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Aluno

A ADEQUABILIDADE DO EMPREGO DO SISTEMA ANTIAÉREO GEPARD 
NA DEFESA ANTIAÉREA DA BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA

Egberto Bezerra da Silva
Sergio Antonio da Fonseca Junior

RESUMO
O Exército Brasileiro adquiriu, em 2013, a Viatura Blindada de Combate Antiaérea Gepard 1 A2, que
é um sistema de defesa  antiaérea,  de  fabricação  alemã,  totalmente  autônomo,  pois  é  capaz  de
detectar o espaço aéreo com seu radar de busca, rastrear potenciais alvos através do seu radar de
tiro  e  engajar  os  alvos,  que  se  configurarem  como  ameaças,  por  meio  de  seus  canhões.  Essa
aquisição foi realizada com a finalidade de proporcionar às Brigadas Blindadas uma defesa antiaérea
compatível com seus meios orgânicos, tanto em proteção blindada e mobilidade, quanto em facilidade
de apoio logístico. Fruto disso, a 6ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada e a 11ª Bateria de
Artilharia Antiaérea Autopropulsada receberam dezesseis Gepard cada para a defesa antiaérea da 6ª
Brigada de Infantaria Blindada e da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, respectivamente. Sendo que as
características  de  uma  Brigada  Blindada  são  semelhantes  às  de  uma  Brigada  de  Infantaria
Mecanizada, que por sua vez carece de um sistema de defesa antiaérea adequado para a proteção
dos seus meios. Desta forma, o presente estudo procurou inicialmente analisar as possibilidades e
limitações do sistema antiaéreo Gepard e da Brigada de Infantaria Mecanizada, dotada da viatura
sobre  rodas  Guarani.  Em  seguida,  foi  feita  uma  coleta  de  dados  através  de  questionários  e
entrevistas, realizadas com especialistas na operação do Gepard, analisando a adequabilidade do
emprego deste sistema antiaéreo na defesa antiaérea de uma Brigada de Infantaria  Mecanizada,
principalmente  no  que  se  refere  à  mobilidade  proporcionada  pelos  seus  meios  orgânicos  e  às
necessidades  logísticas  inerentes  ao  uso de um veículo  autopropulsado.  Por  fim,  esses estudos
serviram de base para reflexões a respeito da distribuição das viaturas blindadas que compõem o
referido  sistema  antiaéreo  nas  Organizações  Militares,  de  modo  a  potencializar  a  capacidade
operacional das referidas Brigadas.

Palavras-chave:  Gepard,  Brigada de Infantaria  Mecanizada,  defesa antiaérea,  proteção blindada,
mobilidade e apoio logístico.

ABSTRACT
In 2013, the Brazilian Army acquired the Gepard 1 A2 self-propelled anti-aircraft, which is an anti-
aircraft defense system, German manufacturing, fully autonomous, capable of detecting airspace with
its search radar, tracking target powers through their shooting radar and engage the targets that are
configured as threats through their cannons. This acquisition was carried out with the aim of providing
the  Armored  Brigades  with  an  anti-aircraft  defense  compatible  with  their  organic  means,  both  in
armored protection and mobility,  as well  as in ease of logistical support.  As a result,  the 6th Self-
Propelled  Anti-Aircraft  Artillery  Battery  and  the  11th  Self-Propelled  Anti-Aircraft  Artillery  Battery
received sixteen Gepard each one for the 6th Armored Infantry Brigade and the 5th Armored Cavalry
Brigade,  respectively.  Since  the  characteristics  of  an  Armored  Brigade  are  similar  to  those  of  a
Mechanized Infantry Brigade,  which in turn lacks an adequate anti-aircraft  defense system for the
protection  of  its  means.  In  this  way,  the  present  study  sought  to  analyze  the  possibilities  and
limitations of the Gepard anti-aircraft system and the Mechanized Infantry Brigade, equipped with the
Guarani  vehicle  on  wheels.  Next,  a  data  collection  was  performed  through  questionnaires  and
interviews carried out with specialists in the operation of the Gepard, analyzing the suitability of the
use of this anti-aircraft system in the air defense of a Mechanized Infantry Brigade, mainly with respect
to the mobility provided by its organic means and the logistical needs inherent in the use of a self-
propelled vehicle.  Finally,  these studies served as a basis for  reflections on the distribution of the
armored vehicles that make up the said anti-aircraft system in the Military Organizations, in order to
enhance the operational capacity of the said Brigades. 

Key words: Gepard, Mechanized Infantry Brigade, anti-aircraft defense, armored protection, mobility
and logistical support.
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1 INTRODUÇÃO

No  início  dos  anos  2000  a  Defesa  Antiaérea  do  Exército  Brasileiro  era

bastante  deficitária  e  dependente,  essencialmente  dos  canhões  automáticos

antiaéreos BOFORS L70 40 mm de origem sueca e dos sistemas de míssil portátil

russo IGLA, em serviço desde 1994 (MOUTA, 2015).

Segundo RIGGI  (Itália,  2009),  o  êxito  da  Artilharia  Antiaérea  (AAAe)  está

ligado à sua capacidade de manter o elevado profissionalismo de seu pessoal e a

evolução  de  seus  sistemas  de  defesa  antiaéreos  para  acompanhar  as  novas

ameaças que surgem a partir  da terceira dimensão. Dessa forma, seguindo essa

linha de raciocínio  era  necessária uma modernização dos meios antiaéreos aqui

empregados.

Nesse sentido, o Exército Brasileiro (EB) criou o Projeto Estratégico Defesa

Antiaérea que se destina à atualização do sistema de Defesa Antiaérea (DA Ae)

existente,  até  então  bastante  defasado,  com  vistas  a  atender  às  exigências  da

Estratégia Nacional de Defesa (END). O objetivo do Projeto é modernizar os meios

de  AAAe  do  Exército  Brasileiro,  dotando  o  sistema  de  materiais  mínimos

necessários  ao  cumprimento  das  suas  missões  e  recuperando  a  defasagem

tecnológica da Defesa Antiaérea (NOVAES, 2011).

Fruto disso, o Exército Brasileiro adquiriu no ano de 2013 o Sistema Antiaéreo

Gepard,  cuja fabricante  é a  empresa alemã Krauss-Maffei  Wegmann (KMW),  no

intuito de realizar a defesa antiaérea da Força Terrestre e integrar o então Sistema

Operacional Defesa Antiaérea para emprego na faixa de baixa altura (até 3.000 m),

bem  como  contribuir  para  a  proteção  das  estruturas  estratégicas  do  território

nacional e áreas sensíveis.

A Viatura Blindada de Combate (VBC) Antiaérea (AAe) Gepard 1 A2 é um

carro  de combate de defesa antiaérea  sobre lagarta  que possui  um sistema de

armas altamente móvel  e  autônomo,  pois  é  capaz de,  por  seus próprios meios,

detectar, acompanhar e destruir uma incursão inimiga. Além disso, possui pequeno

tempo de reação, alta  prontidão operacional sendo capaz de fazer frente a uma

variada gama de ameaças (BRASIL, 2013).

O Gepard 1 A2 possui um peso da ordem de 47,5 toneladas. Sua guarnição é

composta por um comandante, um atirador e um motorista. A torre é composta por
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um radar de busca e um radar de tiro, ambos com 15 km de alcance, e de dois

canhões de 35 mm Oerlikon. Os canhões possuem uma cadência de tiro de 550 

tiros por minuto cada um e são capazes de engajar alvos a uma distância máxima

de  5  km.  Esse  sistema  antiaéreo  é  capaz  de  cumprir  missões  antiaéreas  e  de

superfície,  podendo  ser  empregadas  em  quaisquer  terrenos,  num  ambiente  de

guerra eletrônica e sob condições meteorológicas hostis (DINIZ, 2013, p. 73 e 74). 

De  acordo  com  BRASIL  (2013),  o  Exército  Brasileiro  adquiriu,  junto  ao

Exército  da  Alemanha,  34  (trinta  e  quatro)  VBC AAe  Gepard  1  A2,  que  foram

distribuídos  da  seguinte  forma:  16  (dezesseis)  para  a  6ª  Bateria  de  Artilharia

Antiaérea Autopropulsada (6ª Bia AAAe AP), orgânica da 6ª Brigada de Infantaria

Blindada (6ª Bda Inf Bld), 16 (dezesseis) para a 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea

Autopropulsada (11ª Bia AAAe AP), orgânica da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada

(5ª  Bda  C  Bld)  e  2  (duas)  para  a  Escola  de  Artilharia  de  Costa  e  Antiaérea

(EsACosAAe). 

A aquisição do Gepard ocorreu no intuito de mobiliar as Brigadas Blindadas

(Bda Bld) do EB, que não eram dotadas de meios de Defesa Antiaérea adequados à

alta mobilidade tática e à devida proteção blindada dessas Grandes Unidades (GU).

Essa vulnerabilidade foi sanada com a aquisição do Sistema Antiaéreo Gepard 1 A2,

com  vistas  a  mobiliar  cada  uma  daquelas  GU  com  uma  Bateria  de  Artilharia

Antiaérea  Autopropulsada  (Bia  AAAe AP)  a  quatro  seções,  capaz de prover,  de

maneira satisfatória, a defesa antiaérea das tropas blindadas altamente vulneráveis

às ameaças aéreas, em especial as de asas rotativas (MEIJINHOS, 2015, p. 62).

No  que  tange  ao  emprego  do  Sistema  Antiaéreo  Gepard,  a  unidade  de

emprego é a Seção, sendo esta constituída por 04 (quatro) VBC AAe Gepard 1 A2,

01 (um) Centro de Operações Antiaéreas Eletrônico (COAAe Elt) e 01 (um) Radar

SABER M60 (BRASIL, 2014).

1. 1 PROBLEMA

O Sistema Antiaéreo Gepard 1  A2 foi  projetado para  proteger  as unidades

Leopard. Dessa forma, sua aquisição teve como objetivo inicial mobiliar as Brigadas

Blindadas  do  Exército  Brasileiro  com  uma  defesa  antiaérea  compatível  com  o

material, tanto em mobilidade e proteção blindada, quanto em facilidade de apoio

logístico, tendo em vista o carro possuir chassi semelhante ao Carro de Combate

Leopard, empregado nas Bda Bld (BRASIL, 2013).
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As  características  de  uma  Brigada  Blindada  são  semelhantes  às  de  uma

Brigada de Infantaria Mecanizada (Bda Inf Mec), cujas características são a proteção

blindada, a relativa potência de fogo, a ação de choque e a alta mobilidade tática,

proporcionada por suas viaturas orgânicas, a Viatura Blindada para Transporte de

Pessoal (VBTP) Guarani (AGUIAR, 2014). 

A Bda Inf Mec atualmente carece de um sistema de defesa antiaérea adequado

para a proteção dos seus meios e esse sistema deve, preferencialmente, possuir as

mesmas  características  de  emprego  e  de  mobilidade  dessa  Grande  Unidade

(GALLEGO, 2015).

No  sentido  de  orientar  a  pesquisa  e  o  desenvolvimento  da  doutrina  de

emprego do Gepard no EB, foi formulado o seguinte problema: 

O  sistema  antiaéreo  Gepard  seria  adequado  para  a  defesa  antiaérea  da

Brigada de Infantaria Mecanizada?

1.2 OBJETIVOS

A fim de determinar a possibilidade de emprego do Gepard na DA Ae da Bda

Inf  Mec,  o  presente  estudo pretende  analisar  as  possibilidades  e  limitações  do

emprego dessa VBC nesse tipo de Brigada, concluindo sobre sua adequabilidade.

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a) Estudar as possibilidades e limitações do Sistema Antiaéreo Gepard;

b) Estudar as possibilidades e limitações de uma Bda Inf Mec;

c) Analisar, a partir da opinião dos especialistas, a adequabilidade do emprego

do  Sistema  Antiaéreo  Gepard  na  Bda  Inf  Mec,  de  acordo  as  características  do

sistema e da própria Brigada;

d) Analisar a distribuição inicial das VBC AAe Gepard 1 A2 nas Brigadas do EB,

formulando uma nova proposta de distribuição.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Historicamente  verifica-se  que  quando  se  trata  do  emprego  da  Artilharia

Antiaérea  em  situação  real  não  há  a  possibilidade  de  mobilização  de  recursos

humanos  e  de  materiais  ou  de  improvisos,  em  função  da  complexidade  de

funcionamento  dos  sistemas,  da  necessidade  de  adestramento  constante  e  da
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evolução tecnológica e operacional dos meios envolvidos na defesa aeroespacial

(RIGGI, 2009).

A constante evolução tecnológica faz com que o combate moderno se torne

cada vez mais especializado, complexo e custoso. Dessa forma, as Forças Armadas

acabam  buscando  soluções  simples,  eficazes  e  com  uma  boa  relação  custo-

benefício para atender as suas necessidades operacionais.

Algumas Brigadas do Exército Brasileiro não possuem um sistema de armas

compatível para prover a defesa antiaérea de suas tropas e estruturas estratégicas

presentes no âmbito de suas guarnições e no intuito de minorar custos e simplificar

procedimentos (MOUTA, 2015). Dentre essas Brigadas que carecem de meios de

DA Ae está a 15ª Brigada de Infantaria Motorizada, que devido à essa necessidade,

poderia adotar o sistema antiaéreo Gepard como sistema de armas de baixa altura

para prover a DA Ae de seus meios.

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a

respeito de um tema de suma importância que é a defesa antiaérea das Grandes

Unidades, de modo que possam se contrapor à ameaça aérea.

O trabalho pretende, ainda, abastecer os gestores do Programa Estratégico

Defesa  Antiaérea  com  conhecimentos  sobre  as  possibilidades  de  emprego  do

Gepard em outra Brigada diferente das Bda Bld, servindo de pressuposto teórico

para futuras decisões quanto ao emprego desse sistema antiaéreo. Além disso, o

trabalho  busca  uma  nova  distribuição  das  viaturas  Gepard  nas  Organizações

Militares, de modo a potencializar a capacidade operacional do referido material e

das Brigadas em estudo.  

2 METODOLOGIA

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento

das fontes, entrevistas com especialistas, questionários, argumentação e discussão

de resultados.

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os

conceitos de  pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas através

dos  questionários  foram  essenciais  para  a  compreensão  da  possibilidade  de

emprego do Gepard na Brigada de Infantaria Mecanizada.

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em
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vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca da referida VBC

e também da Bda Inf  Mec, o que exigiu uma familiarização inicial,  materializada

pelas entrevistas exploratórias e seguida de questionário para uma amostra com

vivência profissional relevante sobre o material.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

O  delineamento  da  pesquisa  foi  iniciado  com  a  definição  de  termos  e

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em

uma revisão de literatura no período de fevereiro de 2000 a dezembro de 2016. Essa

delimitação baseou-se na última modernização da VBC AAe Gepard 1 A2, tendo em

vista  que  essa  atualização  potencializou  as  capacidades do  referido  sistema  de

defesa antiaérea com a inclusão de um sistema de tiro digital.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  Gepard,  defesa  antiaérea,  infantaria

mecanizada, proteção blindada, mobilidade e apoio logístico, juntamente com seus

correlatos em inglês,  espanhol e italiano,  na base de dados RedeBIE,  em sítios

eletrônicos  de procura  na internet  e  na  biblioteca  de monografias  da  Escola  de

Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (EsAO)  e  da  Escola  de  Comando  e  Estado-Maior

(ECEME), sendo selecionados apenas os artigos em português, inglês, espanhol e

italiano.  O  sistema  de  busca  foi  complementado  pela  coleta  de  Informativos

Antiaéreos da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe), bem como

de manuais  de  campanha do  EB referentes  ao tema em período de  publicação

diverso do utilizado nos artigos.

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura contemplou apenas

as operações de guerra, com enfoque no emprego de uma Brigada de Infantaria

Mecanizada.

a. Critério de inclusão:

- Estudos publicados em português, espanhol, italiano ou inglês, relacionados

ao sistema antiaéreo Gepard, defesa antiaérea e Bda Inf Mec;

- Estudos, matérias jornalísticas e portfólio de empresas sobre o Gepard; e

- Estudos qualitativos sobre as características do supracitado material.

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordam o emprego de tropas de natureza blindada; e
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- Estudos cujo foco central não esteja relacionado estritamente à descrição do

emprego do sistema antiaéreo Gepard.

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:

entrevista exploratória e questionário.

2.2.1 Entrevista

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências

relevantes,  foram  realizadas  entrevistas  exploratórias  com  os  seguintes

especialistas, em ordem cronológica de execução:

Nome Justificativa

ELISANDRO RODRIGUES DE
FREITAS CUNHA – Maj EB

Experiência como operador da VBC AAe Gepard 1 A2 e
como instrutor desse material na EsACosAAe

ADRIANO SANTANA DOS SANTOS –
Maj EB

Antigo Cmt da 6ª Bia AAAe AP, OM detentora das
primeiras VBC AAe Gepard 1 A2 adquiridas pelo EB

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor 

2.2.2 Questionário

A  amplitude  do  universo  foi  estimada  a  partir  do  efetivo  de  oficiais  que

realizaram o Curso de Operação do Sistema Antiaéreo Gepard 1 A2 na República

Federal  da Alemanha ou o Estágio  de Operação da VBC AAe Gepard 1 A2 na

EsACosAAe. O estudo foi limitado particularmente aos oficiais da arma de artilharia

com curso de Artilharia Antiaérea que serviram nas OM dotadas do material citado

anteriormente, quais sejam: 6ª Bia AAAe AP, 11ª Bia AAAe AP e EsACosAAe. Isso

devido à especialização desses militares para o emprego operacional desse sistema

antiaéreo.

 A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita

aos oficiais pelo fato destes possuírem uma formação mais aprofundada que a dos

Sgt comandantes de VBC no que tange aos aspectos táticos.

Dessa  forma,  utilizando-se  dados  obtidos  nos  Boletins  do  Exército  e  em

consultas à EsACosAAe, a população a ser estudada foi estimada em 18 militares. A

fim de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir

uma  amostra  significativa,  utilizando  como  parâmetros  o  nível  de  confiança  de
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aproximadamente  90%  e  erro  amostral  de  10%.  Nesse  sentido,  a  amostra

dimensionada como ideal (nideal) foi de 11 militares.

Apesar  de  não  terem  um  conhecimento  consolidado  sobre  o  Gepard,  a

amostra  também  contemplou  oficiais  superiores  da  Seção  de  Doutrina  da

EsACosAAe devido ao conhecimento dos aspectos táticos do emprego de sistemas

de defesa antiaérea. Dessa feita, foram distribuídos questionários para 16 oficiais do

EB  com  experiência  no  emprego  do  Gepard  e  no  planejamento  da  artilharia

antiaérea.

O  efetivo  acima  foi  obtido  considerando  145%  da  amostra  ideal  prevista

(nideal=11),  utilizando-se como N o valor  de  18 militares,  sendo 10 com curso na

República Federal da Alemanha e 8 na EsACosAAe.

A  sistemática  de  distribuição  dos  questionários  ocorreu  de  forma  direta

(pessoalmente)  ou indireta (e-mail)  para 16 militares que atendiam os requisitos.

Entretanto, devido a diversos fatores, somente 14 respostas foram obtidas (127% de

nideal e 87,5% dos questionários enviados), não havendo necessidade de invalidar

nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto.

A partir do nideal (11), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=14) foi

superior ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da

amostra, contribuindo para a pesquisa.

Foi  realizado  um  pré–teste  com  3  capitães-alunos  da  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a

amostra  proposta  no  estudo,  com a  finalidade  de  identificar  possíveis  falhas  no

instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, foram realizados melhorias no

questionário de modo que este se tornasse mais objetivo e sucinto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As  características  e  as  peculiaridades  da  VBC  AAe  Gepard  1  A2  têm

influência  direta sobre as possibilidades de emprego deste  sistema antiaéreo na

defesa antiaérea de outra brigada que não sejam as blindadas, para as quais este

blindado é vocacionado.

Dessa forma, as pesquisas inicialmente tiveram como enfoque os principais

óbices verificados pelos oficiais especialistas no Gepard durante o emprego desta

VBC em operações reais. Para a totalidade dos militares questionados (100,0%), o

Grupo Funcional Manutenção é o principal empecilho no emprego deste material,
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devido à frequente necessidade de manutenção dos seus componentes eletrônicos.

Além  disso,  para  grande  parte  (64,3%),  o  Grupo  Funcional  Pessoal  e  as

características da VBC também são entraves significativos, pois há uma carência de

militares especializados,  tanto para operação quanto para manutenção, e o peso

elevado  desta  viatura,  da  ordem de 47  toneladas,  provoca  uma sobrecarga  em

alguns  componentes  mecânicos,  o  que  acarreta  uma  necessidade  constante  de

manutenção. A tabela a seguir apresenta o resultado obtido.

TABELA  1  - Opinião  absoluta  e  percentual  do  total  da  amostra  acerca  dos  principais  óbices
encontrados durante o emprego real do Gepard

Grupo

Óbice

Amostra
Valor

absoluto
Percentual

Características do Gepard 9 64,3%

Grupo Funcional Pessoal 9 64,3%

Grupo Funcional Suprimento 6 42,9%

Grupo Funcional Manutenção 14 100,0%

Grupo Funcional Transporte 4 28,6%

Comunicações 2 14,3%

Fonte: O autor

A  partir  deste  resultado,  foi  analisada  a  adequabilidade  do  emprego  do

Gepard na defesa antiaérea de uma Bda Inf Mec, particularmente no que tange ao

Grupo Funcional Manutenção, e verificou-se que a grande maioria (92,9%) acredita

que o Gepard é inadequado para o emprego nesta Bda, como pode ser verificado no

gráfico abaixo, pois esta GU não possui uma estrutura de manutenção para viaturas

sobre lagartas.

GRÁFICO 1: Avaliação da amostra, em valores absolutos e percentuais, sobre a adequabilidade do
cccemprego do Gepard na DA Ae de uma Bda Inf  Mec,  levando-se em consideração o
cccGrupo Funcional Manutenção

Fonte: O autor

Outro item analisado no estudo foram as velocidades das viaturas Gepard e
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Guarani. Sendo esta última, a viatura de dotação das Bda Inf Mec. A finalidade foi

verificar se o Gepard possui uma mobilidade compatível com a VBTP utilizada por

aquela GU. A maioria (64,3%) acredita que pela acentuada diferença de velocidade

entre  as  viaturas  o  emprego  do  Gepard  na  Bda  Inf  Mec  torna-se  inadequado.

Enquanto  que  uma minoria  (35,7%) considera esse emprego  como parcialmente

adequado.

GRÁFICO 2: Avaliação da amostra, em valores absolutos e percentuais, sobre a adequabilidade do
cccemprego do Gepard na DA Ae de uma Bda Inf Mec, levando-se em consideração o
 ccfundamento de emprego da AAAe “mobilidade”

Fonte: O autor

Acerca da necessidade da Brigada de Infantaria Mecanizada possuir ou não

uma Bia AAAe orgânica, observa-se que a maioria dos oficiais (78,6%) é favorável a

essa possibilidade, indicando que esta GU é de grande importância para o Exército

Brasileiro  e,  por  esse  motivo,  deve  contar  com  uma  Bia  AAAe  orgânica  para

potencializar ainda mais a sua capacidade operacional nas operações.

Posicionamento favorável

Posicionamento contrário

 

GRÁFICO 3: Avaliação da amostra, em valores absolutos e percentuais,  sobre a necessidade da
ccccBda Inf Mec contar com uma Bia AAAe orgânica 

Fonte: O autor

Notadamente, a maioria dos militares questionados considera que a Bda Inf

21,4%
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Mec deve possuir uma subunidade de AAAe para a DAAe de seus meios e quando

questionados acerca de qual sistema antiaéreo seria o mais adequado, a maioria

(57,1%) acredita que o material deve ser o míssil  portátil  (Msl Ptt) Igla, enquanto

outra parte (28,6%) considera o Msl Ptt  RBS 70 como o mais adequado. Diante

disso, verifica-se que a grande maioria (92,9%) tem posicionamento favorável ao

emprego de um sistema portátil devido a sua maior mobilidade e também fruto da

grande flexibilidade que este meio proporciona.

TABELA 2: Opinião absoluta e percentual do total da amostra  acerca do sistema antiaéreo mais
adequado para a DAAe de uma Bda Inf Mec

Grupo

Avaliação

Amostra
Valor

absoluto
Percentual

Can AAe Oerlikon 0 0,0%

Can AAe Bofors 0 0,0%

VBC AAe Gepard 1 A2 1 7,1%

Msl Ptt Igla 8 57,1%

Msl Ptt RBS 70 4 28,6%

Msl transportado em uma Vtr Guarani 1 7,1%

TOTAL 14 100,0%

Fonte: O autor

O resultado acima exposto apresenta claramente que na visão dos oficiais

especialistas na VBC AAe Gepard 1 A2, este material não é o mais adequado para o

emprego  na  Bda  Inf  Mec  e  para  ratificar  esse  entendimento  foi  feito  um

questionamento  específico  sobre  essa  adequabilidade  e  a  grande  maioria  dos

militares  (92,9%) considera  que o  emprego do Gepard nesta  Grande Unidade é

inadequado.

TABELA 3: Avaliação da amostra, em valores absolutos, sobre a adequabilidade do emprego do
Gepard na Bda Inf Mec

Grupo

Avaliação

Amostra
Valor

absoluto
Percentual

Adequado 0 0,0%

Parcialmente adequado 1 7,1%

Inadequado 13 92,9%

TOTAL 14 100,0%

Fonte: O autor

Por  fim,  almejando  verificar,  criticamente,  a  opinião  dos  combatentes  a

respeito do tema, foi disponibilizado um espaço para considerações sobre o estudo,
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no qual surgiram vários comentários, dos quais ressaltam-se:

a)  “O  Gepard  é  adequado  apenas  para  o  emprego  junto  às  Brigadas

Blindadas...”;

b) “A  Bda  Inf  Mec  não  está  preparada  para  arcar  com  toda  a  logística

necessária para uma manutenção adequado do Gepard...”; 

c)  “O  principal  óbice  para  o  emprego  desta  VBC  no  âmbito  do  EB  é  a

manutenção, pois já foi verificado que a realização das manutenções preventivas

não garante uma disponibilidade do material,  surgindo uma grande demanda por

manutenções corretivas e demonstrando o quanto esse sistema antiaéreo é sensível

nesse aspecto. Dessa forma, não é possível empregá-lo em uma Brigada que não

possua um adequado apoio logístico”;

d) “A centralização das viaturas Gepard em um Grupo de Artilharia Antiaérea,

diminuiria as necessidades logísticas e aumentaria os índices de disponibilidade das

VBC”; e

e) “Deveria ser formado um GAAAe em Santa Maria – RS para equacionar o

problema da falta de pessoal especializado na manutenção desta VBC, pois boa

parte desses militares está no Parque Regional de Manutenção da 3ª Região Militar

e  a  KMW,  empresa  fabricante  deste  blindado,  que  estão  sediados  na  referida

cidade...”.

Este último comentário destaca a possibilidade de aumentar os índices de

disponibilidade  das  VBC  AAe  Gepard  1  A2  com  a  centralização  do  pessoal

especializado na manutenção. Além disso, também seria possível aumentar o grau

de adestramento das guarnições com a centralização dos militares capacitados na

operação deste blindado. Por fim, seria possível um emprego de forma modular do

sistema antiaéreo Gepard em qualquer região do país. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,

conclui-se  que  a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido,  analisando  a

adequabilidade do emprego do sistema antiaéreo Gepard na Brigada de Infantaria

Mecanizada,  baseado  nas  características  do  material  em  questão  e  das

peculiaridades da referida Bda.

A revisão de literatura possibilitou concluir que a Bda Inf Mec possui proteção

blindada, potência de fogo, ação de choque e alta mobilidade tática, proporcionada
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pelas suas viaturas orgânicas, as Viaturas Blindadas para Transporte de Pessoal

(VBTP) Guarani. Cabe salientar que essa Grande Unidade é voltada para atuar nas

operações que exijam grandes deslocamentos. Sendo que uma das limitações desta

Bda é a vulnerabilidade a ataques aéreos e por isso necessita de um sistema de

defesa antiaéreo para prover a defesa antiaérea de seus meios.

Dessa  forma,  o  sistema  antiaéreo  orgânico  da  Brigada  de  Infantaria

Mecanizada deve apresentar características semelhantes às das viaturas Guarani,

no intuito de possuir  uma mobilidade compatível  com os meios da Bda Inf  Mec.

Nessa perspectiva, considera-se que o meio mais adequado para prover a defesa

antiaérea desta Bda deve ser um sistema antiaéreo sobre rodas. 

A compilação dos dados realizados no presente estudo permitiu identificar

que a velocidade máxima da viatura Guarani, orgânica da Bda Inf Mec, é de 100

km/h, sendo essa velocidade bem superior à do Gepard, que é de 65 km/h. Essa

considerável diferença de velocidade restringe o emprego desse sistema antiaéreo

na GU em análise, pois não atenderia ao fundamento de possuir uma mobilidade

compatível com a tropa apoiada e que acabaria comprometendo à velocidade de

deslocamento da Bda.

Além disso, foi verificado que o principal óbice durante o emprego da VBC

AAe Gepard 1 A2 em uma operação é o Grupo Funcional Manutenção, por dois

motivos principais. O primeiro deles é devido à grande quantidade de componentes

eletrônicos desta viatura, ocasionando diversas panes no emprego dos radares. O

outro motivo é que por ser um blindado com peso elevado, ocorre uma sobrecarga

na parte mecânica, principalmente numa situação de movimento intenso. Tudo isso

faz com que a VBC possua uma demanda elevada de manutenção e como a Bda Inf

Mec não possui meios logísticos capazes de realizar a manutenção de um veículo

blindado, o emprego do Gepard nesta Grande Unidade se torna inadequado.

Outro fator que dificultaria o emprego da VBC em outra GU diferente das

Brigadas Blindadas é a escassez de militares capacitados a operar e manutenir este

blindado. Sendo que este aspecto não impediria tal  emprego, mas sim exigiria a

capacitação de um efetivo maior de militares para operação e para manutenção do

Gepard.

Em síntese, o sistema antiaéreo mais adequado para a DAAe da Bda Inf Mec

é um sistema com míssil antiaéreo portátil, sendo este transportado por viaturas com

características iguais ou semelhantes às da VBTP Guarani.
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Do acima exposto,  conclui-se que a VBC AAe Gepard 1 A2 é inadequada

para a defesa antiaérea da Brigada de Infantaria Mecanizada em consequência da

incapacidade desta  GU atender a demanda de manutenção da VBC e pelo  fato

deste  sistema antiaéreo não  possuir  mobilidade  compatível  com a Bda Inf  Mec,

ratificando a ideia de que o Gepard é vocacionado para a defesa antiaérea de tropas

blindadas.
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ANEXO

TABELA 1: Proposta de distribuição das VBC AAe Gepard 1 A2 nas Organizações Militares
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Grande Unidade Organização Militar VBC AAe Gepard 1 A2

Bda AAAe 
(Guarujá-SP)

6º GAAAe AP
(Santa Maria-RS)

32

Fonte: O autor

Essa proposta de alteração da distribuição inicial das VBC AAe Gepard 1 A2,

que foi prevista na Portaria Nº 31-EME, de 7 de março de 2013, tem como finalidade

diminuir os encargos logísticos e  aumentar os índices de disponibilidade das VBC

AAe Gepard 1 A2 com a centralização dos meios logísticos (Parque Regional de

Manutenção da 3ª Região Militar e a fábrica da KMW) em Santa Maria–RS. 

Além disso, a criação de um Grupo de Artilharia Antiaérea Autopropulsado

através da fusão da 6ª Bia AAAe AP e da 11ª Bia AAAe AP, sanaria uma grande

limitação  desse  Material  de  Emprego  Militar  que  é  a  carência  de  pessoal

especializado, pois com a centralização dos militares capacitados, seja na operação

ou na manutenção deste blindado, seria possível aumentar o grau de adestramento

das  guarnições  e,  por  consequência,  os  níveis  de  operacionalidade  desse  meio

antiaéreo nobre. Por fim, seria possível um emprego de forma modular do sistema

antiaéreo  Gepard  em  qualquer  região  do  país,  sob  o  controle  da  Brigada  de

Artilharia Antiaérea. 




