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INTRODUÇÃO 

A atual geração de Viaturas Blindadas de Combate é bem representada pelo Abrams, 
americano, pelo Leopard 2, alemão, pelo Leclerc, francês, pelo T-80, russo, ou pelo 
inglês Challenger. Mas seu ciclo de vida está próximo do fim. 

Muitas conjecturas estão sendo feitas a respeito da próxima geração de Viaturas 
B lindadas de Combate. Em alguns pontos, como o calibre do canhão, já há até um 
consenso, mas outros itens ainda são muito discutidos. Nesse artigo serão citadas 
algumas idéias colhidas em diversos artigos, embora se fará referência a apenas dois 
artigos, pois os mesmos contêm todas essas idéias e são os mais didáticos por nós 
consultados, de modo que facilitarão os leitores que desejarem ler mais alguma coisa 
sobre o assunto. 

As idéias apresentadas podem ser enquadradas em dois grupos: um convencional, 
que apenas apresenta uma evolução do que já existe, e outro mais radical, que busca 
introduzir conceitos novos, muitos ainda em fase de pesquisa inicial . No decorrer do 
artigo o leitor identificará perfeitamente esses dois grupos de idéias. 

Dentro dos projetos considerados mais radicais, encontra-se na literatura espe
cializada referências ao Future Combat System (FCS), americano, ao Mobile Direct 
Fire Equipment Requiriment (MODIFIER), do Reino Unido, e ao Neue Gepanzerte 
Plattformen (NGP), da Alemanha. I 

* Engenheiro mecânico e de armamento. 
* *  Engenheiro mecânico e de automóvel. 

(fi' i Vol .  XVII - Nº 3 - 3º Quadrimestre d e  2000 1 05 



A PRÓXIMA GERAÇÃO DE VIATURAS BLINDADAS DE COMBATE, VBC (MBT = MAIN BATTLE TANK) 

Percebe-se que, em geral, o peso e o tamanho da atual geração são tidos como um limite, 
tendendo-se a uma redução desses parâmetros, bem como a um aumento da relação potência/ 
peso. Outro item que tem preocupado bastante aos projetistas é a necessidade de aumentar a 
potência de fogo, pois atualmente há uma vantagem da blindagem sobre as munições 
arremessadas pelos canhões das viaturas blindadas . As principai s idéias sobre esses 
i tens são o cerne desse artigo e tentaremos apresentar um resumo sobre as mesmas de 
maneira clara. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Muitas características da geração atual de VBC, ou MBT para os amantes do inglês, 
podem ser consideradas como valores limites . É o caso do peso, da ordem de 60 toneladas e 
do tamanho, pois um aumento desses parâmetros simplesmente impediria a circulação das 
viaturas por estradas, pontes e túneis .  Além disso, a tendência atual de atuação em Teatros de 
Operação distantes e da ampliação da profundidade nos mesmos privilegiam a mobilidade 
estratégica, para a qual viaturas menores e mais leves são o desejável. Assim, dentro de uma 
visão convencional, essas características seriam mantidas ou um pouco reduzidas. Já para 
conceitos mais radicais essa redução seria mais drástica, chegando o pe�o das VBC para a 
casa das 40 toneladas. 

Outra característica comum nos projetos convencionais é a opção pelo motor diesel como 
propulsor. Em relação ao armamento principal, chegou-se a um limite de calibre de canhões 
de alma lisa de 1 40mm, esperando-se alcançar energias de impacto da ordem de 1 8MJ, 
contra os atuais 9- 1 1MJ. 

O armamento principal dos projetos mais inovadores é um canhão eletromagnético, 
que em testes de laboratório j á  impôs velocidades iniciais da ordem de 2 .300m/s I e espera
se, que possa chegar a casa dos 4 .000m/s, mas há ainda problemas a solucionar para 
tornar isso possível .  

Muitas funções nas VBC já estão sendo automatizadas como a identificação amigo
inimigo, a digitalização do campo de batalha, permitindo que a viatura, conectada a uma 
vas ta  rede de comunicaçãolinformát ica  nível C4I (COMAN D O ,  CONTROLE, 
COMUNICAÇÕES , COMPUTADOR E INTELIGÊNCIA), tenha em um painel sua 
localização e uma representação dinâmica, em tempo real, do campo de batalha. 

Uma descrição geral de uma VBC dentro dos conceitos mais futuristas poderia ser essa, 
encontrada em um artigo da Defense System Internationae "Seria um veículo com uma 
tripulação de dois homens - o comandante e o motorista - sentados na parte frontal do 
chassis, com uma torre não tripulada no centro. O canhão seria dotado de um carregador 
automático, montado na parte de baixo da torre e se desenvolvendo para a parte traseira. O 
armamento principal seria do tipo eletrotérmico/químico com 140mm de calibre. Além da 
proteção proporcionada pela blindagem reativa, possuiria outros itens de defesa ativa como 
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detectores de sinais de radar e de laser. Seria movido por dois motores elétricos, um de cada 
lado do chassis . Sua assinatura térmica seria reduzida devido a essa configuração dos 
propulsores.  Por ter uma tripulação de dois homens e uma torre sem tripulação, seria 
mais leve, mais compacto e mais móvel . A assinatura do veículo seria reduzida pela 
possibilidade de um desenho mais adequado dos contornos da torre e do chassis e pelo 
uso de materiais especiais . . .  " 

MOBILIDADE 

A geração atual de VBC utiliza motores diesel ou turbinas a gás (Abrams e T -80 U) com 
potência máxima da ordem de 1 .200HP, mantendo assim a consagrada relação de 20HP/t. A 
necessidade de um aumento de mobilidade deverá levar a propulsores com potências da 
ordem de 1 .500HP. Assim, se for mantido o peso atual, teremos relações de 25HP/t (acréscimo 
de 25%). Se o peso dos novos blindados cair para a casa das 50 toneladas, teremos relações 
de 30HP/t, um acréscimo de 50%. 

Não parece haver indícios de que o uso da turbina venha a proliferar-se, optando a maioria 
pelos motores diesel. A grande vantagem da turbina é a potência específica, isto é, a relação 
entre a potência gerada e o volume do propulsor, mas sua grande desvantagem em relação ao 
motor diesel é o alto consumo. Para uma mesma potência produzida, uma turbina consome de 
duas a três vezes mais combustível do que um motor diesel. 

A opção da maioria é melhorar a potência específica dos motores diesel através princi
palmente do multiturbinamento, ou seja, duas ou três fases subseqüentes de impulsionamento 
e resfriamento do comburente (ar) . 

Nos projetos mais radicais pensa-se na propulsão elétrica e nesse campo tende-se a optar 
pela célula-combustível para alimentar os motores elétricos, ligados diretamente às polias 
tratoras, dispensando assim uma série de peças da transmissão, diminuindo o peso e a assinatura 
térmica e aumentando a agilidade das VBC. A eletricidade produzida teria ainda outras aplicações, 
inclusive sendo um fator que possibilitada o uso de canhões eletromagnéticos. 

Voltando ao duelo turbina versus motor diesel, assinala-se a preocupação americana com 
a imensa quantidade de combustível que se vê obrigada a transportar em ações fora de seu 
continente. Uma divisão blindada americana exige 1 .700 toneladas de combustível por dia de 
combate, 40% do qual é consumido pelos M- I  Abrams. Há motores diesel em desenvolvimento 
que poderão produzir 1 .500HP com volume de pouco mais de 0,5m3, bem menores que os 
0,96 m3 dos motores atuais de melhor potência específica. J Assim, o volume total do trem de 
força poderia ficar na casa dos 4-5m3. 

Voltando agora nossos olhos para a célula-combustível (juel celI), parece ser oportuno 
uma rápida explicação do que seria, j á  que se trata de um conceito relativamente novo. 

Uma célula-combustível combina hidrogênio, proveniente de combustíveis como gás na
tural, metanol ou petróleo, com o oxigênio, proveniente do ar, para produzir eletricidade 
tendo o vapor d' água como produto final da reação. 
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o componente fundamental da célula-combustível consiste de dois eletrodos, o anodo e o 
catodo, separados por uma membrana polimérica (eletrólito) .  Cada um dos eletrodos é 
recoberto por uma fina camada catalisadora de platina. 

No anodo, na presença do catalisador, o hidrogênio se dissocia, liberando elétrons, que 
são conduzidos por um circuito externo, e íons positivos. Os íons migram, através da membrana, 
para o catodo onde combinam-se com o oxigênio e os elétrons do circuito externo formando 
vapor d' água. 

Cada célula-combustível gera 0,6 volts e é grupada para formar um conjunto destinado a 
produzir a energia elétrica requerida. 

PROTEÇÃO 

Além da atual blindagem reativa, que deverá permanecer, talvez até em duas camadas 
para se contrapor ao desenvolvimento das cargas secundárias (tandem) dos mísseis anti
carro, outras idéias na área de proteção estão em desenvolvimento, desde novos materiais 
compósitos até medidas passivas e ativas para aumentar a probabilidade de sobrevivência 
das VBC. 

Uma nova expressão ligada à proteção surgiu no início da década de 1 990 com as aeronaves 
americanas B2 e F 1 1 7  - A BUSCA DA FURTIVIDADE. Esse conceito tem sido perseguido 
no planejamento das novas VBC, através dos seguintes recursos : 

- redução de volume, peso e silhueta; 
- aumento da relação potência/peso, visando ao aumento da mobilidade; 
- redução da assinatura pela adoção de formas otimizadas (reduzindo a reflexão de ondas) 

ou pelo uso de materiais compósitos (que não refletem ondas); 
- redução de irradiações sonoras e térmicas pelo uso de motores elétricos, redução de 

peças móveis e armamento principal que não gere fumaça e reduza o ruído (canhões a 
laser ou eletromagnéticos) 

O aumento da probabilidade de acerto do primeiro tiro continua a ser perseguido, pois 
julga-se que o erro deste implicará a destruição da viatura, já que os sistemas de identificação 
de alvos e de controle de tiro ficarão mais precisos e mais rápidos. Para se ter uma idéia, 
fala-se em sistemas capazes de engajar seis diferentes alvos em 3 5  segundos,2 com um ciclo 
típico de engajamento de quatro a seis segundos. Esse é um projeto desenvolvido para o 
Leclerc, com um sistema totalizando 30 unidades de processamento usando eletrônica digital. 

A visualização das futuras VBC nessa área é a de veículos menores e mais bem protegidos 
que os atuais. Até então, o aumento de proteção tem sido acompanhado do aumento de peso. 
A blindagem frontal de uma VBC atual ultrapassa 3 ,5t/m

2
. Se o tamanho das viaturas for 

diminuído, poder-se-á alcançar uma maior proteção e ainda assim obter alguma redução de 
peso. Outra idéia na área de proteção ligada à redução do tamanho é que isso aumentaria a 
agilidade da VBC e diminuiria sua assinatura, propiciando assim uma diminuição de blindagem 
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pelo ganho em proteção passiva. Conseqüentemente, haveria uma redução de peso para a 
casa das 40 toneladas desejadas pelos americanos para o FCS .  

O uso de  torres não tripuladas, como citado anteriormente no item "Características 
Gerais", propiciará também a redução da área frontal, permitindo reforçar sua blindagem 
sem acréscimo de peso. Outra vantagem da colocação de toda a tripulação no chassis, 
adotando-se uma torre desabitada, é o aumento da probabil idade de sobrevivência da 
tripulação, já que, estatisticamente, um número reduzido de impactos ocorre abaixo da linha 
de 70cm de altura. 

No campo das medidas ativas, espera-se a inclusão de sistemas que detectem as ameaças 
e, automaticamente, reajam para eliminá-las. Por exemplo, imagina-se um sistema que, auto
maticamente, detecte helicópteros inimigos, faça o acompanhamento do alvo e dispare contra 
os mesmos rajadas de munição de armamentos secundários da VBC ou mísseis. Esses sistemas 
poderiam ainda destruir mísseis anticarro ou lançar falsos alvos para proteger o blindado. 

Encontra-se ainda, na literatura, notícias sobre intelferidores eletrônicos capazes de desviar 
mísseis de sua rota, os quais foram usados pelos russos no T -80. Os franceses também vêm 
estudando essa tecnologia, tendo desenvolvido o interferidor/decodificador EIREL IR. Da 
mesma forma os norte-americanos desenvolveram seus intelferidores, sendo o mais conhecido 
o NA/NLQ-8A, usado na Guerra do Golfo. 

Assim a permanência e até aperfeiçoamento da blindagem reativa, a diminuição de tama
nho e peso e o acréscimo de outras medidas de proteção ativa propiciariam a uma futura VBC 
um nível de proteção maior que o atual . 

PODER DE FOGO 

Estudos recentes, realizados na Suíça e em outros países, indicam que, para perfurar e 
destruir as blindagens atuais das VBC por meio de munição-flecha (muito conhecida pela 
sigla originária do inglês APFSDS), é necessário que se imprima ao projetil uma energia 
cinética mínima de 1 8MJ (Megajoules) . Presentemente, no entanto, os canhões anticarro 
ocidentais imprimem aos seus projetis-flecha energia cinética de apenas 9 a 1 1 MJ.  

O aumento da energia cinética dos projetis pode ser obtido por dois processos: aumentando 
a massa do projetil ou aumentando sua velocidade inicial (Vo). A primeira solução implica 
um aumento do volume da câmara e, quase sempre, no aumento do calibre do canhão. 

Desde o inÍCio da década de 1 980 a segunda possibilidade (aumento de Vo) vem sendo 
explorada, em calibres de até 1 45mm. Em 1 988 ,  a França, os Estados Unidos, a Alemanha e 
o Reino Unido (seguidos posteriormente pela Suíça e Israel) celebraram um acordo definindo 
em 1 40mm o calibre do canhão de seus futuros carros de combate principais .  Tal decisão 
se deve ao fato de que as armas com calibres dessa magnitude devem conseguir imprimir 
a um projetil-flecha a energia de 1 8MJ, necessária à perfuração das b lindagens mais 
aperfeiçoadas existentes . 
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Tecnicamente, não há problemas em montar-se canhões de l 40mm nas torres das VBC 
atuais. Todavia, devido ao volume da munição de l 40mm, será inevitável a redução do 
número de tiros disponíveis para emprego dentro da viatura. 

A curto prazo, o que se observa é a tendência do prosseguimento dos aperfeiçoamentos 
dos atuais canhões l 20mm dos carros existentes. Isso implica abdicar-se de grandes aumentos 
de massa do penetrador-flecha de energia cinética (muito embora ainda se possa obter algum 
aumento da mesma se considerarmos a possível redução da massa parasitária dos calços do 
penetrador, em face do aparecimento de novos materiais para esses calços, devido à crescente 
evolução da ciência dos materiais - essa economia reverteria em proveito do desejável 
aumento de massa do penetrador). 

À excessão dessa possibilidade, qualquer outro aumento significativo de energia no projetil 
só pode ser alcançado por meio do aumento de sua Vo. Os limites tecnológicos atuais dessa 
Vo, para os projetis-flecha dos canhões das VBC mais modernas, estão na faixa de 1 .600m/s 
a 1 .800m/s, não suficientes para a obtenção dos já citados 1 8MJ de energia, necessários para 
sobrepujar as modernas blindagens.  

Espera-se, também, que algum incremento de Vo possa ser obtido, ou pelo emprego de 
propelentes de maior energia ou pelo aumento do comprimento do tubo dos atuais canhões 
1 20mm. Os alemães, por exemplo, pretendem aumentar o comprimento do tubo do canhão do 
Leopard 2 de 44 para 55  calibres (o que elevará o comprimento total deste para 6 .600mm). 

O último recurso para aumentar-se a energia cinética do penetrador-flecha em canhões 
anticarro de calibre 1 20mm, dotados de carga de projeção por propelente sólido, seria o uso 
da iniciação eletrotérmica, o que possibilitaria o uso de propelentes sólidos de alta densidade 
de carregamento que só podem iniciar a sua combustão através da formação, na câmara do 
canhão, de um plasma de alta temperatura, gerado eletricamente. Dessa forma, poder-se-ia 
atingir a Vo da ordem de 2. 1 OOm/s e energia cinética no projetil entre 14 e 1 5MJ, bem próxima 
da ideal ( 1 8MJ) . Todavia, não se pode avaliar, no estágio atual de desenvolvimento 
experimental, se os dispositivos para a iniciação eletrotérmica não viriam a ser mais volumosos 
e pesados do que a simples adoção de um canhão de 140mm. 

Uma solução radicalmente oposta para a obtenção de elevadas Vo e energia cinética de 
projetil está no canhão eletromagnético. Esse material está nas cogitações dos planejadores 
militares dos EUA, como integrante do projeto denominado "Sistema de Direção e Controle 
de Tiro Totalmente Elétrico", previsto para ser desenvolvido para 20 1 5 .  Similarmente, os 
britânicos prevêem que o seu futuro sistema de combate terrestre, MODIFIER, planejado 
para 2020, será armado com canhão eletromagnético (o qual traz vantagens de peso 
relativamente menor que os convencionais e disparo furtivo, isto é, sem estampido, sem 
chama e sem fumaça). 

Todavia, o calcanhar-de-aquiles desse tipo de canhão está na impossibilidade atual de se 
desenvolver dispositivo de pequeno porte e peso para a armazenagem da grande quantidade 
de energia elétrica demandada para a aceleração do projetil, de forma a permitir a instalação 
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desse material em viaturas de combate. No estágio atual, a energia elétrica requerida para os 
canhões eletromagnéticos é armazenada em pesados e volumosos bancos de capacitores, 
ocupando volumes de até sete metros cúbicos ! 

A esperança de evolução desse material está na viabilidade, em estudo, de utilização 
alternativa, na geração de energia, de máquinas geradoras elétricas rotativas, denominadas 
compulsadores, bem menores e mais leves . Contudo, a eficácia dessa solução ainda está para 
ser comprovada. 

Enquanto tais dificuldades e dúvidas persistem, os projetistas de novos tipos de munição 
1 20mm anticarro prosseguem trabalhando, o que nos permite concluir que, sem dúvida alguma, 
de médio para longo prazo, soluções inusitadas poderão surgir, resolvendo o problema de 
obtenção dos 1 8MJ, mesmo que temporariamente. 

Ainda no tocante ao poder de fogo, não se pode deixar de citar a possibilidade (já empre
gada em projetos russos de passado recente) de as VBC poderem lançar mísseis anticarros, 
quer de plataformas adaptadas na torre da viatura, quer através do próprio tubo do armamento 
principal . 

No passado, o grande obstáculo para o emprego de mísseis anticarro sobre os carros de 
combate estava no fato de os mesmos serem de guiagem semi-automática, sendo a grande 
maioria filoguiados, necessitando que o atirador permanecesse apontando ou iluminando o 
alvo até o momento do impacto. Tal necessidade, praticamente, obrigava a que o carro de 
combate permanecesse parado durante o disparo do míssil, situação essa extremamente 
indesejável pelo aumento da vulnerabilidade aos tiros inimigos.  

Presentemente, com o advento dos mísseis anticarro totalmente automáticos (também co
nhecidos como dispara e esquece), como o russo Kornet e o americano Javelin, a possibilidade 
de mixagem, sobre uma mesma plataforma blindada, de canhão e míssil anticarros passou a 
ser uma alternativa altamente viável para os futuros can"os de combate. 

CONCLUSÃO 

A velocidade do desenvolvimento tecnológico faz com que aqueles que arrisquem 
previsões de sistemas futuros corram um alto risco de acertar, mas acertar muito longe do 
alvo. Por outro lado não se poderia terminar esse artigo sem expressar a idéia dos autores 
sobre a futura VBC, mesmo que conscientes de que aquilo que se imagina para daqui a vinte, 
trinta anos pode OCOlTer em cinco anos. 

Considerando as idéias colhidas na literatura, as necessidades operacionais futuras e o 
nível de desenvolvimento tecnológico, talvez a idéia mais sensata seja de que haja um pequeno 
atraso no aparecimento de uma VBC realmente nova, que talvez só venha a surgir por volta de 
20 15 ,  principalmente por limitações tecnológicas na área de propulsores totalmente elétricos 
e do novo canhão eletromagnético. Nesse intervalo de tempo, inovações serão acrescidas em 
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chassis muito semelhantes aos atuais, provavelmente uma evolução dos mesmos, como novos 
sistemas de identificação e acompanhamento de alvos, sistemas de controle de tiro mais 
aperfeiçoados, um canhão de 1 20mm com avanços principalmente na munição e posteriormente 
passando para 140mm a fim de obter algum ganho de energia de impacto. Deverá, ainda, 
haver uma tendência para generalizar-se a tripulação de três homens e de uma pequena redução 
de peso e tamanho, além da crescente automação de determinadas funções . C3D 
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Pega-se o touro pelos chifres, o homem pela palavra 
e a mulher pelo elogio. 

Provérbio italiano 

Jamais se desespere em meio às mais sombrias aflições de sua 
vida, pois das nuvens mais negras cai água ltmPida e fecunda. 

Provérbio chinês 

Cura-se a ferida que uma espada faz; é incurável, porém, 
o que faz uma ltngua. 

Provérbio árabe 

Estamos sempre inclinados a acreditar naquilo que desejamos. 
Demóstenes 

Nossos fracassos são, às vezes, mais frutiferos que os êxitos. 
Henry Ford 
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