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ARMAS! AERONAVES!

BLINDADOS!

EMBARCAÇÕES!

TUDO SOBRE AS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS!



  

Bem-Vindo(a) ao

GUIA MILITAR DO BRASIL
 2021

O Objetivo deste Guia Ilustrado é lhe fornecer  
informações BÁSICAS sobre as principais ARMAS, 
EQUIPAMENTOS , VEÍCULOS, AERONAVES, 
EMBARCAÇÕES E TECNOLOGIAS utilizadas pelas 
Forças Armadas do Brasil, no ano de 2021.

Aqui você terá uma VISÃO GERAL dos recursos 
bélicos e tecnológicos utilizados pelas nossas FFAA, 
sejam eles fabricados aqui, no Brasil, ou não.

Assim você terá um Guia de “consulta rápida”,  que 
poderá servir de ponto de partida para futuras 
pesquisas mais aprofundadas, caso lhe interessem, 
mais tarde.

O Guia Militar do Brasil é uma publicação anual, de 
livre distribuição, e, portanto, uma publicação 
HISTÓRICA, que você poderá colecionar e 
comparar a EVOLUÇÃO dos meios das FFAA daqui 
para o futuro.

Esperamos que este guia lhe seja útil, e lhe desperte 
um saudável interesse pelos materiais bélicos 
utilizados por nossa tropas. 

                                             Boa leitura!

Esta é uma publicação independente do site Guerras & Batalhas, 
não sendo uma publicação oficial do Ministério da Defesa 
brasileiro.

Www.guerrasebatalhas.com.br

https://www.guerrasebatalhas.com.br/


  

               Como tirar o máximo proveito do Guia Militar do Brasil 2021

O seu Guia Militar vem com índice dividido por assuntos (será disponibilizado no FINAL da 
Coleção), para facilitar a localização dos equipamentos bélicos que mais lhe interessarem.  Além 
disso, se você estiver lendo o Guia no seu computador ou dispositivo móvel, no formato PDF, 
também poderá acessar links clicáveis que o(a) levarão a vídeos explicativos sobre o assunto 
em questão.

Você saberá que existe um vídeo disponível, daquele assunto, quando tiver o símbolo de vídeo 
do YouTube, em qualquer canto da imagem. Então, bastará clicar sobre a imagem e você abrirá 
o vídeo na sua tela, se estiver conectado(a), é claro!

Veja os elementos que compõem cada Ficha Técnica do seu Guia:

Símbolo indicativo de vídeo disponível

Imagem principal

Nomenclatura do item

Cor de fundo, indicando a Força Armada (neste 
exemplo a cor verde, indica Exército)

Descrição resumida do item

Dados técnicos em destaque

Imagem complementar

Número da página

Logo do site (clicável)

Link para o site

Após concluir a coleção com as 48 Fichas Técnicas desta edição, você poderá IMPRIMIR todo o 
conteúdo em papel tamanho A4 e mandar encadernar em qualquer papelaria que efetue esse 
tipo de serviço. Aí você terá a sua própria versão impressa do Guia Militar do Brasil, edição 
2021, para mostrar aos amigos e conhecerá um pouco mais sobre as Forças Armadas do 
Brasil!

Parabéns por baixar esta primeira e HISTÓRICA edição do Guia Militar do Brasil! Boa leitura!
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                                         BLINDADOS 
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Leopard 1A5 BR

O Leopard1A5 BR é o principal Carro de Combate Pesado do Brasil, sobre lagartas, sendo de 
uso exclusivo do Exército Brasileiro, com cerca de 200 unidades em operação. Possui como 
armamento principal um canhão L7/A3 de 105mm raiado, e com estabilização hidráulica 
computadorizada (pode apontar e disparar contra alvos em movimento e estando o próprio 
veículo em movimento), além de 2 metralhadoras Rheinmetall MG3, de 7,62mm, sendo uma 
coaxial (alinhada e fixa, com a torre) e uma externa, para tiro contra alvos de proximidade não 
blindados, tropas de infantaria e ameaças aéreas próximas.

O Leopard 1A5 possui os mesmos equipamentos óticos de direção e controle de tiro que estão 
presentes no Leopard 2, tais como: computador balístico,visão noturna para a tripulação e 
condutor, telêmetro LASER e visão térmica (para busca e pontaria de alvos em escuridão total 
ou baixa visibilidade) 

Fabricação: Krauss Maffei  - Alemanha
Peso Máximo: 42 Ton
Armadura principal: Até 70mm de aço balístico em 
dupla camada espaçada, na torre, e aço balístico no 
restante. 
Velocidade Máxima: Até 65Km/h
Proteção QBN*? SIM
Visão Noturna? SIM
Visão Térmica? SIM
Canhão estabilizado? SIM
Munições Cinéticas? SIM
Munições convencionais? SIM
Tripulação: 4 

* QBN – Proteção contra agentes Químicos, Biológicos e Nucleares.

Imagem térmica para busca de alvosl
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    M-60 A3TTS - Patton

O M60 Patton é o segundo mais poderoso Carro de Combate Pesado, sobre lagartas, de uso 
exclusivo do Exército Brasileiro, com cerca de 91 unidades em operação. Possui como 
armamento principal um canhão L7 de 105mm raiado, e com estabilização hidráulica 
computadorizada (pode apontar para alvos em movimento e estando o próprio veículo em 
movimento), além de 2 metralhadoras, uma M73 de 7,62mm, montada em torreta blindada e uma 
outra em calibre .50 (12,7mm) coaxial, para tiro contra alvos blindados, fortificações e alvos 
motorizados, em geral.

O M60 Patton possui equipamentos óticos de direção e controle de tiro modernizados, tais como: 
computador balístico, visão noturna para a tripulação e condutor, telêmetro LASER e visão 
térmica (para busca e pontaria de alvos em escuridão total ou baixa visibilidade) 

* QBN – Proteção contra armas Químicas, Biológicas e Nucleares.

Fabricação: Detroit Arsenal Tank Plant, Chrysler - EUA
Peso Máximo: 46 Ton
Armadura principal: Até 93mm de aço balístico. 
Velocidade Máxima: Até 48Km/h
Proteção QBN*? SIM
Visão Noturna? SIM
Visão Térmica? SIM
Canhão estabilizado? SIM
Munições Cinéticas? SIM
Munições convencionais? SIM
Tripulação: 4 
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