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O REMUNICIAMENTO DA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 

AUTOPROPULSADA NA ZONA DE COMBATE – UMA PROPOSTA 

Hudson Phillipi Ribeiro Bello Meijinhos 

 

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo específico o estudo do 

remuniciamento da Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada – dotada do sistema 

Gepard – com vistas a propor uma solução para a execução desta atividade durante 

operações ofensivas e defensivas na Zona de Combate, permitindo a continuidade em 

operações do elemento apoiado, ou seja, a Brigada Blindada (da qual a referida bateria é 

orgânica) e suas unidades e forças-tarefa blindadas. Para tanto, o autor discorre sobre as 

características gerais da Viatura Blindada de Combate – Defesa Antiaérea Gepard 1 A2, 

bem como sobre as particularidades das Brigadas Blindadas, e suas respectivas 

necessidades de defesa antiaérea. Destaca também aquilo que a boa doutrina prevê para 

atividade logística na Artilharia Antiaérea, bem como para a execução das atividades de 

remuniciamento. Em que pese esta linha de pesquisa se revelar vasta e pouco explorada, 

o estudo se limitou às atividades de logísticas, em particular ao remuniciamento, o qual 

se caracteriza por possuir muitas particularidades e desafios em sua execução. O 

trabalho em questão é um estudo bibliográfico e as pesquisas foram realizadas em 

manuais militares de emprego das Forças Armadas e publicações especializadas e 

reconhecidas internacionalmente sobre armamentos, além de publicações de autores de 

renome no meio acadêmico e em artigos veiculados em sítios da rede mundial de 

computadores. Os resultados apresentados revelam a necessidade de se dotar cada Seção 

de Artilharia Antiaérea das Baterias com uma turma de remuniciamento que lhe seja 

orgânica, permitindo executar técnicas de remuniciamento já executadas pela Artilharia 

de Campanha e combinadas com as técnicas de apoio logístico executadas pelos 

elementos de manobra, por meio do emprego dos Pontos Intermediários Logísticos e 

dos Pacotes Logísticos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Gepard; Defesa Antiaérea; Logística; Remuniciamento; Brigada 

Blindada. 

 

 



 

THE RELOADING OF THE SELF-PROPELLED ANTIAIRCRAFT 

ARTILLERY BATTERY IN THE COMBAT ZONE – A PROPOSAL 

 

Abstract: This work had the objective of studying the reloading of Self-Propelled Air 

Defense Artillery Battery - endowed the Gepard System - in order to propose a solution 

for implementing this activity during offensive and defensive operations in the Combat 

Zone, allowing the element remains supported in operations, namely, the Armored 

Brigade (which said battery is organic) and units and task forces. To this end, the author 

discusses the general characteristics of Armored Combat Vehicle - Air Defense Gepard 

1 A2, as well as the particularities of Armoured Brigades, and their respective needs for 

air defense. He also highlights what the good doctrine provides for logistics in Air 

Defense Artillery activity and about to fulfil the reloading activities. Despite this line of 

research is revealing vast and unexplored, the study was limited to logistics activities, in 

particular the reloading, which is characterized by its many peculiarities and challenges 

in its implementation. The work in question is a bibliographical study and research were 

conducted in military manuals of the Armed Forces and internationally recognized and 

specialized publications, as well as publications of renowned authors in academia and in 

articles published in the worldwide websites. The results presented show the need to 

give each section of the Air Defense Artillery Batteries with a class reloading to it 

organic, allowing run reloading techniques already implemented by the Field Artillery 

and combined with technical logistics support performed by maneuver elements through 

the use of Logistic Waypoints and Logistic Packages. 

 

KEY WORDS: Gepard; Air Defense; Logistics; Reloading; Armoured Brigade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Brigadas Blindadas do Exército Brasileiro – 5ª Brigada de Cavalaria 

Blindada e 6ª Brigada de Infantaria Blindada, principais meios da Força Terrestre para 

execução de operações de choque e movimento, sempre se ressentiram de não 

possuírem, em seus meios orgânicos, materiais de Defesa Antiaérea compatíveis com a 

alta mobilidade tática e proteção blindada destas Grandes Unidades (GU). Tal 

deficiência se evidenciava ao analisar-se que a 6ª Bateria de Artilharia Antiaérea      

(Bia AAAe), orgânica desta GU, era dotada de sistemas de armas de tubo 

autorrebocados, e aquela GU sequer possuía artilharia antiaérea orgânica. 

No intuito de sanar esta deficiência, e no escopo do Projeto Estratégico do 

Exército – Defesa Antiaérea, acertou-se no ano de 2013 a aquisição do sistema antiaéreo 

Gepard 1 A2 junto ao Exército Alemão, com vistas a mobiliar cada uma daquelas GU, 

com uma Bia AAAe autopropulsada (AP) a quatro seções, capaz de prover, de maneira 

satisfatória, a defesa antiaérea das tropas blindadas altamente vulneráveis às ameaças 

aéreas, em especiais as de asas rotativas. 

Entretanto, a aquisição da Viatura Blindada de Combate de Defesa Antiaérea 

(VBC DA Ae) Gepard 1 A2 trouxe consigo uma série de desafios para o Exército 

Brasileiro, em uma gama de aspectos relativos ao seu emprego, tanto na técnica quanto 

na tática. 

No que tange à logística de campanha, não existe atualmente na Força Terrestre 

doutrina que preveja a melhor maneira de executá-la. Ainda que o material em questão 

tenha como característica de emprego a autonomia, necessita de grande apoio logístico 

de suprimentos classe III (combustíveis, óleos e lubrificantes) e V (armamento e 

munição). Deve-se considerar, ainda, a grande complexidade e particularidade das 

atividades de remuniciamento (Remn) das Bia AAAe AP, sem as quais a continuidade 

em operações do elemento apoiado pode ficar prejudicada. 

Desta feita, o presente estudo pretende integrar os conceitos básicos e a 

informação científica relevante e atualizada, bem como a experiência prática de 

conhecedores do assunto, a fim de fornecer subsídios para a melhor compreensão de 

qual seria a melhor forma de executar o ressuprimento de munição para as                  

Bia AAAe AP. 
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Para que este estudo fosse desenvolvido, foi formulado o seguinte problema: em 

que medida a cadeia de suprimento para materiais classe V atualmente prevista para as 

Bia AAAe atende às necessidades e particularidades de emprego das subunidades AP? 

Em torno do questionamento supracitado, puderam-se inferir algumas questões 

de estudo: 

a) Quais as novas possibilidades e limitações apresentadas pelas Bia AAAe AP 

dotadas das VBC DA Ae Gepard 1 A2? 

b) De acordo com a doutrina em vigor, como funciona o Remn das Bia AAAe? 

c) De que forma as Bia AAAe AP serão empregadas na Zona de Combate? 

d) Qual seria a melhor maneira de executar o Remn das VBC DA Ae Gepard  1 

A2 nas operações clássicas? 

Com relação às atividades de remuniciamento, pretende-se abordar as suas 

principais características e particularidades, bem como o pessoal e material previsto 

para executar esta missão. Além disso, pretende-se abordar a questão nas variáveis 

relativas à execução desta missão no contexto das chamadas operações clássicas 

(Operações Ofensivas e Operações Defensivas), dentro de um conflito convencional. 

Com a execução deste estudo, pretende-se acrescentar à gama de conhecimentos 

necessária à operação da VBC DA Ae Gepard 1 A2 conhecimentos teóricos e propostas 

de organização e emprego das Bia AAAe AP, particularmente por ocasião da execução 

das atividades de Remn. Pretende-se, ainda, que este estudo sirva como pressuposto 

teórico e como precursor no estudo de atividades logísticas das referidas Bia, para que 

outros estudiosos sigam nesta mesma linha de pesquisa, a qual se revela vasta e ainda 

pouco explorada. 
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2. METODOLOGIA 

 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo 

aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 

correta execução do ressuprimento de munição das VBC DA Ae GEPARD 1 A2. Por 

envolver verdades e interesses universais, vale-se, pois, do método qualitativo como 

forma de viabilizar uma melhor compreensão e solução acerca do problema de pesquisa.  

O trabalho em questão trata-se de um estudo bibliográfico, que terá por método a 

leitura exploratória, visando selecionar o material de pesquisa, bem como sua revisão e 

análise, além de fundamentação teórica com o intuito de tecer um corpo de literatura 

atualizado e compreensível. 

As pesquisas serão alicerçadas em manuais militares de emprego das Forças 

Armadas e dos seus elementos componentes, bem como da técnica e tática para tal 

emprego. O estudo será baseado também em publicações científicas realizadas no 

âmbito da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, além de publicações de autores de 

reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos veiculados em sítios da 

internet. 

O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção de 

bibliografia, coleta e crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das fontes, bem 

como argumentação e discussão dos resultados. 

Com relação ao Projeto Estratégico Defesa Antiaérea, pretende-se abordar os 

seus objetivos, seu contexto no cenário atual do Exército Brasileiro bem como a 

inclusão do sistema Gepard neste contexto. 

No que tange à atuação da Artilharia Antiaérea na Zona de Combate, serão 

abordados os conceitos de Teatro de Operações, Zona de Combate, tipos de operações 

realizadas por forças blindadas neste cenário, as ameaças aéreas a serem enfrentadas e 

as necessidades de defesa antiaérea, e também o emprego da Bateria de Artilharia 

Antiaérea Autopropulsada neste escopo. 

O estudo foi limitado ao emprego da Bateria de Artilharia Antiaérea 

Autopropulsada em operações convencionais, em proveito da sua brigada blindada 

orgânica. Em que pese a capacidade de emprego dual da VBC DA Ae Gepard 1 A2, 

podendo ser empregada tanto no Teatro de Operações quanto no Território Nacional, o 

estudo buscará limitar-se ao emprego desta naquele, especificamente na Zona de 

Combate. Além disto, e apesar da importância de todas as demais atividades logísticas 
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para a manutenção da operabilidade do sistema Gepard, serão analisadas somente as 

referentes ao ressuprimento Classe V, em particular ao remuniciamento. 

Por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica e carecer de uma experimentação de 

campo, a investigação foi limitada pela impossibilidade de se generalizar os resultados 

ao ambiente real de combate, aceitando validação mediante posterior experimentação 

doutrinária dos conceitos aqui apresentados.  

Para esclarecer as atividades de remuniciamento da Bateria de Artilharia 

Antiaérea Autopropulsada, foi realizada uma pesquisa bibliográfica da seguinte forma: 

Fontes de busca – realizou-se uma exaustiva pesquisa bibliográfica eletrônica, 

utilizando como fontes de busca: 

- Livros e monografias da biblioteca da Escola de Artilharia de Costa e 

Antiaérea; e 

- Artigos científicos, publicações de estudiosos de defesa e informações 

disponibilizadas por veículos de informação, em suas plataformas na internet. 

Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas – foram utilizados os 

seguintes termos descritores: "Gepard, Logística, Blindados, Remuniciamento, Defesa 

antiaérea", respeitando as peculiaridades de cada base de dados. 

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não localizados 

na referida pesquisa. 

Critérios de inclusão: 

- Estudos qualitativos publicados em português, inglês, ou francês.  

- Estudos publicados de 1990 a 2014. 

- Estudos quantitativos e qualitativos que descrevem o emprego da                

VBC DA Ae Gepard 1 A 2. 

Critérios de exclusão:  

- Estudos cujo foco central seja a Função Operacional Logística em nível 

estratégico. 

- Estudos cujo foco central seja a Zona de Interior ou o Espaço Aéreo Nacional. 
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3. CONCEPÇÃO GERAL DO PROJETO GEPARD E SEU CONTEXTO 

 

As características do combate moderno, com o advento do desenvolvimento 

tecnológico cada vez mais acentuado e de novos conceitos aprendidos nos conflitos 

mais recentes, vêm implicando em mudanças nos armamentos empregados pelos 

exércitos ao redor do globo, bem como na doutrina para este emprego. Tais mudanças 

têm em vista adequar o aparato bélico dos diversos países às novas necessidades que 

lhes são exigidas na atualidade, haja vista que o teatro de operações contemporâneo 

cerca-se de novas características. De acordo com Benetti (2007, p.7), é possível resumir 

algumas destas principais características da seguinte forma: 

Faz-se necessária a presença de forças flexíveis, capazes de realizar 

movimentos rápidos, sendo dotadas de grande mobilidade tática e 

estratégica, de maneira que possam deslocar-se com maior facilidade 

em múltiplos eixos por via terrestre, helitransportada ou 

aerotransportada, de maneira sigilosa e rápida, com vistas a 

concentrar-se ou dispersar-se rapidamente em curto espaço de tempo e 

a qualquer distância. 

 

Visando acompanhar tais alterações, o Exército Brasileiro (EB) elaborou as 

Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre (DMT), publicada pelo 

Estado Maior do Exército em 26 de setembro de 2013, as quais objetivam “orientar a 

introdução de concepções e conceitos doutrinários com vistas à incorporação, (...) das 

capacidades e das competências necessárias ao seu emprego na Era do Conhecimento” 

(BRASIL, 2013, P.7).  

Na publicação supracitada, norteadora de um amplo processo de revisão e 

atualização doutrinaria ora em curso no EB, evidencia-se a preocupação em manter a 

Força Terrestre apta a respaldar as decisões soberanas da Nação e a garantir a Defesa da 

Pátria, objetivo máximo das Forças Armadas de um país. Neste contexto, 

A irrefutável realidade, sobejamente evidenciada no cotidiano, indica 

a permanente necessidade de um Exército da Era do Conhecimento, 

que pressupõe uma Força com novas capacidades operativas. Esta 

força deve ser dotada de armamentos e de equipamentos com alta 

tecnologia agregada, sustentada por uma doutrina em constante 

evolução, integrada por recursos humanos altamente treinados e 

motivados. Para isso, baseia sua organização em estruturas com as 

características de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, 

elasticidade e sustentabilidade, que permitem alcançar resultados 

decisivos nas Operações no amplo Espectro, com prontidão operativa, 

e com capacidade de emprego do poder militar de forma gradual e 

proporcional à ameaça. (BRASIL, 2013, p.8, grifo nosso). 
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Consonante com as necessidades de readequação dos produtos de defesa 

(PRODE), da doutrina do EB e do treinamento de seu pessoal, o Estado-Maior do 

Exército (EME), por meio do Escritório de Projetos do Exército (EPEx), gerencia os 

sete Projetos Estratégicos do Exército (PEE), considerados os maiores indutores do 

Processo de Transformação da Força. Dentre eles, e coadunado com nosso estudo, surge 

o Projeto “Defesa Antiaérea”. O Escritório de Projetos do Exército, ao versar sobre o 

assunto, esclareceu: 

A atualização do Sistema de Defesa Antiaérea e sua integração aos 

demais sistemas componentes do Sistema de Defesa Aeroespacial 

Brasileiro (SISDABRA) posicionarão a indústria brasileira no restrito 

grupo dos que dispõem de capacidade científico-tecnológica para 

estruturar sistemas de defesa antiaérea, bem como proporcionará 

níveis adequados de proteção das Estruturas Estratégicas do País 

contra ameaças aéreas oriundas de aeronaves, veículos aéreos não 

tripulados (VANT), ultraleves ou similares. (EPEx, 2013) 

 

A aquisição das VBC DA Ae Gepard 1 A2 pelo EB está incluída no PEE Defesa 

Antiaérea. Veio para suprir uma necessidade há muito existente no EB: a de prover as 

Brigadas Blindadas (Bda Bld) de meios de defesa antiaérea (DA Ae) adequados às suas 

características e plenamente capaz de fazer frente a ataques aéreos e ataques surpresa de 

aeronaves e helicópteros de baixa altitude. 

A 5ª Brigada de Cavalaria Blindada (Bda Cav Bld, com sede em Ponta Grossa – 

PR) e a 6ª Brigada de Infantaria Blindada (Bda Inf Bld, com sede em Santa Maria – RS) 

são as duas Grandes Unidades (GU) do EB que se calcam fundamentalmente em meios 

Bld, sendo, pois, os principais meios da Força Terrestre para execução de operações de 

choque e movimento. Tais GU sempre se ressentiram de não possuírem em seus meios 

orgânicos materiais de DA Ae compatíveis com sua alta mobilidade tática e proteção 

blindada, com tal deficiência se evidenciando ao analisar-se que a 6ª Bateria de 

Artilharia Antiaérea (Bia AAAe), orgânica da 6ª Bda Inf Bld, era dotada de sistema de 

armas de tubo autorrebocados, e também ao verificar-se que a outra GU Bld do EB 

sequer possuía AAAe orgânica. 

A portaria nº 31, do Estado-Maior do Exército, de 07 de março de 2013, a qual 

aprovou a Diretriz para aquisição e implantação do Sistema Antiaéreo Gepard dentro do 

PEE – Defesa Antiaérea, versa sobre as justificativas do projeto Gepard. Nela consta 

que a desmobilização do Sistema AAe Gepard pelo Exército Alemão, ocorrida em 2011, 

fez surgir uma oportunidade de mobiliar as GU Bld com uma DA Ae compatível com o 

seu material, tanto em mobilidade e proteção Bld quanto em facilidade de apoio 
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logístico, tendo em vista o carro possuir chassi semelhante à Viatura Blindada de 

Combate (VBC) Leopard, sendo o sistema Gepard um sistema de armas autônomo e 

altamente móvel, com alta prontidão operacional, pequeno tempo de reação e capaz de 

fazer frente a uma variada gama de ameaças. 

Ainda de acordo com esta portaria, o Sistema AAe Gepard 1 A2 foi 

modernizado no ano de 2010, visando permitir o emprego deste material por aquele país 

até 2030, sendo projetado para proteger as unidades Leopard. Um dos principais 

objetivos buscados durante do desenvolvimento do Gepard, além de combater alvos 

aéreos, foi obter um ajuste perfeito com as tropas blindadas equipadas com o Leopard 1 

e o Leopard 2.  

Destaca-se também que o principal fornecedor do Sistema AAe Gepard é a 

empresa alemã Krauss-Malfei Wegmann (KMW), a qual possui larga experiência em 

manutenção, reparo e inspeção dos sistemas e no apoio logístico. Esta empresa também 

é a fabricante das VBC Leopard 1 A1 e Leopard 1 A5, as quais são a base da tropa 

blindada brasileira da atualidade, e já presta apoio logístico a estas viaturas (Vtr) do EB 

por meio de instalações próprias sediadas em Santa Maria. 

Desta forma, o Sistema Gepard passa a integrar o Sistema Operacional DA Ae 

para emprego na faixa de Baixa Altura (até 3000 m de teto de emprego), realizando a 

DA Ae da Força Terrestre e de estruturas estratégicas terrestres brasileiras e áreas 

sensíveis, cuja ameaça inclui, entre outros tipos de vetores, as aeronaves de ataque ao 

solo, caças-bombardeiros, helicópteros, veículos aéreos não tripulados (VANT), mísseis 

balísticos e de cruzeiro, foguetes e morteiros. 
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4. CARACTERÍSTICAS DA VBC DA Ae GEPARD 1 A2 

 

Para que se possa estudar a Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada (Bia 

AAAe AP), e mais especificamente o seu remuniciamento (Remn), faz-se necessário 

primeiramente o estudo da Viatura Blindada de Combate Defesa Antiaérea               

(VBC DA Ae) Gepard 1 A2 em si. Assim sendo, neste capítulo serão expostas algumas 

informações relevantes acerca das características técnicas e de emprego do referido 

material, com a finalidade de proporcionar mais aprofundado conhecimento da viatura 

em questão.  

 

4.1 História do Sistema Gepard 

 

De acordo com FRAGA e FAN (2013), a VBC DA Ae Gepard surgiu como uma 

das variantes projetadas sobre a plataforma do carro de combate Leopard, que foi 

produzido nos anos 60 e 70 pela indústria bélica alemã. 

À época da formulação dos Requisitos Operacionais Básicos (ROB) pelo 

Exército Alemão, nos anos 60, duas empresas apresentaram propostas para participarem 

do certame: a Oerlikon Contraves (atual Rheinmetall Air Defense) e a própria 

Rheinmetall, tendo sido escolhida, em 1973, a versão da primeira empresa, com a 

adoção do radar Siemens MPDR12. (FRAGA et FAN, 2013). 

A versão escolhida foi o Gepard equipada com dois canhões Oerlikon 35mm 

KDA (semelhantes aos empregados nos canhões AAe 35mm Oerlikon Contraves 

empregados pelo EB). Cada canhão possui capacidade de 320 tiros no modo de tiro 

antiaéreo e 20 tiros no modo de tiro de superfície. O engajamento do alvo ocorre entre 

3000m e 5000m, com rajadas de 20 a 40 tiros. (FRAGA et FAN, 2013). 

Os países que passaram a adotar o Gepard foram a Alemanha (com 423 carros), 

a Holanda (com 100 carros dotados do radar da Hollandsee Signalapparaten, atual 

Thales) e a Bélgica, com 55 carros idênticos aos alemães. Posteriormente, em 1999, a 

Romênia adquiriu viaturas excedentes do Exército Alemão. (FRAGA et FAN, 2013). 

Ainda de acordo com os autores acima, as principais requisitos e características 

levantados nos ROB, e atendidos pelo Gepard, são as seguintes: 

- Alto nível de proteção blindada; 

- Alta mobilidade; 
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- Autônomo (dependente de apoio logístico somente para combustível e 

munição); 

- Busca independente e sensores de rastreamento; 

- Proteção QBN para a tripulação; e 

- Capacidade de operar em ambiente de interferências eletrônicas. 

Seu principal objetivo na época de seu desenvolvimento era a defesa antiaérea 

contra a aviação tática soviética, e principalmente contra os helicópteros de ataque 

equipados com mísseis como o Mi-24 Hind. 

Após a assinatura do primeiro contrato de produção, foram produzidos pela atual 

KMW 122 Gepard, e em 1980 a produção foi encerrada para todos os clientes. Em 

1996, o Exército Alemão contratou a empresa fabricante para aperfeiçoamentos na 

primeira versão da viatura, tendo surgido a versão A2. (FRAGA et FAN, 2013). 

 

4.2 Modernização e descontinuação do Gepard na Europa 

  

 O Gepard sofreu vários ajustes no final dos anos 90 e início de 2000, os quais 

culminaram com um relevante programa de modernização e extensão da vida útil do 

material, lançado pelos exércitos alemão e holandês, a fim de atualizar grande parte dos 

sistemas até então em funcionamento. 

De acordo com Straube (2012), alguns exemplos de alterações introduzidas no 

sistema são a substituição do antigo sistema de direção de tiro analógico por um digital, 

bem como melhorias nos sensores de velocidade inicial do projétil, a fim de se 

adaptarem ao emprego do material novos tipos de munição. Foi feita também a 

integração dos Gepard ao sistema de comando e controle de DA Ae. 

 A introdução do sistema de direção de tiro digital possibilitou ao sistema Gepard 

fazer frente às novas tecnologias empregadas pelas ameaças aéreas. Estas novas 

tecnologias resultam em novas capacidades das aeronaves e procedimentos de ataque, 

os quais puderam ser atualizados apenas mediante atualização de software. (STRAUBE, 

2012). 

 As frequências empregadas nos radares do Gepard também representam 

significativa potencialidade, pois em virtude delas os radares possuem a capacidade de 

realizar, com eficácia, a detecção e o acompanhamento de alvos aéreos voando 

próximos ao solo ou mesmo abaixo da copa das árvores (sendo este procedimento muito 



22 

 

empregado por helicópteros de ataque), visto que o radar consegue detectar rotores 

destas ameaças aéreas ocultos atrás de folhagens de árvores. (STRAUBE, 2012). 

 A despeito de estes programas terem permitido, como pôde ser afiançado acima, 

manter o sistema Gepard no estado da arte, evoluções na doutrina dos usuários do 

sistema, a partir do fim da guerra fria, implicaram na retirada de circulação do mesmo. 

 A Bélgica foi o primeiro país a fazê-lo, visto que, no âmbito dos países 

integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), as missões de 

defesa antiaérea de curto alcance, baseadas em solo, para proteção de tropas 

mecanizadas foram assumidas por outros parceiros, eliminando a necessidade do 

emprego do Gepard por um país que, por possuir pequenos meios mecanizados, 

operaria conjuntamente com os demais parceiros da OTAN. (STRAUBE, 2012) 

 A Holanda decidiu pela descontinuação do sistema por meio de medidas 

destinadas a significativa redução de VBC (as quais foram posteriormente extintas), o 

que culminou com a conclusão de que o Gepard não mais seria necessário em um futuro 

cenário de operações. (STRAUBE, 2012). 

 Por fim, os alemães também fizeram considerável corte do número de carros de 

combate e, consequentemente, dos sistemas de DA Ae destes meios. Assim como os 

holandeses, os germânicos adotaram a doutrina de evitar atuar em missões cuja 

superioridade aérea não seja garantida pelas forças conjuntas (papel geralmente ocupado 

pelos EUA e pelos britânicos), sendo esta, mais uma razão para a descontinuação do 

Gepard em seu país natal. (STRAUBE, 2012). 

 Cabe ressaltar que este país havia feito um planejamento para manter o Gepard 

em funcionamento até 2025, com a aquisição de estoque de sobressalentes até esta data. 

Além disso, os exércitos dotados do Gepard investiram cifras consideráveis para manter 

o software atualizado e incorporar novas ameaças resultantes das novas características 

das aeronaves de ataque, visando sempre manter o sistema compatível com o que de 

mais moderno houvesse a ser combatido. 

 

4.3 Características Técnicas 

 

 De acordo com a minuta do Manual de Ensino EB60-ME-23.016 (Operação do 

Sistema Gepard), a VBC DA Ae Gepard 1 A2 é capaz de proporcionar muito boa 

combinação entre mobilidade, proteção blindada, defesa antiaérea e situação aérea local 
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de defesa aeroespacial, sendo capaz de, por seus próprios meios, detectar, acompanhar e 

destruir uma incursão inimiga. 

 Rodrigues (2013), ao postular sobre a VBC DA Ae, explicita que esta, por ter 

seu projeto baseado na VBC Leopard 1, é montada sobre um chassi muito semelhante 

ao desta Vtr, e inclui a unidade de acionamento completa com um motor 10 cilindros, 

com dois carregadores mecânicos. 

 As dimensões da viatura são as seguintes: 7,68m de comprimento (com a torre 

travada); 3,21m de altura (com a antena do radar de busca rebatida) e 3,29m de largura. 

Seu peso gira em torno de 47 ton. O Gepard é capaz de transpor cursos d’água com até 

75cm de profundidade sem preparação e 2,25m com preparação. A guarnição da viatura 

é composta de um comandante (sargento), um atirador (cabo ou soldado) e um 

motorista (soldado), sendo que o atirador deve estar apto a desempenhar todas as 

funções do comandante, bem como toda a guarnição deve estar apta a conduzir o carro. 

(EsACosAAe, 2014, pág. 1-4). 

   

Fig. 1 – Dimensões do Gepard 1 A2 (EsACosAAe, 2014, pág. 1-13) 
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Fig. 2 – Altura do Gepard 1 A2 (EsACosAAe, 2014, pág. 1-13) 

 

O motor principal desenvolve até 850 HP, e possui autonomia de 550km com 

uma velocidade máxima de 65km/h, sendo alimentado por um tanque de combustível de 

985 litros e percorre 600m por litro de combustível (FRAGA et FAN, 2013). Para a 

movimentação da torre, o Gepard conta com um motor auxiliar para fornecimento de 

energia, o qual compartilha o mesmo tanque de combustível do motor principal. Ele 

consome, dependendo do modo de funcionamento, entre 10 e 20l de óleo diesel por 

hora. (RODRIGUES, 2013). 

A torre da viatura possui um radar de busca e um radar de tiro (componentes do 

sistema de direção de tiro da VBC) e de dois canhões 35mm Oerlikon intercambiáveis. 

Possui também um sistema de identificação o amigo-inimigo (conhecido como IFF – 

identification friend or foe), o qual se encontra em adaptação aos códigos utilizados no 

Brasil. 

O radar de busca (RB) tem alcance horizontal de 15750m e 3000m de alcance 

vertical, e é capaz de acompanhar ilimitada quantidade de vetores aéreos que estejam 

dentro de seu raio de cobertura. Opera na banda S, entre 2,3 e 2,49 GHz. (EsACosAAe, 

2014, pág. 1-5). 

 Já o radar de tiro possui alcance de 300 a 15000m, com velocidade de 

acompanhamento de 0 a 475 m/s, o que permite traquear desde alvos que estejam 

voando sem deslocamento horizontal (helicópteros) até aeronaves que voem a até 1,4 

mach. Opera na banda k entre 15,5 e 17,5 GH (EsACosAAe, 2014, pág. 1-5). Com estas 
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capacidades, o radar de tiro fornece ao computador os dados de distância, azimute e 

altura dos alvos, de forma a garantir o preciso engajamento do alvo (RODRIGUES, 

2013). 

Além dos radares descritos acima, o sistema pode operar em ambiente de 

interferência eletrônica por meio de mecanismo óptico, acionando-se os pedais de 

acompanhamento óptico ou do apontador óptico auxiliar, cuja função é realizar a busca 

do espaço aéreo que não esteja sendo ou não possa ser visualizado pelos radares. 

(RODRIGUES, 2013). O sistema pode se valer também da pontaria por meio de laser, o 

qual possui alcance de 320m a até 5117,5m. (EsACosAAe, 2014, pág. 1-5). 

 No Gepard, as funções de atirador e de Chefe de Peça podem se confundir, na 

medida em que, enquanto um atira o outro faz a varredura do espaço aéreo. (FRAGA et 

FAN, 2013). 

 No que tange aos canhões, estes possuem cadência de tiro teórica de               

550 tiros/minuto por arma. São capazes de engajar alvos a uma distância máxima de 

5km, e possuem peças e componentes muito similares aos canhões Oerlikon 35mm já 

empregados no EB (RODRIGUES, 2013). 

 A VBC Gepard pode ser empregada tanto em missões antiaéreas quanto em 

missões de superfície, em qualquer terreno, condição meteorológica e em ambiente de 

guerra eletrônica (GE). Normalmente, cada VBC DA Ae Gepard 1 A2 irá receber do 

seu respectivo Comando de Operações Antiaéreas (COAAe) a designação de duas 

incursões (RODRIGUES, 2013). 

 A se ressaltar como deficiência, o sistema não é munido de aparelhos de visão 

noturna, resumindo o emprego do material neste período ao acompanhamento 

automático, ou seja, o realizado pelos seus radares. (RODRIGUES, 2013) 

 O material é totalmente digital, facilitando o acionamento por parte dos COAAe 

que o enquadrem, trazendo velocidade e dinamismo, e reduzindo o tempo de reação do 

sistema (RODRIGUES, 2013). 

 

4.4 Munição 

 

 Para fazer frente às ameaças aéreas, o automatismo do canhão telecomandado 

pelos seus radares de busca e de tiro e com elevada cadência de tiro deve estar aliado ao 

emprego de um tipo de munição apropriada (EsACosAAe, 2014, pág. 8-1) Desta forma, 

o estudo da munição empregada pela VBC DA Ae Gepard 1 A2 revela-se muito 
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importante, também pelo fato de ser o suprimento alvo da cadeia logística ora em 

estudo. Para isto, serão estudadas sucintamente as principais munições empregadas pelo 

sistema, utilizando para isto as informações contidas na minuta do Manual Escolar 

EB60-ME-23.016 – Operação do Sistema Gepard, da Escola de Artilharia de Costa e 

Antiaérea. 

 A VBC DA Ae utiliza a munição 35x228mm (calibre e tamanho), padrão 

OTAN. O Exército Brasileiro adquiriu as munições junto ao Exército Alemão.  

 

Fig. 3 –Partes da munição auto explosiva (EsACosAAe, 2014, pág. 8-1) 

 

Os tipos de munição adquiridos são os seguintes: 

1) Munição de Manejo (modelos DM 10, DM 20 e DM 30): utilizada para 

instrução de carregar/descarregar e teste de funções. Possui 387mm de 

comprimento do tiro, e peso entre 1492 e 1600g. 

2) Munição de Exercício (modelo DM 28): é utilizada em tiro intermitente ou 

em rajada, possuindo partículas de alumínio prensada para obter o peso ideal. 

Possui 387mm de comprimento de tiro e 1500g de peso. 

3) Munição Auto Explosiva (modelo DM 21): serve para combate de alvos 

aéreos, terrestres e marítimos com blindagem leve. Possui espoleta de 

impacto. Seu comprimento de tiro é de 387mm e seu peso é de 1560g 

4) Munição Anticarro (modelo DM 33): serve para combater alvos terrestres e 

aéreos levemente blindados. Não possui explosivo, e sua ação se dá pelo 

estilhaçamento do projetil ao atingir o alvo. Possui 340mm de comprimento 

de tiro e 1440g de peso. 

 
1- Espoleta;  

2- Corpo da granada (projétil);  

3- Carga explosiva incendiária;  

4- Cinta de forçamento;  

5- Cinta de encaixe do elo;  

6- Estojo;  

7- Carga de projeção; e  

8- Estopilha.  
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Como pôde ser visto neste capítulo, a aquisição do Sistema Gepard trouxe ao 

Exército Brasileiro a possibilidade de dotar as Bia AAAe AP com material adequado 

para a realização da DA Ae das Brigadas Blindadas, estando este material no estado da 

arte. Entretanto, sua alta tecnologia traz consigo a necessidade de se manter adequada a 

manutenção, seja ela preditiva, preventiva ou corretiva. Além disso, pode-se verificar 

que o armamento que dota as VBC DA Ae Gepard 1 A2 (Can 35 mm Oerlikon) faz com 

que as Bia AAAe AP passem a ter alta demanda de suprimento classe V (munições) 

para cumprirem sua missão, fato que referenda a relevância do estudo proposto nesta 

pesquisa. 
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5. A DEFESA ANTIAÉREA NA ZONA DE COMBATE 

 

A fim prosseguir no estudo proposto, faz-se necessário agora verificar alguns 

conceitos atinentes às operações militares em geral, e à delimitação da Zona de 

Combate no Campo de Batalha. Na sequência, serão levantados também alguns 

conceitos relevantes sobre a defesa antiaérea realizada nesta porção do Teatro de 

Operações. 

 

5.1 Conceitos básicos de Operações Militares 

 

5.1.1 O Espaço de Batalha 

 

 De acordo com o Manual de Fundamentos EB20-MF-10.103 (Operações, 4.ed 

2014), a Batalha pode ser compreendida como “a série de combates, relacionados entre 

si, para alcançar o objetivo tático necessário à consecução de um objetivo operacional”. 

Assim sendo, ela nada mais é que o ato essencial do conflito armado, que surge como 

senso comum na análise de um leigo. Sua concepção é eminentemente de nível 

operacional, ou de Teatro de Operações, sendo sua condução e execução de nível tático 

e sua sustentação de natureza logística (BRASIL, 2014). 

 A batalha pode ocorrer tanto em terra quanto em mar ou no ar, em largura 

profundidade, altura, espectro eletromagnético e outras dimensões. Sendo assim, o 

Espaço de Batalha é “a dimensão física e virtual onde repercutem os combates” 

(BRASIL, 2014). No nosso estudo, será estudado somente o espaço de batalha terrestre. 

  

5.1.2 O Campo de Batalha 

 

 Na definição do manual supracitado, o Campo de Batalha é parte do Teatro de 

Operações / Área de Operações (TO/AOp), onde as operações militares ocorrem 

concomitantemente, visando derrotar o oponente e atingir os objetivos pretendidos. Sua 

designação é feita pelo próprio comandante encarregado de conduzir a batalha 

(BRASIL, 2014). 
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5.1.3 Áreas de responsabilidade dos Comandos Operacionais 

   

 As áreas de responsabilidades são o espaço geográfico atribuído a um Comando 

Operacional, no qual o comandante terá autoridade para a condução de operações 

militares (BRASIL, 2014). Podem ser de três tipos básicos: TO ou AOp, e Zona de 

Defesa. No escopo do nosso trabalho, nos são relevantes o TO e a AOp. 

 

5.1.4 Teatro de Operações e Área de Operações 

 

 O Teatro de Operações é “o espalho geográfico necessário à condução das 

operações militares, para o cumprimento de determinada missão, englobando o 

necessário apoio logístico” (BRASIL, 2014). Possui os limites estabelecidos durante o 

planejamento estratégico para fazer frente à ameaça a ser enfrentada. Já a Área de 

Operações nada mais é que o espaço geográfico delimitado para o mesmo fim, mas sem 

magnitude suficiente para se ativar um TO. 

 Ambos os espaços geográficos acima podem possuir, considerando a 

profundidade dos mesmos, duas zonas: a Zona de Combate e a Zona de Administração. 

Seus limites são definidos pelo comandante do TO, devendo levar em consideração o 

espaço suficiente para as manobras táticas e as operacionais, e também para a execução 

das atividades logísticas e de comando e controle (C²) 

 

Fig. 4 – Divisão do Teatro de Operações / Área de Operações (BRASIL, 2014, pág. 2-15) 
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5.1.5 Zona de Combate 

 

A Zona de Combate (ZC) “é a porção da área do comando operacional à frente 

dos limites de retaguarda das forças empregadas na condução das operações, (...) no 

interior dos quais os comandos podem influir diretamente na evolução das operações” 

(BRASIL, 2014). Desta forma, este espaço geográfico é o que se localiza mais à frente 

no campo de batalha, onde as operações que são o foco deste estudo são desenvolvidas. 

A ZC pode se estender até o território controlado pelo inimigo, podendo se 

subdividir em Zonas de Ação, as quais possuem seus limites de retaguarda delimitados 

o mais à frente possível, reduzindo as responsabilidades logísticas de seus comandantes 

(BRASIL, 2014).  

É na ZC que as forças militares realizarão as operações básicas e 

complementares que lhe correspondam, e nela estarão desdobrados os meios logísticos, 

meios de combate e apoio não alocados às forças táticas desdobradas (BRASIL, 2014). 

 

5.1.6 Operações Clássicas 

 

 As forças terrestres realizam, no curso de suas operações, uma combinação de 

tarefas ofensivas, defensivas, de pacificação e/ou de apoio a órgãos governamentais. Tal 

combinação visa aplicar o Poder Militar Terrestre como parte de uma ação unificada, 

buscando unidade de esforços para anular e derrotar o oponente em terra (BRASIL, 

2014). 

 No conceito mais atual da doutrina do EB, os elementos da Força Terrestre       

(F Ter) são empregados em quatro Operações Básicas: ofensivas, defensivas, de 

pacificação e de Apoio a órgãos governamentais. Estas são entendidas como “a ação 

coordenada de elementos da F Ter em uma fase da campanha militar para alcançar 

objetivos operacionais.” (BRASIL, 2014). De acordo com a situação, um tipo de 

operação prepondera sobre os demais, em conjunto com as demais tarefas e missões 

cumpridas simultaneamente, variando no espaço e no tempo. Por serem as operações 

ditas mais clássicas, e aquelas para as quais os meios blindados são mais vocacionados 

(visto que estes são mais afeitos ao dito combate convencional), as operações ofensivas 

e as defensivas são as que nos interessam no presente momento. 
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 Sucintamente, as operações ofensivas são:  

“operações terrestres agressivas nas quais predominam o movimento, 

a manobra e a iniciativa, com a finalidade de cerrar sobre o inimigo, 

concentrar um poder de combate superior, no local e momento 

decisivo, e aplica-lo para destruir suas forças por meio do fogo, do 

movimento e da ação de choque e, obtido sucesso, passar ao 

aproveitamento do êxito ou à perseguição” (BRASIL, 2014). 

 

 Os tipos de operações ofensivas, de acordo com o objetivo principal para o qual 

são concebidas, são narrados no EB20-MF-10.103 da seguinte forma: 

1) Marcha para o Combate: marcha tática na direção do inimigo, com a 

finalidade de obter ou restabelecer contato com o mesmo e/ou assegurar 

vantagens que facilitem operações futuras. 

2) Reconhecimento em Força: operação de objetivo limitado, com a finalidade 

de revelar, testar o dispositivo e o valor do inimigo 

3) Ataque: tem como finalidade derrotar, destruir e neutralizar o inimigo, 

podendo ser dividido em Ataque de Oportunidade (planejado com rapidez) e 

Ataque Coordenado (que emprega coordenadamente manobra e fogo para 

cerrar sobre as forças inimigas) 

4) Aproveitamento do Êxito: se segue a um ataque exitoso, e tem inicio 

normalmente quando a força inimiga se encontra em dificuldades para 

manter suas posições. 

5) Perseguição: destinada a cercar e destruir uma força inimiga que está em 

processo de desengajamento do combate ou tenta fugir. 

 Já as operações defensivas são: 

“operações terrestres realizadas, normalmente, sob condições 

adversas, como inferioridade de meios ou limitada liberdade de ação, 

em que se procura utilizar integralmente o terreno e as capacidades 

disponíveis para impedir, resistir ou destruir um ataque inimigo, 

infligindo-lhe o máximo de desgaste e desorganização, buscando criar 

condições favoráveis para a retomada da ofensiva” (BRASIL, 2014). 

 

As operações defensivas, de acordo com o EB20-MF-10.103, abrangem todas as 

ações que oferecem certo grau de resistência ao ataque inimigo, e são divididas em dois 

tipos: 

1) Defesa em Posição: nela, uma força procura contrapor-se à força inimiga 

atacante numa área organizada em largura e profundidade, e ocupada, total 

ou parcialmente, por todos os meios disponíveis, com a finalidade de 
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dificultar ou deter a progressão do atacante, aproveitar as oportunidades que 

surgirem para desorganizar, desgastar ou destruir a força inimiga e assegurar 

condições favoráveis para o desencadeamento de uma ação ofensiva. 

2) Movimento Retrógrado: qualquer movimento tático de uma F Ter para a 

retaguarda ou par longe do inimigo, seja forçado por este ou executado 

voluntariamente, como parte de um esquema de manobra na qual uma 

vantagem marcante possa ser obtida. Em quaisquer dos casos, é planejado 

pelo comandante do escalão imediatamente superior e é planejado com a 

devida antecedência. Caracteriza-se por planejamento centralizado e 

execução descentralizada. 

 

5.2 A Defesa Antiaérea 

 

5.2.1 A Batalha Aérea 

 

 O Manual C 44-1 – Emprego da Artilharia Antiaérea, cuja versão mais 

atualizada se encontra na 5ª edição (experimental), traz à baila conceitos relevantes ao 

nosso estudo. O primeiro deles é sobre a Batalha Aérea. 

 O emprego da ameaça aérea permite ao inimigo “o ataque a diversos alvos 

simultaneamente, empregando um número variável de aeronaves (Anv) e outros 

engenhos aeroespaciais, como satélites, mísseis, (...)” (BRASIL, 2011). Além disso, este 

vetor de combate permite a quem o utiliza agir com surpresa, exigindo de quem se 

defende um tempo de reação muito curto. Pode-se empregar variadas formas de táticas 

de ataque, com vários tipos de armamento (bombas, mísseis, foguetes etc). A ameaça 

aérea pode ser utilizada também em missões de inteligência, contra-inteligêcia e guerra 

eletrônica (GE) (BRASIL, 2011). 

 A batalha aérea é dividida em duas fases: na primeira, busca-se a superioridade 

aérea, ou seja, o domínio de uma Força Aérea sobre o poder aeroespacial oponente. Tal 

superioridade pode ser relativa em grau, local e duração. Neste momento da batalha 

aérea, “serão objetivos prioritários para a conquista e a manutenção da superioridade 

aérea o ataque a Anv, aeródromos, órgãos de C², controle e alerta, meios de Defesa 

Antiaérea e indústria aeronáutica.” (BRASIL, 2011, grifo nosso). 

Já a segunda fase visa, conquistada a superioridade aérea, empregar os meios 

aéreos para apoiar operações terrestres, executando particularmente missões de 
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reconhecimento armado, ataque e cobertura (BRASIL, 2011, grifo nosso). Conforme 

será visto mais à frente, estas são as principais missões a serem cumpridas pela ameaça 

aérea enfrentada pelo Gepard na ZC. 

 

5.2.2 Missão da Artilharia Antiaérea 

 

 Conforme BRASIL, a missão principal da artilharia antiaérea (AAAe) tem por 

finalidade impedir ou dificultar o reconhecimento aéreo inimigo, e impedir ou 

dificultar o ataque aéreo inimigo, a fim de, no TO, permitir a liberdade de manobra 

para elementos de combate, o livre exercício do comando e uma maior disponibilidade 

e eficiência das unidades de apoio ao combate e apoio logístico. 

 A AAAe pode receber missão antiaérea e missão de superfície. Esta (que é a 

missão secundária) se constitui da ação contra alvos terrestres ou navais, 

complementando outros meios de apoio de fogo de tiro tenso. (BRASIL, 2011). Já 

aquela (que é a missão principal da AAAe) “consiste em realizar a DA Ae de pontos 

sensíveis e tropas, estacionadas ou em movimento, contra vetores aeroespaciais hostis, 

impedindo ou dificultando seu ataque” (BRASIL, 2011). Conforme descrito no capítulo 

anterior, a VBC DA Ae Gepard 1 A2 tem a capacidade de atuar em ambas as missões. 

 Dentre as possibilidades e limitações da AAAe, o tópico que nos é mais 

relevante é a “exigência de atividades de suprimento e manutenção muito bem 

estruturadas, em virtude do elevado consumo de suprimentos classe III e V (Mun)." 

(BRASIL, 2011, grifo nosso). Tal limitação, mais uma vez, reforça a importância deste 

estudo. 

 

5.2.3 Escalões de Artilharia Antiaérea 

 

 A fim de facilitar seu emprego e a coordenação das atividades a realizar, a 

AAAe possui diversos escalões. São eles: a Força Terrestre de Defesa Aeroespacial 

(FTDA), a Brigada AAAe, o Agrupamento-Grupo AAAe, o Grupo AAAe, o 

Agrupamento-Bateria AAAe, a Bateria AAAe e a Seção (Sec) AAAe (BRASIL, 2011). 

Para este estudo, é relevante postular sobre a Bia AAAe e a Sec AAAe.  

 A Bateria de Artilharia Antiaérea é constituída de um Comando (Cmdo), uma 

Seção de Comando e uma Seção Logística, e de número variável de Seções AAAe, seja 

de canhão ou de míssil. Quando orgânica de uma Brigada de Infantaria (Inf) e de 
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Cavalaria (Cav), realizará a DA Ae de acordo com a missão tática recebida. Cada       

Bda Inf/Cav receberá uma Bia AAAe, que lhe será orgânica. (BRASIL, 2011). 

 Já a Seção de Artilharia Antiaérea constitui-se no menor escalão AAAe que, 

dependendo do material do qual é dotada, poderá realizar eficientemente uma DA Ae. 

(BRASIL, 2011). Será constituída de um Cmdo e de número variável de unidades de 

tiro (U Tir). Sua missão é a de realizar a DA Ae conforme determinado por sua Bia ou, 

se em reforço a elemento que não disponha de AAAe, realizar a DA Ae de acordo com 

a missão tática recebida. 

 No sistema antiaéreo Gepard 1 A2, a unidade de emprego, ou seja, a “menor 

fração que, dispondo de pessoal e material, tem condições de realizar, por tempo 

limitado, a missão tática atribuída à AAAe, face ao nível de adestramento atingido” 

(BRASIL, 2011) é a Seção, e a unidade de tiro, “menor fração de AAAe capaz de, com 

seu equipamento orgânico, detectar, identificar e atacar um vetor hostil” (BRASIL, 

2011) é uma VBC DA Ae Gepard 1 A2. 

 

Fig. 5 – Unidade de Tiro (EsACosAAe, 2014, pág. 1-6) 

 

5.2.4 Missões Táticas da AAAe no Teatro de Operações 

 

 Missões táticas servem para definir responsabilidades e relações de comando 

entre elemento apoiado e a AAAe (BRASIL, 2011), podendo ser padronizadas ou não 

padronizadas. Especificamente no caso das missões táticas padronizadas, elas permitem 

“uniformidade nas relações entre a AAAe e o elemento apoiado.” (BRASIL, 2011).  

No caso das Bia AAAe orgânicas de Bda Inf/Cav, as missões táticas mais 

comuns são as seguintes: 

1) Apoio Geral: A AAAe com esta missão tática proporciona a DA Ae ao 

elemento de manobra à qual é subordinada. Normalmente é atribuída às    
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Bia AAAe orgânicas das Bda Inf/Cav e à AAAe em reforço a algum 

elemento sem AAAe orgânica. 

2) Apoio Direto: Somente poderá ser atribuída a um elemento de AAAe para 

apoiar uma força que não possua AAAe orgânica ou em reforço. 

3) Reforço de Fogos: neste caso, a AAAe aumenta as possibilidades de DA Ae 

de outra. 

 

5.2.5 Tipos de Defesa Antiaérea 

 

 A depender das características e da mobilidade do elemento defendido, a AAAe 

pode estabelecer dois tipos de defesa antiaérea: a defesa estática e a defesa móvel 

 A defesa estática é realizada em um objetivo que seja fixo, como pontes, 

aeródromos, instalações fabris etc. Além disso, é realizada também em elementos que, 

embora sejam móveis, encontrem-se temporariamente estáticos, como posições de 

artilharia de campanha, elementos de manobra em zona de reunião etc. (BRASIL, 

2011). Embora receba este nome, o material AAAe desloca-se com frequência para 

posições de troca, a fim de dissimular os meios do inimigo aéreo. 

 A defesa móvel é aquela realizada acompanhando a tropa, quando em 

movimento. Nela, o dispositivo de defesa será móvel, e as U Tir marcham, 

normalmente, articuladas no elemento defendido (BRASIL, 2011). É realizada 

normalmente no TO, particularmente na ZC. 

UT AAAe AP

UT AAAe AP

 

 Fig. 6 – Defesa Móvel (BRASIL, 2011) 
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A defesa móvel é realizada por AAAe de baixa altura, sendo o elemento mais 

apropriado para realiza-la o material autopropulsado Sendo assim, verifica-se aqui o 

ganho que o EB adquiriu na compra do Gepard, na medida em que passou a contar com 

a capacidade de realizar a defesa móvel da Bda Bld em melhores condições. 

 

5.3 A Artilharia Antiaérea nas Operações Ofensivas 

 

 Ao se verificar o supra referido conceito de superioridade aérea, notamos que 

esta é relativa em grau, tempo e duração. Sendo assim, a arma aérea é flexível o 

suficiente para concentrar meios a fim de fazer frente e interferir em uma manobra 

mesmo quando está em inferioridade aérea. O comandante terrestre deve, pois, conhecer 

as possibilidades de seus meios antiaéreos, e preocupar-se constantemente com o 

inimigo aéreo. (BRASIL, 2011). 

 Na Marcha para o Combate, o inimigo aéreo poderá interferir realizando, dentre 

outras missões: reconhecimentos (Rec) aéreos, ataques e Rec armados. Com isso, as 

necessidades de defesa antiaérea (Nec DA Ae) serão, normalmente, pontos sensíveis ao 

longo do itinerário, forças de segurança (particularmente elementos em 1º escalão, na 

vanguarda) e o grosso, particularmente meios de apoio de fogo, apoio logístico e de C² 

(BRASIL, 2011). 

 No Rec em Força e no ataque coordenado, o inimigo aéreo buscará intervir com 

missões de cobertura, Rec Ae e com ataques. As Nec DA Ae principais dependerão da 

fase do ataque, a saber: (BRASIL, 2011): 

1) Para montagem do dispositivo de ataque: tropas em deslocamento para as 

posições de ataque, reservas (principalmente a Bld), instalações de apoio 

logístico e pontos sensíveis entre a zona de reunião e as posições de ataque 

2) No desembocar do ataque: tropas em 1º escalão, particularmente se forem 

Bld, meios de apoio de fogo, centros de C² e de comunicações, instalações 

logísticas, a reserva (particularmente a Bld) e pontos sensíveis essenciais 

ao seu deslocamento, e também as bases de operações da aviação da F Ter. 

3) Durante o ataque, até a conquista dos objetivos: basicamente as mesmas 

levantadas no desembocar do ataque, somando a estas as regiões de 

passagem conquistadas junto à linha de contato e o escalão de ataque, 

enquanto este consolida os objetivos e se reorganiza. 
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No aproveitamento do êxito e na perseguição, o inimigo aéreo buscará atuar com 

ataques aos elementos avançados da força e na neutralização ou destruição de pontos 

sensíveis, visando dificultar ou retardar o movimento da força atacante. Pode, ainda, 

atuar contra meios de apoio logístico desdobrados e de apoio ao combate à retaguarda 

do dispositivo de ataque. As Nec DA Ae serão, normalmente, elementos em 1º escalão 

(especialmente os Bld), pontos sensíveis e regiões de passagem ao longo dos eixos de 

progressão, a reserva, os meios de apoio de fogo e de apoio logístico, e as bases de 

operação da aviação da F Ter (BRASIL, 2011). 

 

5.4 A Artilharia Antiaérea nas Operações Defensivas 

 

 Neste tipo de operação clássica, o inimigo por vezes só poderá contar com os 

seus meios aéreos para impedir ou retardar a organização defensiva da F Ter, visto que 

esta organização é feita fora do alcance e do contato das armas terrestres convencionais. 

O oponente contará com grande campo de ação caso possua superioridade aérea, 

retardando a organização da posição defensiva dificultando a atuação da força de 

segurança ou até participando do combate na posição defensiva em conjunto com o 

inimigo terrestre (BRASIL, 2011). 

 Na defesa em posição, a ameaça aérea normalmente será empregada em missões 

de reconhecimento aéreo, ataque e cobertura. Desta forma, as Nec DA Ae se 

descortinam em duas fases, no caso de haver uma força de segurança à frente do 

dispositivo de defesa (BRASIL, 2011): 

1) Para as forças de segurança: a artilharia de campanha que acompanha estas 

forças, a reserva (principalmente a Bld), postos de comando e centros de 

comunicações, elementos de 1º escalão (particularmente quando Bld), 

pontos sensíveis e regiões de passagem nos itinerários de retraimento. 

2) Para as forças que se encontram na área de defesa avançada: pontos sensíveis 

nas regiões de passagem imediatamente à frente da referida área, que serão 

importantes para acolher as forças de segurança; artilharia de campanha 

destinada ao apoio de fogo para este acolhimento; e o preparo da posição. 

3) Após o inimigo abordar a posição defensiva: postos de comando e centros de 

comunicação, artilharia de campanha, reservas estacionadas ou em 

deslocamento, instalações de apoio logístico e bases de operação da aviação 

da força terrestre. 
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Já nos movimentos retrógrados, o inimigo buscará intervir por meio de 

reconhecimento, cobertura e ataque. Nesta situação, as necessidades serão as mesmas 

levantadas para a defesa (até o acolhimento dos elementos de contato com o inimigo) e 

para as posições defensivas (nas posições de retardamento). Em geral, estas Nec DA Ae 

serão: artilharia de campanha, reservas blindadas e meios logísticos. 

Com este breve estudo da Defesa Antiaérea na Zona de Combate, fica 

evidenciado que os meios blindados são alvos prioritários do inimigo aéreo em todos os 

tipos de operações, sejam elas ofensivas ou defensivas, o que exige que os meios 

blindados estejam quase sempre incluídos nas Nec DA Ae das operações. Tal fato 

corrobora a relevância da aquisição do Sistema Gepard junto ao Exército Alemão e o 

estudo do emprego das Bia AAAe AP. 
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6. A DEFESA ANTIAÉREA DA BRIGADA BLINDADA 

 

Na sequência do estudo da Bia AAAe AP e seu remuniciamento, serão descritos 

os fundamentos da Brigada Blindada, sua composição e suas necessidades de Defesa 

Antiaérea, bem como o elemento responsável por executar esta defesa. 

 

6.1 A Brigada Blindada 

 

 O Exército Brasileiro possui, em sua constituição, duas brigadas blindadas: a    

6ª Brigada de Infantaria Blindada (6ª Bda Inf Bld), cujo Quartel-General (QG) localiza-

se em Santa Maria – RS, e a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada (5ª Bld C Bld), com sede 

em de Ponta Grossa- PR. 

Mudanças recentes na organização destas fizeram com que elas se tornassem 

quaternárias (RODRIGUES, 2013), ou seja, passaram a contar com 4 unidades de 

manobra: dois Regimentos de Carros de Combate (RCC) e dois Batalhões de Infantaria 

Blindados (BIB), cada uma. Desta forma, ambas passaram a ter a mesma constituição 

geral. 

Tal fato permite que a continuação do estudo baseie-se apenas no manual de 

campanha do EB C 2-1 (Emprego da Cavalaria), em sua segunda edição (1999), que 

versa sobre a Brigada de Cavalaria Blindada. O manual de campanha do EB C 7-30 

(Brigadas de Infantaria) também trata do assunto, mas por sua edição ser de 1994, não 

traz em seu bojo as mudanças recentes implementadas na doutrina, não sendo, portanto, 

utilizado como base para este estudo. 

De acordo com o C 2-1, a Bda C Bld constitui-se em uma força altamente móvel 

que é organizada, equipada e instruída para o cumprimento de missões de caráter 

ofensivo, caracterizadas pela predominância das ações de com bate embarcado, seja em 

operações ofensivas seja em defensivas, combatendo, normalmente, sob a forma de 

Força-Tarefa (FT), podendo, ainda, rapidamente concentrar-se ou dispersar-se no campo 

de batalha, o que a torna um elemento chave na decisão do combate na Zona de 

Combate. 

Conforme visto, esta brigada normalmente organiza seus elementos em FT. As 

Forças-Tarefas Blindadas, de acordo com o manual de campanha C 17-20, de título 

homônimo, são frações normalmente de valor unidade, com o intuito de se organizarem, 

adestrarem e equiparem para a destruição de forças inimigas, seja no combate 
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embarcado ou desembarcado. Seu poder de combate “repousa no emprego combinado 

dos carros de combate e dos fuzileiros blindados.” (BRASIL, 2002). Tal combinação 

Carro de Combate (CC) – Fuzileiro Blindado (Fuz Bld) deve ter apoio de engenharia de 

combate blindada, artilharia de campanha e artilharia antiaérea, morteiros pesados e 

aeronaves do Exército ou da Força Aérea. As FT Bld, por suas características,   

atuam em grande raio de ação, deslocando-se em alta velocidade em 

estradas e campos, além de ter capacidade de transpor obstáculos, 

mesmo os curso d’água não vadeáveis, bem como têm a possibilidade 

de, rapidamente, adotar nova organização para o combate, mudando o 

dispositivo e a direção tática de atuação. (RODRIGUES, 2013). 

 

As principais características da brigada C Bld são: mobilidade, potência de fogo, 

proteção blindada, ação de choque, flexibilidade, e sistema de comunicações amplo e 

flexível. 

As missões da Bda C Bld, de acordo com Souza Júnior (2010), são: 

1) Conduzir operações terrestres altamente móveis, particularmente as de 

natureza ofensiva, caracterizadas pela predominância do combate 

embarcado. 

2) Cerrar sobre o inimigo para destruí-lo ou captura-lo, utilizando o fogo, a 

manobra e o combate aproximado. 

3)  Manter o terreno repelindo o assalto inimigo pelo fogo, combate 

aproximado e contra-ataque. 

A Bda C Bld é organizada conforme a figura abaixo: 

Fig. 6 – Brigada de Cavalaria Blindada (SOUSA JÚNIOR, 2010) 
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Tal Organização se dá conforme segue abaixo: (SOUSA JÚNIOR, 2010, grifo 

nosso): 

- 02 Regimentos de Carros de Combate 

- 02 Batalhões de Infantaria Blindados 

- 01 Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado 

- 01 Batalhão de Engenharia de Combate Blindado 

- 01 Batalhão Logístico 

- 01 Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada 

- 01 Companhia de Comunicações Blindada 

- 01 Pelotão de Polícia do Exército 

 

6.2 A Defesa Antiaérea da Brigada Blindada 

 

A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, no escopo do anteprojeto das 

Instruções Provisórias (IP) 17-30 – Brigadas Blindadas, narra as características da 

defesa antiaérea a ser realizada nas Bda Bld. 

Inicialmente, convém frisar a importância e a atenção que este assunto deve 

receber dos integrantes de forças blindadas. Estas são de difícil recuperabilidade, grande 

importância para o combate, posto seu poder de desequilíbrio; portanto, os alvos Bld 

são muito recompensadores para o inimigo aéreo, sejam desdobrados no terreno ou em 

Zonas de Reunião (Z Reu). Rodrigues (2013) diz que a vulnerabilidade às incursões 

aéreas é uma limitação das Bda Bld, em especial as incursões de helicópteros de ataque. 

Ratifica-se aqui, novamente, a relevância do estudo da DA Ae da Bda Bld.  

O helicóptero de ataque passou a ser, conforme o anteprojeto das IP 17-30, o 

principal vetor aéreo hostil contra as forças blindadas. Aeronaves de asa fixa de 

emprego aerotático também serão ameaças, em especial nos deslocamentos ao longo de 

estradas, podendo atacar com mísseis, bombas inteligentes e foguetes. Os helicópteros 

estarão presentes em toda a profundidade da ZC, sendo a primeira e mais evidente até a 

faixa do limite de retaguarda da Divisão de Exército. 

Conforme a regra no emprego da AAAe, as necessidades de DA Ae no âmbito 

de uma Bda Bld são inúmeras, visto que as próprias unidades e FT são, por si só, alvos 

compensadores para o inimigo aéreo. Isto leva ao fato de as necessidades serem sempre 

superiores à disponibilidade de meios, surgindo a obrigação de se priorizar os elementos 

e instalações a defender. 
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No planejamento da DA Ae desta grande unidade (GU), o Cmt Bda é 

assessorado pelo Cmt da Bia AAAe AP, com vistas a estabelecer as prioridades de 

defesa antiaérea e atribuir missões táticas aos elementos de AAAe disponíveis. 

Normalmente as seções serão distribuídas mediante atribuição de meios em uma missão 

tática de Apoio Geral da Bia à Bda, mas poderão inclusive integrar as FT. 

O emprego das Sec AAAe deverá buscar sempre a manutenção dos laços táticos 

entre os Cmt Sec e os Cmt das organizações militares (OM) ou FT apoiados; desta 

forma, é conveniente que determinada seção seja empregada sempre com determinada 

OM subordinada, em especial as peças de manobra. 

Em operações, as prioridades de DA Ae e as missões táticas variarão, exigindo 

constante reorganização para o combate. Em operações de movimento (mais 

descentralizadas), pontos de passagem e trechos mais sujeitos à ação da ameaça aérea 

recebem maior prioridade, ao passo que em operações mais centralizadas a artilharia de 

campanha e instalações fixas requerem maior atenção. 

 l 

6.3 A Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada 

 

 De acordo com Rodrigues (2013), a AAAe orgânica da Bda Bld se adequou à 

nova estrutura quaternária desta. Tal fato se deu com a aquisição da                          

VBC DA Ae Gepard 1 A2 para compor 4 (quatro) Sec AAAe por Bia. 

 Além da adequação à estrutura quaternária, a Bia AAAe AP pôde se adequar à 

sua missão graças à chegada do sistema Gepard pois passou a contar com mobilidade 

compatível com o elemento apoiado. 

 Convém citar que a Bia AAAe AP é a dosagem adequada para realizar a DA Ae 

de uma GU. Suas quatro Sec AAAe “são capazes de defender elementos de manobra 

valor unidade e instalações cujas dimensões sejam compatíveis com a área defendida 

por essas seções, de acordo com os dados médios de planejamento” (RODRIGUES, 

2013).  

 

 

 
 
 
 
 
 



43 

 

7. O APOIO LOGÍSTICO NA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 

Após serem abordados os assuntos relevantes para este estudo referentes à   

VBC DA Ae Gepard 1 A2 e às Brigadas Blindadas, serão abordadas agora algumas 

explicações sobre a maneira que o Apoio Logístico ocorre na Artilharia Antiaérea, de 

acordo com o previsto na doutrina vigente. 

 

7.1 O Sistema Logístico da Artilharia Antiaérea 

  

 Dadas as características e peculiaridades do emprego da AAAe, bem como o uso 

cada vez maior de equipamentos sofisticados em suas estruturas, como radares, mísseis 

e canhões, a Artilharia Antiaérea tem a demanda cada vez maior de suprimentos e 

manutenção em geral, altamente especializados. (BRASIL, 2011) 

Sendo assim, faz-se necessário incorporar à estrutura de qualquer elemento de 

AAAe um eficaz Sistema Logístico. Com ele, pode-se permanecer contínua e 

diuturnamente em operação, sem perder eficiência no combate. (BRASIL, 2011) 

Este Sistema Logístico, alicerçado ou fazendo parte da Função de Combate 

Logística, deve estar capacitado a executar todas as atividades logísticas que lhe forem 

pertinentes, com especial atenção para os suprimentos classe I (subsistência),               

III (combustíveis, óleos e lubrificantes) e V (armamento e munição), bem como a eficaz 

manutenção especializada do armamento AAe, dos sistemas de controle e alerta e dos 

equipamentos diretores de tiro. (BRASIL, 2011). 

Ainda acerca do Sistema Logístico, a minuta do Manual Escolar                  

EB60-ME-23.026 (O Apoio Logístico na Artilharia Antiaérea) alerta que o planejador 

da logística antiaérea deverá estar em condições de, a partir da concepção doutrinária 

prevista, dar respostas eficientes e eficazes para cada situação nova apresentada. Tal 

afirmação certamente se faz verdadeira para analisar-se a logística do Sistema Gepard, 

em especial no que tange à sua munição. 

Por fim, o Sistema Logístico da AAAe deve estar consoante com o previsto na 

moderna doutrina do Exército Brasileiro, a qual traz à baila que os desafios do combate 

contemporâneo impõem. Dentre eles, pode-se citar:  

... o desafio de conceber uma logística que seja capaz de ajustar-se à 

multiplicidade de situações de emprego, com suas nuances e 

especificades. Essa ‘logística na medida certa’ deve ser capaz de 

prever e prover o apoio em materiais e serviços necessários para 
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assegurar a essa força liberdade de ação, amplitude do alcance 

operativo e capacidade de durar na ação. (BRASIL, 2014) 

 

7.2 Grupo funcional suprimento 

 

 A Logística é um dos elementos do poder de combate, sendo considerada uma 

Função de Combate, e tem seus fundamentos elencados no manual EB20-MC-10.204 

(Logística, 3.ed, 2014). Como Função de Combate, deve sempre observar os princípios 

elencados para si pela Doutrina Militar Terrestre: Antecipação, Integração, Resiliência, 

Responsividade e Visibilidade (BRASIL, 2014, pág 2-1) 

Esta Função de Combate engloba três Áreas funcionais básicas: material, pessoal 

e saúde. Trataremos apenas da área funcional material, que se encontra no escopo deste 

trabalho.  

“O apoio de material consiste no planejamento e na execução das atividades 

relacionadas: à previsão, provisão e manutenção de materiais às forças apoiadas.” 

(BRASIL, 2014, pág 3-1). A sua execução é garantida por meio de informações 

logísticas que devem estar disponíveis em tempo real, com emprego de tecnologias de 

comunicações. O apoio de material engloba, dentre outros, o grupo funcional 

suprimento. 

Este Grupo Funcional se refere “ao conjunto de atividades que trata da previsão 

e provisão de todas as classes de material e peças de reparação usadas nos equipamentos 

necessários ao apoio logístico à F Ter, priorizando, sempre que possível, a cadeia de 

suprimento baseada na distribuição” (BRASIL, 2014, pág 3-1). 

 

7.3 Fundamentos da Logística na Artilharia Antiaérea 

 

 A AAAe, por sua característica de ser empregada desde o início dos conflitos, 

deve estar com sua estrutura logística da AAAe “em condições de evoluir rapidamente 

de uma situação de paz (...) para uma situação de guerra ou conflito armado” 

(EsACosAAe, 2014, pág K-1).  

 Para que tal necessidade seja atendida, a “organização do apoio logístico deve 

ser flexível, adaptável, modular, elástica e sustentável. Essas características refletem-se 

nos materiais de AAAe a serem empregados, bem como no planejamento de seu 

emprego” (EsACosAAe, 2014, pág K-1). 
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 No que tange ao suprimento, a AAAe deve ter especial atenção à manutenção do 

fluxo logístico deste grupo funcional, principalmente dos materiais específicos de 

AAAe, como por exemplo a munição. Para tal, a cadeia de suprimento deve estar bem 

estruturada, antecipando-se às demandas ou postergando a entrega de itens até o 

momento em que serão de fatos empregados. Além desta atenção a ser dada, a cadeia de 

suprimento deve também suportar as diversas variações impostas pelas operações 

(EsACosAAe, 2014, pág K-2). 

  

7.4 Estrutura de Apoio Logístico na Artilharia Antiaérea 

 

 De acordo com a minuta do Manual Escolar EB60-ME-23.026, todos os escalões 

de AAAe, à exceção da Sec Log, possuem estruturas de apoio logístico, as quais são 

responsáveis pela quase totalidade das atividades logísticas que garantem o apoio 

necessário aos órgãos, instalações e pessoal de sua referida organização militar (OM) de 

AAAe. (EsACosAAe, 2014, pág K-6). 

 Além da estrutura de apoio logístico orgânico, há ainda o apoio prestado pelo 

Batalhão de Manutenção e Suprimento de Artilharia Antiaérea (B Mnt Sup AAAe), que 

é uma OM da Bda AAAe, sendo sua missão principal prestar o apoio logístico 

específico de AAAe para todas as OM orgânicas da Bda AAAe, ou ainda às OM que se 

encontrem dentro da área de atuação desta GU, desdobrando para tal uma base logística 

(EsACosAAe, 2014, pág K-6). Com isso, podemos verificar que o apoio em Mnt e    

Sup AAAe para a Bia AAAe AP na ZC será prestado pelo B Mnt Sup AAAe orgânico 

da Bda alocada nesta ZC. 

 Para executar o apoio em epígrafe às Bia AAAe orgânicas de Bda Inf/Cav, o     

B Mnt Sup AAAe pode se vale do emprego de Destacamentos Logísticos (Dst Log). Tal 

recurso se mostra particularmente útil no apoio a ser prestado à Bia AAAe AP pois esta 

normalmente estará atuando nas áreas mais avançadas da ZC, afastada pois da Base 

Logística de Brigada (BLB) desdobrada pelo B Mnt Sup AAAe da Bda AAAe. Tais 

estruturas são estruturas flexíveis, modulares e adaptadas às Nec Log do elemento 

apoiado, sendo constituído por elementos do B Mnt Sup AAAe que reforçarão as BLB, 

as quais são definidas pelo manual de campanha EB20-MC-10.204 (Logística) como 

“áreas onde serão desdobrados os meios orgânicos de logística e outros recursos 

específicos necessários ao apoio de uma GU” (BRASIL, 2014, pág 7-11). 
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 As Bia AAAe (incluindo a AP) possuem uma Seção Logística (Sec Log), a qual 

executa o apoio logístico nível SU. Para executar as atividades de remuniciamento, a 

Sec Log empregará sua turma de remuniciamento (Tu Remn) (EsACosAAe, 2014, 

pág K-7, grifo nosso). 

 Já as Sec AAAe não terão, de acordo com a doutrina supra referida, estrutura 

específica para a execução do apoio logístico. Assim sendo, não instalarão ou operarão 

área de trens (AT), ficando os meios logísticos necessários para as atividades 

desenvolvidas pelas Sec AAAe reunidas no Posto de Comando (PC) do Cmt, ou nas 

próprias frações. Se atuar isoladamente, poderão ser reforçadas com meios 

logísticos e pessoal da Bia AAAe da qual é orgânica. (EsACOsAAe, 2014, pág K-8, 

grifo nosso). 

  

7.5 Planejamento e Execução do Apoio Logístico na Artilharia Antiaérea 

 

7.5.1 Planejamento do Apoio Logístico 

 

 O planejamento logístico é parte indissociável do planejamento operacional, que 

exige dos Cmt e EM das OM AAAe decisões oportunas e eficazes às demandas 

surgidas, mediante processo contínuo e metodologicamente organizado. O diagnóstico 

da situação enfrentada levará o Cmt a incluir as Nec Log para apoiar as operações e 

contribuir para a execução da missão a ser cumprida (BRASIL, 2014, pág 8-1) 

 Para ser executado, o planejamento logístico possui algumas premissas, a saber: 

(BRASIL, 2014, pág 8-1, grifo nosso) 

1) A logística não é um fim em si mesma. 

2) Não há uma solução única para o apoio logístico. 

3) O apoio logístico deve ser capaz de apresentar pronta resposta às alterações 

ou variações da demanda do elemento apoiado, mantendo a capacidade do 

referido apoio. 

4) A logística é fator determinante na escolha da linha de ação tática. 

Isto posto, convém frisar que a responsabilidade pelo planejamento e condução 

das atividades de apoio logístico para os meios que executam a DA Ae é, na               

Bia AAAe AP, de seu Cmt, sendo assessorado e auxiliado por seu Oficial Logístico   

(S-4), que é o comandante da Sec Log, a qual executará as atividades de Ap Log na    

Bia AAAe AP. (EsACosAAe, 2014, pág K-17) 
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7.5.2 Execução do Apoio Logístico 

 

A forma de apoio logístico mais usual a ser empregada pelo B Mnt Sup AAe 

será o apoio geral. Entretanto, dadas as características já narradas da Bda Bld, a Bia 

AAAe AP atuará isolada e, pois, necessitará de apoio logístico complementar. Assim 

sendo, emprega-se o apoio direto. (EsACosAAe, 2014, pág K-17) 

Normalmente, o fluxo logístico será do escalão que apoia para o escalão 

apoiado, porém situações excepcionais poderão demandar atividades expeditas, como 

processos de distribuição na instalação de suprimento ou por processos especiais. 

(EsACosAAe, 2014, pág K-18) 

As Turmas de Remuniciamento da Bia AAAe AP não têm previsão de executar 

sua missão de transporte de Mun com qualquer apoio, visto que não são orgânicas de 

GAAAe, o qual presta este apoio com as Tu Remn da Sec Log da Bateria de Comando e 

Serviços. (EsACosAAe, 2014, pág K-18) 

Os trens da Bia AAAe AP serão constituídos, basicamente, pela Sec Log e 

Grupo de Saúde, sendo desdobrados em (EsACosAAe, 2014, pág K-18, grifo nosso): 

a) Posto de Remuniciamento. 

b) Posto de Distribuição Sup Cl I e III. 

c) Posto de Coleta de Salvados (Mediante ordem). 

d) Área de Manutenção de Vtr. 

e) Área de manutenção mecânica/eletrônica de sistema de armas (Mnt AAAe). 

f) Área de Cozinha. 

Embora a composição dos trens seja a acima exposta, a Tu Remn poderá 

localizar-se fora deles, desde que esta situação facilite sua missão e não comprometa sua 

segurança. 

 

Fig. 8 – Exemplo de distribuição dos órgãos na Área de Trens (EsACosAAe, 2014, pág K-20) 
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Normalmente, os trens localizam-se numa área próxima às defesas estabelecidas, 

de forma a atuar no apoio cerrado à SU dentro de determinadas condições de segurança. 

Além disso, deverá buscar proximidade e facilidade de acesso para a BLB da Bda Bld. 

(EsACosAAe, 2014, pág K-20). Na AT, todos os suprimentos serão estocados na AT, 

para posterior distribuição às Sec da Bia AAAe AP. 

Ainda acerca da Área de Trens, a minuta do Manual Escolar EB60-ME-23.002 

(Reconhecimento, Escolha e Ocupação de Posição de AAAe, 2014) esclarece que ela 

deve ser desdobrada próxima a uma área de trens de estacionamento de unidade de arma 

base, ou de uma BLB ou Base Logística Terrestre (BLT), sendo esta a área onde os 

grupamentos logísticos que apoiam os Grandes Comandos Operativos desdobram seus 

meios orgânicos e outros recursos específicos. A missão precípua da BLT será de servir 

de ponto intermediário entre as estruturas logísticas operacional e tática. 

As Sec AAAe não possuem AT, devendo reunir seus poucos meios numa área 

contígua ao PC da Sec.  

 

7.5.3 Remuniciamento 

 

 As atividades de Remuniciamento são especialmente importantes para a AAAe, 

dadas as quantidades exigidas para o cumprimento das missões e a influência que tem 

nas operações táticas. (EsACosAAe, 2014, pág K-23). Além disto, ressalta-se que este 

grande consumo é uma das limitações da AAAe. 

 O Sistema de Remn deve possibilitar o suprimento de munição à Bia AAAe AP 

de maneira rápida e simples, baseando-se na manutenção das Vtr Gepard com sua 

dotação orgânica sempre completa. Para tal, pode-se antecipar o suprimento, ressuprir 

no momento de sua utilização ou mesmo posteriormente ao consumo. (EsACosAAe, 

2014, pág K-23) 

 As atividades relacionadas ao Remn são: o levantamento das necessidades, 

obtenção, armazenagem e distribuição. (EsACosAAe, 2014, pág K-23) 

 O levantamento das necessidades “resulta, preponderantemente, da quantidade 

de munição para o recompletamento da dotação orgânica” (EsACosAAe, 2014, pág    

K-23) 

 A obtenção do suprimento classe V (Mun) é realizada, na ZC, nas Bases 

Logísticas Terrestres (BLT) ou Destacamentos Logísticos dos Grandes Comandos 
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Operativos. Normalmente, a Bda não instala posto de distribuição classe V, 

(EsACosAAe, 2014, pág K-23) 

 “As munições específicas de AAAe não são distribuídas pelo                          

B Mnt Sup AAAe, devendo as mesmas ser obtidas pela cadeia normal de apoio 

logístico” (EsACosAAe, 2014, pág K-23, grifo nosso) 

 Cabe frisar que a doutrina vigente prevê também que a bateria não deverá 

armazenar munição, e sim conduzir apenas a sua dotação orgânica. Somente o fará 

caso a situação tática assim exija, com vista a obter certo grau de segurança caso 

ocorram interrupções temporárias no fluxo logístico. (EsACosAAe, 2014, pág K-23, 

grifo nosso). 
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8. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tendo sido abordados todos os pressupostos teóricos necessários a uma 

adequada revisão bibliográfica do tema e à resolução das questões de estudo levantadas 

neste trabalho, a seguir serão abordadas propostas de procedimentos a serem tomados 

para otimizar o remuniciamento da Bia AAAe AP. 

 

8.1 Turma de Remuniciamento de Seção de Artilharia Antiaérea 

 

 Conforme foi visto no capítulo anterior, a doutrina vigente não prevê a 

existência de uma turma de remuniciamento nas Sec AAAe, havendo somente uma 

turma Remn para toda a Bia AAAe AP. Tal fato gera consequências negativas para a 

execução do ressuprimento Cl V ao considerarmos as distâncias a serem percorridas por 

esta Tu Remn e a dispersão das Sec AAAe no setor da zona de combate onde a Bda Bld 

atuará.  

Conforme explicitado no capítulo referente à defesa antiaérea da Brigada 

Blindada, as unidades de manobra ou FT serão, muitas vezes, elas mesmas os elementos 

a serem priorizados para a DA Ae. Além disto, a grande frente que uma Bda Bld ocupa 

na ZC, aliada a sua característica de mobilidade tática, agrava o problema da distância a 

ser percorrida, uma vez que o fato de que a Sec AAAe AP é a unidade de emprego de 

DA Ae, a Bia AAAe AP terá sempre suas seções muito dispersas no terreno, fator 

complicador para a execução das atividades logísticas. 

É relevante também o fato de que as distâncias a serem percorridas para executar 

o remuniciamento das Vtr Gepard são maiores que para executar as demais atividades 

de suprimento da Bia AAAe AP. Isto se justifica pois, enquanto todos os suprimentos 

são apanhados na BLB da Bda Bld, a obtenção do suprimento Cl V é realizada, na ZC, 

nas BLT ou Destacamentos Logísticos, considerando também o fato de que, via de 

regra, as Bda não instalarem postos de distribuição Cl V. 

 A Artilharia de Campanha (Art Cmp) também dá grande importância à atividade 

de remuniciamento. O manual C 6-20 (Emprego do Grupo de Artilharia de Campanha), 

ao justificar tal importância, narra que “as características físicas da munição de 

artilharia, as quantidades exigidas para o cumprimento das missões e a influência que 

têm nas operações táticas, justificam a importância que é dada, no Grupo de Artilharia 

de Campanha (GAC), aos trabalhos com esta classe de suprimento” (BRASIL, 2002, 
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pág 9-8). Por analogia, pode-se utilizar o mesmo raciocínio para o Remn na AAAe, 

onde o suprimento de munição interfere da mesma maneira que na Art Cmp, gerando a 

mesma preocupação com esta atividade. 

Além do acima exposto, o estudo com base no GAC também se revela 

interessante na medida em que este se organiza de maneira similar a um GAAAe, com 

uma Bia Cmdo e um número variável de Bateria de Obuses (duas a quatro), sendo estas 

a unidade de emprego da Art Cmp. 

 Ainda ao versar sobre a logística no GAC, o referido manual diz que a 

capacidade de Remn do GAC é resultado da capacidade de transporte do grupo de 

remuniciamento da Sec Log/Bia Cmdo e a capacidade de transporte dos grupos de 

remuniciamento das Baterias de Obuses (Bia O). (BRASIL, 2002, pág 9-10). 

Assumindo este fato, conclui-se que somente uma Tu Rem na Bia AAAe AP torna a 

capacidade de remuniciamento desta bastante reduzida, o que pode não atender às suas 

necessidades logísticas. 

Além de postular sobre a capacidade logística no GAC, o C 6-20 explica como 

se obter fluxo contínuo de munição para as Bia O: 

O fluxo contínuo de munição para as Bia O pode ser obtido através da 

troca de viaturas vazias das Tu Remn/Bia O por viaturas carregadas da 

Tu Remn/Bia Cmdo, no posto de remuniciamento do GAC. Se o 

remuniciamento anterior ao consumo for autorizado, as viaturas da Tu 

Remn/Bia O descarregam a quantidade de munição autorizada junto 

às peças e deslocam-se para a AT, onde serão substituídas ou 

incorporarão ao comboio de remuniciamento. No caso (mais normal) 

de remuniciamento após o consumo, não é necessário o 

descarregamento de munição junto às peças, sendo a quan tidade a ser 

retirada no posto de Sup Cl V igual à munição necessária para repor a 

dotação orgânica do GAC, mantendo-se, se possível, o procedimento 

da troca de viaturas, de forma que a munição esteja sempre mais 

próxima das Linhas de Fogo. (BRASIL, 2002, pág 9-10) 

 

 O procedimento acima, por óbvio, não possui condições de ser realizado com 

uma única turma de remuniciamento para toda a Bia AAAe AP. 

 Desta feita, e consoante com o acima exposto, a proposta preliminar deste estudo 

é a incorporação de uma Turma de Remuniciamento em cada Sec AAAe. 

 

8.2 Área de Trens de Estacionamento e Área de Trens de Combate 

 

 O desdobramento de área de trens pelas respectivas seções logísticas diferem em 

alguns aspectos na doutrina prevista para a AAAe e naquilo que é executado pelos 
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elementos de manobra. Tal fato pode se revelar uma vulnerabilidade no apoio logístico 

a ser prestado, se considerarmos, uma vez mais, que as Sec AAAe estarão muitas vezes 

junto a estes elementos, o que exige adequação à sua manobra visando evitar 

descontinuidade na DA Ae prestada. 

 Na Bia AAAe AP, de acordo com o narrado no capítulo referente ao apoio 

logístico na AAAe, o previsto é o desdobramento de uma única área de trens para a SU, 

a qual deverá buscar como requisitos táticos, dentre outros, proximidade e facilidade de 

acesso para a BLB da Bda Bld.  

Já os elementos de manobra desdobram suas AT de maneira mais complexa, 

visto que, mais uma vez, as distâncias a serem percorridas e a maior mobilidade das     

U ou FT Bld de Inf/Cav impõem maiores desafios para a execução do apoio logístico. 

De acordo com o manual C 17-20 (FT Bld), existe a previsão de desdobrar Área de 

Trens de Estacionamento (ATE), Área de Trens de Combate (ATC), área de trens de 

unidade e de subunidade. Esta “é a região da zona de ação da unidade onde são reunidos 

os elementos logísticos necessários a um apoio mais cerrado às SU” (BRASIL, 2002). E 

a ATE “é a região da área de retaguarda da brigada onde são reunidos os trens de 

estacionamento da Força-Tarefa e onde poderão desdobrar-se instalações de apoio 

recebidas do escalão superior” (BRASIL, 2002). A localização destes órgãos, no 

terreno, segue a organização abaixo: 

 

Fig. 9 – Desdobramento dos trens dos elementos de manobra (BRASIL, 2002, pág 10-10) 
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 O escopo deste trabalho não abarca, conforme já citado, a execução das 

atividades de apoio logístico que não sejam as referentes ao ressuprimento Cl V. 

Entretanto, a proposta aqui é a de se coordenar o desdobramento da área de trens da    

Bia AAAe AP (que normalmente estará próxima da ATE) com o desdobramento das 

demais AT, haja vista a possibilidade de as Sec AAAe estarem realizando a DA Ae das 

unidades e FT Bld. Esta coordenação será subsídio para a proposta principal a ser 

apresentada. 

 

8.3 Ponto Intermediário Logístico e Pacotes Logísticos 

 

 Os Pontos Intermediários Logísticos (PIL) “são pontos de encontro entre os 

elementos apoiador e apoiado, previamente selecionados, onde se realizam atividades 

logísticas de suprimento, recompletamento, evacuação de material, mortos, 

recolhimento e trocas diversas etc, visando assegurar a continuidade do apoio em 

determinada operação” (BRASIL, 2002). Tais pontos, como se vê, exigem 

planejamento judicioso e executam atividades complexas. Mas sua existência permite 

simplificar o planejamento do remuniciamento das Sec AAAe realizando a DA Ae dos 

elementos em primeiro escalão. 

 A localização dos PIL, em princípio, é estabelecida pela manobra logística da 

Bda Bld, e será entre as ATC e as AT das subunidades dos elementos de 1º escalão, o 

mais a frente possível quanto a situação tática permitir (BRASIL, 2002).  

 

Fig. 10 – Ponto Intermediário Logístico (BRASIL, 2002, pág 10-18) 
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 O emprego dos PIL será normalmente em operações de movimento, onde a 

mudança de local das BLB e das ATE se revela inconveniente, e também quando a 

distância máxima de apoio se alonga em demasia. 

 A previsão dos PIL na manobra logística permite a execução do apoio aos 

elementos de primeiro escalão por meio dos Pacotes Logísticos (Pac Log), sistema 

considerado como o mais eficiente para executar tal apoio (BRASIL, 2002). Os Pac Log 

“são o conjunto de suprimentos necessários para uma subunidade, em determinado 

período, normalmente para uma jornada completa, e para determinada operação de 

combate” (BRASIL, 2002). Os Pac Log são organizados na ATE e padronizados, de 

acordo com a operação, possuindo o suprimento necessário para uma jornada, e seu 

emprego visa agilizar os trabalhos na ATE (BRASIL, 2002). 

 

Fig. 11 – Pacote Logístico padrão de Subunidade ou FT Subunidade (BRASIL, 2002, pág 10-20) 

 

8.4 Execução do Remuniciamento das Sec AAAe AP 

  

 Amparado pelos dados sobre os PIL e Pac Log, subsidiado pela previsão de uma 

Turma de Remuniciamento por Sec AAAe e tomando por referência o previsto para o 

Remn na Art Cmp, é possível apresentar a proposta principal para o remuniciamento na 

Bia AAAe AP: realizar as atividades de remuniciamento com base no planejamento já 

realizado pelos elementos de manobra para o desdobramento dos PIL, de forma a incluir 

um Pac Log para cada seção no qual vá a Tu Remn, ou mesmo somente incluir a         

Tu Remn no comboio de Pac Log que cerram da ATE para o PIL. 

 Tal proposta apresenta como principais vantagens: a simplicidade, visto que é 

um procedimento previsto na doutrina vigente e já realizado para o suprimento do 

primeiro escalão; a possibilidade de se aproveitar a segurança prestada por este comboio 

que cerra o mais a frente quanto a situação tática permite; a adequação com a manobra 
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do elemento apoiado, pelo fato de ser este quem prevê e organiza a execução da 

manobra logística; e a previsibilidade, pois este sistema de apoio é realizado 

diariamente. Como desvantagem, pode-se citar a coordenação e controle judiciosos 

entre o S-4 da Bia AAAe AP e o E-4 da Bda Bld para que esta missão seja bem 

cumprida, em que pese o fato de que esta coordenação é inerente às atividades logísticas 

independente da manobra logística realizada. 

 Esta atividade deve ser executada da seguinte forma: inicialmente, a Tu Remn da 

Bia AAAe AP terá cerrado na posto de distribuição Cl V da BLT, para apanhar as 

viaturas com a munição a ser recompletada, e retornado para a AT da Bia. Na 

sequência, a Tu Remn (ou os Pac Log para cada Sec AAAe junto com a Tu Remn, com 

raciocínio análogo) cerra para a ATE da Bda Bld, a fim de compor o comboio que 

partirá com os diversos Pac Log de cada SU para os PIL previstos. Feito isso, a           

Tu Remn parte integrada até o PIL, onde encontrará as Tu Remn das Sec AAAe, e 

trocará as viaturas vazias destas pelas viaturas com Mun que foram até o PIL 

conduzidas. Tendo feito o ressuprimento, a Tu Remn da Bia retorna para a ATE, e 

depois para a AT da Bia. Com isso, fecha-se o ciclo de remuniciamento das Vtr Gepard 

proposto neste estudo. 
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9. CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho buscou apresentar, por meio de informações advindas de um 

processo de estudo e análise bibliográfica sobre o assunto em tela, uma visão geral da 

Viatura Blindada de Combate – Defesa Antiaérea Gepard 1 A2, e o contexto de sua 

aquisição, a qual se revelou frutífera na medida em que encerrou uma carência de longa 

data do Exército Brasileiro: a Defesa Antiaérea das Brigadas Blindadas, principal meio 

de operações convencionais de choque e movimento da Força Terrestre. 

 A VBC DA Ae Gepard 1 A2 apresenta-se como um vetor de combate que, 

aliando combinação de mobilidade, proteção blindada, defesa antiaérea e situação aérea 

local de defesa aeroespacial, tem a capacidade de detectar, acompanhar e destruir uma 

incursão aérea inimiga (em especial as maiores ameaças à tropa blindada – os 

shelicópteros de ataque) com seus próprios meios, utilizando para isso seus dois 

canhões de 35mm, com cadência de tiro teórica de 550 tiros por arma (1100 tiros por 

viatura). 

 As Vtr Gepard adquiridas mobiliarão duas Bia AAAe AP, cada qual dotada de   

4 (quatro) Seções AAAe, sendo esta o menor escalão de emprego do referido material. 

Entretanto, sua aquisição trouxe uma série de desafios à doutrina e à tática, visto o 

ineditismo do emprego deste tipo de material e suas diversas particularidades. O escopo 

deste trabalho foi o estudo do remuniciamento da Bia AAAe AP, objetivando apresentar 

uma proposta de ação para otimizar a referida atividade. 

 Para tornar esta atividade mais exequível, foram estudadas as particularidades do 

emprego da tropa blindada na zona de combate, vetor de combate decisivo no combate 

convencional. De posse deste estudo, foi possível atingir as seguintes propostas, de 

forma devidamente fundamentada: dotar cada seção antiaérea com uma turma de 

remuniciamento, e se valer do planejamento e execução do suprimento dos elementos 

de manobra (os quais empregam Pontos Intermediários Logísticos e Pacotes Logísticos 

para tal) para executar o remuniciamento, de forma simplificada e padronizada. 

 Convém ressaltar a natureza teórica do estudo apresentado, o qual pode ser 

corroborado ou refutado mediante experimentações doutrinárias, a serem executadas no 

âmbito das Bia AAAe AP, com apoio da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea. 
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