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RESUMO 

 

 

 

A Viatura Blindada de Combate 1 A2 GEPARD passaram a compor as Brigadas 

Blindadas do Exército Brasileiro a partir de 2013, numa compra de oportunidade 

junto ao Exercito Alemão. Seu poder de fogo, aliado a sua cadencia de tiro e com a 

autonomia dos disparos comandados pro seus radares, fizeram com que fosse 

empregado na operação Copa do Mundo de 2014. No contexto dos grandes 

eventos, que o Brasil sediou nessa década, o GEPARD foi largamente empregado 

principalmente na Defesa Antiaérea de pontos sensíveis, como estádio e arenas no 

caso da Operação Olímpiadas e Paraolimpíadas. Sendo assim o material que é de 

origem estrangeira e faz a parte do arsenal da força terrestre a menos de 10 (dez) 

anos tem ainda espaço para o aperfeiçoamento da sua doutrina, do preparo e 

emprego do material. Face ao exposto apesar de existir os manuais e trabalhos 

acadêmicos sobre o material e seu emprego em diversos ambiente, ainda não se 

esgotou o assunto. Assim o  trabalho buscou avaliar como características técnicas 

como o peso e as dimensões do material pode influenciar no desdobramento da 

seção GEPARD em ambiente urbano, levantando dados através de uma pesquisa 

bibliográfica e um questionário para militares experimentados no material. Ao 

termino do trabalho foi apresentado os resultados alcançados e após a discussão 

deles foram levantadas possíveis soluções. 

Palavras-chave: Gepard. Ambiente Urbano. Defesa Antiaérea. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The Armored Combat Vehicle 1 A2 GEPARD became part of the Brazilian Army 

Armored Brigades from 2013, in an opportunity purchase with the German Army. Its 

firepower, coupled with its rate of fire and the autonomy of the firings commanded by 

its radars, led to its baptism in operations at the 2014 World Cup. In the context of 

the major events, which Brazil hosted this decade, GEPARD was widely used mainly 

in the Air Defense of sensitive points such as stadium and arenas in the case of 

Operation Olympics and Paralympics. Thus the material that is of foreign origin and is 

part of the arsenal of the ground force less than 10 (ten) years has still room to 

evolve, either in the doctrine or even in the preparation and use of the material. The 

manuals (citing the manuals) and some academic work on the material and its use in 

various environments have not yet exhausted the subject. To this end, the study 

sought to evaluate how technical characteristics such as weight and dimensions can 

influence the unfolding of the GEPARD section in an urban environment. Gathering 

data through a literature search and a questionnaire for military personnel 

experienced in the material. At the end of the work the intention is to answer the 

above question and present possible solutions.. 

Keywords: GEPARD, Urban Environment, Anti-air Defense. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema de defesa antiaérea Brasileiro teve que se adequar, juntamente 

com diversos outros sistemas do Exército Brasileiro, para os Grandes Eventos que o 

país sediou na última década, tais como: a Copa das Confederações 2013, Copa do 

mundo 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. Relacionado à 

preparação do Exército Brasileiro na Defesa Antiaérea desses eventos, umas das 

várias medidas tomadas foi a publicação da Portaria nº 31- EME, em 7 de março de 

2013, a qual aprovou a diretriz para aquisição e implantação do Sistema Antiaéreo 

GEPARD dentro do Projeto Estratégico Defesa Antiaérea (PEE DA Ae). 

 Na mesmo ano da publicação da Portaria citada acima foi feita a aquisição do 

Sistema Antiaéreo GEPARD 1 A2 35 mm, uma compra de oportunidade junto ao 

Exército Alemão, tendo em vista que esse estava sendo substituído por imposições 

da OTAN naquele país. Então, nessa oportunidade verificou-se a possibilidade de 

mobiliar as Brigadas Blindadas do Exército Brasileiro com uma DA Ae compatível 

com suas viaturas sobre lagartas.  

Nesse contexto, as viaturas adquiridas passaram a integrar a 6ª Brigada de 

Infantaria Blindada e a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, mobiliando a 6ª e 11ª Bia 

de Artilharia Antiaérea (AAAe) Autopropulsada (AP), respectivamente, que tinham a 

carência desse meio para realizar sua DA Ae. Logo, devido às peculiaridades do 

Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileira (SISDABRA), essas baterias também 

passaram a ter subordinação à 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea (Bda AAAe) para o 

emprego na DA Ae de áreas ou pontos sensíveis principalmente em tempo de paz.  

A Brigada Antiaérea “é uma grande unidade do escalão de AAAe do Exército 

ativada desde o tempo de paz e compõem-se de um número variado de grupos e 

baterias de artilharia antiaérea diretamente subordinadas” (BRASIL, 2017, p 3-14). 

Atualmente, a 1ª Bda AAAe, sediada na cidade do Guarujá, São Paulo, é um 

elemento permanente do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA).  

O Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro foi criado com intuito de reunir 
os meios envolvidos na missão de defesa aeroespacial do território 
brasileiro em uma organização sistêmica, sem mudar a estrutura tradicional 
desses meios, com o mínimo de dispêndio e o máximo de eficiência. 
(BRASIL, 2017, p 2-1). 
 

1.1 PROBLEMA 
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O SISDABRA teve papel fundamental para a realização dos Grandes 

Eventos, pois, sem o sistema e seus meios alocados, seria impossível se ter a 

segurança necessária do espaço aéreo nas áreas envolvidas nos diversos eventos.  

Cabe ressaltar que a Defesa Antiaérea da Copa do Mundo e Olimpíadas ficou 

a cargo do Exército Brasileiro, que empregou diretamente a 1ª Brigada de Artilharia 

Antiaérea com todos os meios antiaéreos disponíveis, incluindo seus grupos 

orgânicos e as baterias antiaéreas orgânicas das diversas brigadas do país.  

Assim, a 6ª e 11ª Bia AAAe, utilizaram as recém adquiridas Viaturas 

Blindadas de Combate (VBC) GEPARD, nas operações Copa do Mundo e 

Olímpiadas Rio 2016.   

Seu emprego foi baseado em manuais alemães traduzidos e na expertise dos 

instrutores da Escola de Costa e Antiaérea  que fizeram o estágio do material na 

Alemanha.. Porém, apesar do planejamento ter sido executado com êxito, os 

militares envolvidos perceberam a necessidade da produção de periódicos, trabalhos 

acadêmicos, caderno de instrução e outros manuais, dando ênfase às 

características técnicas do equipamento e seu emprego em ambiente urbano.  

Desde então tem sido produzido material acadêmico, como por exemplo, em 

2014, foi escrito a proposta do Manual EB-60-ME-23.016, OPERAÇÂO DO 

SISTEMA GEPARD. Mesmo com a documentação produzida, ainda existem 

algumas questões não respondidas sobre o emprego do carro em ambiente urbano, 

principalmente à influência do peso e das dimensões do carro no seu 

desdobramento.  

Na busca de se avaliar as dificuldades técnicas para se desdobrar a seção 

VBC AAAe GEPARD 1 A2 em grandes centros urbanos, traçou-se como problema 

deste trabalho: em que medida a VBC GEPARD esta adequada para o 

desdobramento da seção em grandes centros urbanos, no que tange ao peso e 

dimensões, altura, largura e comprimento?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Visando apresentar soluções para o problema levantado, foi traçado como 

objetivo geral do trabalho apresentar qual o impacto do peso e das dimensões da 

VBC GEPARD 1 A2 no desdobramento de uma seção AAe AP em ambiente urbano. 
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Assim, para auxiliar na conquista do objetivo principal foram formulados os objetivos 

específicos: 

- Identificar as possibilidades e limitações da Viatura Blindada de Combate 

Antiaéreo GEPARD 1 A2; 

- Apresentar os fatores de reconhecimento, ocupação de uma posição de uma 

Seção AAAe; 

-Analisar o emprego da VBC GEPARD em Ambiente Urbano.   

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Atualmente, o único manual existente que trata do material objeto desse 

trabalho, é o Manual EB-60-ME-23.016, OPERAÇÂO DO SISTEMA GEPARD, que 

aborda somente os fatores técnicos do carro em relação ao emprego. Existem, 

também, manuais que versam sobre assuntos de Artilharia de Campanha e Artilharia 

Antiaérea, que são usados para o emprego do material, porém, nenhum deles 

aborda sobre a influência dos fatores técnicos do material no Reconhecimento e 

Ocupação de Posição (REOP) da Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada 

(Bia AAAe AP).  

Apesar de se ter uma quantidade razoável de literatura academia sobre a 

seção GEPARD nos grandes eventos, pouco foi produzido sobre o desdobramento 

da seção AAAe nas grandes cidades. Cabe, ainda, salientar que o emprego do 

material é recente, o que gera margem para discursão sobre a melhor forma de 

desbobrar uma seção GEPARD em ambientes edificados para atingir a máxima 

eficiência que o sistema pode oferecer em Defesa Antiaérea. 

É de grande relevância saber como as caraterísticas técnicas podem impactar 

no reconhecimento e na escolha de posição para a seção GEPARD dentro de uma 

cidade, tendo em vista que o peso do carro, por exemplo, pode destruir o 

revestimento asfáltico de uma via pública. As dimensões como a largura e a altura 

podem impedir o trafego por túneis, ruas estreitas, ou até mesmo causar acidentes 

dependendo da escolha do itinerário e horário do deslocamento.  

Logo, se faz necessário o estudo criterioso de todos os fatores de seleção de 

uma área de posição (deslocamento, circulação, segurança e coordenação), 

relacionando-os com o peso e dimensões na busca da melhor escolha e, 

consequentemente, minimizando qualquer efeito colateral. 
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Para tanto, o trabalho buscou contribuir com a Força Terrestre ao apresentar 

dados e resultados que sirvam para o debate amplo sobre o tema, cooperando para 

uma melhor escrituração sobre o REOP da Seção GEPARD em ambiente urbano 

nas documentações que serão produzidas futuramente sobre o assunto.   

 

2 METODOLOGIA 

 

A fim de ter parâmetros que permitissem uma possível solução para o 

problema, foi utilizado o método indutivo: partiu-se de observações feitas sobre a 

VBC GEPARD, suas particularidades, para então elaborar uma conclusão. Quanto à 

natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa descritiva, com 

objetivo de coletar dados, analisá-los e interpretá-los. Dessa forma, foram utilizados 

dados quantitativos coletados por questionários, que auxiliaram e complementaram 

a pesquisa.  

Além disso, para atingir os propósitos delineados no trabalho, foi utilizada, 

também, a modalidade de pesquisa bibliográfica, pois alguns dados tiveram origem 

em manuais e publicações sobre o material. A seleção das fontes de pesquisa foi 

baseada em trabalhos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, da Escola de 

Costa e Antiaérea e em artigos veiculados em sítios da internet.  

O delineamento de pesquisa contempla as seguintes fases: 

- A seleção da bibliografia, utilizada como referência através da leitura da 

documentação existente do material e de trabalhos acadêmicos;  

- O levantamento dos dados feito através de um interrogatório distribuído para 

o pessoal que trabalhou com o material no período de 2014 a 2016, elaborado com 

perguntas que permitissem que as informações adquiridas fossem analisadas e 

interpretadas afim de se buscar conclusões construtivas. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O delineamento da pesquisa iniciou-se com definição de termos e conceitos 

sobre a VBC GEPARD, REOP e emprego em ambiente urbano a fim de viabilizar o 

entendimento do problema. A pesquisa ocorreu entre fev/19 a abr/19, em seguida foi 

feita uma entrevista informal com alguns militares que empregaram a VBC GEPARD 
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em ambiente urbano, e, depois, foi verificado se as características do material 

estudadas, em algum momento, dificultaram o emprego da sua seção.  

Buscou-se, na documentação produzida sobre o material, todas as 

informações sobre o assunto. Foram consultados manuais de campanha de 

Artilharia de Campanha e Antiaérea e, também, cadernos de instrução da Escola de 

Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe) em uso pela Baterias Antiaéreas 

Autopropulsadas. Além disso, a revisão se norteou, principalmente, nos trabalhos 

científicos produzidos pelos os alunos da EsACosAAe e da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficias (ESAO).  

Na busca feita na internet visando obter o máximo de informações sobre o 

assunto, as principais expressões utilizadas foram: “VBC GEPARD”, “grandes 

eventos”, “ambiente urbano”, “Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro”, além de 

“Copa do Mundo” e “Olímpiadas”. 

a. Critério de inclusão 

- Fontes publicadas em português e alemão, estudos publicados de 2007 a 

2018, manuais de campanha em vigor relacionados ao GEPARD do Brasil e 

Alemanha; e 

- Artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações sobre o 

assunto.  

b. Critério de exclusão: 

- Documentos, artigos e trabalhos que foquem no GEPARD, mas não 

relacionados com o tema; e  

- Fontes da internet sem credibilidade. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de uma 

questionário, conforme “apêndice A”.  

 

2.2.1 Questionário 
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A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais e praças 

que trabalharam no sistema GEPARD durante os grandes eventos: Copa do Mundo 

2014, Olímpiadas 2016.  

O estudo se limitou aos militares que haviam feito o curso de operações no 

sistema GEPARD na Escola Costa e Antiaérea para oficias e praças e que serviram 

nas Bia AAAe AP e, ainda, que participaram de pelo menos um dos eventos citados. 

A amostra, então, se restringiu aos oficiais que exerceram a função de 

comandantes de seção e aos sargentos chefes de peças, descartando oficiais e 

sargentos que tivessem exercido outras funções nas organizações militares citadas. 

Dessa forma, foi feito, junto às subunidades, um levantamento da quantidade 

militares que participaram dos grandes eventos em 2014 e 2016, sendo o resultado 

aproximado de 15 militares na 6ª Bia AAAe e 10 militares na 11ª Bia AAAe, 

totalizando 25 militares, sendo esse o N ideal. Assim, foi enviado um questionário, 

conforme Apêndice A às baterias e, também, a alguns militares pessoalmente ou por 

correio eletrônico. Entretanto, devidos a diversos fatores, somente 20 respostas 

foram obtidas (80% do N ideal), não havendo necessidade de descartar nenhuma 

por erros no preenchimento.  

Assim, a pesquisa ficou com o tamanho amostral n=20, apesar de inferior ao 

N ideal, esse tamanho populacional não inviabilizou a pesquisa e, também não foi 

desconsiderado, pois a amostra foi altamente especializada e estava dentro dos 

parâmetros aceitáveis. Estando, esses dados, de acordo com o quadro 1, onde 

Rodrigues (2006) apresenta, resumidamente, a quantidade de elementos (n) que 

deverá conter uma amostra, de acordo com a população estudada (N), considerando 

uma margem de erro de 10% entre a média amostral e a média populacional, e 5% 

de probabilidade de que os resultados encontrados na pesquisa se devam ao acaso, 

isto é, que não ocorrem em função do tratamento dispensado às variáveis. 

 

QUADRO 1 - TAMANHO AMOSTRAL (n) EM FUNÇÃO DO TAMANHO POPULACIONAL (N) 

 
Fonte: Adaptado de Rodrigues (2006). 
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Foi realizado um pré-teste com 02 capitães-alunos, um da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e outro da 11ª Bia AAAe, 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. Perguntas essas que constam 

no “Apd A”. Ao final do pré-teste, não foram observados erros que justificassem 

alterações no questionário e, verificou-se que as informações levantadas pelas 

respostas seriam suficientes para o prosseguimento do trabalho. 

 

2.2.2 Análise dos dados 

 

Foi analisado o peso, e as dimensões (altura, largura e comprimento) de 

forma independente através do questionário. A fim de verificar se apenas uma ou a 

união das duas tornaram a VBC GEPARD adequada para o desdobramento de uma 

seção em ambiente urbano. 

Face ao exposto na busca de mensurar os dados obtidos, foram elencados os 

seguintes critérios: 

- Quando o peso ou as dimensões do material influenciaram todas as vezes 

no desdobramento, o emprego da VBC GEPARD muito pouco adequado. 

- Quando o peso ou as dimensões influenciaram mais de 50% das vezes no 

desdobramento, o emprego da VBC GEPARD foi pouco adequado;. 

- Quando o peso ou as dimensões influenciaram menos de 50% das vezes 

no desdobramento, o emprego da VBC GEPARD foi adequado; 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados a revisão da literatura, os resultados 

obtidos através de questionário e a discussão dos dados. 

 

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

Neste tópico serão apresentados as características do material, peso e 

dimensões, o dispositivo de uma seção GEPARD nos grandes centros urbanos, 

abordando alguns fatores do Reconhecimento Emprego e Ocupação de Posição 

(REOP) e o emprego do material em ambiente urbano 
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3.1.1 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, desenvolvida para ser uma variante do carro de 

combate Leopard.  

Em 1973 foi escolhida a empresa Oerlikon Contraves para equipar a VBC 

com dois canhões Oerlikon 35 mm, com a cadência de 550 (quinhentos e cinquenta) 

tiros por minuto.  

Além do Brasil outros países como a Alemanha, Holanda, Bélgica e Romênia 

possui o carro. Assim, a aquisição da VBC GEPARD foi feita para suprir uma 

necessidade de modernizar os meios de AAAe brasileiro para o emprego nos 

grandes eventos, e dotar as Brigadas Blindadas de um meio para a condicente, com 

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

Seu emprego na DAAe nos grandes eventos “está relacionado à sua 

capacidade de detecção autônoma e alta cadência de poder de fogo, além da 

capacidade de monitorar mais de um vetor aéreo simultaneamente” (DÍAS, 2015, p. 

27).  

No manual Escolar EB60-ME-23.016, de 2014, que foi baseado no manual 

alemão TDv 1010_021_10 – “Beschreibung”, do ano 2000, retrata-se, 

detalhadamente, as características e especificações da VBC, descritas abaixo: 

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, 

assim como o atirador e 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; 

f) Armamento secundário: 08 (oito) Lançadores de granada Fumígena de 

77mm; 
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e) Sistema de Comunicações: Conjunto rádio FALCON III (comunicação 

externa com o COAAe e outras U Tir) e intercomunicador (comunicação entre os 

tripulantes); 

f) 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; 

g) 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; 

- peso do tubo com a base de medida V0: 175 Kg. 

 

3.1.2 Dispositivo da Defesa Antiaérea e fatores do REOP  

 

A defesa em todas as direções, é um dos fundamentos fundamentais para 

uma defesa antiaérea eficiente, normalmente ela é possível com a disposição das 

VBC GEPARD em dispositivo circular. Esse dispositivo é composto por 04 carros 

(unidade de tiro), com 1500 m de distância um do outro, com os setores de tiro se 

recobrindo. 

É importante salientar que a VBC é apenas o sistema de armas, da defesa 

antiaérea proporcionada pelo sistema GEPARD, ainda existe o controle e alerta que 

é responsável pelo alerta antecipado e coordenação do tiro, as comunicações para 

fazer as ligações necessárias e a logística para manter as peças em funcionamento 

e a tropa em condições de combater. 

Além do dispositivo circular são buscados outros fatores para seleção de uma 

área de posição, num REOP da seção GEPARD, conforme descreve o manual C 6-1 

EMPREGO DA ARTILHARIA DE CAMPANHA, de 1997,  traz os seguintes fatores:  

- Deslocamento: são vistos a trafegabilidade na Pos e o itinerário de acesso; 

              - Circulação: é importante a influência das condições meteorológicas, 

obstáculos existentes, natureza do solo; 
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- Segurança: desenfiamento, camuflagem, defesa aproximada – proximidade 

de tropa –, espaço para desdobramento e facilidade para ocupação Pos troca; 

- Coordenação: deve ser ressaltado a facilidade de ligação com o Centro de 

Operações Antiaéreas e necessidade de coordenar a escolha com outras unidades. 

O estudo do dispositivo circular e os fatores de seleção de uma posição se faz 

necessário para fornecer subsídio a pesquisa para entender a dificuldade de 

adequar a VBC no desdobramento da seção nos grandes centros urbanos, de 

obedecer as imposições táticas, com a distância entre os carros, num terreno que 

limita o emprego por diversos motivos que serão apresentados na continuação do 

trabalho.   

 

3.1.3 Emprego do GEPARD em ambiente Urbano  

 

O GEPARD foi adquirido visando suprir a deficiência de DA Ae das Brigadas 

Blindadas do país, nesse sentido a doutrina prevê as unidades blindadas como um 

elemento chave para o sucesso das operações. Devido ao ser poder de fogo, 

movimento e proteção.  

Por suas características, o material foi concebido para ser empregado num 

Teatro de Operações (TO), normalmente fora do território, ou em área do Território 

Nacional (TN), evacuada, ou sem a presença de população. Dessa forma não 

havendo a preocupação com as consequências do peso e das dimensões em seu 

emprego, nessas localidades. 

 Com a necessidade do emprego de um sistema de defesa antiaérea eficiente 

nos Grandes Eventos, o GEPARD mesmo com suas características acima citadas, 

podendo causar transtornos a população, foi utilizado devido as suas possibilidades: 

de possuir sistema de Armas autônomo com capacidade de detecção, identificação, 

acompanhamento e engajamento de alvos de forma independente com alto índice 

precisão, e possuir munição auto explosiva que se autodestrói, minimizando danos 

colaterais, caso o tiro não acerte o alvo, podendo ainda realizar defesa móvel ou 

estática de ponto sensível. 

Essas possibilidades em conjunto com as limitações: grande tamanho físico, 

peso elevado, ser de ferramentas para o entendimento de como o emprego da VBC 

GEPARD pode ser dificultado nos grandes centros, fora do ambiente operacional 

ideal, pois nas cidades deve haver a preocupação com os danos ao patrimônio 



15 

 

publico, a alteração na rotina da atividades e principalmente que o terreno urbano 

não oferece as melhor eixo de progressão o deslocamento das seção AAAe 

blindada.  

 

3.2 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

Após a aplicação do Apdc A, foram estabelecidos os parâmetros para a 

validar a pequisa, e o próximo passo foi buscar saber em qual operação em 

ambiente urbano o militar participou. Essa pergunta foi relevante na procura do 

pessoal que tivesse experiência real do emprego em operação e, que a amostra foi 

experimentada nesse tipo de atividade, sendo que uma boa parte participou da Copa 

do Mundo e Olímpiadas –  45%. Cabe o destaque que, por se tratar de uma 

operação que durou mais tempo houve a maior participação nas Olimpíadas num 

total de 40%, conforme os dados apresentados abaixo: 

 

 
GRÁFICO 1: Participantes dos Grandes Eventos 
Fonte: O autor. 

 

Ainda buscando dar credibilidade a pesquisa realizada, dentro do universo de 

colaboradores era importante saber quantas vezes o militar esteve na situação de 

desbodrar o material em ambiente urbano, pois, dessa forma, extrair-se-ia o máximo 

de verrosemelhança com as dificuldades encontradas nas diversas posições que o 

material teve que entrar em posição.  

O gráfico apresenta dados satisfatórios, pois a maioria empregou o material 

mais de uma vez, podendo chegar a 9 vezes, representando 80% dos entrevistados. 
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Ainda, para ajudar de forma mais positiva, 20% empregou mais de 10 vezes o 

material, conferindo a esses militares uma experência ímpar com a VBC. 

 

 
GRÁFICO 2: Entrada em posição com a VBC GEPARD   
Fonte: O autor. 

 
 

Com as perguntas acima foram obtidos os parâmetros necessários para dar 

continuidade à coleta de informações, passando a mesurar as variáveis para a 

solução do problema elencado nesse trabalho.  

O primeiro fator a ser questionado foi a influência do peso total da VBC 

GEPARD na entrada em posição. Os resultados apresentados abaixo mostraram 

que essa especificidade do material teve repercussão muitas vezes para os 

entrevistados. Chama atenção que somente 5% não teve o fator elucidado 

influenciando (restringindo ou dificultando) na tomada do dispositivo.  

Outro dado importante obtido é que quase a metade –  45%. do pessoal 

obteve dificuldade todas as vezes que empregaram o material em ambiente urbano 

 

 

Entre uma e dez vezes

mais de 10 vezes

Apd A (6ª Questão) 
Quantas vezes entrou em posição com o GEPARD em ambiente urbano 
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GRAFICO 3: InfluêncIa do Peso 
Fonte: O autor. 
 

Outro aspecto relevante para esse trabalho foi buscar alternativas para 

solucionar o problema levantando. 

Para se atingir esse objetivo foi levantado como as às dimensões do carro e, 

restringiram ou dificultaram o desdobramento da seção nas cidades. Nessa 

perspectiva, a partir do gráfico ficou nítido que a altura, o comprimento e a largura  

influenciou muito no emprego do material.  

Segundo 50% dos colaboradores, o carro teve sua entrada em posição 

dificultada ou restringida mais de 50% das vezes, e, somente 10% não tiveram 

problemas com essas características nas posições ocupadas. 

 

 
GRAFICO4: Influência das dimensões do equipamento 
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Fonte: O autor. 

 

Finalizando o apêndice A, foi pedido aos militares para elencarem fatores 

relacionados – peso e dimensões – que dificultaram ou restringiram a entrada no 

ambiente urbano, para, dessa forma, se entender os valores apresentados acima. 

Foi obtido no gráfico numero 5, duas respostas recorrentes: a falta de piso adequado 

nos locais das posições, com a percentagem de 95%, e com as vias de acesso para 

o transporte do carro para a posição, tornando-se um fator limitador para 90% dos 

entrevistados, esses dados corroboram que as características estudadas da VBC 

foram as limitadores ao emprego das VBC. 

 

 
GRÁFICO 6: Principais dificuldades encontras 
Fonte: O autor 

 
3.3 DISCUSSÃO 

 

A primeira característica estudada foi o peso, conforme verificou-se no gráfico 

3, que, mesmo após o planejamento e reconhecimentos das posições a serem 

ocupadas, a tonelagem da viatura foi um fator complicador. 

Grande parte dos entrevistados, 85% deles, responderam ter problema mais 

da metade das vezes ao ocuparem uma posição com a VBC nas cidades, sendo 

que 45% deles tiveram dificuldades todas as vezes, segundo os critérios  
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Indo ao encontro do que foi apresentado no gráfico anterior, o gráfico 4, 

também demostrou as dimensões como um agente limitador para o carro, porque 

85% dos militares tiveram problemas mais de 50% das vezes para ocupar uma 

posição reconhecida numa área edificada, sendo 50% dos entrevistados tiveram 

problemas todas as vezes. Analisando esses dados, conclui-se que nesses casos o 

material se houve de forma  muito pouco adequada no desdobramento da seção.  

Complementando os dados levantados nos gráficos apresentados acima, foi 

solicitado aos entrevistados que elencassem as principais dificuldades relacionadas 

aos fatores estudados, e, assim, buscar respostas que diminuam o impacto do peso 

e dimensões no desdobramento da seção GEPARD em ambiente urbano. 

 Destacaram duas dificuldades que estão relacionadas diretamente com a 

tonelagem, largura, altura e comprimento. A primeira foi falta de piso adequado nos 

locais de posição – o problema que teve o maior percentual com 95% do resultado. 

Esse fato foi coerente e esperado, pois o peso da viatura preparada para o combate 

é de 46.060kg; essa tonelagem é muito grande e necessitaria de uma preparação do 

solo e de seu revestimento nos locais que foram reconhecidos, escolhidos e 

ocupados. Entretanto não houve tempo hábil nem recursos para serem previamente 

adaptados para receber as seções antiaéreas autopropulsadas. 

O segundo grande óbice levantado por 90% dos entrevistados foram as vias 

de acesso para o transporte do material. Esse acontecimento também é totalmente 

compreensível e aguardado, haja vista que a VBC GEPARD possui 3,29 m de 

largura, 3,21 m com a antena do radar de busca rebatida e 7,29m de comprimento, 

sendo a largura das vias de mão únicas de uma cidade ruas normalmente de 5 m, 

sendo 2,5m para cada sentido. 

Atrelado aos fatores acima mencionados, ainda existe a dificuldade 

encontrada pela viatura tratora, veículos tipo prancha 60 toneladas, que são longos 

e com bastante limitação de manobras, utilizado para deslocar o carro pela cidade 

até as posições. 

Essa combinação dificultou de sobremaneira o trânsito do material, mesmo 

quando feito fora dos horários comercias e com o emprego de batedores. Isso 

porque as vias dos centros urbanos não foram projetadas para o trânsito desse tipo 

de viatura 

Diante do exposto, verifica-se que o peso e as dimensões impactam 

diretamente no desdobramento da seção Gepard em ambiente urbano, fazendo com 



20 

 

que, na maioria das vezes, o material sendo empregado de forma muito pouco 

adequada no ambiente urbano. 

Para tanto, é importante ressaltar que, devido às especificidades do material, 

seu emprego deve ser limitado e analisado criteriosamente nos aspectos técnico e 

tático. Sendo assim, o emprego em grandes centros deve estar intimamente ligado 

às considerações civis, principalmente pelos fatores abordados no trabalho.                         

Os efeitos dissuasórios causados pela sua cadência de fogo, suas 

tecnologias de radares, que lhe conferem autonomia de tiro e as possibilidades de 

favorecerem os fundamentos da DA Ae antiaérea não devem se sobrepor a outros 

fatores no estudo de situação. Deve-se ter em mente durante o planejamento a 

mobilidade restringida por suas dimensões e peso, os danos ao terreno das áreas 

de posição, a segurança do material, e, principalmente, buscar não afetar o status 

quo da população do centro urbano, onde as ações serão desencadeadas. 

A possível solução encontrada para o planejamento foi: 

-limitar a escolha de posição em áreas pouco populosas de preferência, longe 

dos centros urbanos, às vezes com a perda de algum espaço da DA Ae. 

Considerando que, em grande parte, as posições se encontravam dentro de terrenos 

com administração federal, sendo a maior parte nas Organizações Militares do 

Exército, pois, dessa forma, se conseguiu diminuir os efeitos colaterais. 

Em relação aos deslocamentos, as possíveis soluções foram:  

- somente deslocar as viaturas para a posição no início da operação e, no fim, 

sendo tomadas as medidas de segurança cabíveis para a VBC, permanecer no 

mesmo local o máximo de tempo possível, limitando inclusive a movimentação 

dentro das posições.  

-quando impossível deixar os carros na posição, os deslocamentos foram 

feitos todos com grande antecedência, de preferência nas madrugadas, devido ao 

menor fluxo de carro e maior facilidade de deslocamento das viaturas tratoras – as 

pranchas. 

Tomadas as medidas proposta acima, diminui-se consideravelmente o 

impacto do peso e dimensões no desdobramento em ambiente urbano, em 

detrimento do descanso das guarnições que foram exigidas ao máximo para manter 

o dispositivo sempre em condições.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A aquisição do sistema GEPARD pelo Exército Brasileiro, em 2013, agregou à 

Força um novo poder de combate, aumentou a capacidade operacional de defesa 

antiaérea brasileira, além de contribuir para a modernização de algumas 

organizações militares. Dessa forma o estudo desse material cresceu de importância 

nos últimos anos. Nesse escopo esse trabalho, procurou-se solucionar o problema: 

em que medida a VBC GEPARD esta adequada para o desdobramento da seção 

em grandes centros urbanos, no que tange ao peso e dimensões, altura, largura e 

comprimento? 

Norteado pelos objetivos traçados e pelos critérios estabelecidos, a pesquisa 

utilizou manuais sobre AAAe e sobre o sistema GEPARD, além de trabalhos 

científicos sobre o tema, a fim de buscar informações sobre as características 

técnicas do material que mais podem limitar seu emprego nas grandes cidades. Foi 

confeccionado um questionário de forma que os militares especialistas no material 

pudessem contribuir com a pesquisa, transmitindo a suas experiências pessoais. 

A metodologia utilizada foi adequada e contribuiu para um ordenamento de 

ideias logísticas, valendo do método indutivo, em uma pesquisa de natureza 

descritiva, com objetivo de coletar dados, analisá-los e interpretá-los. As perguntas 

levantadas no questionário visaram estabelecer, com coerência, critérios para 

dimensionar o problema e, a leitura de trabalhos acadêmicos ajudou na 

compreensão da importância desse estudo, pois os conhecimentos sobre as 

caraterísticas técnicas do material são desconhecidos para grande parte do Exército. 

Considerando os processos metodológicos apresentado no capítulo 2,  e com 

base nos resultados obtidos, concluiu-se que o tanto quanto o peso ou as 

dimensões do carro impactaram mais de 50% das vezes os entrevistados que 

utilizaram o material, dessa forma a VBC foi pouca adequada para o 

desdobramento da seção GEPARD nos grandes centros urbanos.  

Porém, se constatou, também, que as cidades não são impeditivas para o seu 

emprego, sendo necessário um estudo criterioso do terreno para se assessorar os 

comandantes, informando se o uso do material na Defesa Antiaérea será feito em 

sua plenitude, e quais os danos colaterais. 

Sendo assim, em relação ao peso, deve-se procurar posições em que o piso seja 

adequado, de preferência um solo firme não asfaltado, para evitar danos. Foi visto 



22 

 

que a maior parte das posições escolhidas nas cidades foi dentro de propriedades 

federias, principalmente em aquartelamentos, para diminuir os prejuízos.  

Para minimizar as limitações do material causadas pelas dimensões é 

necessário o reconhecimento do itinerário de circulação nas cidades e os horários 

dos deslocamentos. Essas medidas tem reflexo direto na diminuição de possíveis 

danos e transtornos causados a população. 

Uma solução também deve ser considerada está condicionada a diminuição 

do emprego do sistema nas operações de não guerra, e priorizar seu emprego no 

combate convencional, pois suas caraterísticas blindagem, poder de fogo e 

mobilidade lhe conferem grande capacidade na decisão desse tipo de operação.    

Mesmo sendo importantíssimo para a Defesa Antiaérea o emprego dos 

canhões 35 mm que o GEPARD possui, sua atuação no ambiente urbano deve ser 

mais criteriosa, pois em algumas situações os ganhos em defesa, profundidade, 

combinação de armas e dissuasão foram menores que os prejuízos ao revestimento 

asfáltico, ou a destruição do solo de alguma organização militar que não teve suas 

instalações preparadas para receber o carro. 
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Apêndice A (Questionário) 
 

A presente pesquisa faz parte do Artigo Cientifico para conclusão do Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficias da ESAO  do Cap Art LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA 
SILVA, com o seguinte tema: AVALIAR AS DIFICULDADES TÉCNICAS PARA SE 
DESDOBRAR A SEÇÃO VBC AAe GEPARD 1 A2 EM GRANDES CENTROS 
URBANOS. 
 
1) Qual é o seu Nome completo?  
 
2) Qual o seu Posto/Grad? 
 
3) Organização Militar que serve ou já serviu que emprega a VBC GEPARD? 
 
4) Função que exerce ou exerceu na 6ª ou 11ª Bia AAAe, indique aquela que 
permaneceu mais tempo? 
 
5) Qual das Operações os senhor participou? 
 
6) Quantas vezes aproximadamente, o senhor entrou em posição com a VBC 
GEPARD em Ambiente Urbanos, nas operações acima ou em outras operações? 
 
7) Considerando sua experiência no material, quantas vezes o PESO TOTAL da 
VBC GEPARD 1 A2 influenciou na entrada de posição de sua U TIR ou sua Seção, 
em ambiente urbano? 
 
8) Considerando sua experiência no material, quantas vezes as dimensões (Altura, 
Largura e Comprimento) da VBC GEPARD 1 A2 influenciou na entrada de posição 
de sua U TIR ou sua Seção, em ambiente urbano? 
 
9) Elenque as principais dificuldade s encontradas para a entrada em posição em 
ambiente urbano por causa do peso e/ou das dimensões da VBC GEPARD 1 A2? 
 
 
 
 
 


