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RESUMO 

 

 

A influência política e econômica do Brasil no Sistema Internacional, aliada aos 
Grandes Eventos internacionais realizados no país nos últimos anos, ampliaram as 
possibilidades de ameaças aéreas e ataques terroristas. Nesse contexto, a AAAe foi 
empregada para garantir a DA Ae, durante esses eventos, em Operações de Não 
Guerra realizadas nos principais centros urbanos brasileiros. A execução das DA Ae 
nesses eventos foi possível com a aquisição da Viatura Blindada de Combate 
Antiaéreo GEPARD 1A2, pois possui características, equipamentos e funções que 
permitem o emprego em ambiente urbano, garantindo uma DA Ae eficaz em Op Ng. 
Durante a utilização desse material na Copa do Mundo de Futebol - FIFA 2014 e nos 
Jogos Olímpicos do RIO - 2016, a VBC GEPARD apresentou possibilidades e 
capacidades técnicas de grande valia para o emprego da AAAe em Op Ng. Sendo 
assim, a presente pesquisa teve por finalidade analisar o emprego do GEPARD nos 
Grandes Eventos relatando seus pontos positivos e negativos, bem como suas 
possibilidades e limitações, no intuito de agregar conhecimentos sobre o emprego da 
Artilharia Antiaérea nas Op Ng. Foram estudados manuais doutrinários, relatórios das 
Op, manuais técnicos da VBC, as medidas de coordenação e controle e as DA Ae 
específicas da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, 
bem como realizadas entrevistas com militares especializados e com experiência 
nessas Op. Concluiu-se que a VBC GEPARD possui funções específicas que 
permitem o controle do tiro AAe e a delimitação de áreas e setores de tiro nos quais o 
tiro não será executado, visando minimizar danos colaterais. Além disso, a munição 
AAe 35mm possui a capacidade de se autodestruir, o que proporcionou, juntamente 
com o estudo realizado, o estabelecimento de uma proposta de Preditor de 
autodestruição da munição 35mm GEPARD, permitindo definir durante o 
planejamento da DA Ae áreas com probabilidade de ocorrência de danos colaterais. 
Com base nos dados obtidos, este estudo contribui para o planejamento da AAAe em 
Op Ng no que tange à importância do emprego da VBC GEPARD nessas Op em 
ambiente urbano. 
 

 

Palavras-chave: Artilharia antiaérea. Operações de não guerra. Ambiente urbano. 
GEPARD. Copa do Mundo de Futebol - FIFA 2014. Jogos Olímpicos do RIO - 2016. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The political and economic brazilian influence in the International System coupled with 
the major international events held in the country in recent years have widened the 
possibilities of threatening areas and terrorist attacks. In this context, Air Defense 
Artillery (ADA) had been used to guarantee the defense during these events, in Military 
Operations Other Than War (MOOTW) carried out in the main Brazilian urban centers. 
The execution of the ADA in these events was possible with the acquisition of the 
Armored Vehicle of Air Defese Artillery Combat GEPARD 1A2, because it has 
characteristics, equipments and functions that allow the use in urban environment, 
guaranteeing an effective ADA in MOOTW. During the use of this material in the 2014 
FIFA World Cup and the RIO Olympic Games in 2016, the GEPARD presented 
possibilities and technical skills of great value for the employment of ADA in MOOTW. 
Thus, the present research had the purpose of analyzing the use of GEPARD in major 
international events, reporting its positives and negatives capabilities, as well its 
possibilities and limitations, in order to aggregate knowledge about the use of ADA in 
MOOTW. Doctrinal manuals, operational reports, technical manuals, coordination and 
control measures, and specific ADA and the 2014 FIFA World Cup and 2016 RIO 
Olympic Games were studied, as well as interviewing specialized and experienced 
military personnel in these operations. It is concluded that the GEPARD has especific 
functions that allow the ADA shooting control and the delimitation of sector and áreas, 
where the shot will not be executed in order to minimize collateral damage.  In addition, 
the 35mm ammunition has the self-destruction ability, wich together with the study 
carried out the establishment of a 35mm Gepard ammunition self-destruction predictor 
proposal, allowing to the define during the ADA planning, areas with major probability 
of collateral damage ocurrance. Based on the obtained data, this study contributes to 
the planning of ADA in MOOTW, regarding the importance of the GEPARD Armored 
Tank use in these kind of operations. 
 

 

Keywords: Air desfense artillery. Military operations other than war. Urban terrain. 
GEPARD. 2014 FIFA World cup. RIO 2016 Olympic Games. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Era do Conhecimento traz consigo um cenário de ameaças difusas (BRASIL, 

2014b, p. 2-4), que transformou e diversificou sobremaneira a ameaça aérea, 

principalmente nas Operações de Não Guerra (Op Ng) (HEISE, 2011, p.2). Esse 

panorama exige um emprego eficaz e objetivo da Defesa Antiaérea. Diante deste fato, 

o presente estudo pretende descrever o emprego da Viatura Blindada de Combate 

Antiaéreo GEPARD 1A2 nos Grandes Eventos, no intuito de obter subsídios e 

informações para o emprego da Artilharia Antiaérea Blindada em futuras Op Ng e, por 

meio de embasamento técnico e científico, levantar os pontos positivos e negativos 

do emprego da Artilharia Antiaérea Blindada em ambientes urbanos. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

O Sistema Internacional do século XXI vive a pluralidade de atores (MAGNOLI, 

2010, p. 137 e 155) que interagem em diversas esferas e transcendem a antiga 

concepção de manutenção exclusiva do poder e da segurança externa, unicamente 

através do Poder Militar (BRASIL, 2014b, p. 2-1). Saraiva (2001, p. 151) e Almeida 

(2001, p. 91) retratam a dissolução da União Soviética (que, após a II Guerra Mundial, 

disputou espaço com os EUA em um Sistema Internacional bipolar), e o surgimento 

da nova ordem internacional (atores representados pelos Estados, por organismos 

internacionais, empresas transnacionais, blocos econômicos regionais, etc), um 

sistema multipolar (GUIMARÃES, 2010, p. 17 e 18). O fim do bloco socialista fomentou 

movimentos nacionalistas, conflitos étnicos e religiosos, bem como guerras civis, 

rebeliões e o tão temido terrorismo, que se alastrou pelo mundo moderno (ALMEIDA, 

2001, p.100). 

Frente a um cenário de ameaças difusas e diversidade dos tipos de conflitos, 

não mais limitados entre Norte e Sul, somado ao avanço tecnológico, surgem novos 

tipos de operações que vão muito além do combate convencional (BRASIL, 2014b, p. 

2-1 e 2-7). Além disso, o entendimento sobre Soberania Nacional foi além do limite do 

território. De acordo com o Livro Branco de Defesa, o Espaço Aéreo, é um bem 
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imprescindível para a manutenção da soberania dos Estados em tempos de 

internacionalização de fronteiras (BRASIL, 2012, p. 32). 

Diante desse contexto, a Defesa Antiaérea (DA Ae) passou a ter posição de 

destaque nas agendas estatais, seja como componente do Poder Militar para emprego 

em um eventual conflito, ou para prevenção e dissuasão através de seu emprego nas 

Operações de Não Guerra (Op Ng). Como Operações de Não Guerra, definem-se as 

operações de prevenção ou combate às ameaças, valendo-se do Poder Militar 

limitado, de forma dissuasória, evitando conflitos (BRASIL, 2014a, p. 2-9). 

No Brasil, não foi diferente: a Estratégia Nacional de Defesa (END), do ano de 

2008, ratificou a importância da reestruturação e investimento na Defesa Aeroespacial 

para a manutenção da soberania do Espaço Aéreo Brasileiro (EAB) (NETO, 2015, p. 

15). A DA Ae, que também é componente do Sistema de Defesa Aeroespacial 

Brasileiro (SISDABRA), tem sido modernizada através do Projeto Estratégico Defesa 

Antiaérea. A Viatura Blindada de Combate Antiaéreo (VBC A Ae) GEPARD 1A2, 

material antiaéreo para dotação das Baterias de Artilharia Antiaérea orgânicas das 

Brigadas Blindadas, integra tal estratégia de modernização. 

A aquisição do material deu-se não somente para atender às diretrizes da END 

(2012), através do Projeto Estratégico Defesa Antiaérea, mas também para serem 

utilizados nos Grandes Eventos que seriam sediados no país (FD, 2013, p. 94). O 

primeiro deles foi a Copa das Confederações de 2013, no qual uma Seção de Artilharia 

Antiaérea Autopropulsada foi utilizada para defesa do Estádio Maracanã (Jornalista 

Mário Filho), na cidade do Rio de Janeiro. Seguiu-se a atuação na Copa do Mundo 

FIFA 2014, desta vez na defesa do Estádio Beira-Rio (José Pinheiro Borba), na cidade 

de Porto Alegre – RS; e, mais recentemente, no ano de 2016, o emprego nos Jogos 

Olímpicos RIO 2016, nas cidades do Rio de Janeiro – RJ e Brasília – DF. 

Nas situações supracitadas de emprego recente das Viaturas Blindadas de 

Combate (VBC), estavam presentes: a dimensão humana; áreas humanizadas; a 

importância das informações, bem como a opinião pública e a mídia internacional; o 

caráter difuso das ameaças; o ambiente de interagências; novas tecnologias e o 

espaço cibernético, todos esses, fatores inseridos no ambiente operacional da Era do 

Conhecimento (BRASIL, 2014b, p 4-5).  

Fica claro, diante do emprego atual das VBC A Ae GEPARD 1A2, que a 

utilização da AAAe Blindada em Op Ng em ambientes urbanos é uma realidade e tem 

gerado demandas, atualizações e consequentes oportunidades de melhoria, seja 
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como poder de dissuasão ou como meio de pronto emprego.  

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

Diante do anteriormente exposto, formulou-se o seguinte problema de 

pesquisa: Em que medida o emprego da Viatura Blindada de Combate Antiaéreo 

GEPARD 1A2, nos Grandes Eventos, poderá agregar conhecimentos ao 

planejamento da Artilharia Antiaérea nas Operações de Não Guerra em Ambientes 

Urbanos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem por objetivo geral analisar o emprego operacional da 

VBC A Ae GEPARD 1A2 nos Grandes Eventos, no escalão seção, relatando os fatores 

positivos e negativos, bem como suas possibilidades e limitações, no intuito de 

agregar conhecimentos sobre o emprego da Artilharia Antiaérea nas Op Ng. 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral apresentado, foram 

formulados objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio 

descritivo apresentado neste estudo: 

a) apresentar a influência do Brasil no cenário mundial e o aumento das 

ameaças devido à projeção gerada pelos Grandes Eventos; 

b) conceituar as Operações de Não Guerra inseridas nas Operações no 

Amplo Espectro; 

c) apresentar a necessidade do emprego da AAAe em Operações Não Guerra 

ante ao caráter difuso da Ameaça Aérea da Era do Conhecimento; 

d) apresentar a VBC A Ae GEPARD 1A2, suas capacidades e limitações;  

e) descrever o emprego operacional da VBC A Ae GEPARD 1A2 nos Grandes 

Eventos recentes: Copa do Mundo FIFA – 2014 e Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 

– 2016; e 

f) concluir, apresentando os pontos positivos e negativos verificados durante 

o emprego da VBC A Ae GEPARD 1A2 nos Grandes Eventos, apontando 

oportunidades de melhoria, visando o aprimoramento do emprego da Artilharia 

Antiaérea em Operações de Não Guerra. 
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1.3 HIPÓTESES 

 
Diante dos objetivos apresentados e visando atingi-los, foram formuladas 

hipóteses de estudo na busca da solução do problema em questão. As questões 

relativas à legalidade do emprego, capacitação técnica do pessoal e efetivo foram 

deixadas em segundo plano. As hipóteses elaboradas são as seguintes: 

- H1 – o emprego da VBC A Ae GEPARD 1A2 nos Grandes Eventos agrega 

conhecimentos ao planejamento da AAAe em Operações de Não Guerra; e 

- H0 – o emprego da VBC A Ae GEPARD 1A2 nos Grandes Eventos não 

agrega conhecimentos ao planejamento da AAAe em Operações de Não Guerra. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Os Grandes Eventos realizados no país nos últimos anos são a origem das 

primeiras experiências do emprego da Artilharia Antiaérea Blindada brasileira em 

Operações de Não Guerra em ambiente urbano, além de serem, até o momento, as 

primeiras e únicas operações de emprego real da VBC A Ae GEPARD 1A2 no Brasil. 

Atualmente, a diversidade de ameaças aéreas, a facilidade de acesso à 

tecnologia de SARP pela população civil e a visibilidade que os Grandes Eventos 

conferem ao país, aliados à opinião pública e à presença da mídia internacional, 

remetem à necessidade de garantia da segurança do EAB e o consequente emprego 

da Artilharia Antiaérea em Op Ng. 

O emprego das VBC A Ae GEPARD 1A2 nos Grandes Eventos visa, 

juntamente com outros meios de Defesa Antiaérea e com os meios de Defesa Aérea, 

garantir a Defesa Aeroespacial e fazer frente a diversos tipos de ameaças, através da 

dissuasão ou até mesmo do combate antiaéreo real, se for o caso, para garantir a 

segurança da dimensão humana e das áreas urbanas. 

A expertise adquirida nestas operações levanta questões operacionais, 

logísticas, de segurança e de pessoal que podem balizar, bem como servir de fonte 

de dados para futuros planejamentos de Operações Antiaéreas de Não Guerra, com 

o emprego da VBC A Ae GEPARD.  

A importância dada à AAAe na modernização das FFAA prioriza o emprego da 

VBC A Ae GEPARD 1A2 nas operações de DA Ae desenvolvidas no Brasil 

atualmente, inclusive no que diz respeito à descentralização de recursos financeiros 
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e preparação de recursos humanos para esses fins. Sendo assim, o presente trabalho 

justifica-se ao promover uma discussão embasada em manuais doutrinários e 

técnicos, planejamentos, relatórios, regulamentos e experiências adquiridas a respeito 

de um tema extremamente atual e de suma importância para o emprego da AAAe em 

ambientes urbanos, apresentando, com embasamento científico, oportunidades de 

melhoria para futuros planejamentos de DA Ae em Op Ng. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

No intuito de pesquisar fontes e dados relevantes para solucionar o problema 

em questão, através de uma discussão profícua e metodológica sobre o assunto, o 

presente estudo busca, primeiramente, fazer uma apresentação da influência 

brasileira no Sistema Internacional (conjunto de Estados Independentes e organismos 

internacionais que se relacionam no cenário mundial) (JACKSON e SORENSEN, 

2006, p.20) e como a atuação do Brasil pode “atrair” ameaças aéreas durante os 

Grandes Eventos. Em um segundo momento, busca conceituar as Operações de Não 

Guerra, que enquadram os Grandes Eventos numa situação de Operações de Apoio 

aos Órgãos Governamentais. E, por fim, apresentar as características técnicas e a 

importância do emprego da VBC A Ae GEPARD 1A2 nos Grandes Eventos realizados 

no país 2014 e 2016. 

 

2.1 A INFLUÊNCIA DO BRASIL NO SISTEMA INTERNACIONAL  

 

O cenário mundial atual apresenta-se de maneira multipolar e globalizada. O 

fenômeno de internacionalização das fronteiras tornou-se uma realidade onde o 

tráfego de pessoas, produtos, moedas e informações é constante e de grandes 

proporções (SARAIVA, 2001, p. 151). A tecnologia da informação, a cibernética e as 

telecomunicações quebraram quaisquer barreiras físicas existentes, permitindo que 

as relações interpessoais, políticas e socioeconômicas se projetem muito além das 

barreiras territoriais e temporais (BRASIL, 2014b, p. 2-1). 

Esse contexto multipolarizado e dinâmico não admite somente os Estados 

Soberanos como atores únicos e detentores do poder e das decisões, como 

vislumbravam os Realistas do início do Séc. XX (CERVO, 2001, p. 182). Nos dias de 

hoje, é nítido que o Sistema Internacional é recheado de atores, tais como: 

multinacionais, organismos internacionais, organizações civis governamentais e não 

governamentais, instituições econômicas e fundos monetários, instituições políticas, 

grupos étnicos e religiosos, blocos econômicos regionais, dentre outros tantos, 

inclusive organismos internacionais ilegais. Todos estes atuam juntamente com os 

Estados e protagonizam as relações de poder do cenário mundial atual. 

A diversidade de atores que influenciam as questões internacionais aumenta a 

necessidade de cooperação, interdependência e diplomacia, pois os interesses 
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econômicos se sobressaem aos desejos imperialistas e bélicos de outrora. Longe de 

estar extinto, o ímpeto belicoso depende de muitos outros fatores e atores, para que 

seja colocado em prática. 

Toda essa multipolaridade teve seu início com o fim da antiga União Soviética, 

e com a icônica queda do Muro de Berlim (VIGEVANI, 1989, p.2). No pós-Segunda 

Guerra Mundial, os dois grandes blocos mundiais, o capitalista e o socialista, liderados 

pelos Estados Unidos e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

respectivamente, protagonizaram a bipolarização no Sistema Internacional. 

A tensão militar de um novo confronto e as divergências políticas e ideológicas 

marcaram todo o período da Guerra Fria, onde o inimigo era identificável e os partidos 

bem definidos. Logo após a queda do Muro de Berlim, ainda com o mundo 

bipolarizado se desconstruindo, Miyamoto (1991) prevê de maneira otimista a 

transformação do sistema:  

 

O fim da luta ideológica sepultando o clima de guerra fria, que foi uma 
característica marcante durante várias décadas no relacionamento entre as 
duas superpotências, pode significar o início de uma nova era, em que a visão 
de conflito seja abandonada e a perspectiva de cooperação e de aumento de 
grau de confiança seja incrementada. Pelo menos a nível de grandes 
potências (MIYAMOTO, 1991). 
 

O fim do século XX foi marcado por transformações. Mesmo com a chegada do 

século XXI e da Era do Conhecimento, onde o fluxo de informações é incontrolável e 

imensurável, os Estados não perderam sua soberania. Porém, estão aprendendo a 

lidar com todos os diversos atores supracitados e tantos outros que se inter-

relacionam no Sistema Internacional (GUIMARÃES, 2013, p. 23 a 41). 

Diante da extinção da bipolarização, outras grandes potências surgiram e, junto 

delas, potências regionais e blocos econômicos que influenciam dentro de suas 

regiões. Essa transformação política, econômica e ideológica fez com que países 

como o Brasil aumentassem sua influência no cenário mundial. (SARAIVA, 2001). 

As dimensões territoriais continentais, somadas as suas inúmeras riquezas e 

capacidade produtiva, fazem do Brasil uma liderança regional natural (GUIMARÃES, 

2013, p. 13). Seu vasto litoral, sua produção de petróleo (pré-sal), jazidas de minério, 

a Amazônia, sua fronteira terrestre com quase todos os países vizinhos, a maior 

reserva de água doce do planeta e diversos outros predicados o tornam visível no 

cenário mundial (SOUSA, 2002, P.19). 

Além de suas riquezas naturais, a influência brasileira é difundida por sua 
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grande economia, seu Produto Interno Bruto – PIB, seu poder político, sua presença 

e atuação na Organização das Nações Unidas – ONU, seu poder militar e a expansão 

da sua cultura. Influência esta que tem crescido nos últimos anos: 

 

 [...] o cenário internacional experimentou modificações, aceleradas pela crise 
financeira e econômica de 2008, que estão trazendo ajustes e alterações nas 
tendências da globalização e do mercado. São exemplos dessas 
modificações a gradual transferência do eixo econômico e político do 
Atlântico para o Pacífico com a emergência da Ásia sob a liderança da China, 
novo motor do reordenamento produtivo global [...] a multipolaridade dos 
centros de poder econômico e político, tendo como elemento principal o maior 
peso dos países emergentes como, em especial, a China, a Rússia, a Índia e 
o Brasil (BARBOSA, 2016). 
 

Seu caráter diplomático também é fator de influência no cenário mundial, de 
acordo com SOUSA (2008): 

 

O Brasil, enquanto potência emergente do Sul, está assumindo um papel 
cada vez mais importante no cenário internacional em geral e no âmbito da 
segurança em particular. Sua posição híbrida entre o Norte e o Sul, sua 
preferência pela diplomacia e a negociação na solução de conflitos e seu 
apoio ao multilateralismo são os fatores-chave que determinam seu papel no 
sistema internacional. 

 

Diante da pluralidade atual, do crescimento das relações dos atores 

internacionais, aliado ao advento da tecnologia, e do vasto fluxo de informações, o 

Brasil tem se destacado e atua no Sistema Internacional como uma potência 

emergente, participante do BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ser 

considerado uma potência emergente traz visibilidade e oportunidades ao país, bem 

como responsabilidades e novos objetivos que devem ser buscados e atingidos para 

que o Brasil atue efetivamente como ente influente ante as relações internacionais. 

A sociedade internacional, as organizações, as empresas e os governos 

reconhecem a influência e poder brasileiros, seja por sua dimensão e capacidades, 

seja por sua economia, política ou influência cultural. Atuar nesse sistema globalizado, 

informacional, multipolar e transfronteiriço traz desafios tão grandes quanto 

diretamente proporcional é o tamanho e as potencialidades do Brasil (GUIMARÃES, 

2013, p. 14 e 15).  

 

2.1.1 O crescimento econômico brasileiro do final do século XX ao início do 

século XXI 

 

A economia e o crescimento brasileiros passaram por várias fases desde a 
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exploração colonial até os dias de hoje. Após a II Guerra Mundial, o Brasil realmente 

iniciou sua transformação através de um processo de industrialização viabilizado pelo 

PLANO DE METAS de Juscelino Kubitschek. O plano é considerado o ápice da 

industrialização e solidificação da indústria no país (MIRANDA, PEREIRA, SILVA e 

FERREIRA, 2009, p.6).  

Porém de 1964 a 1980, durante o Período Militar, o país obteve seu maior 

crescimento econômico, com taxas anuais elevadas, de 6,5% de média anual durante 

todo o período (BIELSCHOWSK e MUSSI, 2005), chegando a atingir mais de 10% em 

alguns anos (MIRANDA, PEREIRA, SILVA e FERREIRA, 2009, p.7). O crescimento 

elevado e o desenvolvimento industrial e urbano tornaram o período conhecido como 

Milagre Econômico (FARIA, 2002). O país experimentou o crescimento, a 

consolidação da industrialização, a construção de grandes usinas hidrelétricas, a 

construção das usinas nucleares de Angra, além de outras grandes obras 

(CARNEIRO, 2012). 

A crise mundial do Petróleo na década de 70 também trouxe seus reflexos. O 

ciclo expansionista brasileiro sofreu com a situação externa desfavorável e o 

crescimento foi seguido de grande endividamento externo e inflação com média de 

20% ao ano (FARIA, 2002, p.36). A década de 80 apresentou uma diminuição do 

crescimento e situação externa desfavorável, tanto que a crise econômica ficou 

conhecida como “A Década Perdida” (BACHA e BONELLI, 2001, P.5). 

Todavia, a década de 90 se iniciou com a ruptura da bipolarização do Sistema 

Internacional e a consequente abertura dos mercados, as quais trouxeram uma nova 

onda de desenvolvimento internacional, reestruturando a economia mundial e 

trazendo os primeiros traços do que é conhecido hoje como globalização (ALMEIDA, 

2009). 

A abertura comercial deu início à transformação brasileira nos anos 90, com a 

liberdade comercial e a evolução da indústria e das relações comerciais. Disse VEIGA:  

 

É indiscutível o papel central da liberalização comercial como fator 
condicionante da evolução por que passou a indústria brasileira nos anos 90. 
Genericamente, ela contribuiu de forma direta para moldar um ambiente de 
negócios caracterizado por um grau de contestabilidade dos mercados muito 
superior àquele vigente durante as décadas anteriores, tornando a busca de 
aumentos de produtividade e de competitividade um objetivo central das 
estratégias empresariais. Além disto, a liberalização comercial constituiu uma 
pré-condição essencial para a drástica redução dos níveis de inflação, 
posterior a julho de 1994 (1999, p. 1) 
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AVERBUG (2007) também retrata a abertura do mercado: 
 

Depois, entre 1988 e 1993, realizou-se amplo processo de liberalização 
comercial no qual se concedeu maior transparência à estrutura de proteção, 
eliminaram-se as principais barreiras não-tarifárias e reduziram-se 
gradativamente o nível e o grau de proteção da indústria local. 
  

O início da década de 90 trouxe consigo, além do fim da Guerra Fria, a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, o que demonstra a real transformação 

do Sistema Internacional e seus reflexos na economia e na sociedade: 

 

O próprio tratamento do tema na Constituição brasileira de 1988 reflete a 
evolução do quadro mundial desde 1945, quando ganharam prevalência 
temas como a autodeterminação, a cooperação, a integração dos países em 
vias de desenvolvimento frente aos desenvolvidos e a paz. Isso fica claro no 
enunciado dos princípios que doravante regerão a matéria, no artigo 4º da 
Constituição: "I independência nacional; II prevalência dos direitos humanos; 
III autodeterminação dos povos; IV não intervenção; V igualdades entre os 
Estados; VI defesa da paz; VII solução pacífica dos conflitos; VIII repúdio ao 
terrorismo e ao racismo; IX cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade; X concessão de asilo político; Parágrafo único: A República 
Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e 
cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 
comunidade latino-americana de nações (VIGEVANI, 1989, p.1). 

 

Toda essa perspectiva de abertura teve o desprazer de caminhar lado a lado 

com a “Recessão Collor” que culminou em um impeachment presidencial em 1992, 

marcando um período de crise de 1980 a 1991 (BACHA e BONELLI, 2001, p.3). 

Entretanto, houve uma recuperação do crescimento com a criação do Plano Real 

1993-94, que permitiu que a economia brasileira voltasse a dar sinais de crescimento 

com a estabilização da inflação, melhora nos índices sociais, aumento no PIB e a 

consolidação do plano econômico. Tais medidas fizeram com que a moeda fosse 

competitiva no mercado internacional.  

Inicia-se, então, o “governo Lula”, que se aproveitou da continuidade e do 

sucesso do Plano Real criado por Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, seu 

Ministro da Fazenda (BARBOSA, 2016). Nesse período, o país vivenciou um 

crescimento em sua projeção no cenário mundial. Internamente, mesmo face à graves 

problemas sociais, houve um certo incremento econômico na vida da classe média, 

corroborando com o crescimento da economia e dos indicadores econômicos e sociais 

(GUIMARÃES, 2013, p. 13 e 14). 

Nesse período, o país experimentou uma certa estabilidade política e a 

crescente influência de sua economia no mercado internacional. Também assimilou o 
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avassalador efeito da Tecnologia da Informação e da democratização da Internet e 

demais meios de comunicação, permitindo que os mais variados setores sociais 

rompessem as fronteiras mundiais através da comunicação. Ainda face à estabilidade 

e crescimento econômico vivido desde os últimos anos do século XX, o brasileiro 

passou a explorar os mais variados destinos turísticos mundiais, ganhando 

visibilidade, somando experiências culturais e injetando recursos no turismo interno e 

externo, o que também colaborou com a melhora dos indicadores econômicos.  

Após esse período “estável”, o “governo Dilma Rousseff” trouxe consigo um 

vexatório desempenho na política internacional, bem como crises internas, aceleradas 

pela crise Europeia e a crise econômica Internacional, pelas quais o país havia 

passado “ileso” em idos de 2008 a 2010. Graves problemas de corrupção, assumidos 

do governo anterior, aumento da inflação e aumento da taxa de juros, após forçada 

política de créditos à classe média, culminaram em seu impeachment no ano de 2016, 

encerrando um ciclo (BARBOSA, 2016). 

Mesmo permeado de crises, o país teve grande visibilidade internacional, não 

só pela sua economia, que se manteve forte ante às crises internacionais, mas 

também pelos Grandes Eventos Internacionais realizados no país de 2012 a 2016, e 

pelas Missões de Paz da ONU, nas quais o país teve grande participação, 

demonstrando sua capacidade militar e influência no cenário mundial. 

Mesmo diante desse panorama de crise da década atual, o crescimento 

experimentado pelo Brasil nos períodos detalhados anteriormente ainda reflete na 

grandeza da economia e no PIB do país, que chegou a ser o 6º maior do mundo em 

2011. Atualmente, ocupa a 9º posição mundial (ALVES, 2016), de acordo com o 

Relatório Anual do FMI, World Economy Outlook (WEO) October 2016. 

Grande parte da visibilidade do país deu-se pelo crescimento de sua economia 

de 1990 a 2012, apresentando números expressivos em volume de exportação, 

comercialização, produção e PIB, colocando o país entre as dez maiores economias 

do mundo e entre as cinco maiores potências emergentes do Sistema internacional 

(GUIMARÃES, 2013, p.26).  
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 FIGURA 1 – Os 13 maiores PIB do mundo em 2016. 
 Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI), visitado em 21/01/2017 
 http://www.imf.org/external/datamapper/index.php. 

 

A nona economia mundial (FMI, 2015) de um país continental jamais passará 

despercebida no Sistema Internacional. As potencialidades do país permitem que sua 

influência aumente, desde que alicerçadas em uma gestão eficaz e objetivos 

adequados. Apesar de inúmeras dificuldades e problemas, ante à crise econômica e 

política das últimas décadas, avanços foram alcançados, além do crescimento como 

potência emergente. A grandeza do país auxiliará para que ele reassuma índices de 

crescimento dignos de sua liderança regional e mundial.  

 

2.1.2 Brasil: um gigante regional 

 

A liderança brasileira pode ser entendida, segundo Carvalho e Gonçalves 

(2016), por um conjunto de aspectos, que envolvem: 

 

(i) a liderança cooperativa, consensual e empreendedora, que salienta a 
capacidade da potência regional de criar consensos e investir em uma 
relação cooperativa com seus vizinhos, seja através da ativa participação em 
organizações regionais, da proposição de criação de instituições ou de atitude 
conciliadora em crises regionais; (ii) a liderança normativa e intelectual, que 
se reflete na capacidade da potência regional de projetar ideias e valores que 
influenciam a região e sustentam o projeto regional; (iii) a liderança estrutural 
e distributiva, que implica um papel de paymaster do país, em que sua 
liderança se reflete na posse e utilização dos recursos materiais, através da 
provisão de bens públicos, sejam esses a estabilidade regional, a 
infraestrutura da região ou os custos econômicos da cooperação (p. 5). 

 

A liderança política e econômica regional do Brasil passa então a ser deliberada 

perante as conjecturas apresentadas, assumindo um papel ativo nas conquistas 
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materiais da região, bem como na proposição de ideias para benefício comum e 

perceptível influência diplomática no fechamento de acordos e resolução de crises, 

segunda Saraiva (2001, p. 164) e Guimarães (2013, p.15 e 124). Dito isso, faz-se 

crucial avaliar a capacidade material do Brasil como potência regional na América do 

Sul e elevado grau de importância na América Latina. 

O Brasil é o maior país em área territorial da América do Sul, 

com 8.515.767,049 km2 (IBGE, 2016) e o quinto maior do mundo. O país faz fronteira 

ao sul com o Uruguai; a sudoeste com o Paraguai e Argentina; a oeste com o Peru; a 

noroeste, com a Colômbia; e, ao norte, com o Suriname, a Guiana, a Venezuela e a 

Guiana Francesa (GUIMARÃES, 2013, p. 13).  

Mais do que a extensão territorial e mesmo com a recente crise econômica que 

o país enfrenta desde meados de 2015, o Produto Interno Bruto (PIB) 1, no ano de 

2015, fechou em 1,8 trilhões de dólares (FMI, 2015). A população brasileira 

corresponde quase a 50% do montante populacional da América do Sul (IBGE, 2016) 

e, além do capital humano, o país tem o maior PIB regional e recursos naturais 

abundantes como florestas, grandes rios, petróleo, gás natural, minérios, 

biodiversidade e terras para cultivo. 

Naturalmente já configurado como uma potência regional, o Brasil somente 

assumiu uma posição cooperativa com os países vizinhos na década de 1980, e a 

criação do Mercado Comum do Sul (Mercosul), em 1991, ratificou os esforços dos 

países sul-americanos em torno do bloco regional. De acordo com o Art 1º do Tratado 

de Assunção (1991), que estabeleceu os termos para a criação do Mercosul, este 

prevê livre circulação de bens, serviços e fatores de produção; estabelecimento de 

uma tarifa externa comum e adoção de uma política comercial conjunta em relação a 

terceiros; coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre as partes e 

compromisso dos Estados Parte em harmonizar a legislação nas áreas pertinentes 

para fortalecer o processo de integração (SARAIVA, 2010, p. 164 e 165). 

Os esforços brasileiros em torno dos objetivos primordiais do Mercosul variam 

conforme o Governo eleito, mas é incontestável a posição de liderança exercida pelo 

Brasil na América do Sul. Um dos aspectos que caracteriza uma potência regional e 

fortalece sua posição enquanto tal é o reconhecimento dos vizinhos a respeito da 

posição de liderança regional. E o Brasil, seguindo esse pressuposto, foi decisivo na 

                                                           
1 Os indicadores de demografia/geografia e economia foram extraídos do Banco Mundial; os dados apresentados são 

referentes ao ano de 2015, último ano com dados publicados pelo Banco Mundial, até o momento. 



32 

 

 

 

resolução de crises como a do combate às FARC (Forças Armadas Revolucionárias 

da Colômbia) na Colômbia, em 2008, bem como na criação e avanço da Unasul (União 

das Nações Sul-americanas), que reúne representantes de 12 países da região em 

prol da coordenação política, social e econômica (CARVALHO E GONÇALVES, 2016, 

p.224, apud NOLTE, 2011). 

O aumento da internacionalização do capital nacional e o crescimento e 

internacionalização das empresas nacionais dos setores de energia e infraestrutura 

também são indicativos da relevância do Brasil como líder regional (NEL; STEPHEN, 

2010). De acordo com dados do 11º Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2016 

e do Ranking de Internacionalização de Franquias Brasileiras, compilados pela 

Fundação Dom Cabral, o aumento de quase 20% no índice médio de 

internacionalização das multinacionais brasileiras é um fato inédito desde o início da 

compilação do estudo. O índice passou de 21,4% em 2014, para 26,1% em 2015 

(FDC, 2016).   

Este último, aliado ao movimento e influência econômica, tanto em época de 

desenvolvimento, quanto de crise, é um dos fatores que atrai os olhares das grandes 

potências e blocos mundiais para o Brasil. O fato da maior abertura nas tratativas com 

os Estados Unidos a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso e a criação do 

Plano Real, em 1995, (SARAIVA, 2001, p. 165) originou a constante vigilância da 

potência mundial a respeito dos movimentos econômicos e políticos do País no 

continente, que hoje assume papel relevante junto à Organização das Nações Unidas; 

integra o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que reúne os principais 

países emergentes do globo (GUIMARÃES, 2013, p. 124). 

 

2.1.3 Os Grandes Eventos no Brasil: projeção internacional X ameaças 

 

Primeiramente cabe ressaltar que, diante dos diversos atores do Sistema 

Internacional, o mundo vive uma gama de conflitos políticos, militares, econômicos, 

étnicos ou religiosos que fomentam o surgimento de novas ameaças (BRITO, 2010). 

O Brasil, como parte integrante do Sistema Internacional e economia extremamente 

relevante no mercado (VERGARA, 2011), bem como liderança e potência regional na 

América do Sul, não está isento ou imune a este quadro.  

O grande potencial econômico, social e político brasileiro fez com que os 

olhares do mundo se voltassem para suas ações e, nesse contexto, foram realizados 
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os Grandes Eventos no país, segundo o Presidente da República Michel Temer, em 

seu artigo: Construindo a nossa Paz2.  

A candidatura do Brasil para sediar esses eventos teve como objetivos: 

visibilidade, geração e atração de investimentos e recursos, e projeção internacional. 

O Espaço Aéreo Brasileiro, com sua amplitude continental, poderia vir a ser palco de 

vetores que atentassem contra a Soberania Nacional e, nesse sentido, sua defesa e 

proteção tornaram-se imprescindíveis durante os Grandes Eventos, principalmente 

em relação às cidades-sede. De acordo com a Estratégia Nacional de Defesa – END 

(2012, p. 28), a manutenção do controle do espaço aéreo é objetivo setorial prioritário. 

Não é intenção desse trabalho analisar o legado dos Grandes Eventos para o 

país, mas é fato que a realização desses buscou angariar investimentos e recursos 

para o Brasil. Segundo Ferreira (2014, p. 10), os Grandes Eventos esportivos têm a 

capacidade de unir o aceite popular, movido pela paixão desportiva, com a 

necessidade de requalificação de obras e urbanismo.   

No livro “Brasil em Jogo: o que fica da Copa e das Olimpíadas?”, Ferreira (2014, 

p. 14) afirma que os países em ascensão no mercado econômico internacional se 

utilizam dos Grandes Eventos como vitrine para o seu “sucesso” econômico. E relata 

o seguinte:  

 

O caso da China é sintomático: com investimentos de mais US$ 40 bilhões 
para promover os Jogos Olímpicos, firmou sua imagem de grande potência 
internacional. No Brasil, o empenho do presidente Lula para a candidatura 
para Copa e as Olimpíadas diz muito sobre o papel estratégico desses 
eventos para a imagem de um país. Trata-se de posicionar-se no capitalismo 
financeiro global como um “bom lugar para investimentos” (FERREIRA, 2014, 
p. 14). 
 

O Brasil, como país emergente, de dimensões continentais, teve como 

oportunidade, através da realização dos jogos, a aceleração do desenvolvimento de 

infraestruturas, necessárias aos eventos e, ao mesmo tempo, necessárias ao 

crescimento do país, e a ampliação de políticas públicas (FERNANDES, 2014, p. 73). 

Para o Rio de Janeiro, por exemplo, os Jogos Olímpicos permitiram a revitalização de 

áreas degradadas, como o “Porto Maravilha”, além de investimentos na Barra da 

Tijuca, em Deodoro e obras de mobilidade urbana (FERNANDES, 2014, p. 77).   

                                                           
2 Artigo “Construindo a nossa Paz”, publicado no Portal do Palácio do Planalto, 
http://www2.planalto.gov.br/acompanheplanalto/noticias/2016/07/artigo-do–presidente-em-exercicio-
michel-temer-construindo-a-nossa-paz. Acesso em: em 05 de Agosto de 2016. 
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Segundo Fernandes (2014, p. 78), instituições privadas estimam que, até o ano 

de 2019, o país agregará R$ 183 bilhões ao PIB, por intermédio dos investimentos 

feitos durante a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. 

Nesse panorama, os investimentos e obras de infraestrutura não são os únicos 

fatores atrelados aos eventos. É possível associar também o conceito de “Soft Power”. 

Como fora dito, havia o interesse de promover a imagem do país no Sistema 

Internacional. O conceito de “Poder Brando” ou “Soft Power” foi apresentado ao 

mundo por Joseph Nye, em 1991, e trata de atingir objetivos sem o uso da coerção, 

mas sim com a atração, ou seja, compactuar com os valores de outrem, mesmo que 

não haja uma ameaça coercitiva. Essa atração, ou esse “Soft Power”, é conquistado 

através da difusão da cultura, ideais e políticas (NYE, 2004).  

O governo brasileiro, mais especificamente no governo Lula, utilizou-se das 

candidaturas junto aos comitês desportivos e do planejamento para a execução dos 

Grandes Eventos, para expandir a imagem do Brasil como país emergente, atraindo 

a atenção e o apoio do Sistema Internacional, valendo-se do conceito de “Soft Power” 

(FERREIRA, 2016).  

Variáveis como a atração de investimentos e recursos, a prospecção ante a 

mídia internacional, a projeção mundial através da divulgação da cultura brasileira 

(Soft Power) e a efetiva realização dos jogos favorecem à atração de ameaças à 

soberania do país. A ampliação da divulgação e das características positivas do país, 

como potência emergente, gera reflexos para a Defesa, seja do território nacional, do 

litoral, como do Espaço Aéreo Brasileiro. 

Segundo Vergara (2011), os recentes eventos estão intimamente ligados às 

novas ameaças do combate de 4ª Geração, e a recente projeção do país exige a 

capacidade de garantir segurança face a tais ameaças. De acordo com a Agência 

Brasileira de Inteligência (ABIN), por intermédio de seu diretor-geral Wilson Roberto  

Trezza3, relatórios demonstraram um aumento no nível de ameaças ligadas ao 

terror, no período anterior aos Jogos Olímpicos, tanto no que diz respeito a ataques 

em países estrangeiros, quanto ao aumento no número de adeptos à ideologia do 

Estado Islâmico no interior do Brasil. 

Diante do exposto, percebe-se a estreita relação entre a projeção internacional 

                                                           
3 Matéria: O BRASIL ESTÁ PREPARADO PARA ENFRENTAR A AMEAÇA DO TERRORISMO NOS 

JOGOS OLÍMPICOS, publicada em: http://www.abin.gov.br/brasil-esta-preparado-para-enfrentar-a-ameaca-do-

terrorismo-nos-jogos-olimpicos-afirma -diretor-geral-da-abin/. Acesso em: 28 de fevereiro de 2017. 
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obtida pelo Brasil através dos Grandes Eventos e a “vasta possibilidade em termos de 

ameaças aéreas às quais a DA Ae deve estar preparada para se contrapor” 

(BARBOSA, 2015b, p.50).  

Face a esse cenário, a presente pesquisa passará a abordar os conceitos de 

Operações de Não Guerra e de Ambiente Urbano, propiciando um encadeamento 

lógico, juntamente com a projeção internacional do país e a atração de ameaças, para 

a análise do emprego da VBC GEPARD na DA Ae dos Grandes Eventos. 

 

2.2 OPERAÇÕES DE NÃO GUERRA 

 

A mudança no Sistema Internacional de um mundo bipolar para um panorama 

multipolar, somado ao advento tecnológico, incrementa, naturalmente, a evolução dos 

conflitos armados, sem um equilíbrio entre potências, surgindo novos conflitos 

(GUIMARÃES, 2013, p. 151). 

As operações convencionais, onde forças militares regulares, convencionais e 

com objetivos bem estabelecidos se contrapunham em um ambiente operacional 

definido fisicamente pelo terreno, deixou de ser a via de regra ou a única forma 

conhecida de operação e passou a dividir com outros tipos de operações o espectro 

dos conflitos, inclusive com aquelas pautadas pelo uso controlado da força e do poder 

militar (BRASIL, 2014a). 

O Manual de Operações EB20-MF-10.103 define Operação de Não Guerra 

como a “Operação em que as Forças Armadas, embora fazendo uso do Poder Militar, 

são empregadas em tarefas que não envolvam o combate propriamente dito, exceto 

em circunstâncias especiais, em que esse poder é usado de forma limitada” (BRASIL, 

2014a, p. 2-9).  

Logo, as Operações Não Guerra – (Op Ng) - são operações militares nas quais 

não se encontram duas forças regulares constituídas, combatendo frente à frente. 

Além disso, o país ou território no qual as operações se desencadeiam encontra-se 

em uma situação de normalidade e de paz, com todos os seus poderes e instituições 

atuando perfeitamente (SANTOS, 2008).  

  O Manual de Campanha C 44-1 Missão e Organização da Artilharia Antiaérea 

também retrata esse conceito: “Define-se como Operações de Não Guerra (Op Ng) a 

Op em que as FFAA, embora fazendo uso do Poder Militar, são empregadas em 
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tarefas que não envolvam o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias 

especiais” (BRASIL, 2011, p. 6-30). 

Carneiro (2012, p. 41) traduz o conceito da seguinte forma: “Qualquer operação 

militar que não possua um combate convencional com um inimigo e um oponente ou 

uma força ofensiva contra uma força defensiva, e que vise garantir a paz e a ordem 

vigente, é uma Operação de Não Guerra”.  

 Com uma visão mais ampla, as Op Ng são operações para resolução de 

conflitos e promoção da paz, o que não se via nos combates convencionais, bem como 

com controle e utilização ponderada do poder militar: 

 

O foco das Operações de Não-Guerra é a resolução de conflitos, promoção 
da paz, e apoio às autoridades civis em resposta às crises internas, ou seja, 
impedimento do conflito propriamente dito através da prevenção, antecipação 
e da limitação dos atos hostis. Porém, mesmo que essas operações, 
normalmente, não envolvam o combate, as forças militares devem sempre 
estar em condições de serem empregadas e reagir às mudanças de situações 
(BRITO, 2010, p. 17). 

  

Em contrapartida, as Operações Militares de Guerra têm por definição a 

expressão máxima do Poder Militar, o uso da força e da violência, sendo aplicadas 

por uma instituição regular através do emprego pleno de suas capacidades e de suas 

organizações operativas ou até mesmo na ameaça de uso dessa foça ou de violência, 

utilizando-se dos princípios da arte da guerra (BRASIL, 2014a, p. 2-9). É a guerra 

como a conhecemos. 

  A busca pelo poder é uma das fontes geradoras de conflitos. Mesmo ante o 

surgimento das Op Ng, as guerras continuarão existindo, como ainda existem nos dias 

de hoje. Com a globalização, a tecnologia da informação e com as mudanças nas 

estruturas sociais e políticas, todas as nações, sem exceção, enfrentam situações de 

crise e conflitos dos mais diversos, alterando a ordem constituída e desequilibrando a 

paz (CARNEIRO, 2012, p. 41). 

Diante da diversidade de operações e ameaças não convencionais, foram 

desenvolvidas técnicas e doutrinas nas quais o poder militar é empregado de forma 

controlada, ou para dissuasão, visando manter a paz e a ordem vigente. Segundo 

Freitas (2009, p.2) a condução das Op Ng possui conceito e princípios diferentes dos 

princípios da guerra tradicional, sendo estes: legitimidade, credibilidade, 

reversibilidade, adaptabilidade, multinacionalidade e imparcialidade. 

Portanto, as Op Ng buscam a manutenção da ordem e da paz vigentes, de 
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forma dissuasória ou com o emprego limitado da força, pautadas na legitimidade do 

emprego do Poder Militar e na credibilidade ante a sociedade. Todos esses conceitos 

e fatores supracitados traduzem a necessidade de adaptação e atualização do Estado 

e suas forças militares para emprego nas Operações de Não Guerra.  

 

2.2.1 As Operações de Não Guerra no contexto Internacional 

 

O conceito de Operações de Não Guerra é utilizado e empregado em diversos 

países, principalmente no mundo ocidental, e está em voga devido à diversidade de 

conflitos e formas de violência enfrentados pelos Estados atualmente. Não é intenção 

deste trabalho esgotar as vertentes do conceito de Op Ng nos países ocidentais, até 

porque não seria exequível, mas sim, através de conceitos de países amigos, 

corroborar com a doutrina vigente e o conceito utilizado nos dias de hoje pelo Exército 

Brasileiro. 

Nesse contexto, A. Pissolito (2014) traduz a visão argentina sobre Las 

Operaciones distintas a la Guerra, dentro do panorama atual dos conflitos. Segundo 

ele, os conflitos modernos abandonaram o caráter previsto nas doutrinas de guerra 

de Carl Von Clausewitz, onde as forças armadas estatais enfrentam outras forças 

similares através de uma guerra convencional. 

 

Pelo contrário, assistimos a uma proliferação de atores não estatais, alguns 
de caráter positivo (ONG, organismos regionais, organizações humanitárias, 
etc.) e outras de caráter negativo (gangues criminosas, organizações 
terroristas, etc.) e que interferem tanto na solução como na produção dos 
conflitos (2014, p. 19, tradução nossa). 

 

Ainda segundo A. Pissolito (2014, p. 20, tradução nossa), algumas forças 

militares a serviço do Estado acompanharam a evolução dos conflitos e tornaram-se 

capazes de atuar contra um amplo espectro de operações, buscando solucionar uma 

gama de problemas além da guerra convencional. Assim, melhoraram suas 

capacidades de administrar níveis de violências ou até mesmo executar operações 

em que a violência não é necessária. 

Dentro desse mesmo viés, Oviedo Arriagada (2015) traduz, em seu artigo — 

Capacidades al Servicio de la Defensa, la Seguridad y el Desarollo Nacional 

(Capacidades ao Serviço da Defesa, Segurança e Desenvolvimento Nacional) — os 
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conceitos e doutrina vigentes no Manual de Doutrina Operacional do Exército Chileno:  

 

[...] a doutrina operacional entende por Operações de Não Guerra em 
território nacional todas as ações militares imediatas cujo propósito é “apoiar 
a reabilitação e a reconstrução, priorizando as condições básicas de vida das 
pessoas, zonas afetadas e recuperação de dano estrutural em consequência 
de desastres naturais ou provocados pelo homem, que superam as 
capacidades das autoridades encarregadas dentro do território nacional” 
(p.17, tradução nossa). 

 

Observa-se, através do conceito chileno, que as Op Ng vão muito além do 

emprego da violência e que as forças armadas atuam em prol das instituições estatais 

e sociais, visando a segurança e o bem-estar da população civil. 

Oviedo Arriagada (2015, p. 22) destaca a importância do desenvolvimento do 

Exército Chileno através da inovação de processos de treinamento e desenvolvimento 

de iniciativas para ações interagências, bem como integração com os órgãos de 

segurança pública, agências civis e ONGs, para se preparar e executar corretamente 

as Op Ng. 

Todos os conceitos apresentados até aqui têm como origem o termo Military 

Operations Other Than War (MOOTW), que é o termo em inglês para Operações de 

Não Guerra. O Exército Americano, sempre na vanguarda do desenvolvimento de 

doutrina e tecnologia para as operações, apresenta, em seu Manual Joint Doctrine for 

Military Operations Other Than War, o seguinte conceito: 

 

Operações de Não Guerra focam a dissuadir da guerra, resolvendo conflitos, 
provendo a paz e auxiliando autoridades civis em resposta a crises internas. 
[...] Operações de Não Guerra podem envolver elementos, operações de 
combate e de não guerra (JOINT PUB, 1995, p. I-1, tradução nossa). 

 

Ainda de acordo com o conceito americano de MOOTW, o Joint Pub 3-0 - 

Stability, do ano de 2016, descreve, no seu Apêndice E, que as Op Ng abarcam uma 

ampla variedade de atividades onde o Elemento Militar do Poder Nacional é utilizado 

com outros propósitos além dos combates de larga escala normalmente associados à 

guerra.  O manual explicita que as Op Ng envolvem elementos militares tradicionais, 

tais como: ar, terreno, mar e o espaço, inclusive forças de operações especiais, 

juntamente com outras agências governamentais e ONGs. 

Uma característica muito latente nesses tipos de operações é o achatamento 

dos níveis decisórios, tendo em vista que as Op Ng ocorrem em situações de vigência 

dos mecanismos legais e trabalha dentro da legitimidade e credibilidade. Qualquer 
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decisão no nível tático, no menor escalão possível, pode gerar efeitos até no mais alto 

dos níveis, o político. O Joint Pub 3-0, 2016, do Exército Americano faz essa análise: 

 

Objetivos Políticos direcionam as MOOTW em todos os níveis, do estratégico 
ao tático. Uma característica essencial das MOOTW é o grau em que os 
objetivos políticos influenciam operações e táticas. Dois importantes fatores 
sobre a primazia política se destacam. Primeiro, todo pessoal militar, deve 
entender o objetivo político e o impacto potencial de ações inapropriadas [...]. 
Em segundo lugar, os comandantes devem manter-se atentos às mudanças 
não só na situação operacional, mas também aos objetivos políticos que 
podem justificar uma mudança nas operações (JOINT PUB 3-0, 2016, p. E-
2, tradução nossa). 

 

Essa característica das Op Ng demonstra a amplitude de suas ações e seu 

acesso em todos os níveis que permeiam uma operação ou as decisões em um 

conflito. O achatamento dos níveis decisórios aumenta a relevância do controle no 

emprego da força e da violência, assim como ressalta a importância da legitimidade e 

da credibilidade das operações. 

As Op Ng estão inseridas não só nas doutrinas militares, mas também no 

escopo doutrinário da Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo 

principal a manutenção da paz internacional. A ONU classifica suas atividades no 

campo da paz e da segurança internacionais em cinco categorias em operações de 

não-guerra: diplomacia preventiva, promoção da paz, manutenção da paz, 

consolidação da paz e imposição da paz. (BRASIL, 2007b, p. 16). Cabe ressaltar que, 

para a ONU, as Op Ng visam resolver conflitos ou atuar numa situação pós-conflito 

convencional. 

Fica claro, diante do exposto, que a ONU tem influência nas MOOTW ao redor 

do globo, principalmente nos países signatários, e que o controle por parte dos 

Estados, no que tange ao emprego da violência em suas operações, caminha lado a 

lado com o Direito Internacional dos Conflitos Armados – DICA. Todas essas 

características, inerentes às Op Ng, as tornam distintas das operações militares de 

guerra que cada vez mais são indesejáveis. 

Em resumo, a doutrina brasileira de Op Ng visa empregar a força de maneira 

controlada e limitada, evitando conflitos e utilizando-se do poder dissuasório, estando 

corretamente alinhada e atualizada com os conceitos e doutrinas vigentes no Sistema 

Internacional atual. Essa doutrina foi a base do emprego do Exército e da AAAe nos 

Grandes Eventos do Brasil recentemente e que será tratado por este trabalho. 
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2.2.2 Da Paz Estável à Guerra: o Espectro dos Conflitos 
 

Os graus de violência de um conflito variam desde a Paz Estável até o grau 

máximo de violência que é a Guerra: emprego máximo da violência de maneira militar 

convencional. Essa escala, que vai desde a paz até o topo da violência, é denominada 

Espectro dos Conflitos (BRASIL, 2014b, p. 4-1). Dentro desse espectro, encontra-se 

a Paz Instável, que nada mais é do que uma situação na qual a violência ocorre de 

maneira localizada e limitada.  

O Poder Político emprega a Expressão Militar do Poder Nacional, de acordo 

com a situação vigente, dentro da escala do espectro dos conflitos, ou seja, desde a 

Prevenção de Ameaças até o Gerenciamento de Crises e a Solução de Conflitos 

Armados, conforme o que prevê o manual Doutrina Militar Terrestre EB20-MF-10.102. 

Diante desse conceito, temos as Operações de Guerra, com o emprego 

máximo das capacidades operativas da F Ter e o máximo grau de violência e, no outro 

extremo, o emprego controlado da força, com ações limitadas através das Op Ng. 

Porém, atualmente, essas atividades não são necessariamente separadas ou 

excludentes. Elas podem ser simultâneas ou sucessivas, ou seja, num mesmo 

território, dentro do Espectro dos Conflitos, podem ser empregadas 

concomitantemente as Op de Guerra e as Op Ng. Tal condição é conhecida como 

Operações no Amplo Espectro. 

As Op no Amplo Espectro são o Conceito Operativo do Exército, o qual traduz 

a atuação dos elementos da F Ter, visando obter resultados decisivos nas operações, 

através da combinação das Operações Ofensivas, Defensivas, de Pacificação e de 

Apoio aos Órgãos Governamentais, de maneira simultânea ou sucessiva, gerenciando 

crises e solucionando conflitos armados, em situações de Guerra e de Op Ng. 

(BRASIL, 2014b, p. 4-4). 

Dentro desse conceito, as Op Ng enquadram-se no Espectro dos Conflitos e 

podem ser empregadas em situações de Paz Estável ou Paz Instável. Nesse contexto, 

os Grandes Eventos Internacionais, realizados no Brasil em 2014 e 2016, ocorreram 

numa situação de Paz Estável, no limite mínimo de emprego da violência, no que diz 

respeito ao espectro dos conflitos. A figura abaixo representa graficamente o espectro 

dos conflitos: 
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FIGURA 2: O Espectro dos Conflitos. 
Fonte: Manual EB20-MF-10.102. 

 

Portanto, fica evidente que as Op Ng atuam no espectro dos conflitos nos níveis 

mínimos de violência e nível máximo de negociação, além de primar pela prevalência 

da dissuasão. Caso seja necessário, e diante da evolução das ameaças, o nível de 

violência pode aumentar e as operações evoluírem para Operações de Guerra, ou 

então serem empregadas simultaneamente Op Ng e Op de Guerra (Amplo Espectro). 

Porém, os Grandes Eventos recentes foram coroados de sucesso e não houve 

uma escalada de violência ou tampouco uma deflagração de conflito, o que enquadra 

nitidamente o emprego do EB nessas atividades numa situação de Op Ng. 

 

2.2.3 Operações de Apoio a Órgãos Governamentais (OAOG) 

 

Dentre as classificações das Operações Básicas, conforme foi citado no item 

anterior, as Operações se dividem em: Ofensivas, Defensivas, de Pacificação e de 

Apoio a Órgãos Governamentais, e podem ser empregadas em qualquer ponto do 

Espectro dos Conflitos (BRASIL, 2014a, p. 4-1). 

As Operações de Guerra enquadram as Operações Ofensivas e Defensivas, 

sendo que as Op Ng são subdivididas em Operações de Pacificação e OAOG. As 

Operações de Pacificação diferem das de AOG pois ocorrem em situações de não 

normalidade, onde a ordem vigente não está plenamente estabelecida, mas há um 

ambiente de Paz Instável.  

De acordo com o manual de Operações, as definições são as seguintes:  
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As tarefas de pacificação abrangem várias ações, atividades e tarefas 
militares, em coordenação com outros vetores civis e militares. Em algumas 
situações, assemelham-se às tarefas de Apoio a Órgãos Governamentais. 
Distingue-se dessas, contudo, pelo contexto em que normalmente são 
empregadas – em função da existência de instrumentos abrangidos pelo 
Estado de Exceção, que podem ser decretados dentro do Território Nacional 
ou que constam dos diplomas específicos de mandados e resoluções de 
organismos internacionais, no exterior (BRASIL, 2014a, p. 3-8). 

 

Face à definição do manual acima citada, pode-se enquadrar as ações e 

atividades realizadas pelas Forças Armadas nos Grandes Eventos como OAOG, pois 

a ordem manteve-se estabelecida num ambiente de Paz Estável. E, nesse 

alinhamento, está a sua definição: 

 

As tarefas de apoio a órgãos governamentais compreendem o apoio 
fornecido por forças ou organizações militares do Exército, por meio da 
interação com outras agências, definido em diploma legal por autoridade 
competente, com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços 
para a consecução de objetivos ou propósitos convergentes com eficiência, 
eficácia, efetividade e menores custos e que atendam ao bem comum, 
evitando a duplicidade de ações, dispersão de recursos e a divergência de 
soluções (BRASIL, 2014a, p. 3-8). 

 

As OAOG subdividem-se nas seguintes tarefas e finalidades: 
 

TABELA 1: Formas de Apoio aos Órgãos Governamentais. 

Fonte: Manual EB20-MF-10.103. 
 
 

O Manual de Operações define, ainda: 
 

Essas tarefas podem ser efetivadas no País e/ou no exterior e contribuem 
para a garantia da Soberania Nacional, dos poderes constitucionais, da lei e 
da ordem – após esgotados os instrumentos destinados à preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio – 
salvaguardando os interesses nacionais, ou cooperando com o 
desenvolvimento nacional e o bem-estar social (BRASIL, 2014a, p. 3-8). 

 

Durante os Grandes Eventos no Brasil, o EB foi empregado no intuito de 
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garantir e manter a ordem vigente. As tarefas executadas visaram proporcionar 

segurança à sociedade, garantir os Poderes Constitucionais, bem como proteger 

estruturas estratégicas.  Essas Op, inclusive as missões de DA Ae, enquadraram-se 

em: Outras formas de apoio designadas ou funções atribuídas por lei.  

Segundo o Manual de Operações EB20-MF-10.103, os elementos da F Ter 

podem atuar isoladamente ou em cooperação com agências civis, sem que o EB 

exerça o protagonismo das ações. A autorização para atuação nessas outras formas 

de apoio depende da natureza da atividade e diploma legal específico (2014a, 4-26). 

Dentro da esfera de AOG, e dentre as várias possibilidades de formas de apoio 

designadas, está especificada a segurança de Grandes Eventos e de Chefes de 

Estado, “em virtude da visibilidade e exposição da imagem do país no âmbito nacional 

e internacional, tais eventos requerem operações de segurança complexas, 

envolvendo vetores civis e, muitas vezes, militares” (BRASIL, 2014a, 4-26). 

Sendo assim, e alicerçado no Manual EB20-MF-10.103 Operações, pode-se 

afirmar que a DA Ae dos Grandes Eventos fica classificada da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Classificação dos Grandes Eventos em OAOG. 
Fonte: O autor. 

 

2.2.4 O Ambiente Urbano 

 

O Ambiente Operacional “pós-moderno”, ou da Era do Conhecimento, 

apresenta diversas condicionantes, tais como: a dimensão humana, o combate em 

áreas humanizadas, a importância das informações, o caráter difuso das ameaças, o 

ambiente interagências, a proliferação de novas tecnologias e o espaço cibernético 

(BRASIL, 2014b, p 4-5). Todos esses fatores estiveram presentes nos Grandes 

Eventos e, consequentemente, são abarcados em uma situação de Não Guerra. 

Os conflitos atuais tendem a prevalecer seus combates em terrenos 

humanizados, sejam cidades, áreas urbanas ou não, porém com grande presença de 

civis (BRASIL, 2014a, p. 2-3). O Manual de Operações afirma, ainda, que nesse Amb 
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Op surgirão ameaças de caráter difuso, associadas à tecnologia, ao terrorismo 

internacional, ao narcotráfico e à migração massiva. Além disso, devem ser 

considerados problemas relacionados às questões ambientais, às populações nativas 

e aos recursos naturais (BRASIL, 2014a. p 2-3). 

Inserido nesse ambiente operacional complexo, a F Ter deve estar apta a 

operar em diversas áreas, tais como: ambientes com características especiais; terreno 

difícil; vegetação peculiar; áreas edificadas e condições meteorológicas 

desfavoráveis. Ante essa caracterização de Amb Op, pode-se extrair Ambiente 

Urbano. 

Segundo Cullen (1983), paisagem urbana é a arte de tornar coerente e 

organizado, visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que constituem 

o ambiente urbano. De acordo com Freire (2010, p.1), “o meio ambiente urbano se 

constitui em um ambiente artificial, transformado pelo ser humano conforme suas 

necessidades. Fruto da urbanização desenfreada principalmente pelos países 

periféricos [...]”. 

  Por sua vez, o Exército Americano conceitua “Urbanization”, em seu Manual 

Military Operations on Urbanized Terrain (MOUT), como:  

 

Um complexo e multifacetado processo, influenciado por vários fatores, 
incluindo o desenvolvimento cultural de uma nação, seus recursos 
econômicos e sua capacidade industrial. Apesar de que sua forma varia de 
região para região, a urbanização é caracterizada por um padrão geral de 
mudanças no uso da terra e na disseminação de alterações feitas pelo 
homem no terreno natural (FM90-10, 1979, p.1, tradução nossa). 

 

 Face a esse panorama, ao operar em Amb Urbano, os comandantes devem 

saber como esse tipo de ambiente afeta suas capacidades, suas unidades e 

armamentos. Também devem entender as vantagens e desvantagens que a 

urbanização oferece e seus efeitos no nível tático (FM90-10, 1979, p. 2, tradução 

nossa).  

O Amb Urbano ainda apresenta outros componentes importantes a serem 

analisados, tais como: opinião pública, meio ambiente e questões humanitárias. Por   

intermédio desses componentes, surgem condicionantes essenciais, quais sejam: 

menor dano colateral possível, mínimo de prejuízo à população civil e combate com o 

menor número de baixas (caso haja o uso da violência), (BRASIL, 2014a, p. 2-4). 

Diante desses conceitos e caracterização do Amb Op Urbano, surge a 

necessidade de efetiva preparação da F Ter, através do desenvolvimento de 
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capacidades específicas adequadas à operação nesse tipo de ambiente. As 

capacidades se relacionam diretamente com meios de alta tecnologia agregada, 

proteção blindada, acurada precisão (armas de letalidade seletiva visando a 

diminuição dos efeitos colaterais), meios de inteligência e busca de alvos, para que a 

atuação e a avaliação dos danos sejam rápidas e eficazes (BRASIL, 2014a, p. 2-4). 

 

Uma criteriosa análise prospectiva de cenários orienta o esforço de 
transformação de Exércitos contemporâneos para enfrentar os desafios que 
se apresentam no ambiente operacional da Era do Conhecimento. 
Normalmente, a combinação de capacidades já geradas em sua plenitude é 
a forma com maior chance de êxito, ao prover meios de alta qualidade 
necessários ao cumprimento de missões e tarefas requeridas em cada faixa 
do espectro dos conflitos (BRASIL, 2014a, p. 2-4).  

 

Face ao exposto, caracteriza-se do Ambiente Urbano nas cidades-sede dos 

Grandes Eventos, permeadas dos mais diversos componentes do Amb Op da Era do 

Conhecimento: grandes metrópoles densamente povoadas, repletas de meios de 

comunicação, mídia e opinião pública, construções e grandes conglomerados 

urbanos, formando um terreno irregular com ameaças difusas e a presença massiva 

de alta tecnologia.  

 

2.2.5 Danos Colaterais 

 

Dando continuidade ao que fora abordado nos itens anteriores, atualmente as 

Op desenvolvem-se em áreas humanizadas, nas quais existem uma grande 

possibilidade de geração de danos colaterais, o que aumenta a necessidade de 

coordenação do uso do espaço aéreo, bem como o estabelecimento de restrições 

(BRASIL, 2014b, p. 7-18). 

Para que um alvo seja atacado, os efeitos esperados devem estar diretamente 

ligados aos objetivos a serem atingidos, e mediante uma análise criteriosa das 

consequências diretas e indiretas do ataque sobre a população local (danos 

colaterais). Nesse caso, ainda devem ser levantadas as implicações relativas ao 

Direito Interacional Humanitário (DIH) (BRASIL, 2014b, p. 7-13). 

Os efeitos dos danos colaterais referentes ao combate a um alvo, não se 

limitam a mortos, feridos e perdas patrimoniais, mas também, se referem ao efeitos 

políticos, econômicos, sociais e psicológicos à população. Deve-se avaliar qual o real 

benefício esperado com o ataque e sua proporcionalidade quanto ao uso da força 
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(BRASIL, 2014b, p. 7-13). 

A Doutrina Militar Terrestre prevê que as novas capacidades e competências 

do Exército incorporem diversos conceitos inerentes aos conflitos atuais, dentre eles 

a minimização dos danos colaterais sobre o meio ambiente e a população (BRASIL, 

2014a p. 2-4). Nesse viés, o referido manual conceitua a letalidade seletiva, através 

da qual os alvos de natureza militar devem ser engajados por forças capazes de gerar 

uma resposta proporcional à ameaça, dirimindo os danos colaterais. Para tal, é 

imprescindível o uso de sistemas de armas precisos, que tenham a capacidade de 

preservar estruturas, patrimônios e vidas, totalmente amparados no Direito 

Internacional dos Conflitos Armados (DICA) (BRASIL, 2014a p. 7-2). 

O Manual de Operações (2014b) determina aos Cmt extrema atenção quanto 

à seleção de alvos, visando a minimização de danos colaterais. Devem ser 

considerados os planos, objetivos e diretrizes do Esc Sup, as restrições legais 

vigentes e regras de engajamento, além da integração com as Operações de 

Informação (BRASIL, 2014b, p. 7-9). 

Trazendo especificamente para o emprego da AAAe, Pires (2017, p. 78) diz: 

“os possíveis danos colaterais à população devem ser levados em conta durante o 

planejamento da DA Ae”. Vergara (2011), por sua vez afirma que, é extremamente 

necessária a análise dos efeitos colaterais possíveis e admissíveis, no planejamento 

e emprego dos meios AAAe em uma Op Ng. Barbosa (2015, p. 51) relata que diversos 

fatores decisivos foram analisados para estabelecer a liberdade do sistema de armas 

durante o emprego da AAAe na Copa do Mundo FIFA 2014, quando a liberdade do 

tiro foi mínima, no intuito de minimizar a possibilidade de danos colaterais à população. 

Sendo assim, fica evidente a relevância e importância da análise e 

levantamento de possíveis danos colaterais nas operações, especialmente em se 

tratando dos Grandes Eventos e do emprego da AAAe em centros urbanos. 

 
 

2.3 O EMPREGO DA AAAE EM OPERAÇÕES DE NÃO GUERRA  
 

A necessidade de emprego da Defesa Antiaérea em Operações de Não Guerra 

está diretamente alinhada à necessidade de manutenção do poder de dissuasão e 

garantia da segurança do EAB, bem como à proteção das estruturas críticas frente à 

natureza difusa das ameaças aéreas atuais.  
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Nesse viés, Rodrigues (2007) trata do emprego da AAAe nos Grandes Eventos: 
 

Durante a realização de um evento internacional de grande porte, como 
reunião de Chefes de Estado, eventos esportivos internacionais ou visitas de 
autoridades, cresce de importância a utilização de canhões antiaéreos 
desdobrados nas imediações do evento a fim de não apenas proporcionar a 
defesa à área em questão, mas também como poder de dissuasão (2007, p. 
2). 

   

O emprego da AAAe na garantia da soberania e segurança do EAB é 

fundamental, principalmente em Grandes Eventos, pois os olhos do mundo estão 

voltados para o país e há um grande aumento no número de pessoas em locais 

públicos, potencializando o risco de incursões de ameaças aéreas. 

Nota-se que o autor supracitado, além de tratar da necessidade de emprego da 

AAAe nos Grandes Eventos, levanta a questão do emprego do canhão “nas 

imediações do evento” que, via de regra, ocorre nas grandes capitais e, por 

conseguinte, situam-se em ambientes urbanos com grande densidade demográfica. 

A utilização do canhão, e não somente do míssil, mesmo diante de suas 

características físicas de maior porte e com maior poder de fogo, é afirmada, pois o 

canhão traz consigo um grande poder de dissuasão. 

Nesse tipo de operação, a AAAe, como elo do SISDABRA, opera no TN, sob 

controle operacional do COMDABRA, porém sob comando da 1ª Bda AAAe. E, como 

foi abordado anteriormente por este trabalho, para o emprego da DA Ae em Op Ng, o 

manual C 44-1 prevê a necessidade precípua de amparo legal, normalmente 

estabelecido mediante expedição de diretriz do Presidente da República.  

Mesmo face a um amparo legal, em uma hipótese de emprego, este deve ser 

episódico, com local e tempo determinados, bem como abarcar a que fim se destina, 

tendo em vista que o país se encontra em uma situação de normalidade dos seus 

Poderes Constitucionais e instituições (BRASIL, 2014a). 

Cabe ressaltar que a AAAe nem sempre foi utilizada em situações de paz. Em 

Op Ng, a intensificação do emprego dos meios AAe nessas situações deu-se após o 

atentado de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos da América, segundo Brito 

(2010) e Neto (2015).  

Nos últimos anos, a AAAe foi empregada em diversos eventos internacionais 

no Brasil, sejam de caráter desportivos, como também visitas de Chefes de Estado e 

eventos internacionais sobre meio-ambiente (BARBOSA, 2015a). O presente trabalho 

de pesquisa se aterá aos Grandes Eventos desportivos de 2014 e 2016: a Copa do 
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Mundo FIFA e os Jogos Olímpicos Rio 2016, respectivamente. 

Em se tratando de Op Ng e, mais especificamente, da segurança de Grandes 

Eventos, as necessidades de DA Ae são completamente diferentes das necessidades 

em uma situação de guerra no Teatro de Operações (TO). Vergara (2011), por sua 

vez, elenca essas necessidades: 

- locais de grande concentração de pessoas; 

- locais de realização de eventos; 

- itinerário de deslocamento de dignitários; 

- centros de imprensa; e 

- locais de hospedagem de atletas e dignitários. 

É evidente que, durante a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, estavam 

presentes todas as necessidades de DA Ae acima listadas, em maior ou menor grau. 

Porém, estas foram evidenciadas, exploradas e defendidas de acordo com as 

prioridades estabelecidas pelo alto Comando. 

Essas necessidades surgem de características específicas dos Grandes 

Eventos; logo, passam a ser características das Op Ng nessas situações (VERGARA, 

2011). As características são: 

- aumento do tráfego aéreo; 

- grande concentração de dignitários e/ou de espectadores; 

- grande número de turistas; 

- presença de imprensa local e internacional; 

- ações desencadeadas em áreas urbanas;  

- restrições legais às operações; e 

- grande impacto psicológico das Op. 

Segundo o Gen Bda Márcio Roland Heise, em seu artigo “A Artilharia Antiaérea 

como requisito para a proteção das Infraestruturas Críticas”, o emprego da AAAe em 

Op Ng é atual e inerente à missão da AAAe. Heise diz: 

 

As Principais infraestruturas a serem defendidas pela artilharia antiaérea são 
os Órgãos de infraestrutura crítica, essenciais ao funcionamento do Estado 
Brasileiro - Hidrelétricas, Portos e Refinarias - órgãos de controle do espaço 
aéreo e defesa aeroespacial - Meios de defesa aeroespacial e Bases aéreas, 
- Centros Políticos e Eventos de Elevada Importância, em tempo de paz - 
Copa do Mundo 2014, Jogos Olímpicos 2016 e visita de Autoridades de 
importância mundial (2011, p. 2). 
 

Seja visando defender estruturas críticas, ao realizar a DA Ae das 
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necessidades de uma Op Ng, ou fazer frente às ameaças e/ou atentados terroristas, 

fica evidente a necessidade do emprego da AAAe durante a realização de Grandes 

Eventos. A AAAe enquadrada nas Op Ng tem suas peculiaridades e deve estar apta 

a ser empregada e a realizar a DA Ae de maneira eficaz e eficiente.  

Cabe ainda ressaltar que, durante os eventos recentes, a DA Ae se deparou 

com todas as características de uma Op Ng elencadas nesse item e, nesse contexto, 

deve adaptar suas estruturas e meios para que a execução seja realizada a contento. 

 

2.3.1 O emprego dos meios de AAAe em Op Ng 

 

O Manual C 44-1 (2001) traz de maneira muito objetiva quais características a 

AAAe deve possuir em sua estrutura para que possa ser empregada eficazmente em 

Op Ng.  

Vergara (2011) apresenta a AAAe nas Op Ng, sendo seu objetivo primordial, 

bater pequenos alvos, furtivos e de ação rápida, tendo em vista que a FAB tem por 

missão engajar os alvos maiores, cuja incursão é mais convencional e controlável. 

Isso não significa que a AAAe não engajará alvos maiores, mas sim que seu objetivo 

primário são os alvos pequenos e furtivos. 

 Sendo assim, de acordo com Vergara (2011) e com o relatório do Simpósio de 

Artilharia Antiaérea – EsACosAAe 2011, a DA Ae em Op Ng deve possuir as seguintes 

características de emprego: 

 Sistema de Armas dotado de reduzido tempo de reação e possibilidade 

de emprego contra alvos de pequenas dimensões; 

 Sistema de Controle e Alerta voltado ao emprego contra ameaças 

assimétricas; 

 Sistema de Comunicações que disponha de protocolos compatíveis com 

os das demais FFAA; 

 Sistema Logístico adequado às Op em ambientes urbanos; e 

 grau de liberdade para atirar determinado por medida de coordenação 

preestabelecida e centralizada em alto nível decisório. 

Ainda no que diz respeito ao emprego dos meios, Vergara (2011) especifica o 

que deve ser considerado no planejamento e no emprego dos meios em Op Ng: 

 necessidade de planejamento e preparação antecipados; 
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 a adequação dos meios AAe para fazer frente ao uso limitado da força; 

 as peculiaridades do emprego em ambiente urbano; 

 as restrições ao desdobramento ostensivo dos meios AAe; 

 necessidade de coordenação com o esquema geral de segurança; 

 defesa das posições ocupadas pelo Sistema de Armas; 

 dificuldade de identificação do vetor Aepc; 

 emprego rígido das medidas de coordenação; 

 amparo legal para a AAAe realizar fogos em Op Ng; 

 necessidade de bloqueio de pequenos aeródromos e pistas de pouso; 

 realização de plano de Com Soc eficiente; 

 necessidade de análise dos efeitos colaterais possíveis e admissíveis; 

 necessidade de coordenação do uso de instalações civis locais; 

 possibilidade de uso de instalações militares nas cidades-sede;   

 necessidade de emprego dos meios Aepc em ambiente urbano. 

 

Essas considerações ligam-se diretamente com o escopo da pesquisa, no que 

tange ao emprego da VBC GEPARD nos Grandes Eventos e como esse emprego 

pode dinamizar o planejamento da AAAe nesses tipos de Op. Fica claro que o 

emprego recente da AAAe em Op Ng tem atentado para as considerações elencadas. 

Obviamente, cabe o estudo pormenorizado relativo às peculiaridades do material, 

principalmente no que tange ao desdobramento dos meios AAe que, no caso 

específico, é o que se pretende em relação ao emprego das VBC GEPARD. 

 

2.3.2 Ameaça Aérea da Era do Conhecimento 

 

A razão de ser da AAAe é a Ameaça Aérea. Se não houvesse ameaça, não 

seria necessário empregar os meios AAe, pois não haveria do que se defender. E, no 

passado, era assim. Antes do surgimento do avião e do seu emprego como meio 

militar na 1ª GM (BRASIL, 2001, A-1), não havia ameaça aérea. 

Atualmente, diante da evolução massiva da tecnologia da informação, da 

globalização e dos meios de telecomunicações, as ameaças e vetores aéreos 

tomaram proporções e formatos sem fim, o que pode ser traduzido como o caráter 
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difuso da ameaça. 

A Estratégia Nacional de Defesa prevê a reestruturação da Defesa Nacional, e 

essa reformulação se dá, em partes, devido à nova face da ameaça. A END (2008) 

aborda essa questão de maneira clara: 

 

Entende-se por “Hipótese de Emprego” a antevisão de possível emprego das 
Forças Armadas em determinada situação ou área de interesse estratégico 
para a defesa nacional. É formulada considerando-se o alto grau de 
indeterminação e imprevisibilidade de ameaças ao País (BRASIL, 2008, p. 
46). 

 

Segundo VIDIGAL (2004, p. 8), em seu artigo “Desafios para a atividade de 

Inteligência no século XXI”, escrito para o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), 

devem ser analisadas não somente as ameaças militares, mas também as ameaças 

políticas, ambientais e sociais. Pensando dessa maneira, VIDIGAL começa a se 

aproximar do que atualmente é chamado de ameaças da Era do Conhecimento. 

No caso específico da AAAe, essas ameaças difusas tomam uma proporção 

imensa diante da grandeza do EAB. A ameaça aérea atual apresenta vetores 

simétricos (aeronaves, VANT, mísseis de cruzeiro e helicópteros) e assimétricos. “Os 

conflitos de 4ª geração direcionam para uma ameaça aérea empregando morteiros, 

foguetes, aeronaves pequenas e aeromodelos”. (HEISE, 2011, p.2).  

Conceitua-se a ameaça de uma forma mais atual: 

 

Com o aumento e incremento das ações terroristas, a ameaça aérea, assim 
como os desafios impostos e o combate, passou a ser assimétrica. Além dos 
meios de asa fixa e rotativa, a defesa antiaérea tem que se preocupar com 
aeronaves remotamente pilotadas (ARP), dirigíveis, balões, aeromodelos, 
morteiros, paraquedistas, asa deltas, foguetes de fabricação caseira, dentre 
outros (NETO, 2015, p. 32). 
 

Ainda no conceito apresentado por NETO (2015), destaca-se a extrema 

facilidade de acesso às tecnologias, por qualquer cidadão, podendo este produzir uma 

ameaça com os mais diversos tipos de insumos. Além disso, existe a possibilidade de 

aquisição de vetores aéreos no mercado negro e, consequentemente, aumenta a 

possibilidade de utilização destes recursos para espalhar o terror. Toma-se, como 

exemplo, o fato ocorrido em 11 de Setembro de 2001, onde a ameaça aérea foi 

adquirida por fruto de sequestro de organizações terroristas. 

Cabe ressaltar que a ameaça aérea, além de ter assumido as mais diversas 

formas, atua com diferentes objetivos, não somente militares. Destacam-se, entre 
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eles, o terror, ideais políticos, religiosos, ou econômicos, visando angariar espaço na 

mídia internacional, dentre outros (NETO, 2015, p. 30). 

Tais vertentes da ameaça aérea, atreladas aos mais diversos motivos 

permeados no Sistema Internacional, são potencializadas durante os Grandes 

Eventos. Conforme foi tratado anteriormente, o ambiente urbano está repleto de 

características vulneráveis a essas ameaças, como estruturas estratégicas, áreas 

humanizadas, grande densidade demográfica, construções, centros políticos e 

econômicos, concentração de autoridades e a presença da mídia internacional. 

Rodrigues (2007) apresenta o agravamento da ameaça durante os eventos: 

 

Normalmente, um ataque aéreo às instalações dos eventos visa não somente 
atingir as delegações, como também atingir as construções, a fim de chamar 
a atenção da opinião pública acerca das causas ideológicas dos atacantes. 
Neste momento, cresce a importância de presença de uma artilharia 
antiaérea operacional e apta a fazer frente a tal ameaça (2007, p. 5). 

 

Ante a necessidade de emprego da AAAe nos Grandes Eventos para defesa 

contra os mais modernos tipos de ameaças do século XXI, VERGARA (2011) 

apresenta as possibilidades da ameaça aérea: 

 surpresa: a ameaça Ae irá se furtar ao Sistema de Defesa Aepc; 

 realização de ataques simultâneos; 

 emprego de Medidas de Ataque Eletrônico (MAE); 

 diversidade de vetores Aepc; 

 uso de diversos tipos de armamentos; 

 uso de aviônicos sofisticados; e  

 novas tecnologias. 

Em virtude das possibilidades e formas da ameaça aérea, supracitadas, que 

podem se contrapor às Op Ng, em ambiente urbano, é imprescindível a atualização 

frequente e permanente da AAAe para fazer frente a essas ameaças.  

O caráter difuso e tecnológico denota a versatilidade do inimigo ou da força 

adversa, podendo valer-se de meios civis para transformá-los em vetores aéreos 

perigosos. Diante desse cenário, a END e o Projeto Estratégico Defesa Antiaérea, 

este de maneira mais pontual, permitiram e materializaram a aquisição das VBC A Ae 

GEPARD 1 A2.  As VBC GEPARD foram empregadas nos Grandes Eventos com o 

objetivo de apresentar tecnologias adequadas a essa nova faceta da ameaça. 
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2.3.3 Sistema de Controle e Alerta  

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os conceitos e familiarizar o leitor com 

o Sistema de Controle e Alerta, que é um dos sistemas da AAAe. A estrutura da DA 

Ae é composta dos seguintes sistemas, de acordo com o manual C 44-1 (2001): 

 

Para cumprir sua missão principal (básica), os diversos escalões de 
AAAe, da seção à brigada, apresentam a seguinte estrutura: 
(1) um sistema de controle e alerta; 
(2) um sistema de armas; 
(3) um sistema de apoio logístico; e 
(4) um sistema de comunicações (BRASIL, 2001, p. 2-8). 

  

No intuito de atingir o objetivo da pesquisa e de forma a atender a delimitação 

do tema, destaca-se o principal objeto de estudo, o Sistema de Armas, caracterizado 

nesse caso pela VBC GEPARD. Porém, para que haja uma compreensão adequada 

do emprego do GEPARD nos eventos, faz-se necessário, um estudo sucinto do 

Sistema de Controle e Alerta.  

A missão desse sistema é “realizar a vigilância do EA sob sua responsabilidade 

de determinado Esc AAAe, receber e difundir o alerta de aproximação de incursões, 

bem como acionar, Ct e Coord a AAAe Subrd” (BRASIL, 2001, p. 2-9). 

Ainda segundo o manual C 44-1 (2001), sua constituição é composta pelo 

Centro de Operações Antiaéreas (COAAe), pelos sensores de vigilância e pelos 

Postos de Vigilância (P Vig) (BRASIL, 2001, p. 2-8). Serão conceituados e 

caracterizados os três componentes: 

1) COAAe – Centro de Operações Antiaéreas. Será abordado de maneira 

mais detalhada (no próximo subcapítulo); 

2) Sensores de Vigilância – são os radares e os meios de detecção. “Têm 

por finalidade assegurar o alerta de aproximação de vetores Aepc Ini para uma DA 

Ae, complementado o alerta recebido” dos meios do SISDABRA e da FAB (BRASIL, 

2001, p. 2-9).  

- “Devem possuir características técnicas adequadas às necessidades da 

DA Ae em proveito da qual atuam” (BRASIL, 2001, p. 2-9);  

- Tanto na Copa do Mundo como nos Jogos Olímpicos foram empregados:  

RADAR SABER M60, VISIR (sistema de visualização radar da FAB) e os radares 

orgânicos das VBC GEPARD. 
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3)  Postos de Vigilância – “são empregados para cobrir eventuais brechas 

no diagrama de cobertura dos sensores de vigilância ou reforçar a vigilância nas 

prováveis rotas de aproximação dos vetores Aepc Ini” (BRASIL, 2001, p. 2-8 e 2-9). 

Em ambos os eventos supracitados, foram empregados P Vig. 

 Os dispositivos, os P Vig desdobrados e as características técnicas dos 

radares empregados serão apresentados no subcapítulo que retratará as DA Ae da 

Copa do Mundo FIFA -2014 e dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 

FIGURA 4: Radar SABER M60 – Jogos Olímpicos Rio. 
Fonte:https://orbisdefense.blogspot.com.br/2016/09/a-21-bia-aae-pqdt-na-defesa-
antiaerea.html. 

 

2.3.3.1 Centro de Operações Antiaéreas (COAAe) 

 

De acordo com o Manual C 44-8 (2003, p. 2-11), o Centro de Operações 

Antiaéreas (COAAe), é o centro de controle da AAAe e visa proporcionar ao Cmt de 

cada escalão que o estabelece, condições adequadas de acompanhar de forma 

contínua a evolução da situação aérea, e controlar as DA Ae desdobradas. 

O COAAe estabelece as ligações com a FAB e com os escalões de AAAe 

desdobrados, para que as missões sejam cumpridas. Deve ser desdobrado por todos 

os escalões de AAAe, desde a Seção AAAe até a Bda AAAe. A classificação é feita 

de acordo com sua finalidade e com o escalão que o instala. 

- COAAe principal (COAAe P) - é o COAAe do maior escalão de AAAe 

presente. Controla e coordena as DA Ae desdobradas pelos escalões subordinados. 

-  COAAe subordinado (COAAe S) - exerce diretamente o controle da DA Ae 

de uma força ou P Sen.  
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Com a existência de equipamentos computadorizados para o recebimento, 

processamento e difusão das informações, os COAAe são classificados como 

eletrônicos; caso contrário, serão instalados centros de operações manuais. A 

quantidade de equipamentos e efetivo é variável de acordo com as necessidades de 

defesa e dos equipamentos disponíveis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5: COAAe Eletrônico. 
Fonte: http://tecnodefesa.com.br/rio-2016-centro-de-operacoes-antiaereas/. 

 
  
2.3.4 Medidas de Coordenação e Controle da AAAe 

 

De acordo com o novo manual Vetores Aéreos da Força Terrestre, EB20-MC 

10.204 (2014, p. 5-1), a coordenação do espaço aéreo tem por objetivo garantir a 

maior liberdade de ação possível a todos os vetores que o utilizam, preservando 

simultaneamente a sinergia do emprego de múltiplas plataformas e sistemas, e a 

segurança nas Op. Evita-se, assim, o fratricídio e acidentes aeronáuticos.  

As medidas de coordenação e controle da AAAe são estabelecidas visando 

possibilitar a coordenação e o controle entre os meios das FFAA. Têm por finalidade 

a redução das possibilidades de ataques a aeronaves amigas, bem como evitar a 

duplicação de esforços e interferência mútua e, também, possibilitar o intercâmbio de 

informações entre a Defesa Aérea e a DA Ae (BRASIL, 2001, p. 3-22). 

O Cmt do COMDABRA estabelece as Medidas de Coordenação do Espaço 

Aéreo (MCCEA) de acordo com grau de ameaça aérea, e cabe ao COMDABRA a 

confecção do Plano de Coordenação do Espaço Aéreo (PCEA) (BRASIL, 2014e, 

p.45). As medidas de coordenação da AAAe estão inseridas no contexto das MCCEA 
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e, de acordo com o estabelecido no PCEA, o Cmdo AAAe estabelecerá as medidas 

de coordenação da AAAe para as Op. 

 

2.3.4.1 VRDAAe 
 

O Volume de Responsabilidade da Defesa Antiaérea (VRDAAe) (FIGURA 6) “é 

a porção do espaço aéreo sobrejacente a uma DA Ae onde vigoram procedimentos 

específicos para o sobrevoo de Anv amigas e para o fogo AAe” (BRASIL, 2014c, p.56). 

Os manuais C 44-1 (2001, p. 3-26) e MD33-M-13 (2014d, p. 56) apresentam a 

definição e a classificação dos VRDAAe, de acordo com a liberdade de circulação de 

aeronaves amigas apresentadas abaixo: 

- Volume de responsabilidade de sobrevoo proibido - interdito às aeronaves 

amigas, podendo ser aberto fogo contra qualquer vetor em penetração;  

- Volume de responsabilidade de sobrevoo restrito - as aeronaves amigas 

poderão penetrar, desde que autorizadas e obedecendo a normas de sobrevoo 

preestabelecidas;  

- Volume de responsabilidade de sobrevoo livre - sobrevoo livre, sendo o fogo 

antiaéreo aberto somente em autodefesa ou contra alvos previamente designados por 

um centro de controle. 

É definido pela DA Ae do Esc considerado, ficando sujeito à aprovação da 

Autoridade de Defesa Aeroespacial (ADA) e da Autoridade do Espaço Aéreo (AEA). 

 

2.3.4.2 Estado de Ação 

 

A definição do manual C 44-1 (2001, p. 3-26) esclarece que o estado de ação 

define o grau de liberdade de abrir fogo das armas AAe de determinada DA Ae, sendo 

aplicado ao VRDAAe e, por vezes, aos corredores de segurança ou rotas Ae. 

  

d. O estado de ação da AAAe é relacionado com a classificação do volume 
de responsabilidade de D AAe. De acordo com a maior ou menor liberdade 
de abrir fogo, as defesas antiaéreas estão sujeitas aos seguintes estados de 
ação: 
(1) fogo livre - abrir fogo contra quaisquer Anv não identificadas como amigas; 
(2) fogo restrito - abrir fogo somente contra Anv identificadas como inimigas; 
(3) fogo interdito - não abrir fogo (ou cessar fogo), exceto no caso de 
autodefesa antiaérea; e 
(4) fogo designado - abrir fogo contra alvos especificamente designados por 
um centro de controle ou em autodefesa. 
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e. Quando em autodefesa, a AAAe abre fogo qualquer que seja seu estado 
de ação (BRASIL 2001, p. 3-26). 
 

 

FIGURA 6: VRDAAe PSen. 
Fonte: BRASIL, 2001, p. 3-23. 

 

2.3.4.3 Estado de Alerta 

 

O estado de alerta representa a probabilidade de ocorrência de ataque aéreo a 

determinada DA Ae e define os meios que devem ser aprestados e as providências a 

serem tomadas, permitindo a redução do tempo de resposta dos meios envolvidos, 

minimizando os danos causados por um ataque aéreo (BRASIL, 2001, p. 3-28). 

O estado de alerta é definido pelo Cmt do maior escalão de AAAe presente, 

através do COAAe P, sendo estabelecido um estado de alerta para o sistema de 

armas de cada DA Ae. Porém, um Cmt de AAAe a ele subordinado pode, através de 

um COAAe S, estabelecer um estado superior ao estado de alerta estabelecido pelo 

COAAe P (BRASIL, 2001, p. 3-28): 

 

Como exemplo: numa situação em que uma incursão aérea inimiga não foi 
detectada pelo escalão superior (radares de vigilância da AAAe ou F Ae), mas 
por um elemento avançado daquela AAAe, que provavelmente estará sob 
ataque aéreo, o comandante da defesa antiaérea poderá declarar alerta 
vermelho, fazendo os meios antiaéreos sob seu comando se aprestarem 
completamente para se contraporem à ameaça aérea detectada, 
independente do estado de alerta do Esc Sp (BRASIL, 2001, p. 3-28). 
 

O estado de alerta compreende os seguintes tipos e condições: 

- Alerta vermelho: ataque pela ameaça aérea é iminente ou está ocorrendo; a 

ameaça Ae está dentro da DA Ae ou em aproximação; 
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- Alerta amarelo: ataque ameaça Ae é provável; a ameaça Ae ou aeronaves 

e mísseis desconhecidos podem se dirigir para a DA Ae;  

- Alerta branco: ataque pela ameaça Ae é improvável; o alerta branco pode 

ser declarado antes ou depois dos alertas amarelo ou vermelho. 

 

2.3.4.4 Condições de Aprestamento 

 

A condição de aprestamento é o estado de prontidão dos meios AAe de uma 

determinada DA Ae frente a um ataque aeroespacial.  Está diretamente relacionada 

ao estado de alerta e ao tempo de resposta necessário para os meios AAe estarem 

prontos para engajar uma ameaça aérea (BRASIL, 2001, p. 3-29).  

- Aprestamento 3 - postos de combate; 

- Aprestamento 2 - prontidão;  

- Aprestamento 1 - segurança. 

A condição de aprestamento é estabelecida pelo COAAe S considerado. A O 

Op Cmt da DA Ae deve listar a quantidade de meios que estarão em aprestamento 1, 

2 ou 3, bem como os respectivos procedimentos (BRASIL, 2001, p. 3-29). 

 

TABELA 2: Relação entre Condição de Aprestamento e Estado de Alerta. 

 
Fonte: O autor. 

 

2.3.4.5 Corredor de Segurança 

 

“São rotas de tráfego aéreo de risco mínimo, a serem cumpridas pelas 

aeronaves amigas, a fim de se minimizar o risco de serem engajadas pela AAAe” 

(BRASIL, 2001, p. 3-29). Visam permitir às aeronaves amigas ingressarem nos 

VRDAAe de baixa altura com segurança. Conforme a dificuldade de coordenação, 

detecção e identificação das Anv amigas em voo no corredor, a AAAe nele 

desdobrada pode um estado de ação de fogo interdito ou restrito (BRASIL, 2001, p. 

3-29).  
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FIGURA 7: Exemplo de Corredor de Segurança. 
Fonte: BRASIL, 2001, p.  3-30. 

 
 
2.4 A VIATURA BLINDADA DE COMBATE ANTIAÉREO GEPARD 1 A2 

 

A Viatura Blindada de Combate Antiaéreo GEPARD 1A2 é uma viatura alemã 

com projeto da década de 60, concluída na década de 70 e empregada no Exército 

Alemão até o ano de 2010, quando passou por uma modernização eletrônica. 

Também foi adquirida pela Holanda, Bélgica, Romênia e pelo Brasil, em 2013 

(GALANTE, 2013a, p. 92 e 95).  

Segundo o Gen Márcio, em entrevista à revista Forças de Defesa (GALANTE, 

2013b, p. 100), o Exército Alemão desativou o sistema em 2010. Não por problemas 

do material, mas sim pelo fato do governo alemão adotar uma nova concepção de DA 

Ae, atrelada às Bases Aéreas da “Luftwaffe” (Força Aérea Alemã) e sistema de 

mísseis, além de questões de restrições orçamentárias.  

A Alemanha entende que não há necessidade de ter uma Antiaérea para 

defesa orgânica no TO, por fazer parte da OTAN que, por sua vez, tem condições de 

garantir a Supremacia Aérea e consequentemente, a defesa do espaço aéreo alemão, 

caso seja necessário (de acordo com o Tenente Coronel Hans Schommer, instrutor 

da Escola de Antiaérea Alemã até o ano de 2009, em sua palestra de apresentação 

da VBC GEPARD ao Brasil no ano de 2011).  

E, segundo explicitado pelo Comandante do Exército Alemão, no ano de 2010: 

 

“Comandantes e chefes de agências, companheiros de serviço! A atual 
situação orçamentária da Alemanha não é nova para vocês – por 
consequência, a nossa situação orçamentária está difícil, também - e isto 
também se aplica ao Ministério Federal da Defesa [...] É por isso que, depois 
de ponderar todas as linhas de ação, eu decidi o seguinte: Já no início deste 
ano, o Exército desativará [...] todos os 91 Sistemas de Armas Antiaéreas 
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Autopropulsadas GEPARD" (DEUTSCHLAND, 2010, tradução nossa). 
 

O então General de Brigada Márcio Roland Heise, Cmt 1ª Bda AAAe, ainda em 

sua entrevista à revista Forças de Defesa, disse:  

 

O Exército Alemão pretendia utilizar os GEPARD 1 A2 até 2025. Ele saiu de 
operação não pela obsolescência do equipamento, mas sim por uma 
mudança de visão alemã do que seria a antiaérea deles. A Alemanha atua 
em conjunto com a OTAN. Esta organização possui todos os recursos 
necessários para eliminar uma ameaça aérea muito antes que ela se 
aproxime das tropas. Mas esta não é a nossa situação. Nós trabalhamos em 
caráter isolado e dentro do território Nacional (GALANTE, 2013, p. 100). 

 

Por sua vez, o EB, ao saber da desativação prematura do material GEPARD 

pela Alemanha, baseado nas diretrizes da END (2008) e alinhado ao Projeto 

Estratégico Defesa Antiaérea, concentrou esforços para adquirir as VBC GEPARD. O 

momento político também se mostrou propício, tendo em vista a necessidade de 

meios de DA Ae para atender às exigências dos comitês organizadores dos Grandes 

Eventos internacionais que seriam realizados no Brasil.  

Sendo assim, foram adquiridas 34 VBC GEPARD operacionais, sendo 32 

unidades para compor a 6ª Bia AAAe AP (Santa Maria-RS) e a 11ª Bia AAAe AP (Rio 

Negro – PR) e duas unidades VBC para a EsACosAAe. Foram adquiridos também: 

três VBC para servirem de fonte de peças; aproximadamente 300 toneladas de peças 

de reposição; três conjuntos de simuladores; três conjuntos de ferramental e 596 mil 

munições de diversos tipos. A compra custou 37 milhões de euros a serem pagos em 

três anos. (GALANTE, 2013, p. 94 e 101). 

A VBC A Ae GEPARD 1A2 tem por objetivo modernizar e compor os meios de 

AAAe de tubo do EB, dotar as Brigadas Blindadas do país com meios possuidores de 

mobilidade adequada capazes de realizar a DA Ae em movimento, e atender às 

políticas de reformulação da Defesa Nacional. Conforme descrito no Livro Branco de 

Defesa (2012b): 

 

O projeto destina-se à atualização do sistema de defesa antiaérea existente 
no Exército, com o objetivo de atender às exigências do Sistema de Defesa 
Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA). As unidades de artilharia antiaérea 
serão reequipadas com modernos meios e sensores e assistidas por um 
sistema logístico integrado para oferecer suporte aos equipamentos durante 
seu ciclo de vida (BRASIL, 2012b, p.202). 
 

A importância do emprego do GEPARD como meio de DA Ae nos Grandes 

Eventos está relacionada à sua capacidade de detecção autônoma e alta cadência de 
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poder de fogo, além da capacidade de monitorar mais de um vetor aéreo 

simultaneamente (DÍAS, 2015, p. 27). Essas características são imprescindíveis para 

atuação diante da hipótese de um ataque a um ponto sensível ou a uma área crítica 

de um grande evento. 

Após esse breve panorama sobre a aquisição do sistema GEPARD, o presente 

estudo passará a abordar o material de maneira mais técnica e específica, voltado à 

antiaérea, tratando de suas características, capacidades e limitações. 

 

2.4.1 Descrição Técnica 

 

O manual alemão atualizado do blindado o define:  

 

O Canhão Blindado de Defesa Antiaérea GEPARD 1 A2, equipado com dois 
canhões 35mm, usados para proteger tropas, principalmente tropas de 
combate e de apoio ao combate, bem como equipamentos e instalações 
importantes contra-ataques e reconhecimento aéreo. O Canhão Blindado de 
Defesa Antiaérea pode ser usado em todas as condições meteorológicas de 
dia e noite (KRAUS-MAFFEI WEGMANN, 2009, p. 1-3, tradução nossa). 

 

  De acordo com a proposta do Manual de Ensino EB60-ME-23.016 (2014c, 

p.1-1), da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea – EsACosAAe, “A Viatura [...] 

GEPARD 1 A2 é capaz de proporcionar muito boa combinação entre mobilidade, 

proteção blindada, defesa antiaérea e situação aérea local de defesa aeroespacial”.  

A viatura está montada sobre um chassi Leopard 1; porém, possui um motor 

auxiliar a mais e um sistema de geração de energia específico para a torre, que gira 

360º, através do sistema hidráulico do carro e, também, manualmente.  

É possível dividir a VBC em duas partes principais: 

1) a torre com os armamentos, radares, sistema laser e sistema óptico;   

2) o chassi, com os motores (principal e auxiliar), o compartimento do 

motorista e os trens de rolamento.  
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 FIGURA 8: Divisão VBC GEPARD. 
Fonte: LOG (2013). 

 

 
A VBC possui capacidade para 03 (três) homens, sendo dividida em 03 (três) 

compartimentos:  

1) compartimento de combate (torre);  

2) compartimento do motorista;   

3) compartimento dos motores (auxiliar e principal).  

 

 

FIGURA 9 – Compartimento de Combate e motor. 
Fonte: BRASIL, 2014c, p.1-2. 

 

O manual Escolar EB60-ME-23.016, de 2014, foi baseado no manual alemão 

TDv 1010_021_10 – “Beschreibung”, (KRAUS-MAFFEI WEGMANN, 2009) que significa 

descrição (tradução nossa), do ano 2000. Ambos retratam detalhadamente as 

características e especificações da VBC, que serão descritas abaixo: 
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FIGURA 10 – Compartimento do motorista e motor.  
Fonte: BRASIL, 2014c, p. 1-2. 

 

a) Guarnição: composta por 03 (três) homens: Cmt VBC, atirador e Motorista 

(Mot), sendo que, no Brasil, foi estabelecido que o Cmt VBC será um sargento e o 

atirador e o motorista serão cabos, de acordo com o Programa Padrão de Qualificação 

da VBC GEPARD já em vigência; 

b) Armamento: 02 (dois) canhões 35mm Oerlikon;  

c) Capacidade de munições: 640 (seiscentas e quarenta) munições no 

compartimento de munições antiaéreas, sendo 320 (trezentas e vinte) por arma, e 40 

(quarenta) munições anti-carro, 20 (vinte) por arma, perfazendo um total de 680 tiros; 

d) Cadência de tiro: 1100 tpm; 550 (quinhentos e cinquenta) tiros por minuto, 

por arma; 

e) Armamento secundário: 08 (oito) Lançadores de granada Fumígena de 

77mm;  

f) Sistema de Comunicações: Conjunto rádio FALCON III (comunicação 

externa com o COAAe e outras U Tir) e intercomunicador (comunicação entre os 

tripulantes);  

g) Dimensões da VBC:  

- largura: 3,29 m;  

- altura com a antena do Radar de Busca rebatida: 3,21 m;  

- altura com a antena do Radar de Busca levantada: 4,22 m;  

- comprimento: 7,29 m; 

h) Pesos: 
- peso sem carga: 43.500 Kg;  

- peso de combate: 46.060 Kg;  

- pressão sobre solo (peso de combate): 12,9 N/cm2;  

- arma completa sem munição: 890 Kg;  
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- peso do tubo com a base de medida V0: 175 Kg; 

i) Motor Principal (Conjunto de Força): modelo Mercedes Benz 838 C.A.M. 

500, de 10 (dez) cilindros, 04 (quatro) tempos; 

- peso: 4.700 Kg;   

- potência: 830 hp (2.200 RPM);  

- torque: 2860 Nm (1.500 RPM); 

- cilindrada: 37,4 dm3; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           FIGURA 11: Dimensões do GEPARD. 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 1-3. 

 

j) Transmissão: eletro hidráulica 4 HP 250, com câmbio de 04 (quatro) 

marchas à frente e 02 (duas) à ré, planetário e mecanismo de direção com conversor 

de torque hidráulico; 

l) Sistema elétrico: 24V de corrente / 300A;  

- baterias: 03 (três) grupos de 02 (duas) baterias de 12V; 

- gerador de energia para torre: EVA; 
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n) Combustível: Óleo Diesel; 

- tanque de injeção direito: 475 l;  

- tanque de injeção esquerdo 480 l;  

- tanque auxiliar de combustível 30 l;  

- total de combustível 985 l;  

o) Velocidade máxima: 62 km/h à frente e 24 km/h à ré; 

p) Radar de Busca: 

- Alcance Horizontal: de 750 m a 15750 m;  

- Alcance Vertical: 3000 m;  

- Velocidade da Antena: 60 voltas por minuto;  

- Princípio de funcionamento: Pulso-Doppler;  

- Banda de operação: Banda S;  

- Faixa de frequência: 2,3 a 2,49 GHz;  

- Frequência de repetição de pulso: 7,14 Khz;  

q) Radar de Tiro: 

- Alcance: de 300 m a 15000 m;  

- Velocidade de acompanhamento: 0 a 475 m/s;  

- Período de inatividade: 0,4 a 11s;  

- Princípio de funcionamento: Pulso-Doppler (monopulso);  

- Banda de operação: Banda K;  

- Faixa de frequência: 15,5 GHz a 17,5 GHz;  

r) Laser: 

- Alcance: de 320 m a 5117,5 m. 

 

2.4.2 Possibilidades 

 

A VBC A Ae GEPARD possui diversas possibilidades e capacidades que serão 

tratadas nesse item. As capacidades dos painéis e sensores serão tratadas mais 

especificamente, assim como sua capacidade de engajamento e realização do tiro de 

forma autônoma. 

Ao estudar o abordado por Barbosa (2015a), por Schiavinato (2014, p. 30) e 

pelo Manual Escolar EB60-ME-23.016 (2014c), podem ser elencadas as principais 

possibilidades da VBC GEPARD, descritas abaixo: 
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- Sistema de Armas autônomo com capacidade de detecção, identificação, 

acompanhamento e engajamento de alvos de forma independente; 

- capacidade de detecção, identificação e acompanhamento de alvos sob a 

influência de Guerra Eletrônica; 

- Radar de Busca e Radar de Tiro independentes, permitindo que um operador 

acompanhe uma ou mais aeronaves na tela do Radar de Busca e o outro acompanhe 

e engaje um vetor através do Radar de Tiro; 

- possui um computador de tiro que permite inserir dados, tais como: 

delimitação do setor de tiro; corredor de segurança; contorno do terreno com 

elevações mínimas; dados meteorológicos e características técnicas da munição; 

- o computador de tiro é capaz de realizar testes de funcionamento do sistema 

e, em caso de pane, acusar qual componente está defeituoso; 

- capaz de operar em qualquer ambiente climático, com amplitude térmica de 

- 30º C a 46º C; 

- possui um sinal luminoso para alertar quando o alvo está no alcance do 

armamento; 

- apresenta, no painel do Radar de Tiro, a probabilidade de acerto do tiro, de 

0 a 100%, dividido em quatro faixas de 25% probabilidade, o que permite ao atirador 

e ao Cmt analisar a melhor hora para realizar o tiro e não perder a ameaça; 

- possui GPS; 

- possui capacidades de GE, como mudança da faixa de frequência dos 

radares, seleção de sensores para acompanhamento do alvo, caso um dos radares 

esteja sendo interferido, e possibilidade de realização da medição da distância com o 

laser, que não pode ser interferido por GE; 

- possibilidade de programação para que a Seção AAAe não emita frequência 

eletromagnética ao mesmo tempo, diminuindo a capacidade de detecção do inimigo. 

As VBC podem ser programadas para cada radar emitir em um intervalo de tempo, 

enquanto as outras VBC interrompem a emissão, por questão de segundos, e essa 

intercalação, permite a manutenção da monitoração e evitam a GE adversa; 

- possibilidade de realizar o tiro antiaéreo e tiro de superfície, além de possuir 

capacidade de realizar o tiro anti-carro; 

- possui munição autoexplosiva que se autodestrói, minimizando danos 

colaterais, caso o tiro não acerte o alvo; 

- capacidade de transporte de 640 tiros AAe 35mm; 
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- possibilidade de realizar todo processo de detecção e realização do tiro em 

movimento; 

- processo de carregamento e disparo automático; 

- painel de controle de rajadas e tiro, permitindo a limitação do número de 

disparos e controle do consumo de munição através do computador de tiro do carro; 

- grande poder de fogo; 

- cadência de tiro elevadíssima, 1100 tpm; 

- defesa em 6400´´´ (360º); 

- sistema de combate a incêndio; 

- periscópio infravermelho para o motorista; 

- possui filtros QBN, que permitem a tripulação operar em área contaminada 

por tempo determinado; 

- possui periscópios com visão monocular ampliada de 1,5 ou 6 vezes para 

monitoração do espaço aéreo em caso de pane no radar de busca; 

- iluminação do visor do periscópio para o tiro noturno; 

- os periscópios são autônomos, permitindo que cada um dos operadores 

verifique um setor do espaço aéreo específico; 

- sistema de Comunicações interno para a tripulação; 

- Sistema de Rádio FALCON III; 

- possibilidade de integração com Sistema de Radar de Vigilância; 

- possibilidade de acoplamento de míssil portátil (Míssil STINGER, por 

exemplo); 

- motor auxiliar para a torre e gerador de energia específico para o movimento 

da torre; 

- conjunto de manches que permitem os dois operadores controlarem a torre; 

- função para acompanhamento cego, caso o alvo passe atrás de algum 

obstáculo no terreno ou edificação em ambiente urbano; 

- possibilidade de realizar defesa móvel ou estática de ponto sensível; e 

- simulador eficiente para adestrar a guarnição. 

 

2.4.2.1 Capacidades e Funções dos Painéis de Controle 

 

Os controles e operações realizadas no interior da VBC, em geral, são 

controlados pelos painéis de comando e controle, no total de 05 painéis (BRASIL, 
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2014c), que possuem as seguintes funções gerais: 

- Painel 1: computador de bordo e tiro do veículo; 

- Painel 2: testes, conexão com Sistema de radar externo e acionamento dos 

componentes externos para operação; 

- Painel 3: radar de Busca e IFF; 

- Painel 4: radar de Tiro e identificação luminosa do IFF; e 

- Painel 5: controle do armamento e redes de energia da torre. 

 

 
FIGURA 12 – Painéis de Comando e Controle da VBC DA Ae Gepard 1A2. 
Fonte: BARBOSA (2015, p. 84). 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 FIGURA 13 – Painéis da VBC DA Ae Gepard 1A2. 
Fonte: LOG (2013). 

 
 
 

a) Painel 1: 

O Painel 1 é formado por um computador de bordo com diversas máscaras 

(MENUS) de inserção de dados, controles de refrigeração, chave seletora do IFF 

(Radar Secundário), alertas e avisos acústicos e controle de instesidade da 

Painel 1 Painel 2 Painel 3 Painel 4 Painel 5 
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luminosidade dos painéis. 

Os MENUS permitem a inserção dos dados que irão auxiliar na vigilância do 

espaço áreo, bem como fatores que devem ser controlados durante o tiro, tais como: 

 - MENU HORAS/RELÓGIO (“UHR”): esse menu fornece ao operador, 

“adicionalmente ao horário, o grupo data-hora. Com a introdução do fuso horário, o 

tempo Zulu fornecido pelo receptor GPS poderá ser adaptado ao horário local” 

(BRASIL, 2014c, p. 5-11). Os alarmes tem por finalidade acionar o operador quanto à 

momentos importantes da operação. 

 - MENU CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS (“WETTER”): “destina-se à 

inserção das influências externas sobre o tiro e, com isso, sobre sua trajetória” 

(BRASIL, 2014c, p.5-13). Para fins de correção dos cálculos de tiro são inseridas as 

seguintes informações meteorológicas: velocidade do vento; direção do vento 

(determinado pelo norte); pressão atmosférica; temperatura do ar, velocidade do vento; 

umidade relativa do ar; horário da última verificação realizada. (BRASIL, 2014c, p. 5-14).  

- MENU MUNIÇÃO: são inseridos os tipos, lotes e quantidades de Mun, tanto 

AAe quanto anti-carro. Os dados são inseridos por arma, da esquerda e da direita.  

- MENU IFF: IFF, “identification friend or foe”, identificação amigo ou inimigo 

(tradução nossa). Esse menu permite inserir os códigos IFF, códigos estes fornecidos 

diariamente pela FAB, durante as Op. Os códigos lançados identificarão as anv na 

tela do Radar de Busca, quando estas adretarem no alcande do radar. 

- MENU VELOCIDADE INICIAL (Vo): o operador insere a Vo em m/s realtivo 

ao tipo de munição e também a Vo relativa ao desgaste dos tubos. 

- MENU DISTÂNCIAS PRÉ-ESTABELECIDAS: são inseridas distâncias de 

pontos nítidos no terreno que são verificados e identificados através do aparelho ótico, 

além disso, esses pontos são divididos em setores, para que o computador de tiro 

tenha parâmetros mais precisos e fixos para o cálculo e correção do tiro. Esses 

parâmetros são muito úteis e importantes no emprego da VBC em ambiente urbano, 

sendo que prédios, antenas e outros tipos de instalações podem ser utilizados como 

pontos de referência para o cálculo do tiro. 
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             FIGURA 14 – Painel 1 Menu IFF e Tela do Radar de Busca.  
             Fonte: DEUTSCHLAND (2011). 

 

- MENU SISTEMA DE NAVEGAÇÃO (FNA): 

  

“o menu FNA (sistema de navegação do carro) se destina a 
mostrar/informar e a inserir, no sistema, a altitude e a situação/posição 
de localização do próprio carro, assim como o eixo longitudinal 6-12 do 
carro. Adicionalmente, podem ser introduzidas, ainda, configurações 
para a operação de um receptor GPS. Independentemente da escolha 
feita para o formato das coordenadas, o computador de tiro sempre 
utilizará o formato/extensão UTM.” (BRASIL, 2014c, p. 5-22).  
 

O Brasil adquiriu o sistema GPS, que foi instalado nas VBC no ano de 2016.  

- MENU CORREDOR DE SEGURANÇA (KEH): o menu KEH, visa através dos 

parâmetros inseridos, reconhecer as aeronaves amigas ou inimigas, permitindo que 

seja visualizado no Radar de Busca a Medida de Coordenação e Controle: Corredor 

de Segurança. Além do estabelecimento de regras fixas, na definição dos dados de 

posicionamento do carro, como também: altura, velocidade e direção do alvo aéreo. r 

É possível inserir até 8 corredores com no máximo 8 pontos de coordenadas, os quais 

definem a área. Até 4 corredores podem ser ativados simultaneamente. A análise dos 

alvos aéreos nesses corredores acontece permanentemente e paralelamente ao 

funcionamento do computador de tiro. (BRASIL, 2014c, p. 5-25). 

Esse menu é de suma importância durante as operações de Não Guerra em 

ambiente urbano, tendo em vista o grande volume de tráfego aéreo nos grandes 

centros, e essa ferramenta permite a visualização da medida de coordenação e 
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controle, através dos painéis da VBC.  

- MENU TESTES (BITE): “Para verificação, manutenção e reparos da VBC 

DAAe Gepard 1 A2, são disponibilizados, para o operador e mecânico, programas 

com o menu BITE que permitem um trabalho rápido e eficiente, em parte sem apoio 

do manual técnico. Os programas disponíveis estão constituídos com a denominação 

“Funktionsprüfung” (Verificação de funções),“Fehlerlokalisierung” (localização de 

erros) e “sonstige” (outros).” (BRASIL, 2014c, p. 5-29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 15 – Painel 1 Menu KEH e Radar de Busca com Corredor de Seg. 
Fonte: DEUTSCHLAND (2011). 

 

- MENU LIMITADOR DOS SETORES DE TIRO (HSSB): Esse menu 

apresenta outra capacidade importantíssima da VBC, que é a limitação de setores de 

tiro em elevação e azimute. O bloqueio ou a liberação do fogo podem ser selecionados 

numa área de elevação compreendida entre: -100 e 1300 milésimos e, no máximo, 

oito setores de azimute, dentro de uma faixa de 3200 milésimos. Caso sejam 

ultrapassados os limites dos setores, ocorre um bloqueio mecânico do fogo, de modo 

que, nos setores bloqueados, não será disparado nenhum tiro. Além disso, serão 

bloqueados os movimentos de elevação e azimute (deriva), ou seja, a torre e as armas 

somente poderão ser colocadas, de modo manual, na área do limitador do setor de 

tiro. (BRASIL, 2014c, p. 5-34). 

Na figura 14, as colunas cinzas (hachuradas) representam os setores 
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bloqueados do Menu HSSB, sendo que durante o movimento da torre, ao passar por 

um desses setores, automaticamente o carro bloqueia o tiro. Esta função também é 

de suma importância para Op Ng em ambientes urbanos, tendo em vista que podem 

ser delimitados setores entre prédios, construções ou pontos sensíveis, nos quais o 

tiro esteja bloqueado. 

- MENU ÁREA DE FOGO (“FEUERBEREICH”):  
 

O bloqueio tático da área de fogo (FB) é visto como uma medida 
independente e somente está ativa com o blindado parado e com a posição 
da chave geral em operação (BETRIEB). Essa função serve para evitar que 
ocorram disparos em prédios ou demais áreas edificadas. Normalmente, o 
menu será ativado quando tratar-se de uma operação de defesa antiaérea 
em área urbana. Após o acionamento do menu e com o giro da torre em até 
360°, com o periscópio K ou R, o contorno será reconhecido pela unidade 
computadorizada de tiro (RSE), sendo que, sobre este (contorno) será 
bloqueado o fogo (BRASIL, 2014c, p. 5-34). 

 

A definição da área a ser bloqueada é realizada da seguinte maneira: com a 

torre em funcionamento, o Cmt VBC aciona o Menu FB no Painel 1, e aciona o 

comando “Iniciar contorno”. Com isso, passam a girar a torre e visualisar as 

construções com um dos Periscópios. Através do manche o operador desenha o 

contorno das construções com os tubos dos canhões, como se estivesse “desenhando 

no céu”, em 360º. Dessa maneira ao passar o tubo e o periscópio no contorno das 

construções, em sua volta, o carro identifica essas áreas e limita o tiro em elevação. 

O local onde passou o tudo e foi desenhado o contorno, o tiro será bloqueado. Essa 

função é de extrema importância, juntamente com o Menu delimitação dos Setores de 

Tiro, para o emprego da VBC em ambientes urbanos e  principalmente, para a 

diminuição de propabilidade de danos colatrerais. 

- MENU MÍSSEIS ANTIRADIAÇÃO (ARM): 
 

“Sistemas de radar estão fortemente ameaçados por mísseis 
antirradares (ARM). Um emissor de radar que descarrega 
permanentemente potência se torna um alvo facilmente localizável 
para os modernos mísseis antirradares (ARMs). Para reduzir o perigo, 
o emissor do radar de busca da VBC DAAe GEPARD 1A2, é 
sincronizado no âmbito da bateria/seção para executar a alternância 
entre ligado e desligado. Com este menu serão inseridos e mostrados 
os parâmetros de inserção necessários para ativar a proteção de 
mísseis antirradares (ARM)” (BRASIL, 2014c, p. 5-37). 
 

Esta função permite que dentro de um dispositivo de defesa, as U Tir emitam 

radiofrequência, através dos seus radares, de maneira alternada, uma emite, 

enquanto as outras interrompem a emissão, isso em questão de segundos. Dessa 
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maneira, a DA Ae é mantida, porém diminuindo a possibilidade de atuação da GE Ini. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 16 – Representação gráfica do Menu HSSB. 
Fonte: Kraus-Maffei Weggman (2009). 

 

- MENU COMANDO E CONTROLE (“FÜSYS”): Existe a possibilidade de 

integrar o Sistema GEPARD com o COAAe eletrônico e com radares do Esc Sup. 

Atualmente essa interface ainda não foi concretizada e o sistema de comando e 

controle alemão não foi adquirido. Essa função permite inclusive que o centro de 

operações designe qual UTir irá abater o alvo, e o operador recebe em sua VBC um 

sinal luminoso para engajar a anv. “O menu comando e controle serve para inserção 

dos dados da U Tir, contendo parâmetros de inserção para bateria e número da U Tir, 

como também, para até 4 setores de tiro” (BRASIL, 2014c, p. 5-38).  

- MENU AJUDA (HELP): tem por finalidade apresentar informações sobre as 

máscaras dos menus e sobre os parâmetros e informações a serem inseridas no 

Painel 1, além de auxiliar no entendimento do funcionamento dos programas. 
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FIGURA 17 – Representação gráfica do Menu FuSys e Radar de Busca.  
Fonte: DEUTSCHLAND (2011). 

 

b) Painel 2 

Neste painel estão presentes as principais chaves seletoras para liberação da 

torre, antena e seleção de alvo, além dos principais testes que devem ser realizados 

antes e durante a operação da VBC. Dentre chaves seletoras e indicadores de falha, 

pode-se citar os seguintes (BRASIL, 2014c):  

- alerta de emissão do Radar de Busca; 

- alerta luminoso de fusíveis, de testes, acionamento manual e de seguranças; 

- chave de verificação de lâmpadas; 

- chave para apagar falhas; 

- chave de verificação do Radar de Tiro; 

- instrumento de medição de Potência/desempenho do Radar de Busca; 

- chave de regulagem fina do Radar de Busca; 

- contadores de horas de operação dos Radares; 

- chave “Stufen” (mudança das escalas de emissão do Radar de Busca); 

- teclas de Comando e Controle (para acionamento da UTir pelo Escalão 

Superior, desde que haja a interface com o sistema de comando e controle do Esc 

Sup, já citado neste capítulo); 
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FIGURA 18: Painel 2 da VBC A Ae GEPARD. 
Fonte: O autor. 

 

- chave seletora de alvo (antiaéreo ou terrestre); 

- chave seletora da munição (antiaérea ou terrestre); 

- chave seletora para engajamento rápido (“Schnelleinsatz”); 

- chave de liberação/travamento da Torre; 

- chave de liberação e recolhimento da antena do Radar de Busca; e 

- chave seletora da função de Guerra Eletrônica (ECCM). 

 

  c) Painel 3 
 

No Painel 3 (Figura 19) encontra-se a tela do Radar de Busca (tela PPI) e 

diversos controles atinentes à operação do radar. O Manual EB60-ME-23.016 (2014c, 

cap. 6), apresenta as seguintes funções desse painel: 

- tela do Radar de Busca (tela PPI) -  em relação ao eixo longitudinal 6/12 do 

blindado, apresenta os ecos e sinais de alvos (móveis/fixos) em distância e azimute. 

O FNA (sistema de navegação do carro) deve estar ligado;  

- chave seletora de Emissão (permite desligar o emissor do Radar de Busca); 

- chave seletora do Alarme (permite ligar/desligar o alarme acústico do Radar 

de Busca); 

- regulador da intensidade do sinal de alvo fixo (regula a intensidade luminosa 

do símbolo de alvo, na tela do Radar de Busca);  

- regulador do contraste (regula o contraste da imagem na tela); 

- chave de giro Síntese Radar: Esta chave permite selecionar o modo de 
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apresentação da situação do espaço aéreo, na tela de busca. Caso o sistema esteja 

sincronizado com o sistema de C² Esc Sup 4e seus radares; 

1) Imagem própria - Apresentação da sua própria situação de espaço aéreo 

com e sem sinais/símbolos de alvos fixos (imagem do radar de busca);  

2) Em combinação geral (com outro radar) - Apresentação da sua própria 

situação/condição de espaço aéreo com sinais de alvos do sistema de C² Esc Sup;  

3) Em combinação individual - Apresentação da sua situação de espaço aéreo 

com e sem sinais/símbolos de alvos fixos, indicados para combate, pelo C² Esc Sup; 

4) Externo/de fora, geral - Apresentação da situação de espaço aéreo externa, 

somente C² Esc Sup; 

5) Externo/de fora, individual - Apresentação de alvos do C² Esc Sup, que lhe 

foram indicados para combate; 

- aviso luminoso do C1 (atirador); 

- aviso luminoso do Comandante;  

- aviso luminoso Comandante conduzindo a Torre (“KDT Führt”);  

- tecla “IFF Man”;  

- botão “Frequência do Radar de Busca” (permite a mudança da frequência 

do radar, caso haja interferência ou ação de GE); e 

- chave seletora “área 16 km/8 km” (mudança da área de apresentação na tela 

do radar de 16 km para 8 km). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 19: Painel 3 e símbolos da tela PPI do Radar de Busca. 
Fonte: O autor. 
 

                                                           
4 C² Esc Sup – Sistema de Comando e Controle do Escalão Superior. 
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d) Painel 4 
 

O Painel 4 tem como principal característca conter a tela de apresentação do 

Radar de Tiro e seus controles, bem como os sinais luminosos de identificação IFF, e 

a apresenteação luminosa, da porcentagem de probabilidade de acerto do tiro, 

variando de 25% a 100%. Serão apresentadas abaixo as funções do Painel 4: 

- chave seletora de frequência do Radar de Tiro (“Stalo 1 / Stalo 2”);  

- avisos luminosos de teste de frequência do Radar de Tiro; 

- chave seletora “ETB" (Liga/desliga) – portão de alcance ou célula de 

designação; 

- aviso luminoso do “ETB” - porta de distância (acende, quando o sistema 

automático de teste/verificação do radar de tiro detecta uma falha do “ETB” (células 

de designação); 

- chave seletora de operação do Radar de Tiro (Normal ou Emergência); 

- regulador de intensidade da luminosidade da tela do Radar de Tiro;  

- chave Atenuação (“Dämpfung”) – essa função tem por finalidade minimizar 

ou atenuar, as interferências meteorológicas (chuva, granizo ou neve), no visor do 

radar de tiro; 

- chave seletora Distância (“Entfernung”) – permite a seleção automática ou 

manual dos sensores de cálculo de distância do Radar de Tiro, Radar de Busca e 

Medidor de distância Laser;  

 

Em caso de falhas nos sensores de distância, devido a defeitos ou por 
medidas de guerra eletrônica (EloKa-Maßnamen), será escolhido, conforme 
as prioridades definidas, um sensor sem falhas correspondente a essas 
prioridades. Em caso de condições especiais, os sensores de distância 

também podem ser escolhidos manualmente (BRASIL, 2014c, 6-11). 
 

- aviso luminoso Pronto para o Fogo (“Feuer Bereit”) – acende e mantém 

piscando quando é possível executar o tiro;  

- aviso luminoso Travar arma - acende quando as armas estão destravadas;  

- aviso luminoso Aparelho Auxiliar de Pontaria acoplado ao Periscópio; 

- aviso luminoso Inimigo (“Feind”) - acende quando o alvo traqueado não emite 

a resposta correta para o aparelho – IFF; 

- aviso luminoso Amigo“Freund”);  

- aviso luminoso Marca XII - acende quando na operação no 

acompanhamento ou perseguição ocorre uma resposta positiva (amigo);  
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- aviso luminoso Vídeo Largo - acende quando sofre interferência de sinal;  

- aviso luminoso Alvo Ativo (“Aktiv Ziel”) - acende quando o radar está sob 

influência de medidas de ataque eletrônico (MEA);  

- aviso luminoso Programa do Radar de Tiro (“FR-Programm”) - acende 

durante a inicialização sistema; e  

- chave Foto de teste (“Testbild”) -  gera fotos de teste no Radar de Tiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   

 
FIGURA 20: Painel 4. 
Fonte: O autor. 
 

e) Painel 5 

Este painel controla o acionamento das armas, carregamento dos canhões, 

testes do armamento, além de conter o controle das redes de energia e o acionamento 

da Torre para operação (BRASIL, 2014c, p. 6-14). Possui os seguintes controles e 

dispositivos: 

- aviso luminoso Engatilhado (“Gespannt”); 

- aviso luminoso Transporte via Fita (“Gurtförd”);  

- chave de tecla Controle de Tubo Livre (“Rohr Frei”); 

- aviso luminoso Tubo Livre (“Rohr Frei”) – este aviso acende quando o botão 

Tubo Livre é acionado e não há munição na câmara dos canhões;  

- chave Arma (esquerda / direita) - Liga e desliga os canhões;  

- Teste de Desengatilhamento – Ferrolho vai à frente para garantir que a arma 

esteja desengatilhada; 

- instrumento de medição Falha de Engatilhamento / chave Radar de Tiro - 

indica um erro na medição do Radar de Tiro, na distância e no ângulo (elevação e/ou 

direção);  
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- chave de Seleção de Tipo de Fogo (“Feuerwahl”) – essa chave tem por 

função pré-selecionar a rajada de tiro antiaéreo. O tiro de superfície (anti-carro) 

sempre será intermitente. Tipos de rajada: 

1) Normal - Automática. A quantidade de tiros depende do tempo de 

acionamento do pedal de disparo;  

2) Intermitente - Fogo intermitente. O atirador deverá pressionar o pedal do 

disparo sempre que quiser efetuar um disparo;  

3) Limitado - Tiro automático, limitado a aproximadamente 10 tiros por arma;  

4) Curto - Tiro automático, mas limitado a cerca de 3 tiros por arma.  

- chave Principal – permite acionar a torre e prepara-la para operação. Possui 

as seguintes funções: Desligado, Rede I e II, Aquecimento, Aceleração, Pronto e 

Operação; 

- chave Ligar Motor Auxiliar (“ZM Start”) – liga o motor auxiliar que alimenta a 

Torre; 

- chave Desligar Motor Auxiliar (“ZM Stop”)  

- aviso luminoso Alerta do Motor Auxiliar;  

- avisos luminosos das Redes de I a V, redes de energia elétrica que 

alimentam a Torre; 

- aviso luminoso Operação de Emergência (“Notbetrieb”); e 

- chave seletora Operação de Emergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21: Painel 5. 
Fonte: O autor. 
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2.4.2.2 O processo de engajamento da VBC como unidade autônoma 

 

A VBC A Ae GEPARD trouxe uma nova perspectiva para o emprego da AAAe 

brasileira, através do conceito de unidade autônoma. O Manual C44-1 Emprego da 

Artilharia Antiaérea (2001), traz os conceitos de Unidade de Emprego e de Unidade 

de Tiro. 

Unidade de Emprego é a “menor fração que, dispondo de pessoal e material, 

tem condições de realizar, por tempo limitado, a missão tática atribuída à artilharia 

antiaérea, face ao nível de adestramento atingido” (BRASIL, 2001, p. B-15). 

Unidade de Tiro é a “menor fração de AAAe, sendo capaz de, com seu 

equipamento orgânico, detectar, identificar e atacar um vetor hostil” (BRASIL, 2001, 

p. B-15). 

Diante desses conceitos, verifica-se que Unidade de Tiro de canhão AAe (que 

não seja autônomo) é a Seção AAAe, pois a Seç de Canhão é a União de dois canhões 

e um Radar, menor fração capaz de identificar e engajar uma ameaça. No caso do 

Míssil, o próprio armamento configura-se em uma Utir, pois tem capacidade de engajar 

uma aeronave de maneira isolada. 

Quanto ao conceito Unidade de Emprego, uma Bia Can (Bateria de Canhões 

Antiaéreos) é a menor Unidade de Emprego, de canhão, tendo em vista que somente 

na Bateria como um todo, haverá um COAAe que possibilite controlar os sensores e 

as armas. No caso de uma Bateria de Mísseis, a Seção AAAe de Mísseis é a menor 

Unidade de Emprego, pois esta tem a capacidade de realizar todo o processo de 

engajamento. 

 Por outro lado, a VBC GEPARD, é um canhão autônomo, ou seja, a própria 

VBC é uma Unidade de Tiro, pois tem capacidade para realizar todo o processo de 

engajamento desde a detecção até o tiro. A Seção GEPARD, por sua vez, é uma 

Unidade de Emprego de canhões. “No sistema Antiaéreo (AAe) GEPARD 1 A2, a 

UNIDADE DE EMPREGO é a Seção (Sec) e a UNIDADE DE TIRO (U Tir) é uma VBC 

DA Ae Gepard 1 A2” (BRASIL, 2014c, p. 1-6). Pode-se inclusive pensar em uma única 

VBC, ou seja, uma U Tir GEPARD, ser considerada uma Unidade de Emprego, 

dependendo da situação, tendo em vista que esta realiza todo o processo 

isoladamente. 

Esse tipo de conceito é inovador e apresenta mais uma das facetas do material, 
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o que permite que o mesmo opere em pontos específicos e isoladamente, se for 

necessário, em uma situação de Op Ng em ambiente urbano. Días (2015) retrata esta 

mesma ideia: 

 

[...] os GEPARD podem atuar, por Peça, como um sistema de armas 
totalmente autônomo, detectando, identificando, acompanhando e engajando 
alvos diuturnamente, com reduzido tempo de reação e alta mobilidade, além 
de operar sob quaisquer condições climáticas. Ou seja, cada Peça (U Tir) 
pode operar de modo independente, realizando, conjuntamente, a função de 
COAAe, o que a capacita a ser uma EU (2015, p. 25). 

  

O Manual Operação do Sistema GEPARD (2014c), apresenta o processo de 

engajamento realizado pela VBC:  

 

Os sensores são capazes de acompanhar aeronaves de asa fixa e rotativa 
que estejam voando à baixa altura, até uma distância de 12 Km. Para 
executar a detecção, localização, identificação e acompanhamento, a VBC 
GEPARD dispõe de um conjunto de sensores eletromagnéticos com alta 
supressão de ecos fixos, além de optrônicos que asseguram ao equipamento 
as condições necessárias para operar em qualquer tempo e em ambiente 
adverso de guerra eletrônica (GE) (BRASIL, 2014c, p. 4-1). 

 

A VBC GEPARD possui os seguintes sensores, já descritos no item 2.4.1:  

- Radar de Busca – Alcance de 15.750 m 

- Radar de Tiro – Alcance de 15.000 km, com alcance de acompanhamento 

eficaz de 8 km;  

 - radar secundário (Sistema de IFF) – “O sistema de IFF tem por objetivo 

executar a identificação do vetor aéreo, por meio de uma interrogação emitida e do 

processamento da resposta recebida” (BRASIL, 2014c, p. 4-2); 

- telêmetro laser – mede a distância de alvos acompanhados em 3D. É uma 

alternativa aos radares de busca e de tiro, substituindo-se a telemetria radar pela 

telemetria laser, com alcance de 5 km. (BRASIL, 2014c, p. 4-3); 

- periscópios – Sistema optrônico que permite o acompanhamento visual do 

alvo ou da ameaça; e 

             - Apontador Ótico Auxiliar - Completam a observação do espaço aéreo e 

terrestre, particularmente nas direções onde o radar de busca possua menores 

condições de detecção.  

Todos esses equipamentos e sensores, permitem que a VBC realize todo o 

processo de engajamento, até a realização do tiro:  
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Tais sensores se caracterizam pela recepção de dados que serão 
processados pelo sistema de computação, proporcionando à VBC a trabalhar 
com informações altamente precisas e permitindo à guarnição designar e 
acompanhar o alvo escolhido com a máxima eficiência e segurança, podendo 
acompanhar aviões e mísseis. (BRASIL, 2014c, p. 4-1) 

 

O processo de engajamento ocorre de acordo com as seguintes fases: 

1) Busca – caracteriza-se pela varredura do espaço aéreo pelo Radar de 

Busca; 

2) Detecção – captação do sinal de uma aeronave pelo radar e a 

apresentação desse sinal na tela PPI (Painel 3); 

3) Acompanhamento 2D – o radar de Busca acompanha a aeronave e 

apresenta direção (azimute) e distância, por isso 2D; 

4) Identificação – através do Sistema IFF, a aeronave será identificada ou 

não, no Painel 4, acenderá o aviso luminoso Amigo ou Inimigo; 

5) Designação – significa posicionar o radar de acompanhamento na 

direção do alvo, para que se inicie a fase de aquisição. O Manual de Operação do 

Sistema GEPARD explica essa fase de maneira pormenorizada:  

  

Existem 2 modos de executá-la: 1. Designação RADAR – É feita por meio da 
colocação da MMD sobre o “pip” do alvo na tela PPI, valendo-se do anel de 
designação, na alavanca de comando, no manche de controle. 2. Designação 
Ótica – Modo de designação pelo periscópio poderá ocorrer quando a VBC 
estiver acompanhando um alvo ou não. O Operador pisa no pedal do 
acompanhamento ótico, e leva o periscópio até o alvo. Caso vá fazer a 
designação, o operador, agindo no anel de designação, fará a apreensão do 
alvo (BRASIL, 2014c, p. 4-4). 

 

6) Aquisição – pode-se traduzir essa fase pelo ato do operador colocar a 

Marca Móvel de Distância (MMD), sobre o sinal do alvo na tela do Radar de Busca. 

Utilizando, para isso, o manche. Ao colocar a MMD sobre o alvo, ele faz com que uma 

das 30 células de aquisição (cada célula possui 30m, perfazendo um total de 900m  

de faixa para aquisição do alvo). Sendo assim o alvo adquirido passará a ser 

acompanhado pelo Radar de tiro (Radar de Tiro inicia a varredura). Inclusive o radar 

de Busca pode acompanhar outras aeronaves ao mesmo tempo, durante a aquisição. 

(BRASIL, 2014c, p. 4-3); 

7) Apreensão – simultaneamente à aquisição ocorre a apreensão, ou seja, 

os canhões passam a acompanhar o alvo, orientados pelos cálculos do computador 

de tiro e pelas informações atualizadas do Radar de Tiro; 

8) Acompanhamento 3D – o Radar de Tiro atualiza as informações em 
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direção, altura e distância inclinada do alvo, de forma instantânea; e 

9) Tiro – durante o acompanhamento a VBC GEPARD, apresenta no Painel 

4, a probabilidade de acerto do tiro (25% a 100%), e aciona o sinal luminoso, Pronto 

para o Fogo, permitindo que o atirador realize o tiro. 

Diante do acima exposto, verifica-se a extensa capacidade de atuação e 

vigilância do espaço aéreo da VBC GEPARD, bem como a possibilidade de realizar 

todo o processo de engajamento, pelo fato da plataforma possuir todos os sensores 

necessários para tal.  Desde a busca, até o acompanhamento 3D pelo Radar de Tiro. 

A precisão e atualização dos cálculos pelo computador de tiro permitem o 

acionamento instantâneo dos canhões, tudo de forma automática e eletrônica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 22: Fases do Engajamento da VBC A Ae GEPARD 
Fonte: DEUTSCHLAND (2011). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 23: Processo de Engajamento da VBC A Ae GEPARD 
Fonte: DEUTSCHLAND (2011). 
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2.4.3 Limitações  

 

Da mesma forma, ante a pesquisa bibliográfica e o que trata Barbosa (2015), 

Schiavinato (2014), e o Manual Escolar EB60-ME-23.016 (2014c), foram levantadas 

as limitações do sistema, e pode-se enumerar as seguintes: 

- alto custo de manutenção; 

- demanda de pessoal altamente especializado; 

- período de formação e qualificação de pessoal mais longo do que os demais 

materiais de AAe do Brasil; 

- alta demanda logística; 

- grande consumo de combustível; 

- grande tamanho físico, dificultando movimento em ambiente urbano; 

- devido ao tamanho físico, nem sempre é possível posicionar as U Tir de 

forma a executar um VRDAAe completamente fechado; 

- peso elevado, o que pode danificar pavimentos em centros urbanos; 

- necessidade de transporte por Viaturas Prancha 60 ton, pelos motivos 

abordados acima; 

- grande quantidade de panes elétricas, demandando mecânicos de eletrônica 

com grande experiência; 

- tem dificuldade de aquisição de alvos de noite pelos periscópios, por não 

possuir sistema de visão noturna; e 

- tempo de remuniciamento elevado. 

 

2.4.4 A Guarnição GEPARD 

 

A Guarnição GEPARD é formada por seus tripulantes, ou operadores e é 

composta por apenas 3 militares que controlam toda a VBC, são estes: 

- Cmt VBC GEPARD – 2º ou 3º Sgt com especialização em AAAe e curso de 

operador do Sistema GEPARD; 

- Atirador VBC GEPARD (C1) – Cabo atirador, formado pelas próprias Bia 

AAAe AP, de acordo com o novo Programa Padrão de Qualificação de Artilharia 

Antiaérea (2014); e 

- Motorista – Cabo motorista, também formado nas Bia AAAe AP, com auxílio 
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dos Regimentos de Carro de Combate das respectivas guarnições, tendo em vista o 

treinamento nas Vtr Escola de chassi Leopard. 

Os primeiros militares operadores do Sistema GEPARD, dentre eles oficiais e 

sargentos, foram formados na Alemanha, no ano de 2013, na cidade de “Hardheim”. 

O curso em sistema de “Job-trainning” foi realizado por instrutores da empresa Kraus-

Maffei Weggman (KMW), fabricante do material, e pela empresa “LOG” (composta por 

ex-militares que compuseram os Batalhões GEPARD alemães). (LOG, 2013). 

A partir do ano de 2014 os operadores e oficiais Cmt Seç AAAe do Sistema 

GEPARD foram formados na EsACosAAe. 

Partindo do conhecimento da constituição da Guarnição GEPARD, será 

apresentada a composição da Seção AAAe e da Bia AAAe GEPARD. 

 

2.4.4.1 Seç AAAe AP – GEPARD 

 

A Seção AAAe AP – GEPARD, é composta por 04 (quatro) VBC GEPARD e 

suas respectivas guarnições, além de 01 (um) Radar SABER e 01 (um) COAAe 

Eletrônico. O Manual de Operação do Sistema GEPARD descreve a Seção da 

seguinte maneira:  

 

A Seção constitui-se de 01 (um) Radar SABER M60, 01 (um) Centro de 
operação antiaérea eletrônico (COAAe Elt) e 4 (quatro) viaturas blindadas de 
defesa antiaérea. Um Gepard 1 A2 é uma UNIDADE DE TIRO, pois é capaz 
de, por seus próprios meios, detectar, acompanhar e destruir uma incursão 
inimiga (BRASIL, 2014c). 

 

2.4.4.2 Bia AAAe AP – GEPARD 

  

Antes de apresentar a constituição da Bia AAAe GEPARD brasileira, será 

apresentada a constituição da tropa alemã, visando traçar um paralelo e verificar as 

mudanças e adaptações realizadas para a realidade do Exército Brasileiro. 

Durante a apresentação da VBC GEPARD pelo Exército Alemão ao EB, no ano 

de 2011, na cidade de Formosa – GO, foram apresentadas as capacidades técnicas 

e táticas da VBC, bem como a constituição das tropas GEPARD alemãs. 

Conforme representado na FIGURA 24, verifica-se que uma Bateria GEPARD 

era composta por 02 (duas) Seções AAAe, com 03 (três) U Tir GEPARD e 03 (três) 
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UTir de mísseis portáteis, cada. As unidades GEPARD eram compostas por VBC e 

mísseis. Mesmo existindo a possibilidade de acoplar mísseis “Stinger”, nas VBC, a 

Alemanha os mísseis portáteis em solo, com o operador, da mesma maneira como se 

utiliza o Míssil Igla-S no Brasil. 

Essa formação demonstra a possibilidade de mistura de materiais em uma DA 

Ae, assim como prevê o fundamento Combinação de Armas Antiaéreas:  no emprego 

da AAAe deve-se considerar as possibilidades e limitações de cada sistema de armas, 

adotando, sempre que possível, uma combinação de armas de modo que um sistema 

recubra as limitações do outro (BRASIL, 2001, p. 4-4). 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 24 – Organograma da Bateria GEPARD alemã.  
Fonte: DEUTSCHLAND (2011). 

 

A FIGURA 25, representa o Batalhão GEPARD alemão, com a seguinte 

composição: 04 Baterias GEPARD, cada uma composta por 02 (duas) Seções AAAe, 

no total de 06 (seis) U Tir GEPARD e 06 (seis) UTir de mísseis portáteis, por Bateria. 

Sendo que o Batalhão era composto por 24 (vinte e quatro) VBC e 24 mísseis 

portáteis. 

No Brasil a Seção AAAe GEPARD é composta por 04 (quatro) VBC GEPARD, 

conforme supracitado no item 2.4.4.1. Sendo que a Bateria GEPARD é composta por 
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04 (quatro) Seções AAAe AP, totalizando 16 (dezesseis) U Tir. Pois, de acordo com a 

doutrina brasileira, as Bia AAAe AP GEPARD, são orgânicas das Brigadas Blindadas, 

que por sua vez são quaternárias. Além disso, a Bateria conta com um COAAe 

Eletrônico e um Radar SABER, além de toda a cauda logística necessária, bem como 

Turmas de Remuniciadores, Mecânicos (de chassi, eletrônica e armamento), Turma 

de Comunicações e Seção Cmdo. 

Partindo das constituições acima apresentadas, verifica-se que uma Bia 

GEPARD alemã possuía 06 (seis) VBC GEPARD, enquanto a Bia AAAe AP brasileira 

possui 16 (dezesseis) VBC, quase o quantitativo do Batalhão GEPARD alemão que 

contava com 24 (vinte e quatro) VBC GEPARD. Desta análise, pode-se concluir sobre 

a grande necessidade de pessoal especializado para compor os quadros das Bia 

AAAe AP, e também, a grande estrutura logística atrelada às Bia GEPARD brasileiras. 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 25 – Organograma do Batalhão GEPARD alemão.  
Fonte: DEUTSCHLAND (2011). 

 

 

2.5 O EMPREGO DA VBC GEPARD NOS GRANDES EVENTOS 

 

De acordo com o que foi abordado no item 2.1.3, deste trabalho, e segundo 

Neto (2015, p. 27), o Brasil foi palco de muitos grandes eventos nos últimos anos. “O 

país encontrou neste tipo de atividades uma forma de projetar a sua imagem em nível 
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nacional e internacional” (NETO, 2015, p. 27).  

Pires (2017, p. 22) reafirma:  

 

Nos últimos anos, em virtude da maior projeção política e econômica do Brasil 
no cenário internacional, o país vem sediando inúmeros eventos de grande 
vulto, dentre os quais, podem-se destacar os Jogos Panamericanos do Rio 
de Janeiro (2007), a Rio +20 (2012), a Jornada Mundial da Juventude (2013), 
a Copa das Confederações (2013) e a Copa do Mundo FIFA (2014). Todos 
estes eventos ocorreram sem nenhum incidente significativo que 
comprometesse a segurança do público e das instalações civis. 

 

Nesse contexto, será abordado o emprego da VBC GEPARD 1 A2 na Copa do 

Mundo FIFA – 2014, e nos Jogos Olímpico RIO 2016.  A VBC GEPARD foi um dos 

materiais AAe utilizados na DA Ae da Copa do Mundo em 2014, além Míssil Igla-S e 

do Canhão Bofors 40 mm (BARBOSA, 2015b, p. 24). O Escritório de Projetos do 

Exército afirma que o Sistema GEPARD foi adquirido no intuito de “garantir a 

segurança dos Pontos Sensíveis indispensáveis à realização dos Jogos Olímpicos” 

(EPEx, 2016).  

 

2.5.1 Medidas de Coordenação do Espaço Aéreo da Copa do Mundo FIFA - 2014 

 

O Comando da Aeronáutica (COMAER) criou áreas de exclusão 
(RESERVADA, RESTRITA ou PROIBIDA) em determinadas porções do 
espaço aéreo brasileiro com tamanhos e níveis de acessos diferentes [...] 
As áreas de exclusão estão localizadas no espaço aéreo [...] das 
localidades onde ocorrerão as partidas oficiais da Copa do Mundo de 
Futebol FIFA 2014, ou seja, BELO HORIZONTE, BRASÍLIA, CUIABÁ, 
CURITIBA, FORTALEZA, MANAUS, NATAL, PORTO ALEGRE, RECIFE, 
RIO DE JANEIRO, SALVADOR E SÃO PAULO (DECEA, 2014, p. 19). 

 

Interessa ao escopo do trabalho, a área de Porto Alegre – RS, única cidade-

sede cuja DA Ae foi realizada por uma Seção AAAe AP (GEPARD). As restrições 

aéreas compreendiam 3 (três) horas antes do início e 4 (quatro) horas após o término 

da abertura e do encerramento do evento, bem como 1 (uma) hora antes e 3 (três) 

horas após o início das partidas na fase de grupos. Nas demais fases, a vigência das 

restrições foi de 1 (uma) hora antes e 4 (quatro) horas após o término das partidas 

(DECEA, 2014, p. 19). 
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FIGURA 26: Material AAe empregado na Copa do Mundo FIFA – 2014. 
Fonte: Júnior (2014). 
 

As restrições eram específicas para cada área de exclusão5 da seguinte 

maneira: 

 

Na ÁREA RESERVADA, denominada BRANCA, comum a todas as cidades-
sede, todos os tráfegos deverão ser conhecidos e cumprir as regras 
determinadas em legislação [...] as restrições operacionais que deverão ser 
observadas na área BRANCA: Não serão permitidos, inclusive dentro dos 
Espaços Aéreos Condicionados (EAC), treinamentos de voo [...] treinamentos 
de aproximações por instrumentos, treinamento no circuito de tráfego e de 
toque e arremetida, voos de instrução, manutenção, cheques ANAC, 
acrobáticos, turísticos, planadores, operações de paraquedas, parapentes, 
balões, dirigíveis, ultraleves, aeronaves experimentais, asas-deltas, 
pulverização agrícola, reboque de faixas, aeromodelos, foguetes e aeronaves 
remotamente pilotados (RPA);Todos os movimentos aéreos deverão estar 
devidamente identificados e sob coordenação. Na ÁREA RESTRITA, 
denominada AMARELA, comum a todas as cidades-sede, serão permitidas 
somente aeronaves devidamente autorizadas, dentre elas: aeronaves 
envolvidas nos eventos; aeronaves transportando Chefe de Estado e de 
Governo; delegações das seleções de futebol; very important person (VIP); 
aeronaves comerciais de operação regular existente, regular novo e não 
regular de parecer favorável da ANAC; [...] Na ÁREA PROIBIDA, denominada 
VERMELHA, comum a todas as cidades-sede, serão permitidas somente 
aeronaves envolvidas nos eventos, desde que previamente autorizadas pelo 
Comandante do COMDABRA. Obs.: Todas as operações de aeronaves serão 

                                                           
5 De acordo com o Guia de Consulta sobre as alterações do Espaço Aéreo para a Copa do Mundo de Futebol – 

FIFA BRASIL 2014, as áreas de exclusão foram delimitadas em milhas náuticas (MN) (Figura, 26). 
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proibidas, exceto as aeronaves de segurança pública, aeronaves militares, 
aeronaves SAR, aeronaves ambulância e as demais aeronaves envolvidas 
nas atividades operacionais, previamente autorizadas pelo Comandante do 
COMDABRA. Todos os movimentos aéreos que descumprirem essas regras 
serão considerados hostis e estarão sujeitos às MPEA. 

 

As figuras de 27 a 30 foram extraídas do Guia de Consulta sobre as alterações 

do Espaço Aéreo para a Copa do Mundo de Futebol – FIFA BRASIL 2014, do DECEA, 

e retratam detalhadamente cada área de exclusão do espaço aéreo da cidade de 

Porto Alegre - RS. Essas restrições influenciam e determinam as Medidas de 

Coordenação e Controle da AAAe que serão retratadas em seguida. 

 

 
FIGURA 27: Áreas de exclusão da Copa do Mundo FIFA – 2014. 
Fonte: DECEA (2014, p. 24). 
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FIGURA 28: Área de exclusão Branca em Porto Alegre - RS. 
Fonte: DECEA (2014, p. 53). 

 

 
FIGURA 29: Área de exclusão Amarela em Porto Alegre - RS. 
Fonte: DECEA (2014, p. 54). 
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FIGURA 30: Área de exclusão Vermelha em Porto Alegre - RS. 
Fonte: DECEA (2014, p. 55). 

 

A imagem a seguir a presenta as áreas de exclusão sobre um estádio: 

 

 
FIGURA 31: Áreas de exclusão sobre um estádio. 
Fonte: DECEA (2014). 
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O Volume de Responsabilidade da Defesa Antiaérea foi estabelecido pelo 

COMDABRA de acordo com o PCEA Nr 001/14, de 30 ABR 14.  “Observa-se que o 

planejamento dos VRDAAe preconizava o seu estabelecimento nos estádios, e 

conforme a proximidade do horário de início da partida, a classificação do sobrevôo 

do VRDAAe sofria alteração” (BARBOSA, 2015b, p. 43). Os VRDAAe estavam 

inseridos nas áreas de exclusão e se complementavam (BARBOSA, 2015b).  

O Gen Bda João Chalela Júnior, então Cmt 1ª Bda AAAe, disse no Simpósio 

de Emprego da Artilharia Antiaérea em Operações de Não Guerra, com foco nos 

Grandes Eventos Internacionais, na EsACosAAe: “A intenção do Cmt da 1ª Bda AAAe 

é de garantir a DA Ae plena dos P Sen, com o máximo de Segurança e atenção às 

regras de engajamento (Estado de Ação fogo designado, excluída a possibilidade de 

auto - defesa)” (JÚNIOR, 2014). 

O Estado de Ação, era de Fogo Designado (Item 2.3.4.2), ou seja, restringia a 

abertura do fogo do sistema de armas, devido à natureza da operação, principalmente 

por se tratar de um ambiente urbano. Barbosa (2015b, p. 46) retrata detalhadamente 

a MCCEA em questão: 

 

Nesse cenário o Estado de Ação da 1ª Bda AAAe na Copa do Mundo 2014 
foi de “Fogo Designado, excluída a possibilidade de auto-defesa”. O 
estabelecimento desta MCCEA se alinhou a intenção do Cmt da 1ª Bda AAAe 
de garantir a DA Ae plena dos P Sen, com o máximo de Segurança e atenção 
às regras de engajamento, evitando ao máximo qualquer efeito colateral que 
um acionamento precoce do sistema de armas pudesse causar. Ou seja, 
qualquer unidade de tiro do sistema de armas desdobrado só poderia atirar 
em caso de determinação expressa e, mesmo que alvejado por uma eventual 
ameaça aérea, não poderia realizar sua auto-defesa, isto é, não tinha 
autorização para revidar os fogos com a finalidade de obter sua proteção. 

 

O estado de alerta mínimo para a defesa antiaérea era o Alerta Branco. Caso, 

alguma aeronave não identificada, como amiga ou qualquer outra ameaça aérea, 

fosse detectada num percurso em direção ao ponto sensível, era alterado o estado de 

alerta para “Alerta Amarelo”. No momento que adentrasse a Área de Exclusão 

Amarela. E caso a incursão desconhecida, adentrasse a Área de Exclusão Vermelha, 

era alterado o estado de alerta para “Alerta Vermelho” (BARBOSA, 2015b, p. 46). 

As Condições de Aprestamento que vigoraram durante as operações de DAAe 

na Copa do Mundo 2014 foram estabelecidas pelos COAAe S, no caso em estudo o 

COAAe S 6ª Bia AAAe AP, na cidade Porto Alegre – RS, e poderiam variar da 

Condição de Aprestamento 1 a 3 (Item 2.3.4.4) (BARBOSA, 2015b, p. 47). 
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De acordo com o relatório da Copa do Mundo FIFA 2014, da 6ª Bia AAA AP, 

as Condições de Aprestamento e os procedimentos em relação à VBC foram: 

 

Condição de aprestamento 1: VBC na posição com motor auxiliar desligado 
e guarnição fora da torre; Condição de aprestamento 2: VBC municiada e 
devidamente orientada através do FNA, motor auxiliar em funcionamento, 
radar de busca não emitindo, inserção de dados no painel 1 visando a 
realização do tiro, armamento pré-carregado e apenas um militar dentro da 
torre (para revezamento da guarnição, evitando um desgaste do militar na 
visualização da tela do radar). Essa condição de aprestamento era ativada 
02 (duas) horas antes do início do jogo, de modo a dar o pronto da DAAe; e 
Condição de aprestamento 3: U Tir guarnecida (dois militares no interior da 
torre) com equipamentos ligados e em operação, inclusive com o radar de 
busca emitindo. Essa condição de aprestamento era ativada 01 (uma) hora 
antes do início do jogo até o término da partida, período em que o VRDAAe 
era ativado para a DAAe do Estádio Beira-Rio (BRASIL, 2014f, p. 13). 

 

As ligações foram estabelecidas de acordo com o esquema apresentado na 

figura abaixo:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 32: Ligações estabelecidas durante a Copa do Mundo 2014. 
Fonte: Júnior (2014). 

 

2.5.2 O GEPARD na DA Ae da Copa do Mundo FIFA – 2014 

 

A VBC GEPARD foi empregada na Copa do Mundo na cidade de Porto Alegre 

– RS, com um total de 03 U Tir, formando uma Seção AAAe AP na Defesa do Estádio 

Beira – Rio, e uma VBC reserva. De acordo com o previsto na Ordem de Instrução Nr 

001/14 - S3, de 26 de Março de 2014, da 6ª Bia AAAe AP, e com a Ordem de Instrução 

do Nr 001/14 – Cmt Bia Tiro, de 26 de Maio de 2014, da 6ª Bia AAAe AP. Documentos 
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estes sem restrição de acesso. 

A DA Ae foi disposta da seguinte maneira: U Tir 1 localizada no Cais do Porto, 

no centro da cidade de Porto Alegre, às margens do Rio Guaíba (próximo ao 

Gasômetro); U Tir 2 no Campo de Polo do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda (3º 

RCG) e a U Tir 3 no “Estaleiro Só”. A U Tir reserva permaneceu no 8º Batalhão 

Logístico, localizado ao lado do 3º RCG. Informações obtidas através do Relatório de 

Reconhecimento da Cidade de Porto Alegre, de 10 de Abril de 2014, do Major Adriano 

Santana dos Santos, então Cmt 6ª Bia AAAe AP. 

O Sr Maj Santos apresentou em seu relatório os motivos relativos à escolha 

das posições, e a impossibilidade de estabelecer uma DA Ae doutrinária, com a Seção 

AAAe AP com 04 U Tir (Item 2.4.4.1): 

 

Quanto às Unidades de Tiro, foi definido que serão empregadas 03 (três) VBC 
AAe GEPARD 1 A2 devido aos seguintes fatores: 
- A localização do estádio Beira-Rio: a oeste do estádio é inviável o emprego 
de uma Unidade de Tiro devido à presença do Rio Guaíba; 
- O terreno: a dificuldade de acesso com a VBC até a posição e a dificuldade 
de encontrar uma posição, no meio da cidade, que proporcione um campo de 
tiro adequado para o emprego dos canhões antiaéreos, acabam restringindo 
a ocupação de algumas posições. Esse fator impede que o apoio mútuo entre 
as Unidades de Tiro seja proporcionado da maneira adequada; 
- Segurança do MEM e do pessoal empregado: somente serão ocupadas 
posições em Organizações Militares e propriedades particulares ou do 
governo, de modo a evitar ao máximo o engajamento com manifestantes; 
- Área FIFA: essa região situada no entorno do estádio será isolada durante 
o evento, impedindo a disposição de órgãos mais próximos ao estádio; 
- Defesa em todas as direções: a distribuição das U Tir conforme a figura 
abaixo permite que seja proporcionada a defesa antiaérea em todas as 
direções. Para tal os setores de tiro serão distribuídos da seguinte forma: 
* U Tir 1: setor norte e setor oeste; 
* U Tir 2: setor leste; e 
* U Tir 3: setor oeste e setor sul (BRASIL, 2014h) 

 

O relatório de reconhecimento, supracitado, apresenta a localização do COAAe 

/ 6ª Bia AAAe AP, na 1ª Divisão de Levantamento, na cidade de Porto Alegre – RS. 

As entradas em posição das U Tir Gepard, que estavam em área civil, (Cais do 

Porto e Estaleiro Só) ocorreram, no período de 0100h às 0500h, na madrugada 

anterior ao jogos, com a principal finalidade de facilitar o deslocamento do comboio 

interior da cidade, bem como a saída de posição era realizada somente na madrugada 

posterior aos jogos (BRASIL, 2014f, p. 14). Mesmo tendo horários de emprego de 1h 

antes e 3 ou 4h após os jogos, as guarnições permaneciam longas jornadas em 

posição, ponto bastante relevante a ser analisado no emprego do Sistema GEPARD 

em ambiente urbano, devido à sua dificuldade de deslocamento. 
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FIGURA 33: DA Ae do Estádio Beira – Rio durante a Copa do Mundo 2014. 
Fonte: Brasil (2014h). 
 

As figuras a seguir, apresentam as posições utilizadas pelas U Tir Na DA Ae: 

 

 
FIGURA 34: Posição da U Tir 1 e U Tir 2. 
 Fonte: Brasil (2014h). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 35: Posição da U Tir 3. 
Fonte: Brasil (2014h). 
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O Relatório de Ensinamentos Colhidos no emprego da VBC A Ae GEPARD 1 

A2 durante a Copa do Mundo FIFA 2014, da 6ª Bia AAAe AP, detalha os 

procedimentos e operações a serem realizados pelas guarnições GEPARD para a 

correta execução da DA Ae. O Cap Egberto (BRASIL, 2014f), também ressalta a 

importância dos operadores conhecerem e revisarem assuntos imprescindíveis para 

a operação da VBC, tais como: 

- Correta inserção de dados nos menus: Hora, Mun, Tempo, FB e Setor de 

Tiro (HSSB); 

- Delimitar o setor de tiro vertical, com a realização do contorno da área de 

fogo no menu FB; 

- Delimitação do setor de tiro horizontal no menu HSSB; e 

- Orientação da VBC.  

As recomendações do Cap Egberto estão alinhadas com o Item 2.4.2.1 deste 

trabalho, e corroboram com as capacidades técnicas e operacionais da VBC GEPARD 

para emprego em ambiente urbano. Ao tratar da execução da DA Ae na Copa Mundo, 

são relatados procedimentos técnicos para a operação da VBC, procedimentos estes 

importantes para o emprego do GEPARD em qualquer DA Ae de P Sen:  

 

- Ações a serem realizadas:  
1. Antes do Emprego:  
- Testar o funcionamento das VBC que serão empregadas;  
- Testar o sistema de armas, acionando o disparo emergencial;  
- Testar os radares de tiro e de busca e o dispositivo intercomunicador;  
- Testar o funcionamento dos motores principal e auxiliar;  
- Executar uma manutenção no armamento e no tubo;  
- Lubrificar o armamento com óleo grafitado;  
- Realizar o ajuste da lagarta;  
2. Durante o Emprego  
- Reconhecer o percurso da OM hospedeira até o local de cada U Tir com o 
motorista da Prancha 60 Ton que irá transportar o Gepard para verificar o 
melhor trajeto até a posição e verificar as necessidades para executar o 
deslocamento em segurança;  
- Deslocar a VBC até o local da U Tir, de preferência no período da 
madrugada, para facilitar o deslocamento da Prancha no interior da cidade e 
reduzir os riscos de um acidente;  
- Colocar o carro na posição de tiro;  
- Realizar o municiamento da VBC com 240 cartuchos (15 cunhetes);  
- Executar o pré-carregamento;  
- Testar o funcionamento dos sistemas;  
- Dar o pronto da U Tir em operação para o COAAe 2h antes do início de cada 
jogo;  
- Realizar a defesa antiaérea durante os jogos;  
- Realizar o desmuniciamento;  
- Embarcar a VBC na prancha; e  
- Retrair para a base de operações (BRASIL, 2014f, p.8). 
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Para a execução da DA Ae do Estádio Beira - Rio, a 6ª Bia AAAe AP, empregou 

56 militares (BRASIL, 2014f, p. 9) que compuseram as diversas seções e turmas, 

conforme o organograma abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIGURA 36: Organograma da 6ª Bia AAAe AP na DA Ae da Copa Mundo 2014. 
 Fonte: BRASIL (2014g). 

 

2.5.2.1 Sistema de Controle e Alerta da DA Ae do Estádio Beira - Rio 
 

Em relação ao Sistema de Controle e Alerta foram empregados meios da 6ª Bia 

AAAe AP e da Força Aérea. Estabeleceu-se um COAAe S, na 1ª Divisão de 

Levantamento, conforme relatado anteriormente. O COAAe recebia informações do 

Radar SABER M60, principalmente no que diz respeito à aeronaves voando em baixa 

altitude (BRASIL, 2014f). Além disso, o COAAe recebeu o VisIR (Visualizador de 

Informação Radar), do Radar do DTCEA (Destacamento de Controle do Espaço 

Aéreo) de Porto Alegre, o que permitiu uma visualização com um raio de 200 km 

(BRASIL, 2014f, p. 10). 

O COAAe da 6ª Bia AAAe AP possuía ligação com o COpM 2 (FIGURA 32), 

onde encontrava-se uma Equipe de Ligação Antiaérea, do 3º GAAAe, repassando 

informações sobre Anv autorizadas para sobrevoo no espaço aéreo restrito e também 

sobre as Anv comerciais próximas ao VRDAAe (BRASIL, 2014f, p. 10). E ainda, “tendo 
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em vista a possibilidade da ameaça de emprego de Drones, o CODA de Porto Alegre 

reforçou a observação aérea e coordenou o emprego de técnicos da ANATEL para 

identificar a localização dos operadores dos Drones” (BRASIL, 2014f, p. 10). 

Ainda relacionado ao Sistema de Controle e Alerta, foram estabelecidos 03 

(três) P Vig, com intuito de observar o espaço aéreo em busca de ameaças que 

pudessem se furtar da observação radar da DA Ae, tais como: ultraleves, parapentes 

e SARP (BRASIL, 2014f, p. 10).   

 

2.5.2.2 A Logística da Seção AAAe AP na Copa do Mundo 2014 

 

Em relação à logística, foram empregados os seguintes meios para a 

consecução da DA Ae do Estádio Beira – Rio, durante a Copa do Mundo de 2014: 

 

6.1 VIATURAS EMPREGADAS  
- 04 (quatro) VBC AAe GEPARD 1 A2;  
- 04 (quatro) Pranchas 60 Ton para transporte das VBC;  
- 04 (quatro) Viaturas Balizadoras (Vtr Adm S10);  
- 04 (quatro) Vtr 5 Ton;  
- 03 (três) Vtr ¾ Marruá;  
- 01 (um) Ônibus;  
- 01 (um) Vtr Adm Ford Fiesta; e  
- 01 (uma) Ambulância.  
6.2 OUTROS MEIOS EMPREGADOS:  
- 01 (um) Radar SABER M60;  
- 02 (dois) computadores para visualização do VisIR;  
- 10 (dez) Rádios XTS 1500; e  
- 01 (uma) Estação Rádio Base (Repetidora) (BRASIL, 2014f, p. 12). 

 

Tendo em vista a natureza blindada da tropa, a Seção AAAe GEPARD, em 

comparação com outras Seções AAAe, é composta por grande quantidade de meios 

e viaturas, conforme o exposto acima. No caso da montagem de uma DA Ae, com 

uma Seção AAAe GEPARD, em área urbana, cresce de importância os 

reconhecimentos e a preocupação no deslocamento até a cidade-sede ou o local da 

operação. É necessário o apoio de um Batalhão Logístico para o transporte, bem 

como da Polícia do Exército e órgãos de trânsito para a escolta e balizamento, devido 

às dimensões das VBC e seu excesso lateral (BRASIL, 2014f, p. 12).  

Outro fator de suma importância é o consumo de combustível. O Manual 

alemão, TDv 1010/021-10, Beschreibung, que significa descrição (tradução nossa), 

apresenta o consumo do motor principal e do motor auxiliar separadamente. O motor 
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principal tem por função movimentar o carro e manter o funcionamento de todo o 

chassi, apresenta um consumo de aproximadamente 200 m/l de óleo diesel. Por sua 

vez o motor auxiliar (Zusatzmotor), cuja função é o funcionamento da torre, canhões, 

radares e demais equipamentos, apresenta um consumo de 22 l/h (KRAUS-MAFFEI 

WEGMANN, 2009, p. 2-6 e 2-11, tradução nossa). 

 O consumo de óleo diesel das 3 (três) U Tir, durante a Copa do Mundo, perfez 

um total de 5.054 (cinco mil e cinquenta e quatro) litros (BRASIL, 2014f, p.12). Porém, 

o consumo foi relativamente baixo, tendo em vista que a DA Ae do P Sen era estática, 

e no caso da Copa do Mundo de Futebol, havia horários bem definidos de operação, 

somente nos dias de jogos (Item 2.5.1). “Para o emprego da VBC AAe GEPARD 1 A2 

em alguma operação é necessário prover o apoio de uma grande quantidade de óleo 

diesel, caso contrário o emprego da VBC poderá ser comprometido” (BRASIL, 2014f, 

p. 13). 

No que tange à Mun, foram conduzidas 960 (novecentos e sessenta) Mun AAe 

35 mm Gepard, modelo DM 31. Sendo previstas 240 (duzentos e quarenta) Mun para 

cada uma das 04 (quatro) VBC, no total de 15 (quinze) cunhetes para cada U Tir 

(BRASIL, 2014f, p. 13).   

 

2.5.3 Medidas de Coordenação do Espaço Aéreo dos JO RIO 2016 

 

Este item tratará de alguns detalhes das medidas de Coordenação e controle 

dos Jogos Olímpicos Rio 2016, tendo em vista que em sua maioria são extremamente 

semelhantes às medidas estabelecidas na Copa do Mundo FIFA 2014. Pires (2017, 

p. 43) afirma: “Aproveitando as experiências da Copa do Mundo FIFA/2014, por 

ocasião do início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, o DECEA estabeleceu um 

conjunto de alterações temporárias na utilização do espaço aéreo brasileiro”.  

  

O crescimento dos movimentos aéreos, esperado durante a realização dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, sinaliza a necessidade de pronto 

atendimento e eficiência na prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo (do 

inglês Air Traffic Services - ATS) e Gerenciamento do Fluxo de Tráfego Aéreo 

(Air Traffic Flow Management - ATFM). Por este motivo, o Comando da 

Aeronáutica (COMAER), por meio do Departamento de Controle do Espaço 

Aéreo (DECEA), efetuou um planejamento para o evento, com foco na 
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segurança e na manutenção de um fluxo de tráfego aéreo seguro, rápido e 

ordenado e, por meio do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro 

(COMDABRA) (DECEA, 2016, p. 2). 

 

Nesse sentido, as medidas estabelecidas tinham por objetivo garantir a 

segurança dos atletas, do público em geral, das autoridades, das aeronaves e 

instalações durante os Jogos Olímpicos (DECEA, 2016, p. 2).  Seguiu-se então, o 

estabelecimento das áreas de exclusão com suas restrições, da mesma maneira 

como na Copa do Mundo em 2014, e conforme retratado no Item 2.5.1. 

 

Seguindo os critérios de segurança adotados mundialmente em eventos de 
grande porte e buscando a manutenção dos níveis dos serviços de tráfego 
aéreo prestados, o COMAER criou as seguintes áreas de exclusão:  
- ÁREA RESERVADA  
Área denominada BRANCA, existente em todas as cidades envolvidas no 
evento, na qual são aplicadas regras específicas para a utilização do espaço 
aéreo, com a finalidade de possibilitar aos órgãos ATC identificar todos os 
movimentos aéreos evoluindo em seu interior e, dessa forma, elevar o nível 
de segurança.  
- ÁREA RESTRITA  
Área denominada AMARELA, localizada dentro da área BRANCA, existente 
em todas as cidades envolvidas no evento, com a finalidade de limitar o 
acesso a movimentos aéreos específicos que se enquadrem nos critérios 
estabelecidos pela autoridade de defesa aeroespacial.  
- ÁREA PROIBIDA  
Área denominada VERMELHA, localizada dentro da área AMARELA, 
existente em todas as cidades envolvidas no evento, com a finalidade de 
limitar o acesso somente a aeronaves envolvidas no evento, mediante estrita 
autorização da autoridade de defesa aeroespacial (DECEA, 2016, p. 3). 

 

Cabe ressaltar, que apesar dos Jogos Olímpicos serem sediados na cidade do 

Rio de Janeiro – RJ, ocorreram jogos e eventos em outras cidades-sede. Estas 

cidades serão citadas, porém serão foco do estudo as cidades do Rio de Janeiro – RJ 

e Brasília – DF, únicas cidades que receberam uma DA Ae com Seções AAAe 

GEPARD. 

 

As áreas de exclusão estão localizadas no espaço aéreo inferior das Regiões 
de Informação de Voo (Flight Information Region - FIR) e dentro das Áreas 
de Controle Terminal (Terminal Control Area - TMA) das localidades onde 
ocorrerão as competições oficiais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016: BELO HORIZONTE, BRASÍLIA, MANAUS, RIO DE JANEIRO, 
SALVADOR e SÃO PAULO (DECEA, 2016, p. 3). 

 

A FAB, em matéria para o Portal Agência Brasil, em julho de 2016, relatou o 

estabelecimento de restrições no espaço aéreo de Brasília, com o intuito de controlar 

o sobrevoo de aeronaves sobre o Estádio Mané Garrincha e suas proximidades, 
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durante as partidas de futebol dos Jogos Olímpicos 2016.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 37: Área de exclusão no Rio de Janeiro 
Fonte: DECEA (2016, p. 4). 

 

  
FIGURA 38: áreas de restrição JO RIO 2016. 
Fonte: http://www.fab.mil.br/rio2016/. 
 

 As restrições do espaço aéreo entravam em vigor horas antes das partidas e 

se encerravam, horas após o término (PIRES, 2017), assim como na Copa do Mundo 
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FIFA 2014, e os VRDAAe foram estabelecidos nas áreas de restrição e locais de 

competição, conforme retratado por DECEA (2014), e Neto (2015). 

 

2.5.4. O GEPARD na DA Ae dos JO RIO 2016 
 

Conforme divulgado na Revista Verde-Oliva (2016, p. 40), a 1ª Brigada de 

Artilharia Antiaérea (1ª Bda AAAe) atuou contribuindo com a D Aepc dos Jogos 

Olímpicos, e para tal, desdobrou suas OM e meios em pontos estratégicos do Rio de 

Janeiro – RJ e de algumas cidades-sede de partidas de futebol, tais como: Belo 

Horizonte, Salvador e Brasília.  

O Kit de Informação à Imprensa, Exército Brasileiro – A Força nas Olimpíadas 

(2016, p. 14), apresenta a integração da 1ª Bda AAAe no Sistema de Defesa 

Aeroespacial Brasileiro, bem como a realização da DA Ae dos jogos pela mesma. 

Além disso, lista as OM subordinadas à 1ª Bda AAAe e as Bia AAAe que empregadas 

na DA Ae dos jogos:  

- 5ª Bateria de Artilharia Antiaérea Leve – Osasco – SP; 

- 6ª Bateria de Artilharia Antiaérea – Santa Maria – RS; 

- 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea – Macaé – RJ; 

- 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea – Rio Negro – PR; 

- 14ª Bateria de Artilharia Antiaérea – Olinda – PE; e 

- 21ª Bateria de Artilharia Antiaérea Paraquedista – Rio de Janeiro – RJ. 

 

Durante os Jogos, os sistemas de segurança de DAAe dos Grupos de 
Artilharia Antiaérea (1º, 2º, 3º, 4º e 11º GAAAe) da 1ª Bda AAAe, reforçados 
pelas Baterias de Artilharia Antiaérea (5ª, 6ª, 11ª, 14ª e 21ª Bia AAAe), 
orgânicas das Brigadas de Infantaria e Cavalaria, trabalharam em ação 
coordenada pelo Centro de Operações de Artilharia Antiaérea (COp) da 
Brigada, o qual ficou instalado na região de Deodoro. Por meio desse COp, o 
Comando da 1ª Bda AAAe monitorava todas as atividades de suas OMDS, 
no Rio de Janeiro e nas cidades que sediaram as partidas de futebol (VERDE 
OLIVA, 2016, p. 41). 
 

Visando atender às demandas de segurança e da DA Ae dos Jogos Olímpicos, 

foram adquiridos materiais de alta tecnologia, para dotar a 1ª Bda AAAe e outras 

unidades de AAAe do país. Desta feita, foi efetivada a compra do Sistemas GEPARD 

e do sistema de mísseis AAe de baixa altura RBS 70 (sueco) (KIT PRESS, 2016).  
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FIGURA 39: áreas de concentração dos Jogos Olímpicos. 
Fonte: França (2015). 

 

A VBC GEPARD foi empregada nos JO RIO 2016, no Rio de Janeiro – RJ e em 

Brasília – DF, com 03 U Tir em cada sede, totalizando 06 VBC em operação. 

Informações obtidas através da Ordem de Instrução Nr 005-S3/16 – Jogos Olímpicos 

2016, de 11 de julho de 2016, da 6ª Bia AAAe AP e do Planejamento Logístico Jogos 

Olímpicos 2016, da 11ª Bia AAAAe AP. Documentos sem restrição de acesso. 

 

 

FIGURA 40: GEPARD na DA Ae do Estádio Mané Garrincha. 
Fonte:http://www.clickriomafra.com.br/noticias/rio-negro/11a-bateria-de-artilharia-

antiaerea-completara-40-anos/. 
 

A 6ª Bia AAAe AP reforçou o 1º GAAAe, e esteve responsável pela DA Ae do 

Comando de Defesa Setorial de Deodoro (CDS Deodoro), na Vila Militar – RJ, e a 11ª 

Bia AAAe AP, reforçou o 11º GAAAe, e estabeleceu a DA Ae do Estádio Mané 
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Garrincha, em Brasília – DF, também de acordo com os documentos supracitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 41: posições das U Tir da DA Ae de Deodoro6. 
Fonte: Pires (2017). 

 

Cabe ressaltar, que as U Tir GEPARD da DA Ae de Deodoro, estavam próximas 

entre si, tendo em vista a falta de locais com espaço adequado para posicionar as 

VBC, respeitando a distância de apoio mútuo. A dificuldade de encontrar locais com 

acesso e espaço adequado para a VBC GEPARD é uma das características das 

operações em áreas urbanas (PIRES, 2017 p. 63 e 64). 

Pires (2017, p. 61) afirma, ainda, que o 1º GAAAe posicionou os dois sistemas 

(RBS 70 e GEPARD) de maneira combinada, nas regiões de competições, visando 

prover uma adequada DA Ae, sendo 3 U Tir RBS 70 e 3 U Tir GEPARD da 6ª Bia 

AAAe AP. A U Tir GEPARD da 6ª Bia AAAe AP, foram transportadas e dispostas nas 

respectivas posições com o apoio do 4º Batalhão Logístico, da cidade de Santa Maria 

– RS, conforme o Planejamento Logístico do Jogos Olímpicos – Rio 2016, de 11 de 

julho de 2016, do Cmt 6ª Bia AAAe AP. 

Este dispositivo adotado com os dois sistemas é previsto no Manual C 44-1 

(2001) (Figura 41), através do fundamento Combinação de Armas Antiaéreas, cuja 

                                                           
6 De acordo com a figura de Pires (2017), os pontos amarelos representam as áreas de competição 
dos Jogos Olímpicos no CDS Deodoro. Os pontos azuis representam as posições das U Tir RBS 70 e 
os pontos verdes as posições das U Tir GEPARD. 
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definição é: “no emprego da AAAe deve-se considerar as possibilidades e limitações 

de cada sistema de armas, adotando, sempre que possível, uma combinação de 

armas de modo que um sistema recubra as limitações do outro” (2001, p. 4-5). 

Pires (2017, p. 62) apresenta o mesmo fundamento e explica o dispositivo da 

DA Ae de Deodoro, e afirma que o dispositivo atendeu ao aspecto segurança tendo 

em vista que as U Tir foram posicionadas em OM e com relativa distância de casas e 

construções, além de garantir a segurança da guarnição. 

Com relação à DA Ae de Brasília, as 03 U Tir GEPARD, da 11ª Bia AAAe AP, 

foram dispostas no entorno do Estádio “Mané Garrincha”, conforme Figura 42, porém 

naquela cidade – sede, tendo em vista a própria amplitude da cidade de Brasília, a 

ocupação e montagem da DA Ae ficou facilitada, segundo o Cap Iran Jaborandy 

Rodrigues Jr, S4 da 11ª Bia AAAe AP (informação verbal), responsável por todo o 

planejamento Logístico da Operação.  

Em ambas as cidades-sede as VBC GEPARD foram operadas por suas 

guarnições especializadas, de acordo com os Planejamentos Logísticos da 6ª Bia 

AAAe AP e da 11ª Bia AAAe AP, dentro dos horários previstos pelas medidas de 

coordenação do espaço aéreo determinadas pela FAB, de acordo com o DECEA 

(2016), e conforme abordado no Item 2.5.3, p. 88. 

Os Jogos Paralímpicos não serão objeto de estudo, tendo em vista que as VBC 

GEPARD foram empregadas somente no período dos Jogos Olímpicos.  

 

2.5.4.1 Sistema de Controle e Alerta do Jogos Olímpicos RIO 2016 
 

 O Exército Brasileiro, através do Projeto Estratégico DA Ae (NOVAES, 2015), 

além de adquirir os sistemas GEPARD e RBS 70, também, desenvolveu e dotou sua 

OM AAAe, com o radar de busca SABER 60, e o Centro de Operações de Artilharia 

Antiaérea Eletrônico (COAAeElt) (KIT PRESS, 2016). 

 

A 1ª Bda AAAe é dotada de equipamentos modernos, com tecnologias 
bastante avançadas. No seu acervo, encontram-se os Sistemas de Controle 
e Alerta, seus respectivos Centros de Operações Antiaéreas Eletrônicos e os 
Radares SABER M60, todos desenvolvidos pelo Centro de Tecnologia do 
Exército, em parceria com a empresa BRADAR (VERDE OLIVA, 2016, p. 40). 

 

O COAAe Elt utiliza o Shelter S788BR, desenvolvido pela empresa Orbisart, 

atualmente a Bradar, que pertence ao grupo Embraer Defesa & Segurança e com 
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parceria com o Centro Tecnológico do Exército (CTEx).  A finalidade do COAAe é 

coordenar e controlar o emprego do Sistema de Armas e do Sistema de Alerta. A 

guarnição do COAAe Elt é composta de quatro militares, sendo eles: um operador de 

radar, um oficial de controle, um oficial de manutenção e um motorista (PLAVETZ, 

2016). 

 

O Centro de Operações já foi utilizado nos grandes eventos ocorridos 
recentemente no Brasil, como a Rio+20, os Jogos Mundiais Militares de 2011 
e a Copa do Mundo FIFA de 2014. Será empregado nos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio de 2016, tanto no Rio de Janeiro quanto nas demais cidades 
onde ocorrerão os jogos de futebol (Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro 
e Salvador) (PLAVETZ, 2016). 

 

Quanto ao Radar SABER M-60, este é um dispositivo de busca de aeronaves 

e vetores aéreos, e interliga-se com o COAAe Elt, possui um alcance de 60 km e pode 

visualizar até 40 alvos simultâneas. Possui uma Unidade de Visualização (UV) portátil, 

e também tem sua imagem radar transmitida para a UV do COAAe. É de tecnologia 

100% nacional e pode ser transportado por qualquer modal, inclusive helitransportado 

(EPEx, 2016). 

Ainda no que diz respeito ao Sistema de Controle e Alerta, na montagem da 

DA Ae dos Jogos Olímpicos, foram posicionados P Vig em locais estratégicos, 

complementando o posicionamento das U Tir, tanto no Rio de Janeiro como nas 

cidades-sede das partidas de futebol. A finalidade era observar e transmitir 

informações das áreas, em locais sem visualização radar (VERDE OLIVA, 2016). 

 

2.5.4.2 A Logística da Seção AAAe AP nos Jogos Olímpicos RIO 2016 

 

Devido à natureza Bld do Sistema GEPARD, este apresenta uma grande cauda 

Log, neste item serão apresentados números relevantes do emprego das Seções 

AAAe AP, nos Jogos Olímpicos de 2016, na cidade do Rio de Janeiro - RJ e na cidade 

de Brasília - DF. Os dados foram obtidos e compilados a partir dos Planejamentos Log 

da 6ª Bia AAAe AP (BRASIL, 2016c) e da 11ª Bia AAAe AP (BRASIL, 2016d). 

Cabe ressaltar, que as Seções AAAe AP foram empregadas com 03 U Tir 

(PIRES, 2017) e não com 04 VBC, como prevê a doutrina. Logo, o emprego das 

seções completas aumentariam consideravelmente os gastos. 

A Tabela 3 apresenta o emprego das Seções AAAe AP em números: 
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TABELA 3: Dados logísticos das Seções GEPARD nos Jogos Olímpicos. 

 
Fonte: O autor. 

 

Ao analisar os dados acima expostos, percebe-se uma defasagem no consumo 

de combustível, entre a 6ª Bia AAAe AP e a 11ª Bia AAAe AP, essa diferença ocorreu 

devido às distâncias percorridas e às horas de funcionamento das VBC nos jogos, que 

foram específicas em cada cidade-sede, de acordo com a Ordem de Instrução Nr 005-

S3/16 – Jogos Olímpicos 2016, da 6ª Bia AAAe AP (BRASIL, 2016a) e do 

Planejamento Log Jogos Olímpicos 2016, da 11ª Bia AAAAe AP (BRASIL, 2016d). 

Quanto à manutenção, é de extrema importância que seja mantida uma 

estrutura adequada para testes e saneamento de panes, devido à complexidade 

eletrônica do sistema. Durante as operações, foram deslocados ferramental e pessoal, 

tanto mecânicos das Bia AAAe AP como da empresa KMW, para garantir o 

funcionamento das VBC e o bom andamento das operações (VERDE OLIVA, 2016). 

 

2.5.5 A Mun AAe 35mm – GEPARD: características e possibilidades 

 

De acordo com os Planejamentos Log dos Jogos Olímpicos, da 6ª Bia AAAe 

AP e da 11ª Bia AAAe AP, a Mun AAe 35mm empregada foi do tipo DM31 – 35mm x 

228mm HE-T (high-explosive tracer), autoexplosiva traçante. A Mun 35mm DM31, 
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possui as mesmas características e efeitos que a DM 21 35mm x 228mm HE, a única 

diferença é que a DM31 é traçante (KRAUS-MAFFEI WEGMANN, 2004, tradução nossa).  

Sendo assim, serão utilizados os dados da Mun 35mm DM21, pois diante da 

semelhança, o manual alemão Hdv-276-230, Schießen mit dem 

Flugabwehrkanonenpanzer Gepard, Atirando com a VBC A Ae GEPARD (tradução 

nossa) e o manual EB60-ME-23.016, apresentam mais detalhadamente a Mun DM21. 

 

Munição Autoexplosiva – DM 21  
Aplicações: Serve para combate de alvos aéreos, terrestres e marítimos 
com blindagem leve.  
Outras informações: Munição acionada por espoleta de impacto.  
Dados técnicos:  
- Comprimento do tiro: 387 mm  
- Peso: 1560,00 g  
- Auto explode após 5,2 – 6,3 Seg;  
- V0: 1180 m/s (BRASIL, 2014c, p. 8-4). 

 

 
 FIGURA 42: munição DM21. 
 Fonte: Brasil (2014c, p. 8-5). 

 

O manual EB60-ME-23.016 diz que o tempo de autodestruição é de 5,2s - 6,3s 

(BRASIL, 2014c), tempo este contido, no tempo de autodestruição considerado pelo 

manual alemão, de   4,8s – 7,4s (KRAUS-MAFFEI WEGMANN, 2004. Será utilizado para 

fins de estudo o tempo de 4,8s – 7,4s, fonte do manual alemão.  

O GRÁFICO 1 mostra em seu eixo x, as distâncias em km (Entfernung/km), em 

seu eixo y a altura em metros (Höhe/m), o ponto de impacto da munição de exercício 

ou anticarro (Aufschlagpunkt), o ponto culminante da trajetória (Gipfelpunlt), os 

ângulos iniciais de trajetória (Abgansrichtung) e o ponto de autodestruição 

(Sprengpunkt) no caso da Mun AAe. A faixa vermelha representa a área de 

autodestruição da Mun AAe, correspondente ao tempo de 4,8s – 7,4s, pois somente 
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as Mun anti-carro e de exercício completam a trajetória e atingem o solo (KRAUS-

MAFFEI WEGMANN, 2004, p. 2018, tradução nossa). 

 

 
GRÁFICO 1: Trajetória da munição 35mm autoexplosiva. 
Fonte: Kraus-Maffei Wegmann (2004). 

 

Caso a Mun não acerte o alvo, essa se autodestruirá a uma distância de 3,3 

km – 4,3 km, com um ângulo de 10º. A autodestruição visa diminuir riscos e que a 

Mun não detone com seu impacto no solo, pois é de se esperar que algumas Mun não 

acertem o alvo (KRAUS-MAFFEI WEGMANN, 2004, p. 8012-8015, tradução nossa). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 43: a munição autoexplosiva e o alvo. 
Fonte: Kraus-Maffei Wegmann (2004). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A finalidade deste capítulo é descrever a metodologia utilizada e os 

procedimentos adotados na realização da pesquisa, a fim de embasar a solução 

proposta para o problema. Aliada à revisão de literatura e voltada à coleta e análise 

das informações de interesse, a metodologia da pesquisa definiu o alcance dos dados 

coletados e as estratégias para a exploração dos mesmos, bem como a delimitação 

da amostra, o método de pesquisa, os procedimentos e instrumentos utilizados para 

análise dos dados coletados e posterior apresentação dos resultados. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO  

 

O presente estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa do tipo aplicada, por 

ter como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos, valendo-se, portanto, do método qualitativo para viabilizar a 

análise e solução acerca do problema em questão. Com relação à amplitude do tema 

em questão, foram abordados os conceitos relacionados às Op Ng e ao emprego da 

AAAe nesses tipos de operações, como fator de defesa e dissuasão.  

Diante do problema e hipóteses formuladas, evidenciam-se as seguintes 

variáveis: o emprego da VBC A Ae GEPARD nos grandes eventos, como variável 

independente, e o planejamento do emprego da AAAe em Op Ng em ambientes 

urbanos, como variável dependente. 

O emprego da VBC A Ae GEPARD, variável independente (VI), se enquadra 

no emprego da AAAe de tubo na composição de uma DA Ae, além das capacidades 

da VBC na execução da defesa em um ambiente urbano.  

A variável dependente (VD) – o planejamento do emprego da AAAe em 

Operações de Não Guerra – se enquadra na necessidade de estabelecimento de 

uma DA Ae para manutenção da soberania e segurança do EAB em Op Ng. 

Os quadros 1 e 2, a seguir apresentam as definições operacionais das variáveis 

independente e dependente, nesta ordem: 
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Variável 

Independente 
Dimensão Indicadores Forma de medição 

O emprego da VBC 

A Ae GEPARD nos 

grandes eventos 

Operacional 

Doutrina Manuais doutrinários 
Revisão de Literatura 

Grandes 
Eventos 

Questionário: (8); (12); (13); (14); (15) e (19) 
Fontes Documentais 

Técnica 

Capacidades 

técnicas 

Questionário: (9); (11); (14); (15) e (16) 
Entrevista: (4) 
Revisão de Literatura 

Limitações 
Questionário: (10); (17); (23); (24) e (25) 
Entrevista: (8)  
Revisão de Literatura 

Infraestrutura 
Questionário: (18) e (20)  
Entrevista: (9) 
Fontes Documentais 

QUADRO 1: Definição operacional da variável independente.  
Fonte: O autor. 

 

Variável 

dependente 
Dimensão Indicadores Forma de medição 

O 

planejamento 

do emprego 

da AAAe em 

Operações de 

Não Guerra 

Estratégica 

Soberania 
Legislação Vigente 
Entrevista: (11) 
Revisão de Literatura 

Doutrina 
Legislação Vigente 
Manuais Doutrinários 

Tática 

Viabilidade de 
emprego do GEPARD 
em Ambiente Urbano 

Revisão de Literatura 
Questionário: (7); (8); (12); (14); (16); (21) 
e (22) 
Entrevista: (7)  

DA Ae 
Revisão de Literatura 
Questionário: (7); (8); (15) e (17) 
Entrevista: (5) e (11) 

Danos Colaterais 
Revisão de Literatura 
Questionário (12); (18); (20); (21) e (22) 
Entrevista: (6); (7) e (10) 

QUADRO 2: Definição operacional da variável dependente. 
Fonte: O autor. 

 

3.2 AMOSTRA 
 

 “A população é o conjunto de todos os elementos que, cada um deles, 

apresenta uma ou mais características em comum” (DA COSTA e DA COSTA, 2016, 

p. 43). A população é de 35 (trinta e cinco) militares, composta por operadores e 

mecânicos da VBC GEPARD, que servem ou serviram nas OM com o Sistema 

GEPARD (EsACosAAe, a 6ª Bia AAAe AP e a 11ª Bia AAAe AP). Informação obtida 

mediante contato estabelecido com as OM.  

“A amostra é parte dessa população” (DA COSTA e DA COSTA, 2016, p. 43). 
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O presente estudo teve como amostra 347 (trinta e quatro) oficiais e sargentos 

operadores e mecânicos da VBC A Ae GEPARD 1A2, inseridos no universo de 

militares especializados em AAAe ou em manutenção de materiais de AAAe.  Esses 

militares, em sua maioria, compõem os quadros da 6ª Bia AAAe AP, em Santa Maria 

– RS, da 11ª Bia AAAe AP, em Rio Negro - PR e da EsACosAAe, no Rio de Janeiro - 

RJ. A amostra perfaz 97,14 % da população. 

Esses militares realizaram cursos de operação e Mnt da VBC na Alemanha e 

na EsACosAAe, no período de 2013 a 2016. Grande parcela desses militares operou 

as VBC GEPARD na DA Ae da Copa do Mundo FIFA 2014, na cidade de Porto Alegre 

– RS e nos Jogos Olímpicos Rio 2016, na cidade do Rio de Janeiro – RJ e Brasília – 

DF. Informações obtidas através dos questionários e entrevistas. 

“A amostragem é o processo para obtenção de uma amostra [...] em pesquisa 

com abordagem qualitativa, deve ser definida em função do aprofundamento e 

compreensão do objeto de estudo” (DA COSTA e DA COSTA, 2016, p. 43). No 

presente caso, a amostragem é não probabilística e intencional, pois o autor utilizou 

sua aderência profissional ao tema e selecionou os membros da população que 

poderiam fornecer informações relevantes (DA COSTA e DA COSTA, 2016, p. 44). 

  

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

O estudo em questão analisou como o emprego da VBC GEPARD, nos grandes 

eventos, pode agregar conhecimentos ao planejamento do emprego da AAAe AP em 

Op Ng, utilizando-se para este fim o método dedutivo, pesquisa de natureza aplicada 

e abordagem qualitativa do problema, com o intuito de gerar conhecimentos práticos. 

O quadro abaixo apresenta as classificações e modalidades da pesquisa em questão: 

 

Pesquisa Classificação Modalidade 

Método De Abordagem Dedutivo 

Tipo 

Natureza Aplicada 

Abordagem Qualitativa 

Objetivo Geral Descritiva 

Procedimentos técnicos 

Documental 

Bibliográfica 

Levantamento 

Ex-post facto 

                                                           
7 O cálculo da amostra foi realizado através da calculadora amostral, online, disponível em: 

http://www.calculoamostral.vai.la. O militar que não respondeu ao questionário foi entrevistado. 
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Técnica 
 

Obtenção de dados 

Coleta documental 

 Questionário 

Entrevista 

Observação 

QUADRO 3 - Delineamento da pesquisa. 
Fonte:  O autor. 
 

3.3.1 Procedimentos para a revisão de literatura  

 

O estudo bibliográfico realizado para a confecção do trabalho teve como 

método a leitura exploratória, para seleção, revisão e análise do material de pesquisa. 

A pesquisa foi realizada em: manuais doutrinários e regulamentos militares; 

regulamentos acerca da exploração do Espaço Aéreo Brasileiro; documentos oficiais 

relacionados ao emprego da VBC GEPARD nos grandes eventos de 2014 e 2016; 

publicações sobre AAAe nas Op Ng, reconhecidas no meio acadêmico; em artigos 

veiculados em sítios da internet. Os procedimentos utilizados na revisão de literatura 

estão elencados a seguir: 

a) fontes de busca:  

- manuais doutrinários, manuais técnicos, legislação vigente e legislação de 

instrução militar relativos à AAAe e à VBC A Ae GEPARD 1A2;  

- publicações nacionais e estrangeiras, especializadas sobre Op Ng;  

- trabalhos científicos nacionais e estrangeiros relacionados com o tema; 

- planejamentos e relatórios de emprego da VBC A Ae GEPARD 1A2 na 

Copa do Mundo FIFA – 2014 e nos Jogos Olímpicos – 2016; e  

- sítios eletrônicos de notícias e periódicos especializados em defesa. 

b) estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas:  

Foram utilizados os seguintes termos na busca eletrônica: Defesa Antiaérea 

nos grandes eventos; Defesa Antiaérea em Operações de Não Guerra; Defesa 

Antiaérea em ambiente urbano; Viatura Blindada GEPARD; “Air Defense Artillery”; 

“Armored Air Defense Artillery”; “Military Operations on Urbanized Terrain”; 

“Flugabwehrkanonenpanzer”; “Flak-Artillerie”; “Operationen im urbanen Umgebung”, 

respeitando as particularidades de cada base de dados.  

Foram utilizados como critérios de inclusão:  

- estudos e trabalhos científicos sobre Relações Internacionais e influência do 

Brasil no Sistema Internacional; 

- manuais doutrinários sobre Operações do Exército Brasileiro e Exército 
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Americano; 

- estudos sobre Op Ng e emprego da AAAe em Op Ng; 

- leitura e análise de estudos sobre AAAe publicados em português, inglês, 

alemão e espanhol;  

- manuais de AAAe do Exército Brasileiro e do Exército Alemão; 

- manuais técnicos da VBC GEPARD do Brasil e da Alemanha; 

- instruções do fabricante da VBC GEPARD, a empresa KMW; 

- artigos científicos de AAAe publicados pela 1ª Bda AAAe e pela EsACosAAe;  

- planejamentos, relatórios e documentos do emprego da AAAe nos grandes 

eventos realizados no Brasil recentemente. 

E como critérios de exclusão:  

- textos doutrinários ou manuais revogados ou desatualizados, em relação ao 

emprego da AAAe vigente no Exército Brasileiro; 

- estudos com definição simplória e que reutilizam dados de trabalhos 

anteriores; 

- artigos e estudos sobre os grandes eventos que não abordam as Op 

militares; 

- artigos e estudos sobre o emprego de mísseis em Op Ng;  

- fontes da internet oriundas de sites não confiáveis ou não reconhecidos no 

meio acadêmico. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

O trabalho desenvolveu-se inicialmente através da revisão de literatura, 

conforme especificado no item anterior, bem como foram obtidos e analisados 

planejamentos e relatórios das DA Ae dos grandes eventos realizados no Brasil 

recentemente, por intermédio dos quais foram coletadas informações e dados do 

emprego tático da VBC GEPARD nessas Op. Cabe ressaltar que esses eventos foram 

os únicos a empregar a viatura em Op Ng. A Alemanha utilizava o GEPARD somente 

em Op de Guerra. 

Ainda na busca da solução para o problema, além da revisão da literatura, 

foram distribuídos um total de 34 (trinta e quatro) questionários aos militares 

operadores da VBC GEPARD na 6ª Bia AAAe AP, em Santa Maria – RS, de forma 
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presencial no ano de 2016 e, por meio eletrônico, aos operadores da 11ª Bia AAAe 

AP, de Rio Negro – PR, no corrente ano (conforme especificado no item 3.3.3.1 e 

Apêndice A). 

Somado aos procedimentos, foram realizadas de entrevistas presenciais e por 

meio eletrônico, conforme abordado no item 3.3.3.2 deste capítulo. 

Toda a base de dados compilada teve por finalidade propor uma solução para 

o problema: em que medida o emprego da Viatura Blindada de Combate Antiaéreo 

GEPARD 1A2, nos grandes eventos, poderá agregar conhecimentos ao planejamento 

da Artilharia Antiaérea nas Operações de Não Guerra em Ambientes Urbanos? 

 

3.3.3 Instrumentos  

 

A variável dependente foi verificada através da análise das informações e 

resultados obtidos pela revisão de literatura e entrevistas. No tocante à variável 

independente, O emprego da VBC A Ae GEPARD nos grandes eventos, a 

verificação foi feita pela compilação dos dados obtidos com o questionário, bem como 

daqueles coletados dos planejamentos e relatórios dos grandes eventos recentes, da 

revisão da literatura e das entrevistas. 

 

3.3.3.1 Questionário  

 

O questionário aplicado (Apêndice A) visou a obtenção de informações 

relevantes sobre as capacidades e limitações da VBC GEPARD, através do 

conhecimento e experiências dos operadores, bem como informações a respeito do 

emprego do GEPARD nos grandes eventos realizados no Brasil nos anos de 2014 e 

2016. Dois militares da 6ª Bia AAAe AP, com conhecimento em AAAe e com curso de 

especialização na VBC GEPARD, testaram o questionário no intuito de verificar sua 

clareza e coerência.  

A distribuição do questionário foi realizada via meio eletrônico para os militares 

da 11ª Bia AAAe AP e da EsACosAAe e, fisicamente, aos militares da 6ª Bia AAAe 

AP. O questionário relaciona-se com os indicadores da variável independente. 

Compiladas, as respostas contribuíram para a solução do problema.  
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O questionário foi distribuído aos militares com cursos de operação e 

manutenção das viaturas GEPARD, que servem ou serviram nas Organizações 

Militares - OM supracitadas, nos períodos de 2014 a 2016.  

 

3.3.3.2 Entrevista  

 

Aplicou-se a entrevista (Apêndice B) a seis militares, conhecedores do material 

GEPARD e que desempenharam funções de comando de extrema importância 

durante os grandes eventos de 2013 a 2016, em que a VBC realizou a DA Ae de 

cidades-sede. Foram entrevistados os Cmt das Bia AAAe AP do período em questão, 

os Chefes controladores das Frotas de Blindados dessas OM durante o período 

supracitado e o instrutor da Seção GEPARD da EsACosAAe. 

As informações levantadas nas entrevistas complementaram a revisão de 

literatura e os dados coletados através dos questionários. Cabe ressaltar, a 

experiência e o conhecimento técnico especializado dos entrevistados, tanto em 

Artilharia Antiaérea quanto na VBC A Ae GEPARD 1A2. 

 

3.3.4 Análise dos dados 

 

Conforme apresentado anteriormente, o presente trabalho reuniu dados de 

diversas fontes e origens, com base na revisão de literatura, no questionário, voltado 

à amostra de militares especializados em AAAe e na VBC GEPARD, e nas entrevistas. 

Todas as informações obtidas foram avaliadas, analisadas e compiladas, no intuito de 

excluir falhas ou informações distorcidas.  

O questionário contém perguntas objetivas e questões discursivas. Ambas as 

categorias de perguntas foram analisadas, porém, de maneiras distintas. As respostas 

obtidas através de questões objetivas foram separadas, contabilizadas e seus dados 

tabulados por categoria, obtendo assim, resultados estatísticos com dados 

quantitativos e científicos. 

Os dados foram categorizados da seguinte maneira:  

- por evento (Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos); 

- pela especialidade do operador da VBC GEPARD; 

- pelas atividades técnicas e operacionais em que o militar empregou a VBC; 
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- eficácia do emprego da VBC em ambiente urbano; 

- limitações; 

- problemas verificados; 

- dados técnicos das funções do veículo utilizadas em ambiente urbano; e 

- dados relativos à segurança e danos colaterais. 

Após a categorização e tabulação dos dados obtidos, principalmente nas 

questões que utilizam a escala de Lickert, os resultados estatísticos foram 

transformados em gráficos e tabelas, no intuito de confrontá-los com o problema em 

questão.  

Por outro lado, as questões discursivas tiveram suas respostas analisadas de 

maneira qualitativa; desta feita, foram estudadas juntamente com o embasamento 

extraído da revisão de literatura e da análise das informações obtidas nas entrevistas.  

As entrevistas obtiveram dados e informações sobre: 

- experiências colhidas nos grandes eventos; 

- aspectos técnicos; 

- aspectos táticos de planejamento; 

- problemas evidenciados; 

- emprego do carro em ambiente urbano; e 

- aspectos de segurança e danos colaterais. 

Após a compilação desses dados com os obtidos através do questionário, foi 

realizada uma análise documental dos planejamentos e informações colhidas do 

emprego da AAAe nos grandes eventos (ex-post facto): 

- esquemas de DA Ae; 

- gráficos das Medidas de Coordenação e Controle da AAAe e do Espaço 

Aéreo;  

- números dos planejamentos logísticos, que venham a influenciar técnica e 

taticamente o emprego da VBC em ambientes urbano; e 

- dados de relatórios. 

Por fim, as informações e números obtidos na análise dos dados auxiliaram no 

levantamento das possibilidades e limitações do emprego VBC GEPARD em Op Ng 

em ambientes urbanos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O presente estudo buscou compilar os conhecimentos relativos ao emprego da 

Artilharia Antiaérea em Op Ng e, mais especificamente, o emprego da VBC A Ae 

GEPARD nos Grandes Eventos recentes realizados no Brasil.  

Foram analisados manuais doutrinários, publicações recentes, estudos, 

documentos e manuais, nacionais e estrangeiros, que tratam da VBC GEPARD e da 

AAAe em Op Ng. Também foram utilizados instrumentos de pesquisa (questionários 

e entrevistas) com a finalidade de obter informações dos militares especializados 

nessa área, para a disseminação do conhecimento e a coleta das experiências 

evidenciadas nas Op com a VBC. 

Os dados obtidos foram tabulados e analisados, e serão apresentados neste 

capítulo, apresentando subsídios para o incremento de futuros planejamentos de DA 

Ae em Op Ng, em ambientes urbanos, com a VBC GEPARD, tais como: viabilidade 

do emprego do GEPARD em áreas urbanas; estabelecimento de uma DA Ae ante a 

dificuldade de posicionamento dos blindados em centros urbanos, as capacidades 

técnicas e limitações da VBC associadas ao emprego urbano e a possibilidade de 

minimização dos danos colaterais.  

Diante do acima exposto, a análise do emprego da VBC A Ae GEPARD 1 A2, 

nos Grandes Eventos realizados no Brasil em 2014 e 2016, visa extrair dados técnicos 

e operacionais do estabelecimento de uma DA Ae com essa VBC, na proteção de 

pontos sensíveis em Op Ng em ambientes urbanizados. 

 

4.1 RESULTADOS DA REVISÃO DE LITERATURA 

 

O presente trabalho realizou uma ampla pesquisa bibliográfica e documental, 

com o intuito de atingir os objetivos intermediários estabelecidos no Item 1.2 (p. 21), 

o que permitiu verificar a importância do Brasil no cenário mundial (Item 2.1, p. 24), 

seu crescimento e influência regional (Item 2.1.1, p. 27), e a relação dessa influência 

com a realização dos grandes eventos no país (Item 2.1.3, p. 32), atingindo assim os 

indicadores Soberania (dimensão Estratégica) e Grandes Eventos (dimensão 

Operacional).  

O estudo descreve, também, a definição das Op Ng (Item 2.2, p. 34), seu 
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contexto urbano (Item 2.2.4, p. 43) e a definição de danos colaterais (Item 2.2.5, p. 

45). Todos esses assuntos convergem para o emprego da AAAe em Op Ng e revelam 

a importância desse emprego em ambientes urbanos (Item 2.3.1, p. 49). Toda a 

análise doutrinária e de estudo da Revisão de Literatura corrobora com o emprego da 

VBC GEPARD em Op Ng. Essa fundamentação teórica dos assuntos supracitados 

teve por objetivo atingir o indicador Doutrina das dimensões Estratégica e 

Operacional 

O emprego da VBC em Op Ng é uma realidade (Item 2.5, p. 87) e, para embasar 

o estudo, foram analisados documentos, relatórios, publicações e trabalhos 

monográficos sobre o emprego da VBC na Copa do Mundo de Futebol FIFA – 2014 

(Item 2.5.2, p. 94) e nos Jogos Olímpicos do RIO - 2016 (Item 2.5.4, p. 103).  

Explicitando mais especificamente o emprego do GEPARD nos Grandes 

Eventos, e como esse emprego pode agregar conhecimentos ao planejamento da 

AAAe em Op Ng (Problema), serão caracterizados neste capítulo, os indicadores das 

variáveis estabelecidas no Capítulo 3, que foram evidenciados no Capítulo 2. 

Quanto aos indicadores DA Ae e Grandes Eventos (dimensões Tática e 

Operacional, respectivamente), verificou-se que a montagem do dispositivo de DA Ae 

na Copa do Mundo na cidade de Porto Alegre – RS (Item 2.5.2, p. 94), de acordo com 

os relatórios, apresentou eficácia e eficiência, no que tange às capacidades da VBC, 

para a realização da defesa do espaço aéreo; porém, apresenta a dificuldade de 

montagem do dispositivo com 04 U Tir, conforme prevê a doutrina vigente (Item 

2.4.4.1, p. 85). Entretanto, foi comprovado pelos relatórios que a DA Ae com 03 U Tir 

cumpriu sua finalidade na defesa do Estádio Beira - Rio, na cidade de Porto Alegre (p. 

95 – 97). 

É importante ressaltar que a DA Ae foi realizada durante o período dos jogos e 

atendeu à todas as imposições e medidas estabelecidas pela FAB para controle do 

espaço aéreo (Item 2.5.1, p. 88), o que comprova o funcionamento dos sensores da 

VBC e seus meios de comunicação. 

Além disso, os radares da VBC trabalharam de forma a complementar as 

informações obtidas pelos radares da FAB na região e pelo Radar SABER M60, 

empregado na operação (Item 2.5.2.1, p. 98), tanto no período diurno como no período 

noturno.  

Ainda quanto aos indicadores DA Ae e Grandes Eventos, foram analisados 

documentos e relatórios relativos ao emprego da VBC nos Jogos Olímpicos, na cidade 
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do Rio de Janeiro - RJ, pela 6ª Bia AAAe AP, e na cidade de Brasília - DF, pela 11ª 

Bia AAAe AP (Item 2.5.4, p. 103). Tais documentos apresentaram características dos 

ambientes urbanos e características dimensionais da VBC (p. 63), evidenciando a 

dificuldade de posicionar quatro GEPARD em um centro urbano. Durante os Jogos 

Olímpicos, nas cidades supracitadas, foram empregadas três U Tir. Porém, mais uma 

vez, os relatórios dos jogos relataram a eficácia da DA Ae com três GEPARD. 

É interessante verificar que, nas três grandes cidades – Porto Alegre - RS (em 

2014), Brasília - DF e Rio de Janeiro - RJ (em 2016), não foi possível estabelecer uma 

DA Ae de acordo com os manuais de AAAe com quatro U Tir. 

Contudo, conforme retratado na p. 104, na cidade do Rio de Janeiro, durante 

os Jogos Olímpicos, a DA Ae foi estabelecida com três VBC GEPARD e três mísseis 

RBS 70, de maneira que um material recobrisse as deficiências do outro e somasse 

suas capacidades, de acordo com o que prevê o Manual C 44-1 (2001) e também 

conforme proposto por Pires (2017). 

Em se tratando do indicador Capacidades Técnicas, a revisão de literatura 

atinge seu objetivo no Item 2.4.2 (p. 65), onde foram compiladas informações relativas 

às capacidades e às possibilidades da VBC GEPARD, que são inúmeras. Buscou-se 

reunir o máximo de informações dos manuais alemães, bem como de outros 

documentos que apresentam as diversas funções do sistema, apresentando-as de 

maneira bastante detalhada e específica.  

Após a conclusão da revisão de literatura, é possível verificar as funções 

elencadas na descrição técnica (Item 2.4.1, p. 61) e confrontá-las com o emprego da 

VBC nos Grandes Eventos (Item 2.5, p. 87) para, assim, destacar as que foram 

fundamentais na execução das DA Ae em 2014 (Item 2.5.2, p. 94) e em 2016 

(Item2.5.4, p. 103). A partir daí, obtém-se um rol de funções que devem ser levadas 

em consideração para a decisão do emprego do sistema GEPARD em futuras Op Ng. 

Essas capacidades estão relacionadas abaixo: 

- sistema de Armas autônomo: desde a detecção até a realização do tiro; 

- sensores próprios: Radar de Busca, Radar de Tiro, IFF e telêmetro laser; 

- delimitação eletrônica e mecânica do setor de tiro; 

- possibilidade de inserção de corredores de segurança no computador de 

bordo, não liberando o tiro nesse volumes; 

- limitação do tiro através do contorno. O computador permite registrar as 

construções ao redor da posição da U Tir , impedindo o tiro nessas áreas; 
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- apresenta, no painel do Radar de Tiro, a probabilidade de acerto do tiro, 

minimizando a possibilidade de errar o alvo; 

- possui capacidades de GE;  

- possui munição autoexplosiva, que se autodestrói, minimizando danos 

colaterais caso o tiro não acerte o alvo; 

- grande poder de fogo; 

- defesa em 6400´´´ (360º); 

- possibilidade de realização do tiro noturno; e 

- função para acompanhamento cego, caso o alvo passe atrás de um edifício. 

Algumas dessas funções apresentam fatores de segurança que minimizam os 

danos colaterais (Item 2.2.5, p. 45) caso ocorra um disparo, o que é de extrema 

importância para se avaliar o emprego da AAAe em um centro urbano. Nesse caso, 

essas funções específicas atendem ao indicador Danos Colaterais, minimizando a 

possibilidade de causá-los. Fator a ser avaliado durante o planejamento para 

estabelecimento de uma DA Ae em ambiente urbano. 

Ainda com relação ao indicador Danos Colaterais, o Item 2.5.5 (p. 109) 

apresenta as características da Mun AAe 35mm GEPARD que, ao se autodestruir, 

minimiza os efeitos colaterais de possíveis munições que não venham a acertar o alvo 

durante uma rajada. Esse dado é de extrema importância para o planejamento do 

emprego da VBC em Op Ng, e será objeto da proposta a ser apresentada na 

conclusão deste trabalho. 

O indicador Limitações foi caracterizado na revisão de literatura, através dos 

relatórios dos Grandes Eventos, apresentados nos Itens 2.5.2 (p. 94) e 2.5.4 (p. 103), 

que relataram a grande demanda de manutenção, dificuldade de transporte e 

posicionamento das U Tir nos grandes centros, alto consumo de combustível, grandes 

necessidades logísticas e panes eletrônicas. Tais problemas e limitações foram 

apresentados na revisão de literatura, através da pesquisa bibliográfica, e confirmados 

pelos relatórios. Os problemas e limitações serão abordados de maneira mais 

específica durante a apresentação dos resultados obtidos com os questionários e as 

entrevistas. 

O grande poder de fogo, o poder de dissuasão e a diversidade de sensores, 

também retratados nos Itens 2.4.2 (p. 65) e 2.5 (p. 87), caracterizam o indicador 

Soberania da presente pesquisa. E são favoráveis ao emprego estratégico da VBC 

em uma Op Ng.  
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Da análise dos resultados da revisão de literatura, percebe-se a indicação de 

que é viável a montagem de uma DA Ae com a VBC GEPARD em um centro urbano, 

sendo o dispositivo ideal de três VBC, tendo em vista as dimensões da viatura que, 

por possuir sensores próprios e funções eletrônicas específicas, permite a eficácia da 

defesa. Ressaltando que a conjugação com os mísseis RBS 70 eleva as capacidades, 

tornando o dispositivo ainda mais eficaz.  

A montagem da DA Ae com três U Tir é um dos dados obtidos que agregarão 

conhecimentos ao planejamento da AAAe em Op Ng em ambientes urbanos, 

atendendo a dimensão Operacional e o indicador Doutrina. Além disso, a VBC possui 

capacidades específicas para emprego do material em centros urbanos, o que supera 

suas limitações, e tem funções que minimizam os danos colaterais, tais como a função 

HSSB e FB do Painel 1 (p. 71 e 72). Apesar dessas funções e capacidades serem 

informações técnicas, influenciam diretamente na tática da montagem da DA Ae, bem 

como em sua execução.  

 

4.2 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

Os questionários foram respondidos de maneira conduzida e centralizada na 

6ª Bia AAAe AP e na 11ª Bia AAAe AP, somando quase a totalidade da amostra. Os 

militares da EsACosAAe responderam individualmente e retornaram a pesquisa.  

A 6ª Bia AAAe AP atuou na Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e nos Jogos 

Olímpicos RIO – 2016. A 11ª Bia AAAe AP foi empregada nos Jogos Olímpicos RIO 

– 2016. Em ambas as situações, as VBC GEPARD foram empregadas na DA Ae em 

Op Ng, em ambientes urbanos, de acordo com foco deste estudo. 

Nas respostas e dados obtidos com os questionários, ficam claras as 

capacidades e limitações da VBC, bem como aspectos doutrinários da AAAe 

apresentados na revisão de literatura. 

No decorrer desse item, serão apresentadas as análises, gráficos e percentuais 

dos dados obtidos através do instrumento de pesquisa supracitado. Cabe ressaltar 

que o questionário foi respondido pela totalidade da amostra. 

De acordo com o Item 3.3.4 (p. 117), Análise dos dados, os dados foram 

categorizados e as perguntas de 1 a 6 do questionário tiveram por objetivos delimitar 

a amostra e verificar a especialização dos militares envolvidos na pesquisa, tendo em 

vista que a amostra foi selecionada no universo dos militares que operam a VBC, e 
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que servem ou serviram em OM com o material GEPARD. Buscou-se ainda, verificar 

os cursos realizados, as especializações na VBC GEPARD, quais atividades 

operacionais desempenharam com o material e se participaram ou não dos Grandes 

Eventos.   

Com a Pergunta Nr 1, verifica-se que 84,8% dos militares são de carreira e 

AAe, e 15,1% estão diretamente envolvidos com a Mnt (mecânicos e especializados 

em blindados). Somente 3% da amostra é formada por Sgt temporários. 

 

 
GRÁFICO 2: Especialização dos militares envolvidos na pesquisa. 
Fonte: O autor. 

 

A Pergunta Nr 2 traz uma informação de extrema relevância. A pergunta era a 

seguinte: “O senhor possui especialização na VBC A Ae GEPARD 1 A2?”.  A resposta 

obtida foi que 100% da amostra é especializada na VBC GEPARD (GRÁFICO 3), o 

que corresponde a 34 indivíduos especializados.  

 

 
GRÁFICO 3: Especialização na VBC GEPARD. 
Fonte: O autor. 

 

A Pergunta Nr 3 apresenta os cursos de especialização no Sistema GEPARD, 

realizados pelos indivíduos da amostra. Afere-se que 85,17% são operadores e 

11,76% são mecânicos; um dos indivíduos não respondeu à pergunta. 
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TABELA 4: Cursos de especialização. 

Cursos de especialização  fi fri % 

Curso/Estágio de Operador do Sis Armas 

GEPARD 

28 0.8223 82,23 

Curso/Estágio de Manutenção do Sis 

Armas GEPARD 

3 0.08823 8,823 

Treinamento de Criação Simulador ASF 0 0 - 

On the Job training 1 0.02941 2,941 

CFST GEPARD 6ª Bia AAAe AP 1 0.02941 2,941 

Não responderam 1 0.02941 2,941 

Total 34 1.000 100% 

Fonte: O autor. 
 

 

 
           GRÁFICO 4: Cursos realizados no Sistema GEPARD. 
             Fonte: O autor. 

 

Com a Pergunta Nr 4 (GRÁFICO 5), conclui-se que 55,88% realizaram o curso 

no Brasil, enquanto 41,17% foram habilitados na Alemanha, país de origem da VBC.  

 

TABELA 5: Local de realização do curso. 

Local de realização do Curso  fi fri % 

EsACosAAe 17 0.50000 50,00 

Fábrica KMW em Munique – Alemanha 3 0.08823 8,823 

Exército Alemão 11 0.32350 32,35 

Pq R Mnt/3 1 0.02941 2,941 

6ª Bia AAAe AP 1 0.02941 2,941 

Não responderam 1 0.02941 2,941 

Total 34 1.000 100% 

Fonte: O autor. 
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GRÁFICO 5: Local de realização do curso de especialização na VBC GEPARD. 
Fonte: O autor. 

 

A Pergunta Nr 5 (GRÁFICO 6) retrata a porcentagem da amostra que 

efetivamente opera a VBC GEPARD e que serve em OM dotada do material. É 

possível concluir que 84,8% servem em OM dotada do material GEPARD atualmente, 

valor obtido através da porcentagem de militares que servem em OM AAAe GEPARD 

e na EsACosAAe, que também opera o material e forma os novos operadores. 

 

 
GRÁFICO 6: OM em que o militar serve atualmente. 
Fonte: O autor. 

 

O GRÁFICO 7, referente à Pergunta Nr 6, representa as funções 

desempenhadas pelos indivíduos da amostra, relacionadas com a VBC GEPARD e 
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Fábrica KMW em Munique -
Alemanha

Exército Alemão

Pq R Mnt/3

6ª Bia AAAe AP

Não responderam



127 

 

 

 

as OM que empregam o material. 

 

 
GRÁFICO 7: Funções desempenhadas. 
Fonte: O autor. 

 

No gráfico abaixo, observa-se as atividades operacionais realizadas com a VBC 

GEPARD, pelos indivíduos da amostra, atividades estas relacionadas à dimensão 

Tática, indicadores DA Ae e Viabilidade de emprego do GEPARD. É evidente o alto 

grau de atividades operacionais desempenhadas por esses militares. Com o 

somatório das porcentagens, conclui-se que todos realizaram mais de um tipo de 

atividade operacional, tendo em vista que a soma supera em muito os 100%. Além 

disso, 72,7% da amostra foram empregados nos Grandes Eventos com a VBC 

GEPARD. 

 

 
GRÁFICO 8: Atividades operacionais realizadas com a VBC GEPARD. 
Fonte: O autor. 
 
 

Baseado na Pergunta Nr 8, foi possível verificar, através do GRÁFICO 9, 
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quantos indivíduos da amostra participaram da Copa do Mundo de Futebol – FIFA 

2014 (17,64%), quantos participaram dos Jogos Olímpicos RIO – 2016 (38,23%) e 

quantos participaram dos dois eventos (17,64%), demonstrando a experiência dos 

indivíduos da amostra na Op da VBC GEPARD em atividades operacionais.  Essa 

questão está diretamente relacionada aos indicadores Grandes Eventos (dimensão 

Operacional), DA Ae e Viabilidade de emprego do GEPARD (dimensão Tática). 

 

TABELA 6: Grandes Eventos. 

Grandes Eventos  fi fri % 

Copa do Mundo FIFA – 2014 6 0.1764 17,64 

Jogos Olímpicos RIO – 2016 13 0.3823 38,23 

Copa do Mundo e Jogos Olímpicos 6 0.1764 17,64 

Não participaram 9 0.2647 26,47 

Total 34 1.000 100% 

Fonte: O autor. 

 

 
 GRÁFICO 9: Grandes Eventos com a VBC GEPARD 
 Fonte: O autor. 

 

A Pergunta Nr 9, diretamente relacionada com o tema e o problema da 

pesquisa, apresenta as principais capacidades técnicas da VBC utilizadas na DA Ae 

dos Grandes Eventos.  Caracteriza o indicador Capacidades Técnicas. Essa questão 

tem caráter qualitativo e as respostas foram organizadas e relacionadas no quadro 

abaixo. 69,6% da amostra apresentou as principais capacidades da VBC GEPARD 

utilizadas nos Grandes Eventos: o engajamento automático, os sensores próprios da 

viatura, a autonomia do sistema, sua elevada cadência de tiro, sua capacidade de 

realizar o engajamento noturno e seu baixo tempo de reação. 

17,64%

38,23%17,64%

26,47%

Copa do Mundo FIFA -
2014

Jogos Olímpicos RIO 2016

Copa do Mundo e Jogos
Olímpicos
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Indicador Indivíduos Respostas Especialidade 

Dimensão 
Técnica: 

 
 Capacidades 

Técnicas 

1 “Capacidade fácil engajamento do alvo”. Operador 

3 “Monitoramento de ameaças” Mecânico 

4 
“Possibilidade de engajamento automático 
com auxílio dos radares”. 

 
 
 

Operador  

5 
“Possuir sistemas de radares autônomos, 
sem a dependência total do COAAe”. 

6 
“Capacidade de operar à noite sem 
limitações”. 

7 
“Sistema de radar e de armas sobre mesmo 
chassi”. 

9 
“Capacidade de detectar e engajar os 
"alvos" com os radares de busca e de tiro”. 

10 

“Facilidade de realizar apreensão de ANV 
no período noturno e possibilidade de 
detectar Anv distando 15km da posição da 
VBC”. 

11 “Fazer a defesa antiaérea como um todo”. 

12 
“Cada UTir pode operar de modo 
independente”. 

13 
“Tempo de reação e alta cadência de tiro, 
caso necessário”. 

14 
“Possibilidade de detecção de aeronaves 
através do sistema de busca/radares”. 

17 “Radar de Busca e de Tiro e Proteção Bld”. 

18 “Sistema autônomo”. 

21 
“A VBC pode ser considerada uma Unidade 
de Emprego [...]” 

22 “Possui radar próprio”. 

23 
“Detecção e acompanhamento de vetores 
Ae”. 

28 “Os meios de detecção”. 

30 
“Possibilidade de realização do tiro a partir 
do engajamento do alvo pelo radar, seja a 
noite ou em caso de mau tempo”. 

Mecânico 

31 

“Alta capacidade de defesa a baixa altura, 
relativa facilidade de mobilidade, elevada 
cadência de tiro e capacidade de detecção 
e acompanhamento de mais de um vetor ao 
mesmo tempo”. 

Operador  

QUADRO 4: Capacidades técnicas da VBC utilizadas nos Grandes Eventos 
Fonte: O autor. 
 

Ainda com relação à Pergunta Nr 9, dois operadores destacaram, como 

capacidade utilizada nos Grandes Eventos, a limitação do setor de tiro (função 

eletrônica do computador de bordo) (revisão de literatura, Item 2.4.2.1), o que permite 

minimizar a possibilidade de causar danos colaterais, caso o tiro seja executado.  

O QUADRO 4 apresentou uma análise qualitativa relacionada com o indicador 

Capacidades Técnicas (Dimensão Técnica), enquanto o QUADRO 5 apresenta uma 

análise qualitativa do indicador, Danos Colaterais (Dimensão Tática), ambos muito 

importantes para o planejamento do emprego da AAAe em Op Ng, sendo o primeiro 

na dimensão técnica e o segundo na dimensão tática. 
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Indicador Indivíduos Respostas Especialidade 

 
 
 

Dimensão 
Tática:  

 
Danos 

Colaterais. 

29 

“O fato de possuir radares de busca e de tiro, 
facilita o processo de engajamento. Possibilidade 
de bloquear o tiro no contorno das elevações, 
atende à decisão de "considerações civis", 
resguardando a população local na realização de 
um tiro”. 

Operador 

33 

“Possuir radares de busca e de tiro na mesma 
plataforma, grande poder de dissuasão, 
capacidade de Idt mais de 01 vetor de maneira 
simultânea, bloqueio de setor de tiro (trazendo 
segurança em aéreas urbanas), mobilidade ágil da 
torre em 360º (aumentando a área a ser 
defendida)”. 

QUADRO 5: Capacidades para minimização de danos colaterais da VBC. 
Fonte: O autor. 

 

Durante a tabulação dos dados, verificou-se que 29,4% dos indivíduos não 

responderam à questão ou responderam de maneira equivocada, conforme 

discriminado no quadro abaixo: 

 

Critério de Exclusão Indivíduos Respostas Especialidade 

Não opinaram 

2; 15; 16; 19; 24; 27 
e 32 --------- 

Operador 

20 e 26 Mecânico 

Resposta com erro técnico, 
pois a VBC GEPARD não 

realiza vigilância. 
25 

“Radar próprio para 
Vigilância do Espaço 
Aéreo”. 

Operador 

QUADRO 6: Respostas desconsideradas. 
Fonte: O autor. 
 

O indicador Limitações é abordado na Pergunta Nr 10, pois versa sobre quais 

limitações da VBC ficaram evidentes durante as Op dos Grandes Eventos. 67,64% da 

amostra apresentou comentários e abordou limitações da VBC, e 32,35% não 

apresentaram limitações ou tiveram suas respostas desconsideradas por fugirem do 

escopo da pesquisa. Destacam-se quatro limitações ou problemas que se repetem:  

- alto consumo de combustível (citado por 03 indivíduos); 

- dificuldade de mobilidade e de posicionamento das VBC em centros urbanos 

(citada por 18 indivíduos); 

- panes eletrônicas (citada por 06 indivíduos); e  

- elevado tempo de remuniciamento (citado por 03 indivíduos). 

No QUADRO 7, estão relacionados os dados obtidos e tabulados: 
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Indicadores Indivíduos Respostas Especialidade 

Limitações 
e 

DA Ae 
 
 

1 “Muitas panes durante a operação da torre”. 

Operador 

2 

“Alto consumo de combustível, pouco pessoal 
habilitado na manutenção da VBC e a 
logística de reabastecimento e 
remuniciamento da VBC”. 

5 
“Transporte da VBC GEPARD em ambiente 
urbano”. 

6 
“Dificuldade de ocupar posição em ambiente 
urbano”. 

7 

“Dificuldade de deslocamento nos grandes 
centros. Desdobramento da UTir, tendo em 
vista o tamanho, peso e dano provocado no 
terreno por onde a VBC se desloca”. 

9 
“Dificuldade da VBC permanecer em Op por 
um tempo prolongado, diversas panes 
eletrônicas”. 

10 
“Elevadíssimo consumo de combustível. 
Dificuldade de transporte em grandes centros. 
Diversas ocorrências de panes”. 

11 “Transporte em grandes cidades”. 

12 “Mobilidade nas grandes cidades”. 

13 
“Pelo seu porte, a mobilidade tornou-se 
limitada”. 

14 

“Impossibilidade de ser colocada em diversos 
lugares, muitas vezes ficando distante do 
ponto sensível. Dificuldade de locomoção em 
ambientes urbanos. Após algum tempo de 
operação ocorrem panes”. 

16 
“Logística e o transporte nas ruas e avenidas 
dos grandes centros (cidades)”. 

17 “Falta de interface direta da VBC com o C2”. 

18 
“Problemas técnicos e dificuldade para 
estabelecer boas Pos em ambiente urbano”. 

21 

“Panes eletrônicas após longos períodos de 
funcionamento. Pouca experiência dos 
mecânicos e poucos mecânicos para 
realização de Mnt e solução de panes. 
Poucos operadores não havendo 
revezamento de pessoal, diminui a eficiência 
na Op. As Cabines de Mnt não foram levadas 
para as Op”. 

22 “Locomoção em ambiente urbano”. 

23 
“Tempo elevado para municiar/desmuniciar. 
Restrições do uso em alguns terrenos em 
situação de Não Guerra”. 

24 
“Muitas panes. Exige muito tempo de 
adestramento (complexidade)”. 

25 “Alto índice de panes...”. 

28 “O deslocamento em vias urbanas”. 

29 

“Dificuldade de encontrar posição com boa 
amplitude de tiro (edifícios) que atendesse ao 
fator segurança, de modo que a VBC não 
ficasse exposta ao público”. 

30 
“Pelo fato de se tratar de uma VBC acarreta 
uma certa dificuldade para a ocupação de 
posição em áreas urbanas”. 

31 
“O peso da viatura, a Log de transporte nas 
carretas, necessitando de ruas largas e sem 
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obstáculos aéreos para o tráfego”.  

QUADRO 7: Limitações da VBC GEPARD verificadas durante os Grandes Eventos. 
Fonte: O autor. 

 

No QUADRO 8, estão descritas as respostas excluídas e os militares que não 

opinaram: 

 

Critério de Exclusão Indivíduos Respostas Especialidade 

Não opinaram 
15; 19; 27; 32; 33 e 34 

--------- 
Operador 

8; 20 e 26 Mecânico 

O comentário não reflete 
uma limitação da VBC. 

3 “Poucas horas de uso”. Mecânico 

4 
“Uma viatura (COAAe) 
que tenha síntese 
radar”. 

Operador 

QUADRO 8: Respostas desconsideradas. 
Fonte: O autor. 
 

Também relacionada às capacidades técnicas da VBC e sua viabilidade de 

emprego, a Pergunta Nr 11 questiona se o militar conseguiu acompanhar aeronaves 

com os sistemas de radar da VBC, durante os grandes eventos. 80,8% dos indivíduos 

empregados nos Grandes Eventos responderam que Sim; 15,4% responderam que 

conseguiram parcialmente e somente 3,8% responderam que não. Essa questão 

obteve dados que atendem aos indicadores Capacidades Técnicas e Viabilidade de 

emprego da VBC GEPARD em ambiente urbano. 

É possível verificar, no GRÁFICO 10, que somente 01 (um) indivíduo não 

conseguiu acompanhar aeronaves com os sensores da VBC. Esses dados apontam 

para o alto grau de eficiência dos sensores do GEPARD e sua alta capacidade de 

acompanhamento de aeronaves, através dos seus sensores próprios.  

 

 
GRÁFICO 10: Acompanhamento de aeronaves com os sensores da VBC. 
Fonte: O autor. 

 

O GRÁFICO 11, relativo à Pergunta Nr 12, apresenta o emprego da Mun AAe 

35mm autoexplosiva na DA Ae dos Grandes Eventos − munição que foi apresentada 
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no Item 2.5.5 (p.109) da revisão de literatura. Dessa informação, pode-se aferir duas 

informações importantes: a primeira que, durante os Grandes Eventos, a quase 

totalidade da amostra manuseou e municiou a VBC, para o emprego na DA Ae; em 

segundo lugar, que esses militares realizaram os procedimentos de inserção dos 

dados da Mun, bem como os procedimentos de segurança, conforme visto no Item 

2.4.2.1 (p. 68). 

Essa afirmação é possível pois, a VBC possui um sistema totalmente 

automatizado e controlado por seu computador de bordo e painéis; após o 

municiamento é obrigatória a realização de testes e a inserção de dados no 

computador, sem os quais a VBC apresentará sinal de pane − mais um dispositivo 

que garante a segurança no emprego da VBC em ambiente urbano (Item 2.4.2.1, 

p.68).  Sendo assim, a Pergunta Nr 12 atende aos indicadores Danos Colaterais e 

Viabilidade de emprego da VBC GEPARD em ambiente urbano. 

 

TABELA 7: Emprego da Mun AAe 35mm. 

Emprego da Mun AAe 35mm fi fri % 

Sim 26 0.76471 76,47 

Não 1 0.02941 2,94 

Não responderam 7 0.20588 20,58 

Total 34 1.000 100% 

Fonte:O autor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 11: Emprego da Mun AAe 35mm, autoexplosiva na DA Ae. 
Fonte: O autor. 
 

No gráfico abaixo, a Pergunta Nr 13 avalia o acompanhamento de aeronaves 

com os radares da VBC GEPARD, em atividades operacionais ou exercícios 

diferentes dos Grandes Eventos. Nesse caso, 85,29% responderam que já 

76,47%

2,94%

20,58%
Sim

Não

Não responderam



134 

 

 

 

acompanharam Anv com os radares da VBC, 5,88% acompanhou parcialmente e 

8,8% não conseguiu realizar o acompanhamento. 

 

TABELA 8: Acompanhamento de Anv. 

Acompanhamento de Anv com a VBC 

GEPARD 
fi fri % 

Sim 29 0.85294 85,29 

Parcialmente 2 0,05882 5,88 

Não 3 0,08823 8,82 

Total 34 1.000 100% 

Fonte: O autor. 

 

  
GRÁFICO 12: Acompanhamento de Anv com os radares da VBC GEPARD. 
Fonte: O autor. 
 

Uma capacidade muito importante da VBC foi avaliada na Pergunta Nr 14, a 

DA Ae no período noturno. Pelo fato da VBC GEPARD possuir seus radares, o espaço 

aéreo pode ser monitorado sem que haja luminosidade. O GRÁFICO 13 mostra que 

46% (corresponde a 16 militares), empregaram a VBC à noite de modo eficaz, 21% 

(correspondente a 7 indivíduos) empregaram, porém, sem eficácia e 33% (12 

militares) não empregaram a VBC à noite.  

Dos 67% que empregaram a VBC à noite, 46%, conseguiram realizar o 

acompanhamento de Anv; essa porcentagem é extremamente positiva. Porém, ao 

traçar um paralelo com o GRÁFICO 10, verifica-se que uma parcela bem menor de 

indivíduos conseguiu realizar o acompanhamento à noite em detrimento ao dia.  

Sendo assim, há a indicação de uma conclusão parcial: a VBC GEPARD, 

efetivamente, realiza o acompanhamento de Anv no período noturno, visto os 46% 

que atingiram esse objetivo, de um total de 67%.  

85,29%

5,88%

8,82%

Sim

Parcialmente

Não
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A Pergunta Nr 14 apresenta dados que atendem aos indicadores Capacidades 

Técnicas e Viabilidade de emprego da VBC GEPARD em ambiente urbano. 

 

 
GRÁFICO 13: Acompanhamento de Anv à noite. 
Fonte: O autor. 

 

A Pergunta Nr 15 é direta ao questionar se o poder de fogo da VBC GEPARD 

e seus radares são capazes de garantir uma DA Ae e têm condições de abater uma 

ameaça aérea. 61,76% responderam positivamente, 35,29% responderam que 

parcialmente e 2,94%, o que corresponde a um indivíduo, respondeu que não. 

Atinente aos indicadores DA Ae e Capacidades Técnicas. 

 

TABELA 9: Capacidade da VBC GEPARD abater uma ameaça Ae 

Capacidade da VBC GEPARD em 

abater uma ameaça Ae 
fi fri % 

Sim 21 0.6176 61,76 

Parcialmente 12 0.3529 35,29 

Não 1 0.2941 2,94 

Total 34 1.000 100% 

Fonte: O autor. 

 

46%

21%

33%
Empreguei e foi eficaz

Empreguei e não foi eficaz

Não empreguei
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GRÁFICO 14: VBC GEPARD tem condições de abater uma ameaça. 
Fonte: O autor. 

 

O GRÁFICO 15 apresenta como os operadores e mecânicos classificam as 

funcionalidades de controle e as informações do computador de bordo da VBC 

GEPARD. 94,1% da amostra julga que as funcionalidades do computador de bordo 

são boas, muito boas ou excelentes. Os dados do GRÁFICO 15 relacionam-se com o 

indicador Capacidades Técnicas e revelam uma taxa altíssima de aprovação, 

indicando que as funcionalidades do computador de bordo são essenciais ao emprego 

da VBC, permitindo relacioná-las, também, com o indicador Viabilidade de emprego 

da VBC em ambiente urbano. 

 

GRÁFICO 15: Classificação das funcionalidades e controles do computador. 
Fonte: O autor. 

 
 

Nesta pergunta (Nr 17), o autor questiona se os operadores julgam a DA Ae 
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com a VBC GEPARD eficaz, mesmo face ao seu grande tamanho físico. 41,17% 

responderam que a DA Ae é eficaz, 52,94% responderam parcialmente eficaz e 5,88% 

julgam que não. Essa questão retrata a dificuldade de posicionamento da VBC em 

centros urbanos e a dificuldade de mobilidade para a tomada de posição, conforme 

analisado no QUADRO 7. Caracteriza os indicadores DA Ae e Limitações. 

 

GRÁFICO 16: Eficácia da DA Ae com a VBC em ambiente urbano. 
Fonte: O autor. 

 

A Pergunta Nr 19 apresenta a reação da população civil diante do emprego da 

VBC GEPARD nos centros urbanos. 94% responderam que a reação da população 

foi positiva, contra somente 3% negativa e 3% indiferente. O que indica um 

elevadíssimo grau de representatividade da imagem da força através do emprego do 

GEPARD (indicador Grandes Eventos). 

 

GRÁFICO 17: Reação da população diante da VBC GEPARD. 
Fonte: O autor. 
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O próximo gráfico apresenta o resultado das Perguntas Nr 18 e Nr 20, as quais 

se complementam, sobre os danos causados pela VBC GEPARD nos deslocamentos, 

no transporte sobre viaturas Prancha de 60 ton, e nas Op.  

 

 
GRÁFICO 18: Danos causados pela VBC GEPARD nas Op. 
Fonte: O autor. 
 

Um total de 20 indivíduos (60,6%) disseram que não houve danos, enquanto 

06 militares (18,2%) disseram que houve danos. Porém, verifica-se que, de acordo 

com as respostas obtidas, os danos foram com relação ao solo, pavimentação e ao 

comprometimento do fluxo do trânsito.  

Nenhum dano grave, com vítimas ou acidente, foi relatado, nem pela amostra 

e tampouco pelos relatórios oficiais das Op, pesquisados na revisão de literatura. 

Esses danos, detalhados abaixo, podem ser relacionados com os indicadores Danos 

Colaterais e Infraestrutura. 

As Perguntas Nr 21 e Nr 22 retratam a utilização das funções do computador 

de bordo: limitador do setor de tiro (HSSB, p. 71) e área de fogo (FB, p. 72). Essas 

funções inibem o tiro em edificações ou áreas, de maneira eletrônica. As funções e o 

GRÁFICO 19 estão relacionados aos indicadores: Viabilidade de emprego da VBC 

GEPARD em ambiente urbano e Danos Colaterais.  
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GRÁFICO 19: Utilização das funções HSSB e FB do computador de bordo. 
Fonte: O autor. 

 

79,4% da amostra respondeu que utilizou nas Op as funções supracitadas. 

Entretanto, deve-se destacar que os mecânicos estão inseridos nos 20,6% que não 

utilizaram, tendo em vista que as funções são relativas à DA Ae. Logo, os 79,4% 

indicam que quase a totalidade dos operadores utilizou as funções para garantir a 

segurança das áreas ao redor da VBC e diminuir a probabilidade de danos colaterais. 

Ainda nesse contexto, a Pergunta Nr 22 questionou qual o nível de segurança 

gerado pelas funções de limitação do setor de tiro, em relação à possibilidade de 

realizar um tiro AAe em área urbana. 47,05% avaliaram que as funções são seguras 

e 32,4% responderam que são muito seguras. Logo, 79,45% da amostra considera 

que as funções são seguras.  

Associando as funções (HSSB e FB) com o tema da pesquisa e os dados 

obtidos, há uma indicação de que essas funções podem influenciar diretamente na 

decisão de empregar as VBC GEPARD em ambiente urbano, diante da segurança 

que proporcionam. Caracteriza-se aqui os indicadores Capacidades Técnicas, 

Viabilidade de emprego da VBC em ambiente urbano e Danos Colaterais. 
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GRÁFICO 20: Nível de segurança proporcionado pelas funções HSSB e FB. 
Fonte: O autor. 

 

Após levantar várias informações nas questões anteriores, sobre as 

capacidades e operação da VBC GEPARD, a Pergunta Nr 23 avalia as limitações da 

VBC durante seu emprego. De acordo com o GRÁFICO 21, os maiores problemas da 

viatura estão relacionados com as panes eletrônicas. 93,9% dos entrevistados 

responderam ser esse tipo de pane a mais frequente (indicador Limitações). 

 

 
GRÁFICO 21: Panes mais frequentes. 
Fonte: O autor. 

 

As Perguntas Nr 24 e 25 se complementam e dizem respeito ao 

comprometimento da segurança por causa da ocorrência de panes, relacionado à 

necessidade de executar o tiro real. 82,35% dos indivíduos responderam que as 

panes comprometem a segurança, enquanto 17,65% responderam que não 

comprometem (GRÁFICO 22).  
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GRÁFICO 22: Panes comprometem a segurança. 
Fonte: O autor. 

 

Na Pergunta Nr 25, 44,12% dos militares da amostra acreditam que as panes 

comprometem muito a segurança do tiro. Enquanto 14,7% afirmam que o tiro não 

ocorreria. Outros 14,7% acreditam que os riscos são baixos ou admissíveis. Ambas 

as perguntas estão relacionadas ao indicador Limitações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 23: Grau de comprometimento da segurança. 
Fonte: O autor. 
 

Por sua vez, a Pergunta Nr 26 colheu observações e comentários dos 

especialistas sobre o emprego da VBC GEPARD nas Op. Os indivíduos que melhor 

se expressaram foram listados no quadro abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Indivíduos Observações Especialidade 

5 
Viabilizar “manutenção especializada pelo 
militar do EB, tendo peças de reposição em 
caso de pane em missão real”. 

 
 
 
 
 
 

6 
“Necessidade de disponibilizar peças de 
reposição durante as Op (Pcp componentes 
eletrônicos)”.  
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Experiências 
colhidas nos 

Grandes 
Eventos. 

7 

“Durante o emprego da VBC GEPARD nos 
grandes eventos, tendo em vista as suas 
dimensões e peso, foi difícil encontrar Pos 
que atendessem aos requisitos Doutrinários”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Operador 

9 
“É uma excelente VBC que está 
apresentando muitas panes elétricas e 
eletrônicas”. 

12 

“GEPARD é um sistema novo no EB e precisa 
ser estudado. Nem todas as panes 
apresentadas podemos sanar com os 
conhecimentos adquiridos na escola de 
formação”. 

14 
“Apresentam muitas panes... a logística para 
o emprego da VBC é muito grande”. 

17 
“O funcionamento do Radar é de suma 
importância para a utilização da VBC, sendo 
imprescindível para seu emprego à noite”. 

21 
“Poucos operadores e mecânicos 
habilitados”. 

25 
“A viatura não tem condições de ser 
empregada no período noturno, sem o radar 
em seu funcionamento correto”. 

27 
“A difícil reposição de peças e manutenção do 
material em operação, quando necessário”. 

29 

“Emprego da VBC em ambientes urbanos não 
deve ocorrer de forma isolada. Deve-se 
buscar um conjunto de armas que cubra as 
limitações”. 

30 
“Importante que engenheiros militares 
estudem as panes para elaborar protocolos 
de procedimentos a serem adotados”. 

31 

“Vale observar a importância da aquisição 
deste material para as Bda Bld do EB, 
propiciando a DA Ae adequada [...] A 
necessidade de pessoal capacitado na Log, 
Mnt, e Op é fundamental para a utilização 
plena do sistema. O poder de fogo e a eficácia 
são notórios, mas se a capacitação de 
pessoal e a alocação de recursos não for 
constante, perderemos a operacionalidade de 
um sistema vital para a AAAe”. 

QUADRO 9: Observações dos militares da amostra sobre o emprego da VBC. 
Fonte: O autor. 

 

Foram excluídas as respostas abaixo, por não atenderem aos objetivos ou aos 

indicadores, ou por não terem relação com a solução do problema proposto. Além 

disso, alguns indivíduos não opinaram. 

 

Critério de Exclusão Indivíduos Respostas Especialidade 

Não opinaram 

3; 20 e 26 

--------- 

Mecânico 

1; 2; 3; 8; 11; 15; 
16; 18; 23; 27; 28; 

32; 33 e 34 

 
 
 
 
 

 
 

4 
“Em exercícios no terreno 
observou-se que quando está 
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Resposta não se aplica à 

pesquisa. 

chovendo, o uso da VBC 
escotilhada torna-se muito 
difícil”. 

 
 
 
 
 

Operador 
10 

“Por ocasião do recebimento 
das VBC não é realizado o 
tiro em alvo aéreo...”. 

13 
“A utilização do GEPARD em 
operação da FT...”. 

Ausência de parâmetros 
que pudessem ser 

avaliados ou 
considerados. 

19 

“Dificuldade no emprego 
devido a elevada quantidade 
de pane gerada pela 
temperatura e umidade”. 

Não tem relação com o 
problema. Não cabe ao 

pesquisador julgar o 
assunto. 

22 
“Cito a região da cidade de 
Rio Negro – PR, muito úmida 
para sediar uma OM”. 

O simulador foi adquirido 
e já se encontra no Brasil. 

24 “A falta de simulador...”. 

QUADRO 10: Respostas não consideradas. 
Fonte: O autor. 

 

As principais observações registradas ressaltam a importância da manutenção 

das VBC GEPARD para a garantia da operacionalidade do sistema e a dificuldade da 

logística. Destacam-se, ainda, os comentários do indivíduo “29”, o qual destaca sobre 

a relevância de conjugar o emprego do material GEPARD com outros materiais AAe, 

atendendo ao fundamento Combinação de Armas AAe (BRASIL, 2001, p. 4-5), para 

que sejam recobertas as deficiências e ampliadas as capacidades de defesa. E o 

comentário do indivíduo “31”, que entende a importância da aquisição do material, seu 

“notório poder de fogo e eficácia”, desde que garantidos os investimentos para 

formação de pessoal e a manutenção das VBC. 

 

4.3 RESULTADOS DA ENTREVISTA 

 

A entrevista (Apêndice B) foi realizada com os militares responsáveis pelas 

VBC GEPARD, nas três OM que empregam o material (6ª Bia AAAe AP, 11ª Bia AAAe 

AP e EsACosAAe). Esses militares assumiram funções muito relevantes para esta 

pesquisa, de 2013 até o corrente ano, inclusive. As Perguntas Nr 1, 2 e 3 da entrevista 

permitiram tabular o QUADRO 11, que relaciona os militares, suas funções, OM e os 

Grandes Eventos nos quais empregaram a VBC GEPARD, o que denota a importância 

da experiência e dos comentários desses militares para o estudo, bem como a 

aderência com o tema. 
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Posto/Nome Função Grande Evento 

Maj Art Elisandro Rodrigues 
de Freitas Cunha 

Chefe da Seção de Sistema de 
Armas da EsACosAAe e 
Instrutor da VBC GEPARD 
2013-2017. 

Copa das Confederações 2013, 
Rio de Janeiro – RJ 

Maj Art Paulo Roberto Pauloni Cmt 6ª Bia AAAe AP 2015-
2016. 

Jogos Olímpicos RIO – 2016, 
Rio de Janeiro – RJ 

Maj Art Eduardo Faraco de 
Souza Bezerra 

Cmt 11ª Bia AAAe AP (2016 -
2017). 

Jogos Olímpicos RIO – 2016, 
Brasília – DF. 

Cap Art Egberto Bezerra da 
Silva 

Chefe da Frota de Blindados e 
Cmt Seç AAAe da 6ª Bia AAAe 
AP (2013 - 2014). 

Copa do Mundo de Futebol – 
FIFA 2014, Porto Alegre – RS. 

Cap Art Daniel de Andrade e 
Silva 

Chefe da Frota de Blindados e 
Cmt Seç AAAe da 6ª Bia AAAe 
AP (2016). 

Copa do Mundo de Futebol – 
FIFA 2014, Porto Alegre – RS e 
Jogos Olímpicos RIO – 2016, 
Rio de Janeiro – RJ.  

Cap Art Rafael Masson Soares  Cmt Seç AAAe 11ª Bia AAAe 
AP (2016 – 2017) 

Jogos Olímpicos RIO – 2016, 
Brasília – DF. 

QUADRO 11: Militares entrevistados. 
Fonte: O autor. 

 

Através da Pergunta Nr 4, os entrevistados foram questionados sobre quais 

capacidades do GEPARD são mais importantes para o emprego em Op Ng.  

 

Indicador Comentário Função 

 
Capacidades 

Técnicas  

“É capaz de, por seus meios próprios, detectar, acompanhar 
e destruir uma incursão inimiga. Também possui a 
capacidade de limitar o espaço aéreo a ser vigiado”. 

Instrutor da VBC 
GEPARD 

2013-2017 

“As mais relevantes: Radar de Busca e Radar de Tiro; IFF; 
Setor de Tiro; Funções do Computador de Bordo 
responsáveis pela delimitação e controle de tiro; Poder de 
fogo e Poder de dissuasão”.  

Cmt da 6ª Bia AAAe 
AP  

2015-2016 

“A delimitação do setor de tiro e o traçado do contorno, 
bloqueando o tiro em locais indesejados”. 

Controlador da frota 
de Bld 6ª Bia AAAe 

AP 2013 - 2014 

“Dispositivos que mitigam o efeito colateral da munição, tais 
como: uso do menu FB, HSSB e autodestruição da 
munição, bem como a facilidade em traquear alvos aéreos 
no período noturno”. 

Controlador da frota 
de Bld 6ª Bia AAAe 

AP 2016 

“Limitador do setor de tiro, detecção por radar (período 
noturno), ampliação da visão pelo periscópio (identificação 
do vetor hostil em período diurno) e emprego de munição 
com autodestruição”. 

Cmt da 11ª Bia AAAe 
AP 

2016-2017 

“Utilização do radar, bloqueio do setor de tiro e corredor de 
segurança, bem como capacidade de autodestruição da 
munição”. 

Cmt Seç AAAe 11ª 
Bia AAAe AP 
2016-2017 

QUADRO 12: capacidades da VBC GEPARD para Op em ambiente urbano. 
Fonte: O autor. 

 

Os entrevistados, baseados em suas experiências de emprego com a VBC 

elencaram, de maneira muito semelhante, as seguintes capacidades e funções:  

1 - radares e sensores próprios da VBC para detecção de ameaças aéreas; 
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2 - a capacidade de detecção e acompanhamento noturno;  

3 - funções de limitação de setor de tiro (HSSB) e de contorno de elevações e 

edificações (FB); e 

4 - autodestruição da munição. 

Das quatro capacidades elencadas acima, as de Nr 1 e 2 estão relacionadas 

com os sensores, detecção e acompanhamento de Anv. Ao passo que as de Nr 3 e 

4, estão relacionadas com a possibilidade de minimizar danos colaterais. 

Seguindo a linha de raciocínio da questão acima, a Pergunta Nr 5 questiona 

sobre a eficácia de uma DA Ae constituída por uma Seç AAAe GEPARD. Todos os 

entrevistados responderam positivamente. 

 

Indicador Comentário Função 

DA Ae 

“Sim, porque uma seção GEPARD é constituída por quatro 
blindados e um radar SABER. E cada blindado possui uma varredura 
de 15km, podendo formar uma cobertura radar de aproximadamente 
400km². Isso com um carro recobrindo outro em 5km”.  

Instrutor da VBC 
GEPARD 
2013-2017 

“Sim. Pois, em grandes eventos, em virtude da natureza das 
prováveis ameaças (não convencionais e de baixa performance), a 
Seç de Bx Altu Gepard é eficaz para a realização da DA Ae, 
destacando-se sua elevada cadência de tiro”. 

Cmt da 6ª Bia 
AAAe AP  

2015-2016 

“Sim. A seção constituída por quatro VBC AAe GEPARD 1 A2 é 
suficiente para proporcionar apoio mútuo, garantindo um DA Ae 
eficaz”. 

Controlador da 
frota de Bld 6ª 
Bia AAAe AP 
2013 – 2014 

“A DA Ae constituída por uma Seç AAAe AP é eficiente. Sua 
eficiência é potencializada caso a coordenação, planejamento e 
rodízio dos operadores ocorram de maneira satisfatória”. 

Controlador da 
frota de Bld 6ª 
Bia AAAe AP 

2016 

“Sim. A DA Ae com uma Seção compreende o emprego de quatro 
VBC GEPARD para defender o mesmo ponto, área ou tropa. Cada 
VBC apresenta possibilidades muito boas para uma defesa eficaz, 
destacando emprego de diferentes formas de detecção e apreensão 
do alvo, alcance útil de 5km e elevada cadência de tiro. 

Cmt da 11ª Bia 
AAAe AP 

2016-2017 

Creio que dependerá muito da natureza do ponto sensível e da 
localização e também da possibilidade do inimigo, contudo, para a 
nossa realidade, atende os critérios necessários”. 

Cmt Seç AAAe 
11ª Bia AAAe 

AP 2016 - 2017 

QUADRO 13: Eficácia de uma DA Ae com VBC GEPARD. 
Fonte: O autor. 

 

A Pergunta Nr 6 apresenta o seguinte questionamento: se os danos colaterais 

que podem ser gerados, caso sejam realizados tiros reais com o GEPARD em 

ambiente urbano, são inferiores aos benefícios para manutenção do Espaço Aéreo 

Brasileiro, proporcionado por uma Seção GEPARD em uma Operação de Não Guerra 

em ambiente urbano: 
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Indicador Comentário Função 

Danos 
Colaterais  

“Sim, porém tem que haver um estudo criterioso da 
escolha da posição e de setor de tiro para a diminuição 
dos danos colaterais. Uma boa maneira é a utilização do 
HSSB – Limitador de Setor de Tiro”. 

Instrutor da VBC GEPARD 
2013-2017 

“Sim”. Cmt da 6ª Bia AAAe AP  
2015-2016 

“Parcialmente, pois bloqueia o tiro em locais 
indesejados, porém os danos provocados pela queda de 
uma aeronave abatida permanecem, causando danos 
nos ambientes urbanos”. 

Controlador da frota de Bld 
6ª Bia AAAe AP 2013 – 

2014 

“Sim, os benefícios suplantam os danos colaterais”. Controlador da frota de Bld 
6ª Bia AAAe AP 2016 

“Sim. Os danos colaterais podem ser minimizados por 
meio do uso de mecanismos e munições disponíveis 
para a VBC GEPARD”. 

Cmt da 11ª Bia AAAe AP 
2016-2017 

(Não opinou) Cmt Seç AAAe 11ª Bia 
AAAe AP 2016-2017 

QUADRO 14: benefícios do emprego do GEPARD em relação aos danos colaterais. 
Fonte: O autor. 

 

Dos 06 (seis) entrevistados, 05 (cinco) acreditam que os benefícios do emprego 

da VBC para a manutenção do espaço aéreo são maiores do que os possíveis danos 

colaterais, e citam que a VBC possui capacidades para minimizar esses danos, assim 

como sua munição que se autodestrói, de acordo com o Item 2.5.5 do Capítulo 2, 

deste trabalho. 

Ainda sobre o assunto acima, a segurança de emprego da VBC, a Pergunta Nr 

7 trata sobre a eficiência das funções de limitação dos setores de tiro, do computador 

de bordo da VBC. 17% dos entrevistados afirmou que as funções para limitação do 

tiro são muito eficientes e 83% que são eficientes. Logo 100% considera as funções 

eficientes para a segurança. Essa questão atende aos indicadores Danos Colaterais 

e Viabilidade de emprego da VBC GEPARD em ambiente urbano. 

 

GRÁFICO 24: Eficiência da limitação do setor de tiro. 
Fonte: O autor. 

17%

83%

Muito eficiente

Eficientes

Pouco Eficientes

Ineficientes
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Os entrevistados elencaram as limitações da VBC (Pergunta Nr 8), dentre as 

quais se destacam: 

- a grande cauda logística do material;  

- grande demanda de manutenção; 

- alto consumo de combustível; 

- panes eletrônicas; e  

- dificuldade de mobilidade e de posicionamento das VBC em centros urbanos. 

 

Indicador Comentário Função 

Limitações 

“A logística do material”. Instrutor da VBC 
GEPARD 2013-2017 

“A dificuldade de deslocá-la grandes centros urbanos, caso 
sejam necessárias várias entradas e saídas de posição”. 

Cmt da 6ª Bia AAAe AP 
2015-2016 

“A necessidade de manutenção elevada, principalmente 
dos componentes eletrônicos”. 

Controlador da frota de 
Bld 6ª Bia AAAe AP  

2013 – 2014 

“Elevado consumo de combustível, ocorrência de panes 
eletrônicas diversas e dificuldade de transporte”.  

Controlador da frota de 
Bld 6ª Bia AAAe AP 

2016 

“Dimensão e peso que podem impossibilitar o acesso à 
áreas fechadas; manutenção específica e dispendiosa, 
devido à complexidade do material. Logística complexa 
para óleos e lubrificantes, bem como peças de reposição”. 

Cmt da 11ª Bia AAAe 
AP 2016-2017 

“... a incapacidade de atuar em temperaturas altas e muita 
umidade (muitas panes)”. 

Cmt Seç AAAe 11ª Bia 
AAAe AP 2016-2017 

QUADRO 15: limitações da VBC GEPARD. 
Fonte: O autor. 

 

Cabe ressaltar que, das cinco limitações da VBC, apresentadas pelos 

entrevistados, três são iguais às descritas pelos indivíduos da amostra do 

questionário. Logo, há uma indicação de que essas sejam as principais limitações da 

VBC GEPARD. 

Com relação às dificuldades logísticas para o emprego de uma Seção 

GEPARD, na execução de uma DA Ae em Op em ambiente urbano (Pergunta Nr 9), 

os entrevistados trouxeram problemas que se confundem com as limitações, tais 

como: a dificuldade de transporte, elevado consumo de combustível e grande 

necessidade de manutenção (QUADRO 16). 

 

Indicador Comentário Função 

 
 
 
 

“Transporte e manutenção quando ocorre uma pane da 
VBC”. 

Instrutor da VBC 
GEPARD 2013-2017 

“Atualmente, a baixa capacidade de Mnt das OM 
dotadas do material”. 

Cmt da 6ª Bia AAAe AP 
2015-2016 
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Infraestrutura 

“A dificuldade de transporte para locomover o GEPARD 
no ambiente urbano e principalmente a dificuldade de 
deslocar meios logísticos para a manutenção do 
GEPARD durante a operação”. 

Controlador da frota de 
Bld 6ª Bia AAAe AP 

2013 – 2014 

“Elevado consumo de combustível, coordenação com 
OM de transporte e balizamento (polícia do Exército)”. 

Controlador da frota de 
Bld 6ª Bia AAAe AP  

2016 

“Necessidade de coordenar o trânsito local, a fim de 
impedir acidentes e dificuldades no deslocamento. 
Existência de vias para a Vtr Prancha sem curvas 
acentuadas ou com bom espaço de manobra”. 

Cmt da 11ª Bia AAAe 
AP 2016-2017 

“Transporte e questão peso x vias (pontes)”. Cmt Seç AAAe 11ª Bia 
AAAe AP 2016-2017 

QUADRO 16: Dificuldades logísticas. 
Fonte: O autor. 

 

 O GRÁFICO 25, referente à Pergunta Nr 10, demonstra a opinião dos 

entrevistados sobre a possibilidade de dano colateral gerado por um tiro AAe do 

GEPARD, que não acerte uma ameaça aérea, em ambiente urbano. 100% dos 

entrevistados afirmam que é provável que um dos tiros da rajada não acerte o alvo, e 

cause danos colaterais, mesmo face à autodestruição da munição. O gráfico abaixo e 

as informações supracitadas abrangem o indicador Danos Colaterais. 

 
 

 
GRÁFICO 25: Possibilidade de dano colateral. 
Fonte: O autor. 

 

Ao final das entrevistas, os militares apresentaram considerações sobre a 

importância do emprego da VBC GEPARD, em Op Ng em ambientes urbanos, no que 

diz respeito à DA Ae e sua capacidade de dissuasão (Pergunta Nr 11).  

 

29%

71%

Muito provável

Provável

Pouco Provável

Inexistente
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Indicador Comentário Função 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA Ae 
e 

Soberania 

“A VBC GEPARD possui grande capacidade de dissuasão por ter 
um tamanho imponente, uma cadência de tiro de 1.100 tiros/minuto 
e possuir dois radares potentes (Busca e Tiro). Podemos levar em 
conta que é um armamento moderno e com grande capacidade de 
limitar o seu tiro ao setor desejado. Importante lembrar que pode 
operar em qualquer situação diurna ou noturna”. 

Instrutor da 
VBC GEPARD 

2013-2017 

“Dada a natureza das prováveis ameaças (não convencionais e de 
Bx performance), incluindo-se ARP, o Gepard, com sua elevada 
cadência de tiro, é bastante eficiente para a realização da DA Ae 
de grandes eventos. No tocante à dissuasão, o material cumpre 
muito bem a função de coibir, preventivamente, as intenções de 
atitudes hostis, principalmente pela imponência da VBC. Assim 
sendo, a simples presença do material já eficiente fator de 
dissuasão”. 

Cmt da 6ª Bia 
AAAe AP  

2015-2016 

“O emprego da VBC GEPARD 1 A2 em Op Ng é um grande 
elemento de dissuasão contra possíveis ameaças aéreas devido 
às capacidades da referida VBC. Entretanto é interessante que o 
emprego do GEPARD ocorra em conjunto com um sistema de 
míssel, de modo a potencializar as possibilidades de cada sistema, 
bem como cobrir as limitações de outro sistema”. 

Controlador da 
frota de Bld 6ª 
Bia AAAe AP 
2013 – 2014 

“Do ponto de vista dissuasório, a aquisição da VBC AAe GEPARD 
1 A2 é de extrema importância, uma vez que o mesmo é divulgado 
em notícias e visitado por ONA e instruendos do Cl Bld”. 

Controlador da 
frota de Bld 6ª 
Bia AAAe AP 

2016 

“Em 2016, coordenei o emprego das VBC GEPARD em Brasília, 
por ocasião da atuação nos Jogos Olímpicos. As vias urbanas 
espaçosas e as áreas de posição selecionadas favoreceram o 
emprego dos blindados. Durante os períodos noturnos, a 
prioridade para a DA Ae foi conferida às VBC GEPARD, pois o 
armamento tem condições de detectar e apreender uma aeronave 
designada por meio de seu radar, dispensando o uso de meios 
óticos. Dessa forma, as VBC contribuíram para o estabelecimento 
de DA Ae permanente, ampliando o poder de dissuasão durante 
este Grande Evento”. 

Cmt da 11ª Bia 
AAAe AP 

2016-2017 

“A VBC GEPARD, se estiver funcionando plenamente, tem uma 
capacidade muito boa de detecção e engajamento a uma ameaça. 
Um grande problema é a ausência de munição com espoleta de 
proximidade. Quanto ao aspecto dissuasório, creio que atende 
plenamente, sendo assim, eficaz para a realidade do Brasil”. 

Cmt Seç AAAe 
11ª Bia AAAe 

AP 
2016-2017 

QUADRO 17: DA Ae e capacidade de dissuasão. 
Fonte: O autor. 

 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa foi pautada no intuito de atingir seu objetivo geral: analisar o 

emprego operacional da VBC A Ae GEPARD 1A2 nos Grandes Eventos, no escalão 

seção, relatando os fatores positivos e negativos, bem como suas possibilidades e 

limitações, no intuito de agregar conhecimentos sobre o emprego da Artilharia 

Antiaérea nas Op Ng. 

Portanto, foram estabelecidas duas hipóteses visando solucionar o problema, 

anteriormente apresentadas no Capítulo 1: uma hipótese de estudo H1 (o emprego 
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da VBC A Ae GEPARD 1A2 nos Grandes Eventos agrega conhecimentos ao 

planejamento da AAAe em Operações de Não Guerra) e uma hipótese nula H0 (o 

emprego da VBC A Ae GEPARD 1A2 nos Grandes Eventos não agrega 

conhecimentos ao planejamento da AAAe em Operações de Não Guerra). 

Neste capítulo, foram expostos os resultados da revisão de literatura e dos 

instrumentos de pesquisa (questionário e entrevista), que forneceram dados relativos 

às capacidades e limitações da VBC GEPARD, originados das experiências colhidas 

nos Grandes Eventos e em Op em que a VBC foi empregada.  

Além disso, analisou-se informações quanto ao posicionamento e montagem 

de uma DA Ae com uma Seção AAAe GEPARD e possíveis danos colaterais que 

podem ser gerados pela VBC GEPARD em um centro urbano. Todas as informações 

e resultados alcançados foram estudados para atingir o objetivo geral e para 

comprovar uma das hipóteses de estudo supracitadas. 

Os resultados proporcionaram dados estatísticos sobre o emprego da VBC, que 

poderão auxiliar no planejamento de uma DA Ae, principalmente, na seleção de locais 

para o posicionamento das U Tir, para a tomada de decisão sobre a utilização do 

GEPARD, seja pelas suas capacidades, como pela avaliação de suas limitações.  

Ao analisar esses fatores, durante o planejamento de emprego da AAAe em Op 

Ng, essas informações poderão auxiliar na diminuição da possibilidade de causar 

danos colaterais, ou até mesmo, na tomada de medidas adequadas, caso venham 

ocorrer os danos. 

Conforme descrito na revisão de literatura, o Relatório de Ensinamentos 

Colhidos durante a Copa do Mundo FIFA 2014 (BRASIL, 2014f) apresentou as 

principais funções da VBC GEPARD que foram utilizadas naquela ocasião: a inserção 

de dados nos menus − Hora, Mun, Tempo, FB e Setor de Tiro (HSSB); a delimitação 

do setor de tiro vertical, com a realização do contorno da área de fogo no menu FB; a 

delimitação do setor de tiro horizontal no menu HSSB; e a orientação da VBC.  

Os resultados do questionário mostraram que 69,6% elencaram capacidades 

da VBC alinhadas com o relatório supracitado (BRASIL, 2014f), o que confirma as 

capacidades técnicas da VBC GEPARD mais relevantes para emprego em ambiente 

urbano.  

Com relação ao acompanhamento de aeronaves durante os Grandes Eventos, 

80,8% dos indivíduos empregados nessas Op conseguiram acompanhar Anv através 

dos radares da VBC, enquanto que, em atividades operacionais ou exercícios 
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diferentes dos Grandes Eventos, 85,29% da amostra acompanhou Anv com os 

radares da VBC.  Esses percentis comprovam a alta capacidade dos sensores da VBC 

e sua eficiência na detecção e acompanhamento de vetores aéreos. 

Quanto às funcionalidades do computador de bordo, 94,1% julgaram positivas 

para o emprego em ambiente urbano, ou seja, os operadores julgam essas funções 

como importantes para o emprego da VBC em Op Ng. E, dentre essas 

funcionalidades, destacam-se duas, imprescindíveis para o emprego em ambientes 

urbanos: HSSB e FB (limitação dos setores de tiro e de contorno de elevações e 

edificações). 

O indivíduo 29 afirmou o seguinte: “O fato de possuir radares de busca e de 

tiro, facilita o processo de engajamento. Possibilidade de bloquear o tiro no contorno 

das elevações, atende à decisão de "considerações civis", resguardando a população 

local na realização de um tiro”. 

O Cmt da 6ª Bia AAAe AP, Maj Art Pauloni, disse, com relação às capacidades 

da VBC GEPARD: “As mais relevantes: Radar de Busca e Radar de Tiro; IFF; Setor 

de Tiro; Funções do Computador de Bordo responsáveis pela delimitação e controle 

de tiro; Poder de fogo e Poder de dissuasão”. Assim como o Cmt da 11ª Bia AAAe AP, 

Maj Art Faraco, afirmou: “Limitador do setor de tiro, detecção por radar (período 

noturno), ampliação da visão pelo periscópio (identificação do vetor hostil em período 

diurno) e emprego de munição com autodestruição”. 

Dentre as capacidades, destacou-se a possibilidade de realizar uma DA Ae no 

período noturno. Durante os Grandes Eventos e em outras Op, 67% empregaram a 

VBC à noite, sendo que 46% conseguiram realizar o acompanhamento de Anv de 

maneira eficaz. 

Com a análise dos resultados da Revisão de Literatura, dos dados oriundos da 

análise dos instrumentos de pesquisa e da confrontação dessas informações com o 

objetivo geral, é possível concluir parcialmente que, as principais Capacidades 

Técnicas da VBC GEPARD são: 

- capacidade de detecção e acompanhamento de vetores aéreos; 

- sensores próprios: Radar de Busca, Radar de Tiro, IFF e telêmetro laser; 

- delimitação eletrônica e mecânica do setor de tiro (HSSB); 

- inserção de corredores de segurança no computador de bordo, não liberando 

o tiro nesse volumes; 

- limitação do tiro através do contorno (FB); 
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- apresentação eletrônica da probabilidade de acerto do tiro minimizando a 

possibilidade de erro; 

- capacidades de Guerra Eletrônica;  

-  capacidade de autodestruição da munição, minimizando danos colaterais 

caso o tiro não acerte o alvo; 

- grande poder de fogo; 

- sistema totalmente automatizado; 

- possibilidade de realização do tiro noturno; e 

- função para acompanhamento cego, caso o alvo passe atrás edifício. 

No que diz respeito às limitações da VBC GEPARD, serão descritos, a seguir, 

os principais pontos negativos levantados durante o estudo, dentro do escopo da 

pesquisa. 

Segundo Barbosa (2015) e Schiavinato (2014), a VBC GEPARD apresenta 

algumas limitações que interferem diretamente no planejamento do emprego da AAAe 

em Op Ng, em ambiente urbano. Além disso, os relatórios dos Grandes Eventos (Itens 

2.5.2 e 2.5.4) registraram a grande demanda de manutenção, a dificuldade de 

posicionamento das U Tir nos grandes centros, além do alto consumo de combustível 

e as panes eletrônicas.  

Essas mesmas limitações foram relatadas por 67,64% da amostra, nos 

questionários, confirmando estatisticamente os dados obtidos através dos relatórios 

operacionais e estudados através de fontes bibliográficas. 

O alto consumo de óleo diesel é apresentado com as características técnicas 

do GEPARD em seu manual, TDv 1010/021-10 Beschreibung (KRAUS-MAFFEI 

WEGMANN, 2009, p. 2-6), sendo 200 m/l o do motor principal, somado aos 22 l/h do 

motor auxiliar. O relatório da Copa do Mundo de 2014, da 6ª Bia AAAe AP (BRASIL, 

2014f), relata o alto consumo de combustível, assim como os planejamentos Log dos 

Jogos Olímpicos retratados na Revisão de Literatura. 

Ainda no que tange às limitações, os problemas mais citados são as panes 

eletrônicas. 93,9% da amostra afirma que a VBC apresentou panes eletrônicas 

durante sua operação. 

Essa informação, ao ser analisada à luz do objetivo geral, indica que, ao 

planejar o emprego da AAAe em Op Ng, deve-se prever uma equipe de manutenção 

presente no local, bem como material específico e pessoal especializado, face à 

complexidade tecnológica do material. 



153 

 

 

 

O Maj Elisandro, Instrutor da EsACosAAe, afirma que a principal limitação da 

VBC é “a logística do material”; já o Cap Egberto afirma ser “a necessidade de 

manutenção elevada, principalmente dos componentes eletrônicos”. Por sua vez, o 

Maj Pauloni ressalta a dificuldade de deslocá-la nos grandes centros urbanos. O Maj 

Faraco afirma: “Dimensão e peso que podem impossibilitar o acesso à áreas 

fechadas; manutenção específica e dispendiosa, devido à complexidade do material. 

Logística complexa para óleos e lubrificantes, bem como peças de reposição”.   

As dificuldades logísticas, assim como apresentadas nos resultados da 

entrevista, se confundem com as limitações, e são relacionadas com a dificuldade de 

transporte, o elevado consumo de combustível e a grande demanda de Mnt. 

Diante do acima exposto, da análise dos dados e no contexto do objetivo geral, 

conclui-se parcialmente que as principais Limitações da VBC GEPARD são: 

- alto custo de manutenção; 

- alta demanda logística; 

- grande consumo de combustível; 

  - dificuldade de mobilidade das VBC em centros urbanos; 

- dificuldade de posicionamento das VBC em centros urbanos; 

- danos colaterais devido ao deslocamento (danos ao pavimento); 

- grande quantidade de panes eletrônicas;  

- possibilidade de dano colateral devido ao tiro AAe; e 

- tempo de remuniciamento elevado. 

Na busca de comprovar a hipótese de estudo, discute-se também os resultados 

referentes à DA Ae estabelecida com a VBC GEPARD. Esse tópico, somado às 

capacidades e limitações do sistema, busca trazer informações úteis que auxiliem no 

planejamento da AAAe em Op Ng. 

O Maj Santos, na Copa do Mundo de Futebol – 2014, apresentou, em seu 

relatório, a dificuldade de estabelecer uma DA Ae com 03 U Tir GEPARD, onde o 

apoio mútuo foi alcançado com 03 U Tir, tendo em vista não ser possível posicionar 

04 U Tir GEPARD na cidade de Porto Alegre - RS (BRASIL, 2014h). 

 Segundo Pires (2017), as dimensões do material dificultam seu posicionamento 

nos grandes centros; de acordo com seu estudo de campo durante os Jogos 

Olímpicos, a DA Ae com a VBC GEPARD foi estabelecida com 03 U Tir GEPARD 

complementadas por 03 U Tir RBS 70. Sendo que as U Tir GEPARD estavam muito 

próximas entre si (PIRES, 2017 p. 63 e 64). 



154 

 

 

 

Quando questionados sobre DA Ae, 61,75% dos indivíduos da amostra acredita 

que o poder de fogo da VBC GEPARD e seus radares são capazes de garantir uma 

DA Ae e tem condições de abater uma ameaça aérea. Sendo que 35,29% 

responderam que tem condições parciais de abater uma ameaça, somente 2,94%, 

acredita que a VBC não tem condições, enquanto que 100% dos entrevistados 

considerou a DA Ae com a VBC GEPARD eficaz. 94% responderam que a DA Ae com 

a VBC GEPARD é eficaz ou parcialmente eficaz, mesmo face ao seu grande tamanho 

físico. Apenas 5,88% julgam que não é eficaz.  

A dificuldade de posicionamento das U Tir é um problema em centros urbanos, 

e foi constatado nos Grandes Eventos. Porém, mesmo face a essa dificuldade, as 

potencialidades da VBC permitiram a realização das DA Ae com 03 U Tir. Em seu 

depoimento, o Maj Faraco diz:  

 

Em 2016, coordenei o emprego das VBC GEPARD em Brasília, por ocasião 
da atuação nos Jogos Olímpicos [...] Durante os períodos noturnos, a 
prioridade para a DA Ae foi conferida às VBC GEPARD, pois o armamento 
tem condições de detectar e apreender uma aeronave designada por meio 
de seu radar, dispensando o uso de meios óticos. Dessa forma, as VBC 
contribuíram para o estabelecimento de DA Ae permanente, ampliando o 
poder de dissuasão durante este Grande Evento” (informação verbal). 

 

E, segundo o Maj Pauloni: 

 

 “Dada a natureza das prováveis ameaças (não convencionais e de Bx 
performance), incluindo-se ARP, o Gepard, com sua elevada cadência de tiro, 
é bastante eficiente para a realização da DA Ae de grandes eventos. No 
tocante à dissuasão, o material cumpre muito bem a função de coibir, 
preventivamente, as intenções de atitudes hostis, principalmente pela 
imponência da VBC. Assim sendo, a simples presença do material já eficiente 
fator de dissuasão” (informação verbal). 

 

Desta feita, pode-se indicar nova conclusão parcial, de que a DA Ae com a 

VBC GEPARD é eficaz, mesmo levando-se em consideração seu tamanho físico, que 

traz uma dificuldade de posicionamento em centros urbanos, porém suas capacidades 

e funções permitem o estabelecimento de uma DA Ae com 03 U Tir, suplantando a 

limitação quanto ao posicionamento.  

Prosseguindo na discussão dos resultados, o posicionamento de U Tir para 

estabelecer uma DA Ae em um centro urbano deve levar em consideração a 

possibilidade de causar danos colaterais, bem como de analisar e planejar a 
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possibilidade de minimizar esses danos (VERGARA, 2011). Através do questionário, 

60,6% dos militares afirmaram que não houve danos durante as Op, enquanto 18,2% 

disseram que houve danos. De acordo com as respostas dos 18,2%, foram causados 

danos ao solo e à pavimentação dos locais em que as VBC operaram. 

Os resultados apresentados anteriormente, neste capítulo, demonstraram que 

não houve nenhum dano grave ou acidentes; essa informação é corroborada pelos 

relatórios oficiais das Op. 

Nesse contexto, 83,3% dos entrevistados, acreditam que o emprego da VBC 

GEPARD é mais importante para a manutenção do espaço aéreo do que os possíveis 

danos colaterais que podem ocorrer, e reiteram as capacidades existentes para 

minimizar os danos. Quando perguntado se o emprego da VBC GEPARD e sua 

importância para a defesa do espaço aéreo suplanta os possíveis danos colaterais, o 

Maj ELisandro respondeu que: “Sim, porém tem que haver um estudo criterioso da 

escolha da posição e de setor de tiro para a diminuição dos danos colaterais. Uma 

boa maneira é a utilização do HSSB – Limitador de Setor de Tiro”. 

Da mesma forma, o Maj Faraco disse: “Sim. Os danos colaterais podem ser 

minimizados por meio do uso de mecanismos e munições disponíveis para a VBC 

GEPARD”.  

Ao avaliar a segurança de emprego da VBC e a eficiência das funções de 

limitação dos setores de tiro, 100% da amostra considera as funções eficientes para 

garantir a segurança (Pergunta Nr 7 do questionário). Entretanto, 100% também 

afirma que há possibilidade de dano colateral gerado por um dos tiros da rajada que 

não acerte uma ameaça aérea, mesmo face à autodestruição da munição. 

As funções HSSB e FB, conforme visto nas capacidades técnicas e nos dados 

apresentados, permitem segurança e minimizam a possibilidade de causar danos 

colaterais. Portanto, apesar de serem da dimensão técnica, influenciam no 

planejamento tático da AAAe no emprego da VBC GEPARD em ambiente urbano.  

 Cabe ressaltar que, o dano colateral ocasionado pela queda uma ameaça 

aérea não pode ser mensurado, por depender de diversas variáveis como, por 

exemplo, o tamanho e o tipo de vetor aéreo, o local de queda, se é tripulado ou não, 

etc. Além disso, esse tipo de dano não faz parte do escopo do trabalho. Sendo assim, 

os dados compilados e resultados da pesquisa, no que tange à VBC GEPARD causar 

danos colaterais ou minimizar a possibilidade de causá-los, não podem ser 

generalizados para os danos causados pela queda de um vetor aéreo. 
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Porém, os danos colaterais que podem ser causados pelo emprego da VBC 

GEPARD nos deslocamentos, bem como as funções que limitam as áreas a serem 

atingidas e a autodestruição da Mun AAe 35mm, são os fatores relacionados aos 

danos que foram estudados e apresentados nos resultados. Esses, sim, devem ser 

levados em consideração por ocasião do planejamento do emprego da AAAe em Op 

Ng, e tem relação com o objetivo geral e o problema da pesquisa. 

Portanto, com relação aos Danos colaterais, conclui-se parcialmente que a 

VBC GEPARD pode causar danos colaterais como dano ao pavimento e vias urbanas, 

bem como ao solo dos locais em que esteja posicionada. Contudo, no que tange a 

danos colaterais relativos ao tiro AAe, a VBC possui funções específicas do seu 

computador de bordo que permitem limitar áreas e edificações que não poderão ser 

atingidas, minimizando a possibilidade de causar danos a civis e construções. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O trabalho de pesquisa desenvolvido buscou solucionar o problema em 

questão: “Em que medida o emprego da Viatura Blindada de Combate Antiaéreo 

GEPARD 1A2, nos Grandes Eventos, poderá agregar conhecimentos ao 

planejamento da Artilharia Antiaérea nas Op Ng em Ambientes Urbanos?”.  

Sendo assim, duas hipóteses de estudo foram elaboradas, com o intuito de 

atingir uma resposta científica para o problema existente. Uma hipótese afirmativa e 

outra negativa (hipótese nula), quais sejam: 

a) H1 - o emprego da VBC A Ae GEPARD 1A2 nos Grandes Eventos 

agrega conhecimentos ao planejamento da AAAe em Operações de Não Guerra; e  

b) H0 - o emprego da VBC A Ae GEPARD 1A2 nos Grandes Eventos não 

agrega conhecimentos ao planejamento da AAAe em Operações de Não Guerra. 

Diante do problema e suas hipóteses, foi estabelecido o objetivo geral a ser 

alcançado: analisar o emprego operacional da VBC A Ae GEPARD 1A2 nos Grandes 

Eventos, no escalão seção, relatando os fatores positivos e negativos, bem como suas 

possibilidades e limitações, no intuito de agregar conhecimentos sobre o emprego da 

Artilharia Antiaérea nas Op Ng. 

E, como forma de desenvolver um trabalho científico, do objetivo geral 

derivaram objetivos específicos para, de maneira metodológica e sistemática, obter 

informações e dados que culminassem na solução do problema. Cada objetivo 

proposto foi respondido da seguinte forma: 

a) a primeira parte do estudo apresentou a grande influência do Brasil no 

cenário mundial, devido a sua importância econômica, geopolítica e relevância 

regional. Aliando aos seus atributos a realização de eventos internacionais de grande 

vulto, aumentou a possibilidade de ocorrência de ameaças no país, atrelada à 

projeção gerada pelos Grandes Eventos; 

b) foram conceituadas as Op Ng, como Op que empregam a força militar de 

maneira limitada e onde não há uma guerra convencional declarada. Atualmente, 

atuam inseridas no contexto de um Ambiente Operacional complexo e repleto de 

atores, somados às ameaças difusas, a um ambiente urbanizado, humanizado e 

influenciado pela mídia internacional; 

c) no contexto das Op Ng, principalmente em centros urbanos, a ameaça 

aérea reveste-se de um caráter tecnológico, amplo e difuso. Essas características da 
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ameaça aérea, atreladas a um ambiente operacional complexo, demandam a 

necessidade de emprego AAAe em Op Ng, em ambientes urbanos. Essas Op estão 

classificadas dentro das OAOG, apresentando um novo emprego à AAAe; 

d) a necessidade de emprego da AAAe em Op Ng trouxe demandas para o 

Brasil, voltadas à modernização dos materiais da AAAe do EB. Adquiriu-se então, a 

VBC A Ae GEPARD 1A2.  Esta pesquisa descreveu detalhadamente as capacidades 

da VBC, suas funções, componentes, painéis e equipamentos, destacando as que 

influenciam no emprego da VBC em uma Op Ng em ambiente urbano. Nesse mesmo 

viés, foram elencadas, estudadas e detalhadas as principais limitações do sistema;  

e) detalhou-se, técnica e taticamente, o emprego do GEPARD na Copa do 

Mundo FIFA – 2014, em Porto Alegre – RS, e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 

– 2016, no Rio de Janeiro – RJ e em Brasília – DF. Analisou-se o posicionamento das 

VBC e o estabelecimento das DA Ae, medidas de coordenação e controle, sistema de 

controle e alerta, custos e consumo (logística), capacidades técnicas e funções 

utilizadas, limitações enfrentadas e possibilidade de causar danos colaterais; 

f) foram apresentados dados estatísticos, aplicados aos resultados dos 

instrumentos de pesquisa, analisados à luz da revisão de literatura, o que permitiu 

concluir com a apresentação dos pontos positivos e negativos da VBC A Ae GEPARD 

1A2 verificados durante os Grandes Eventos e Op, apontando fatores que devem ser 

observados durante futuros planejamentos de emprego da AAAe em Op Ng em 

ambiente urbano.  

Orientada pelos objetivos e pelas hipóteses, esta pesquisa utilizou-se da 

revisão de literatura para, através dos manuais da VBC GEPARD, verificar suas 

peculiaridades, funções e possibilidades. Além disso, foram estudados materiais e 

palestras referentes aos cursos de especialização realizados pelo autor na Alemanha. 

Essas fontes bibliográficas demonstraram que este blindado, vocacionado para a 

guerra, possui capacidades específicas para o emprego nas Op Ng em ambiente 

urbano. 

Foram estudados autores que retratam o emprego do GEPARD nos Grandes 

Eventos e, principalmente, aqueles que doutrinam o emprego da AAAe em Op Ng. 

Entretanto, poucos autores tratam especificamente do emprego da VBC em Op Ng, 

por se tratar de um equipamento de recente aquisição e também pela atualidade dos 

eventos. Ao traçar paralelos entre os trabalhos analisados, foi possível extrair 
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informações essenciais para o embasamento do estudo. A bibliografia específica não 

é vasta, porém, proporcionou adequada fonte de dados. 

A metodologia utilizada e apresentada no Capítulo 3 auxiliou na execução 

lógica do estudo, utilizando-se o método dedutivo, uma pesquisa de natureza aplicada 

e a abordagem qualitativa do problema.  As variáveis estabelecidas proporcionaram a 

constatação da utilidade do emprego da AAAe de tubo na composição de uma DA Ae, 

além das capacidades da VBC na execução da defesa em um ambiente urbano 

(variável independente). Os resultados também apontaram a necessidade de 

estabelecimento de uma DA Ae para Mnt da soberania e segurança do EAB, focando 

no planejamento do emprego da AAAe em Op Ng (variável dependente).  

Diante do acima exposto, afirma-se que a metodologia empregada foi 

suficiente, sem a qual a pesquisa não atingiria os objetivos inicialmente estabelecidos. 

Baseado nos processos metodológicos estabelecidos e nos resultados apresentados 

no Capítulo 4, conclui-se pela confirmação da hipótese afirmativa H1.  Logo, afirma-

se que: o emprego da VBC A Ae GEPARD 1A2 nos Grandes Eventos agrega 

conhecimentos ao planejamento da AAAe em Op Ng. 

Sendo assim, a pesquisa resolve o problema, através do qual esta teve razão 

de ser. Os resultados alcançados foram satisfatórios e alinhados com os esperados. 

Estes demonstraram as diversas possibilidades ao se estabelecer uma DA Ae com a 

VBC GEPARD, e que essas capacidades são superiores às limitações do material.  

O estudo também atingiu seu objetivo de verificar e estabelecer os principais 

problemas do material, e não ocultá-los. O conhecimento das limitações e os dados 

alcançados demonstraram que os sensores próprios da VBC permitem o 

acompanhamento eficaz de Anv, sendo todas as fases do processo realizadas pela 

mesma plataforma, e seus pontos positivos são maiores do que os negativos.  

Ao conhecer as limitações, agrega-se conhecimentos aos futuros 

planejamentos da AAAe em Op Ng, pois alguns problemas devem ser avaliados, não 

só para o emprego do GEPARD, mas para o estabelecimento de qualquer DA Ae.  

Os equipamentos e funções do GEPARD foram tecnicamente detalhados neste 

trabalho, sempre no intuito de relacioná-los com suas potencialidades para o emprego 

urbano. Desta feita, as funcionalidades podem auxiliar na decisão de empregar ou não 

a VBC em Op futuras e de proporcionar aos especialistas subsídios para 

assessorarem quanto ao planejamento do emprego em Op Ng. 

Algumas contribuições emanam da pesquisa e permitem generalização para o 
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planejamento do emprego da AAAe em Op Ng: 

- flexibilizar o número de U Tir para estabelecimento da DA Ae, devido às 

imposições dos centros urbanos, desde que seja mantido o apoio mútuo; 

- avaliar a possibilidade de empregar a combinação de armas AAe, que 

permitam minimizar as limitações dos meios; 

- devido ao trânsito e grande circulação de pessoas, planejar as entradas em 

posição durante a madrugada ou fora de horários de pico; 

- observar o assessoramento de especialistas para o posicionamento das U Tir 

visando mitigar danos ao patrimônio público ou privado; 

- avaliar e prever o emprego das funções dos armamentos AAe que permitam 

controlar os tiros e mitigar possíveis danos, buscando assessoramento técnico dos 

especialistas dos materiais; 

- prever equipe de especialistas em Mnt próximo à DA Ae. No caso específico 

da VBC GEPARD prever peças sobressalentes, ferramental e cabines de Mnt da VBC;  

- prever o correto período de funcionamento das U Tir, visando diminuir panes 

eletrônicas e o alto consumo de combustível; e 

- identificar áreas com maior probabilidade de ocorrência de danos colaterais, 

caso ocorra um tiro AAe contra uma ameaça, antes do estabelecimento da DA Ae. 

O estudo também ressalta a possibilidade de danos colaterais, pelo simples 

estabelecimento de uma DA Ae em um ambiente urbano. Além disso, foram 

compilados dados que comprovam que o GEPARD possui meios que podem 

minimizar possíveis danos colaterais. 

A possibilidade de autodestruição da Mun AAe 35mm GEPARD (DM31 – 35mm 

x 228mm HE-T), aliada aos resultados desta pesquisa e às funções HSSB e FB 

(Painel 1), associados ao ambiente urbano, fundamentaram a proposta – descrita no 

Apêndice C – que tem por objetivo estabelecer procedimentos para identificação de 

áreas com maior probabilidade de ocorrência de danos colaterais, caso ocorra um tiro 

AAe GEPARD, contra uma ameaça, onde um dos tiros da rajada não acerte o alvo. 

 A identificação dessas áreas é baseada nas características da Mun, na sua 

trajetória, tempo de voo, altitude e tempo para a autodestruição (Item 2.5.5, p.109). 

Visto que o emprego da AAAe em ambiente urbano, assim como nos Grandes 

Eventos, gera preocupações junto à sociedade, à opinião pública e às próprias Forças 

Armadas quanto a possíveis danos, evidencia-se a aplicabilidade desta pesquisa, e 

sua proposta, para o planejamento da AAAe em Op Ng em ambientes urbanos. 
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APÊNDICE A – Questionário sobre o emprego da VBC A Ae GEPARD 1A2  

 

OM:___________  

Arma/ Quadro/ Serviço:___________  

Posto/Graduação: _______________________  

 
A pesquisa a ser realizada através deste questionário tem por finalidade servir 

como fonte de dados para o trabalho de dissertação: “O emprego da Viatura Blindada 

de Combate Antiaéreo GEPARD 1A2 nos Grandes Eventos: um legado para os 

planejamentos de emprego da Artilharia Antiaérea em Operações de Não Guerra”. A 

dissertação será apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito 

para obtenção do grau acadêmico de Mestre em Ciências Militares. 

O objetivo da pesquisa é propor uma solução para o seguinte problema: 

“Como o emprego da Viatura Blindada de Combate Antiaéreo GEPARD 1A2, Defesa 

Antiaérea dos grandes eventos, pode agregar conhecimentos ao planejamento do 

emprego da Artilharia Antiaérea nas Operações de Não Guerra em ambientes 

urbanos?”. 

Cabe ressaltar, que os militares colaboradores não terão seus nomes 

divulgados, pois as informações pessoais dos participantes não são relevantes para 

a análise e tabulação dos dados.  

Desde já, agradecemos a colaboração que é essencial para a consolidação 

da pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado para o 

aprimoramento dos planejamentos de emprego da Artilharia Antiaérea do EB.  

 

Perguntas: 

1) Qual especialização o senhor possui? 

a) Curso de Artilharia Antiaérea para Oficiais 

b) Curso de Artilharia Antiaérea para Sargentos  

c) Especialista na área de Manutenção 

d) Outras: ___________________________ 
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2) O senhor possui especialização na VBC A Ae GEPARD 1A2? 

a) Sim  

b) Não 

 

3) Se a resposta anterior foi “Sim”, qual curso o senhor realizou? 

a) Curso / estágio de Operador do Sistema de Armas Antiaéreas GEPARD 1A2 

b) Curso / estágio de Manutenção do Sistema de Armas Antiaéreas GEPARD 1A2 

c) Treinamento de Criação de Material Didático Tático do Simulador ASF 

d) Outro:________________________________________________________ 

 

4) Com relação à pergunta anterior, onde foi realizado seu curso ou estágio?  

a) na Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea - EsACosAAe 

b) na Fábrica da KMW em Munique – Alemanha 

c) em aquartelamento do Exército Alemão na cidade de Hardheim - Alemanha 

d) Outro local: _____________________ 

 

5) Das opções abaixo, em que tipo de OM o senhor serve atualmente? 

a) OM de AAAe dotada de material GEPARD 

b) OM de AAAe NÃO dotada de material GEPARD 

c) OM de apoio que realiza manutenção no material GEPARD 

d) EsACosAAe 

e) Outra:______________________ 

 

6) Cite quais funções ou cargos relacionados ao GEPARD o senhor assumiu e 

desempenhou (ou ainda desempenha) e em quais anos:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

7) Marque com um X as atividades que o senhor já realizou com a VBC A Ae GEPARD 

1A2 (podem ser marcadas quantas forem necessárias):  

(   ) Instrução Militar  

(   ) Exercício no Terreno  

(   ) Tiro de Recebimento no campo de provas da Marambaia - RJ  
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(   ) Tiro real na Escola de Fogo da 1ª Bda AAAe  

(   ) Exercício de Treinamento com a FAB 

(   ) Atividade de Manutenção  

(   ) DA Ae dos Grandes Eventos 

(   ) Outras: _________________________________________________________  

 

8) Caso tenha participado da DA Ae dos Grandes Eventos com a VBC GEPARD, 

identifique os eventos a partir das alternativas abaixo: 

a) Copa das Confederações – 2013, na cidade do Rio de Janeiro - RJ 

b) Copa do Mundo FIFA – 2014. Cidade-sede: ______________________ 

c) Jogos Olímpicos RIO 2016. Cidade-sede: _______________________ 

 

9) Quais as principais capacidades da VBC GEPARD o senhor julga que foram 

importantes na execução da DA Ae dos Grandes Eventos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

10) Quais limitações da VBC ficaram evidentes durante a execução da DA Ae?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11) O senhor conseguiu identificar e acompanhar aeronaves através dos sistemas de 

radar da VBC? 

a) Sim 

b) Parcialmente 

c) Não 

Caso haja algum comentário utilize as linhas abaixo:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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12) Foi empregada Munição real na DA Ae dos grandes eventos? 

a) Sim 

b) Não 

 

13) Mesmo que não tenha participado de um grande evento, mas em outras atividades 

que já realizou com a VBC, o senhor já identificou e acompanhou aeronaves através 

dos sistemas de radar da viatura? 

a) Sim 

b) Parcialmente 

c) Não 

 

14) O senhor já empregou a VBC no período noturno? 

a) Sim, empreguei e foi eficaz 

b) Sim empreguei, mas não foi eficaz 

c) Não empreguei 

 

15) O senhor julga que o poder de fogo da VBC e seus meios de detecção são capazes 

de garantir a DA Ae de um setor designado e tem condições de abater uma ameaça 

aérea? 

a) Sim 

b) Parcialmente 

c) Não 

 

16) Como o senhor classifica as funcionalidades de controle e as informações do 

computador de bordo do GEPARD?  

a) Excelente 

b) Muito bom  

c) Bom 

d) Regular  

e) Ruim 

 

17) O senhor julga que a DA Ae realizada com a VBC A Ae GEPARD 1A2 nos 

ambientes urbanos é eficaz mesmo diante de seu grande tamanho físico?  

a) Sim  
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b) Parcialmente 

c) Não  

 

18) Baseado em sua experiência e conhecimento das capacidades e características 

da VBC GEPARD, como o senhor julga os efeitos e danos que a VBC pode causar 

em um deslocamento urbano, mesmo em curtas distâncias, ou ainda durante o seu 

transporte sobre viaturas Pranchas 60ton?  

a) Muitos danos 

b) Alguns danos 

c) Poucos danos 

d) Nenhum dano 

 

19) De acordo com sua experiência em atividades com a VBC GEPARD, qual sua 

percepção sobre a reação da população civil diante das viaturas? 

a) Positiva 

b) Negativa 

c) Indiferente 

 

20) Nas atividades em que o senhor participou, a VBC casou algum dano colateral? 

Caso positivo, qual? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

21) O senhor já utilizou, em alguma atividade, as funções do MENU do computador 

de bordo: Limitador do setor de tiro (HSSB) e Área de Fogo (FB – inserção do 

contorno)?  

a) Sim 

b) Não  

 

22) Se a resposta à Questão 21 foi “Sim”, como o senhor julga a segurança gerada 

por esses dispositivos em relação à possibilidade de realizar um tiro antiaéreo em 

áreas urbanas? 

a) Muito Seguro  
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b) Seguro 

c) Pouco Seguro 

d) Inseguro 

 

23) Com relação à manutenção, quais as panes o senhor elencaria como as mais 

frequentes? 

a) Motor  

b) Elétrica 

c) Eletrônica 

d) Arrefecimento 

e) Armamento 

 

24) O senhor julga que essas panes podem comprometer a segurança durante o 

emprego da VBC no que tange ao tiro real em uma área urbana? 

a) Sim 

b) Não 

 

25) Se a resposta anterior foi “Sim”, qual seria o grau de comprometimento da 

segurança na execução do tiro real? 

a) Muito alto 

b) Alto 

c) Admissível 

d) Baixo 

e) Nenhum o tiro não ocorreria 

 

26) Deixe uma observação sobre o emprego da VBC A Ae GEPARD 1A2, não 

abordada nas questões acima, mas que o senhor julga ser pertinente à pesquisa.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
FIM DO QUESTIONÁRIO 

 OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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APÊNDICE B – Entrevista 

OM:_________________ 

Posto \ Graduação: __________________ 

Arma \ Quadro \ Serviço: ____________________ 

Nome do Entrevistado: _____________________________________________ 

Função: _________________________________________________________ 

 

Esta entrevista tem por finalidade servir como fonte de dados para o trabalho 

de dissertação: “O emprego da Viatura Blindada de Combate Antiaéreo GEPARD 1A2 

nos Grandes Eventos: um legado para os planejamentos de emprego da Artilharia 

Antiaérea em Operações de Não Guerra”. A dissertação será apresentada à Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito para obtenção do grau acadêmico de 

Mestre em Ciências Militares. 

O objetivo da pesquisa é propor uma solução para o seguinte problema: 

“Como o emprego da Viatura Blindada de Combate Antiaéreo GEPARD 1A2, na 

Defesa Antiaérea dos grandes eventos, pode agregar conhecimentos ao 

planejamento do emprego da Artilharia Antiaérea nas Operações de Não Guerra em 

ambientes urbanos?”. 

Desde já, agradecemos a colaboração que é essencial para a consolidação 

da pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado ao 

aprimoramento dos planejamentos de emprego da Artilharia Antiaérea do EB.  

 

Pergunta 1) O senhor realizou algum curso de especialização na VBC A Ae 

GEPARD 1A2? Qual (is)?   ______________________________________________ 

Pergunta 2) Qual função relacionada à VBC GEPARD, o senhor desempenha 

ou já desempenhou? __________________________________________________ 

Pergunta 3) O senhor participou do emprego da VBC A Ae GEPARD 1A2 nos 

Grandes Eventos? Qual (is)? ____________________________________________ 

Pergunta 4) Quais capacidades do GEPARD são mais importantes em seu 

emprego em Op em ambientes urbanos? ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Pergunta 5) O senhor considera uma DA Ae constituída por uma Seção 

GEPARD eficaz? Justifique. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

Pergunta 6) O senhor acredita que os benefícios para manutenção do EAB, 

através do uso da VBC, em uma Op Ng, suplantam os danos colaterais que poderiam 

vir a ser causados no caso da realização de tiros reais em ambientes urbanos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta 7) Na sua opinião, as funções para segurança e limitação dos 

setores de tiro, do computador de bordo da VBC, são eficientes?  

(     ) Muito eficientes 

(     ) Eficientes 

(     ) Pouco eficientes 

(     ) Ineficientes 

Pergunta 8) Na sua opinião, quais são as limitações da VBC?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta 9) Quais são as maiores dificuldades logísticas para o emprego de 

uma Seção GEPARD na execução de uma DA Ae em Op Ng em ambientes urbanos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta 10) Qual a possibilidade de dano colateral, gerado por um tiro de 

uma U Tir GEPARD, que não venha a acertar uma ameaça aérea, em ambiente 

urbano? 

(     ) Muito Provável 

(     ) Provável 

(     ) Pouco Provável 

(     ) Inexistente 

Pergunta 11) Faça uma breve consideração sobre a importância do emprego 

da VBC GEPARD, em Op Ng, em ambientes urbanos, no que tange à DA Ae e sua 

capacidade de dissuasão. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

FIM DA ENTREVISTA 

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO! 
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Apêndice C – Proposta de Preditor de autodestruição da Mun AAe 35mm 
GEPARD 

1. INTRODUÇÃO 

 

O planejamento de emprego da AAAe em Op Ng, utilizando-se das VBC 

GEPARD, deve levar em consideração as áreas correspondentes à autodestruição da 

Mun AAe 35mm GEPARD (DM21 ou DM 31 – 35mm x 228mm HE), caso uma das 

Mun da rajada não venha a atingir o alvo. A delimitação dessas áreas permite a 

visualização na carta ou em imagens georeferenciadas, dos locais com maior 

probabilidade de sofrer danos colaterais relativos à autodestruição do tiro AAe. 

A identificação dessas áreas e o traçado do Preditor é baseado nas 

características da Mun, em sua trajetória, tempo de voo, alcance e tempo para a 

autodestruição. 

 

1.1 Objetivo 

 

Identificar áreas, durante o planejamento de uma DA Ae, com maior 

probabilidade de ocorrência de danos colaterais, relativos à autodestruição de um tiro 

AAe GEPARD. 

 
1.2 Dados relativos à autodestruição da Mun AAe 35 mm GEPARD (DM21 ou 

DM31) 

 

Os presentes dados foram extraídos do manual alemão Hdv-276-230 (KRAUS-

MAFFEI WEGMANN, 2004), Schießen mit dem Flugabwehrkanonenpanzer Gepard, 

Atirando com a VBC AAe GEPARD (tradução nossa) e do manual EB60-ME-23.016 

(2014). A munição autoexplosiva - DM 21 ou DM31: 

- Auto explode após 4,8 s - 7,4 s;  

- V0: 1180 m/s; 

- Distância mínima de autodestruição: 3300 m; 

- Distância máxima de autodestruição: 4300 m; 

  (Distâncias em relação a U Tir como centro da circunferência); 

- Elevação: 200´´´ a 1400´´´; 

- Altura mínima de autodestruição: 3600 m; 

- Altura máxima de autodestruição: 4300 m;  
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- Raio de ação da Mun 35 mm: 2,6 m (aprox.); e 

- Dispersão dos estilhaços a cada 1000 m de altura: 1,3 m de raio. 

O disparo realizado imprimirá sua trajetória de acordo com os dados acima. A 

partir de 4,8 s, adentrará a distância mínima de autodestruição (3,3 km) e poderá se 

autodestruir até o tempo máximo de 7,4 s (tempo máximo para acionamento do 

dispositivo de autodestruição), o que corresponde à distância máxima de 

autodestruição (4,3 km). 

Na FIGURA 44, o volume amarelo representa a faixa entre 3,3 km e 4,3 km (4,8 

s - 7,4 s) onde ocorrerá a autodestruição, sendo o ponto inicial a U Tir GEPARD. Isto 

permite delimitar a área no entorno do P Sen na qual os estilhaços cairão, caso ocorra 

a autodestruição. Sendo assim, é possível definir o centro urbano, bairro ou 

localidade, com maior probabilidade de sofrer danos colaterais advindos do 

estabelecimento da DA Ae. 

 Apesar da altura mínima de autodestruição ser de 3,6 km, os estilhaços 

chegarão até o solo, portanto, com relação à altura, o valor de interesse é a altura 

máxima de autodestruição (4,3 km). 

 

 
FIGURA 44: Volume de autodestruição da Mun. 

Fonte: O autor. 
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2. CONFECÇÃO DO PREDITOR 

 
 Para realizar o traçado do preditor devem ser executadas as etapas a seguir: 

- planejar na carta o posicionamento das U Tir que irão compor a DA Ae; 

- realizar o reconhecimento do local e do itinerário para verificar a viabilidade 

de posicionamento das VBC; 

- buscar o Ap mútuo entre as U Tir (no máximo 2,5 km entre as U Tir); 

- estabelecer as distâncias das U Tir em relação ao P Sen; 

- sendo a U Tir o centro, traçar a primeira circunferência com raio de 3300 m; 

- traçar a segunda circunferência com raio de 4300 m; 

- traçar as circunferências para todas as U Tir; e 

- traçar o VRDAAe. 

Após o traçado das circunferências, haverá um setor de 1000 m (3300 m – 4300 

m) ao redor de cada U Tir, o que identifica as áreas de autodestruição da Mun AAe 

35mm, sendo a altura máxima de autodestruição 4,3 km, conforme supracitado. A 

imagem abaixo apresenta a visualização do Preditor de autodestruição de uma DA Ae 

GEPARD, porém, cabe ressaltar que o traçado na carta será uma imagem plana, 

entretanto, a delimitação das áreas de autodestruição será a mesma. 

 

 
IMAGEM 45: Preditor de autodestruição da Mun AAe 35mm GEPARD. 
Fonte: O autor. 
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É importante salientar que, diante da dispersão de 1,3 m a cada 1000 m e da 

altura máxima de autodestruição de 4,3 km, a circunferência máxima de dispersão 

dos estilhaços no solo será de aproximadamente 15 m (raio de ação = 7,5 m). 

Após o traçado do Preditor de autodestruição da Mun AAe 35mm GEPARD, 

sugere-se os seguintes procedimentos a serem adotados: 

1- verificar se o reposicionamento das U Tir em relação ao P Sen pode resultar 

em áreas de autodestruição da Mun, sobre locais menos povoados ou de menor 

urbanização; 

2- após a definição dos locais de posicionamento das U Tir, deve-se informar 

ao escalão superior as áreas em que há maior probabilidade de autodestruição da 

Mun, permitindo ao decisor estabelecer linhas de ação, caso o disparo AAe ocorra; e 

3- quanto às U Tir, nestas devem ser configuradas as seguintes funções: HSSB 

(delimitação do setor de tiro) e FB (bloqueio de contorno e de elevações). Estas 

funções auxiliarão na limitação dos locais de disparo, minimizando as possibilidades 

de causar danos colaterais devido à realização do tiro. Pode ser proibido o tiro em 

áreas ou construções de alto valor estratégico ou edifícios densamente povoados, 

inclusive dentro da área de autodestruição da Mun, aumentando a eficácia do preditor. 

Visto que o emprego da AAAe em ambiente urbano gera preocupações junto à 

sociedade, à opinião pública e às próprias Forças Armadas, quanto a possíveis danos 

colaterais, o presente preditor aplica-se ao planejamento do emprego da AAAe em Op 

Ng em ambientes urbanos, visando dirimir a probabilidade de danos. 

 

 


