entre o elemento radioativo sucedido pelo aparecimento de 

casos de câncer na tripulação do carro. 

O carro conta com um sistema de proteção interna que consiste em uma armadura na 

torre com painéis de expansão onde são alocadas a maior parte das munições, essa proteção 

impede que quando o CC for atingido, as munições explodam e acertem a tripulação de dentro
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para fora do veículo. Já o restante das munições são armazenada dentro do casco com uma 

camada extra de proteção. 

 
Tabela 2- Tabela dos níveis de proteção blindada dos carros M1 

 

Fonte: PLANO BRASIL (2014) 

 

É importante ressaltar que o Exército dos EUA desenvolveu um novo sistema de 

proteção ativa chamado de Trophy juntamente com a empresa Raytheon, projetado para destruir 

mísseis antitanque, foguetes e granadas antes que esses atinjam a blindagem principal do CC. 

Esse sistema foi desenvolvido para implementação no CC em questão, aumentando muito a 

proteção do veículo e de sua guarnição. 

O projeto Trophy inclui um radar de controle de fogo com 4 antenas que geram um 

campo de visão de 360º, quando o míssil inimigo é detectado por essas antenas o computador 

interno calcula a velocidade e ângulo de aproximação do projétil inimigo, então dois lançadores 

rotativos realizam um disparo de múltiplos penetradores explosivos que vão de encontro a 

munição inimiga, a detonando-a antes que ela chegue a blindagem do carro (breakingdefense, 

2018). 

“Concomitantemente, o CC pode ser equipado com blindagem reativa, evitando que as 

munições de carga HEAT atinjam a blindagem principal e consequentemente perfurem a 

blindagem do CC, essa tecnologia se mostrou muito eficiente durante as operações no 

Afeganistão, protegendo a blindagem do CC dos RPG inimigos.
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Figura 20- Imagem do sistema TROPHY 
 

Fonte: BUSINESTIME (2019) 

 

 

Os ladrilhos da blindagem reativa são caixas implementadas nas laterais do chassi e da 

torre do carro, elas direcionam a explosão das munições anticarro para cima ou para baixo, 

desviando as cargas de projeção das munições em outra direção, por exemplo, caso existam 

tropas a pé progredindo ao lado do carro, se torna interessante que as cargas das munições sejam 

direcionadas para o chão, para evitar maiores danos as tropas que realiza a segurança 

aproximada do veículo (defense.gov, 2017). 

 
Figura 21- Blindagem reativa 

 

Fonte: DEFENSE.GOV (2017)
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O carro também tem um sistema de proteção químico, biológico, radioativo e nuclear 

(QBRN) fornecendo a tripulação ar limpo em caso de poeira e gás contaminado aumentando a 

pressão interna do veículo, impedindo que as impurezas entrem no interior do carro e 

contaminem a tripulação. 

 
Figura 22- Sistemas de defesa do M1A2 Abrams 

 
 

Fonte: PLANO BRASIL (2014) 

 

 

O CC também conta com um sistema de camuflagem térmica que está em 

desenvolvimento chamado “Electronic Thermal Infrared Countermeasure System” da empresa 

Black Fox, ele é composto por um conjunto de placas de camuflagem ativas que cobrem 360º 

do carro e um conjunto de câmeras FLIR. As câmeras realizam varreduras e capturaram a 

textura da imagem térmica do ambiente, a textura então é processada em um computador e 

depois reproduzida nas placas de proteção ativas, o que gera uma grande camuflagem contra 

equipamentos de visão térmica inimigos mesmo que as placas estejam em partes muito quentes 

como o motor do carro e funcionam em qualquer ambiente. Além disso, o sistema será capaz 

de criar imagens térmicas falsas a partir de um banco de dados previamente programado. 

 

 

4.2.2 PROTEÇÃO BLINDADA DO LEOPARD 2 A6
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A blindagem do CC de 3ª geração é composta de aço reforçado, tungstênio e fibra 

plástica com cerâmica. Feita em formato de cunha, tanto na torre como no chassi, objetiva 

aumentar a dimensão da blindagem ao ser atingida por um projetil em linha reta e também para 

defletir projeteis que atinjam a blindagem com maior angulação de impacto. O compartimento 

interno do CC é todo reforçado para evitar o estilhaçamento da blindagem para o interior do 

veículo, protegendo ainda mais a tripulação. 

 

Figura 23- Exemplo de blindagem inclinada 
 

Fonte: WORLDOFTANKS (2014) 

 

 

Para o Leopard existe um projeto alemão de proteção ativa, chamado AMAP-ADS 

produzido pela empresa alemã ADS Gesellschaft fur aktive Schutzsysteme e funciona com 

sensores e contramedidas distribuídos e instalados ao redor do veículo, a detecção e o controle 

de tiro são conduzidos por sensores eletro-ópticos, enquanto o mecanismo de tiro do AMAP- 

ADS é descrito como “energia direcionada”, minimizando riscos colaterais. Esse sistema é 

instalado no teto do veículo e o protegerá de misseis e granadas, detonando-os antes que atinjam 

a blindagem principal do CC (Lino, 2017). 

O CC alemão possui substancial incremento na melhoria da expectativa de 

sobrevivência da guarnição em relação ao Leopard 1, os sistemas elétricos, hidráulicos, os 

separadores da torre face ao compartimento de munições, sistema de pressurização e filtragem 

de ar, foram remodelados e modernizados para a versão 2 A6. A proteção blindada pode ainda 

ser incrementada com a tecnologia “add-on” tendo capacidade de resistir a penetração de grande 

parte das munições atuais e de armas anticarro, sendo reforçada na parte frontal da torre, 

conferindo proteção contra as mais recentes armas anticarro do tipo RPG, ademais essa 

blindagem impede a projeção de fragmentos nos compartimentos de combate e condução
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proporcionando mais segurança a guarnição. É possível ainda a implementação de um kit de 

proteção contra minas terrestres, o que aumenta significativamente a proteção da guarnição no 

caso de uma detonação debaixo do carro (revista “Atoleiros – CC Leopard 2 A6, um sistema de 

armas de excelência na brigada mecanizada”). 

 
Figura 24- Sistema Barracuda 

Fonte: ARMOREDPHOTOS (2012) 

 

O leopard 2 A6 também conta com um sistema de proteção passiva chamado Barracuda 

que consiste em uma proteção multi-espectral para carros de combate, camuflando o veículo 

parado ou em movimento, podem ser aplicadas em toda família Leopard, diminuindo a 

capacidade de engajamento do inimigo, pois camufla o carro dificultando sua detecção, 

protegendo a tripulação e o próprio carro. 

Para isso o sistema é composto de sensores que confundem o sistema de detecção e 

aquisição de alvos inimigo, sejam eles por sistema infravermelho, ultravioleta e sensores 

térmicos, para isso a Barracuda abaixa a temperatura do carro, reduzindo sua assinatura térmica, 

além de melhorar o consumo de combustível do veículo devido a queda da temperatura interna 

do motor (defenseworld, 2017).
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Figura 25- Sistema de proteção Gaiola 

Fonte: TANKSDB (s.d.) 
 

O Leopard 2 A6 também conta com um sistema de proteção chamado de blindagem 

gaiola, esse tipo de blindagem foi muito utilizada em conflitos durante a guerra do Afeganistão 

e do Iraque, ela consiste em grades ou correntes posicionadas em volta do chassi e torre do carro 

e tem por finalidade parar o avanço de munições tipo RPG antes que elas entrem em contato 

com a blindagem principal do carro, como explica o diretor Associado de publicações da revista 

Jane’s Jon Hawkes: 

[…] a parte frontal da munição contém os cristais piezoelétricos e a parte 

traseira é o fusível. Quando a frente atinge o alvo, os cristais piezoelétricos são 

esmagados e enviam corrente elétrica para a parte traseira através da 'pele' interna, 

causando a detonação. A armadura estatística tem como alvo este mecanismo. Projetos 

de blindagem estatística apresentam alguma forma de grade rígida para fornecer uma 

probabilidade estatística de que ogivas deste tipo passarão por uma lacuna na grade 

(que precisa ser menor do que o diâmetro da ogiva, normalmente 65-95 mm para a 

família PG-7) em vez de diretamente golpeie-o. Como a ogiva é mais larga do que a 

grade, o efeito será deformá-la, fazendo contato com as camadas interna e externa. 

Neste ponto, mesmo que os cristais piezoelétricos sejam esmagados, quando a 

corrente elétrica é enviada através do revestimento interno, ela não pode alcançar a 

parte traseira, porque os revestimentos formaram um curto- circuito (Jon Hawkes, 

2020). 
 

4.3 MOBILIDADE 

 
4.3.1 MOBILIDADE DO M1A2 ABRAMS
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O motor dos modelos M1 é uma turbina a gás Honeywell AGT1500 com potência de 

1500 hp, equivalente a 12 carros 2.0, com velocidade máxima de 67 km/h em estradas 

pavimentadas e 48 km/h em terreno acidentado. 

 
Figura 26- Turbina a gás Honeywell AGT1500 

Fonte: ARTSTATION (2013) 

Esse motor funciona com diesel, gasolina e querosene de aviação, de forma muito 

silenciosa devido à unidade de energia auxiliar debaixo da armadura que proporciona um baixo 

volume de ruídos do motor. O consumo do motor é de 230 litros por hora, sendo que para dar 

somente a partida são gastos cerca de 38 litros. Além disso existe o problema da emissão de alta 

emissão de calor, o que acarreta no CC ser suscetível a detecções. 

O MBT é muito ágil devido a devido à potência de seu motor adaptado de helicópteros, 

possuindo vida útil muito superior ao de motores a diesel, como o do Leopard 1 A5. 

Como aspecto de negativa relevância, esse motor é muito mais caro que os motores a 

diesel e sua manutenção também é mais custosa, fato que deve ser observado quando comprado 

a seus maiores rivais no mercado mundial de blindados. 

O sistema de rolamento do CC inclui sete rodas de apoio e uma polia tratora na 

retaguarda do carro, sendo a primeira, a segunda e a sétima rodas equipadas com amortecedores 

rotativos.
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Figura 27- Sistema de rolamento do M1A2 Abrams 
 

Fonte: OVERTDEFENSE (2019) 

 

Tabela 3- Índices de manobrabilidade do M1A2 Abrams 
 

Fonte: VEICULOSEAMARMENTOSMILITARES (2018) 

 

 

O carro conta com um sistema de ventilação que permite ao carro transpor rios e vaus. 

Esse sistema consiste em extensões para a entrada de ar e exaustão do motor, uma tampa para 

a boca da arma, meio para vedar o anel da torre e uma bomba de porão capaz de lidar com 

pequenos vazamentos. Muitos também incluem uma extensão de "torre conning" para a 

escotilha dos comandantes do tanque. Essas extensões não são blindadas e são vulneráveis a 

armas de pequeno porte e fogo de artilharia, que podem causar água na entrada do motor, 

interrompendo o movimento e consequentemente, na pior das hipóteses, ocasionando o 

sufocamento ou afogamento da tripulação. 

O sistema foi desenvolvido pela primeira vez pelos alemães na Segunda Guerra Mundial 

para a invasão da Inglaterra, mas o único uso operacional reconhecido foi o cruzamento do rio 

Bug na abertura da Operação Barbarossa, na invasão da Rússia. Essa operação foi uma surpresa 

total e os veículos chegaram à margem oposta sem serem alvejados. Também deve ser 

observado que quando os tanques com acionamentos elétricos híbridos são finalmente 

implantados, eles podem ser capazes de viajar submersos sem uma preparação extensiva usando 

suas baterias. O aparelho de “Snorkel” não faz parte do tanque,
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mas deve ser transportado separadamente e, em seguida, instalado no local de uso devido à 

suscetibilidade a danos. 

 
4.3.2 MOBILIDADE DO LEOPARD 2 A6 

 
 

O carro, em ordem de batalha, pesa cerca de 62,4 toneladas, a elevada mobilidade é 

garantida à custa do motor MTU MB 873-Ka de 12 cilindros que tem capacidade para debitar 

1500 hp à 2600 rpm. Este motor garante uma velocidade máxima de 72 km/h e, o seu depósito 

de combustível de 1200 litros permite uma autonomia de 550 km. Tem capacidade para 

atravessar trincheiras de 3 metros, muros verticais de 1,10 metros e através de snorkel pode 

submergir até 4 metros ou 1,20 metros sem preparação (Krauss-Maffei Wegmann, 2007). 

Esse motor funciona com diesel, gasolina e querosene de aviação, de forma muito 

silenciosa devido à unidade de energia auxiliar debaixo da armadura que proporciona um baixo 

volume de ruídos do motor. 

O motor pode ser sacado de seu compartimento para manutenção ou substituição, além 

de ser dada a partida com ele nesta situação (KMW, 2019) 

O MBT é equipado com um sistema de navegação produzido pela empresa alemã 

LITEF, sendo um sistema híbrido entre GPS e um sistema de navegação inercial. 

 
Tabela 4- Índices de manobrabilidade do Leopard 2 A6 

 

Fonte: VEICULOSEAMARMENTOSMILITARES (2018) 

 

O CC também conta com uma câmera de ré, que facilita a navegação e a 

manobrabilidade do carro, já que a retaguarda é um ponto cego do motorista. Isso permite uma 

divisão dos setores de vigilância mais facilitada, pois o motorista tem condições de monitores 

a retaguarda do veículo, inclusive no período noturno, pois a câmera de ré possui capacidade 

noturna.
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Figura 28- Câmera de ré do Leopard 2 A6 

 

Fonte: CATir – LEOPARD 2 A6 (2013) 

 

 

5. RESULTADOS DAS COMPARAÇÕES 

 
 

Devido as características apontadas nesse trabalho sobres os dois MBT conclui-se que 

que os dois carros seriam boas escolhas para substituir a atual VBC CC do Exército Brasileiro. 

Mesmo não atendendo todas as especificidades dos ROA previstos, eles são candidatos de 

importante relevância no cenário mundial. Contudo, o principal objetivo desse trabalho é 

analisar qual dos dois MBT se vislumbraria como a melhor opção para o Exército Brasileiro, 

tendo em vista isso temos: 

 
5.1 PODER DE FOGO 

 
 

No quesito poder de fogo, o MBT Leopard 2 A6 leva vantagem, pois possui um canhão 

mais atual e com maior expectava de impacto que o M1A2 Abrams, embora os dois carros 

sejam dotados de canhões da empresa Rheinmetall, o Leopard possui a verão L55 que é a versão 

melhor do L44 presente no Abrams. O que acarreta, assim, em um stand-off, que consiste na 

diferença de alcance entre os dois CC, de 1000 metros.
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O Leopard 2 A6 possui 15 munições na cinta de primeira intervenção, capacidade 

superior as 6 munições presentes na cinta do M1A2 Abrams, todavia o carro norte-americano 

possui 36 munições compartimentadas no chassi, sendo superior as 28 presentes no chassi do 

carro alemão. 

 
Gráfico 1- Comparação entre os calibres dos carros 

 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

 

Gráfico 2- Comparação entre o alcance dos carros 

 

Fonte: AUTOR (2021)
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Gráfico 3- Comparação entre o empaiolamento dos carros 

 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

 

O MBT Leopard também se torna mais vantajoso, pois seu sistema de tiro o EMES-

15 é bem parecido com o EMES-18 já existente no Leopard 1 A5 BR, sendo então mais fácil a 

adaptação da tropa a utilização desse sistema. Tendo como maior diferença os canhões já 

citados acima. 

Contudo, vale ressaltar que os carros são equivalentes em quantidade de seus 

armamentos secundários, embora o M1A2 Abrams seja dotado com uma metralhadora antiaérea 

12.7 mm (.50), proporcionando maior calibre ao poder de fogo secundário que o Leopard 2 A6. 

Consequentemente, como resultado dessa análise comparativa e resultante do stand-

off de 1000 m, corroborado por uma maior facilidade de adaptação dos recursos humanos a 

utilização do sistema de tiro, o Leopard 2 A6 é a melhor opção de escolha para o Exército 

Brasileiro. 

 
5.2 PROTEÇÃO BLINDADA 

 
 

É possível afirmar que o MBT M1A2 Abrams foi aprimorado utilizando dados obtidos 

da Guerra do Golfo, Afeganistão e Iraque, acarretando em diversas modificações ao longo 

desses conflitos. Como consequência, a principal evolução e modernização foi a adição de 

urânio empobrecido em sua blindagem, o que resultou em um grande acréscimo da proteção 

blindada do carro. 

Aliado a esse fato supracitado, estão a presença das blindagens modulares e dos novos 

sistemas de proteção ativa contra armas anticarro. Todavia, a blindagem do Leopard é
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composta dos mais modernos materiais que visam aumentar sua proteção contra penetrações e 

também conta com sistemas de proteção modulares e o sistema Barracuda 

Apesar das blindagens dos dois carros apresentem dados técnicos relevantes, com o 

Leopard oferecendo maior proteção blindada no chassi e o Abrams oferecendo maior proteção 

na torre, ainda persiste uma grande discussão referente a blindagem de urânio empobrecido. 

Portanto, o MBT Leopard 2 A6 mostra-se, assim, como a melhor opção para o Exército 

Brasileiro atualmente. 

 
Gráfico 4- Níveis de proteção blindada 

 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

5.3 MOBILIDADE 

 
 

Os M1A2 Abrams apresenta vantagem nesse quesito pois funciona com 3 diferentes 

tipos de combustível e o Leopard apenas 1, ele também é bem mais silencioso devido a 

tecnologia de rotores de helicópteros presente nele. 

Conforme dados técnicos já delimitados, ambos pesam mais que os requisitos 

obrigatórios da portaria número 027-EME do EB, que prevê peso menor que 50 toneladas para 

o novo CC a ser adquirido pelo Brasil, tornando-se essa característica o maior empecilho atual 

para a aquisição de uma nova família de tanques pesados – a inviabilidade de trafegabilidade e 

mobilidade
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Ambos os carros possuem ainda dimensões muito parecidas e motores de cerca de 

1500 hp, com elevado consumo de combustível e velocidades semelhantes. 

 
Gráfico 5- Dimensões dos carros 

 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

 

Gráfico 6- Autonomia dos carros 

 
Fonte: AUTOR (2021) 

 

 

Gráfico 7- Velocidade máxima dos carros 

 
Fonte: AUTOR (2021) 
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Gráfico 8- peso dos carros em ordem de marcha 

 

Fonte: AUTOR (2021)
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6 CONCLUSÃO 

 
 

A pesquisa teve como objetivos comparar os dois carros de combate mais relevantes do 

cenário mundial com o do Exército Brasileiro, no âmbito da técnica de material e tecnologia 

embarcada referente à potência de fogo, proteção blindada e mobilidade, como resultado desta 

comparação, responder ao questionamento levantado neste trabalho. A apresentação deste 

trabalho estava na intersecção de três conceitos importantes, visando facilitar a delimitação e 

entendimento do tema. 

O primeiro refere-se à importância do estudo do sistema de armas do carro de combate, 

ou seja, estabelecer a comparação entre as características, possibilidades e limitações do poder 

de fogo é extremamente importante no contexto atual. Levando em conta a potência de fogo 

que é, portanto, diretamente proporcional ao seu calibre, sendo a capacidade do seu sistema de 

controle de tiro e de sua capacidade de busca, aquisição e transferência de objetivos. Além do 

processo de engajamento, que é um processo cíclico que visa a otimizar o desencadeamento dos 

fogos diretos. A eficiência dos fogos está diretamente relacionada à brevidade e eficácia com 

que as etapas do processo são atingidas. 

O segundo refere-se à proteção blindada dos carros e sua importância para que esses 

permaneçam no combate e nas operações continuadas, estabelecendo as características, 

possibilidades e limitações dos sistemas de proteção ativos e passivos dos blindados. Sendo 

esses, diretamente proporcional a capacidade das blindagens em repelir e resistir a diversos 

tipos de munições que são disparadas contra o carro. 

O terceiro refere-se à mobilidade e como ela interfere no campo de combate, sendo de 

fundamental relevância para o CC ser empregado com eficiência no terreno. Possibilitando a 

ação de choque dos carros, característica essencial para seu emprego nas operações. 

Capacitando-os, assim, a executar manobras longas e a percorrer distâncias em alta velocidade. 

Portanto, é possível concluir que os carros possuem diversas semelhanças tecnológicas, 

todavia o MBT M1A2 Abrams apresenta vantagens relativas a mobilidade e seu concorrente, o 

MBT Leopard 2 A6 possui vantagens no sistema de tiro, em seu canhão principal e na proteção 

blindada do carro. 

O poder de fogo do Leopard 2 A6 está bem acima do de seu concorrente, pois o grande 

Stand-off é fator crucial no campo de batalha, possibilitando o engajamento de alvos com 1000 

m de vantagem, obrigando o M1A2 Abrams a executar grandes manobras para engajar o MBT 

alemão.
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O canhão Rheinmetall de 120 mm L55 põem o Brasil em grande vantagem em relação 

aos outros exércitos da América Latina, pois o melhor canhão existente em exércitos latinos 

está no Leopard 2 A4 chileno, que possui um canhão Rheinmetall L44, mesmo modelo do 

M1A2 Abrams. 

O sistema de tiro EMES-15 também é levando em consideração para a escolha de MBT 

desse trabalho, pois ele é semelhante ao EMES-18 já existente no Leopard 1 A5 BR, permitindo 

a reciclagem de conhecimentos por parte das guarnições especializadas, que se adaptariam de 

forma mais rápida e eficiente a esse sistema de tiro. 

O sistema de força do M1A2 Abrams também apresenta limitações ao EB pois “A 

turbina multicombustíveis do M1A2 Abrams gera muito calor e esse é lançado para fora do 

carro, tronando muito difícil a progressão de fuzileiros a pé ao redor do carro, o que implica 

diretamente na doutrina de progressão CC-fuzileiro, que consiste no emprego de fuzileiros ao 

redor do carro de combate protegendo seus pontos cegos” (CANÉPPELE, 2018). Obrigando, 

assim o EB a mudar toda sua doutrina de combate do combinado CC-Fuzileiro, além de 

readaptar e adestrar toda a tropa especializada na nova doutrina a ser criada. 

A proteção blindada dos dois MBT é equivalente para os critérios de avaliação desse 

trabalho, todavia o fato da plataforma de combate Leopard 2 A6 alcançar esses índices de 

proteção sem utilizar urânio empobrecido o põem em vantagem nesse quesito. 

É importante ressaltar que nenhum dos dois carros atinge o ROA previsto pelo Exército 

Brasileiro, pois este prevê que o peso máximo da nova VBC CC seja inferior a 50 toneladas, 

devido à capacidade rodoviária das estradas e pontes presentes no território brasileiro. Portanto, 

para a aquisição de um dos dois MBT em questão faz-se necessário uma adaptação da portaria 

EB20-RO-04.060 do Exército Brasileiro, além de reformas estruturais nos principais eixos 

rodoviários brasileiros, para que seja possível o transporte estratégico das viaturas até as áreas 

de interesse do EB. 

Devido ao apresentado nos parágrafos acima, esse trabalho aponta como melhor opção 

para a aquisição do Exército Brasileiro, em 2027, o MBT Leopard 2 A6 para a substituição da 

VBC CC corrente Leopard 1 A5 BR. 

A aquisição de um novo veículo blindado de combate para o Exército Brasileiro é um 

processo complexo que exige uma série de estudos técnicos para sua viabilização. Essa escolha 

deve ser uma preocupação constante, assim como a adaptação da tropa especializada brasileira 

com o novo carro, pois delas decorreram grande parte do futuro da operacionalidade da tropa 

blindada brasileira, da projeção do poder nacional e da imagem do Brasil no cenário 

internacional.
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