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RESUMO 

 

 

Uma variável atual que dita o ritmo do combate moderno é o vetor aéreo. Com o 

crescimento tecnológico e o alto poder de destruição dos armamentos das 

aeronaves, as capacidades aéreas inimigas ditam as condutas nos combates atuais, 

como a determinação na doutrina brasileira de que em toda área de 

responsabilidade dos Comandos Operacionais ativados e no território nacional deve 

haver um órgão responsável pela defesa antiaérea. A Brigada de Infantaria Pára-

quedista, vocacionada para o emprego em profundidade, geralmente lançada 

isolada em território inimigo, atua em operações que maximizem as possibilidades 

de êxito da Força como um todo e não pode deixar de possuir uma proteção que lhe 

conceda liberdade de ação e o máximo poder de combate. Esta é a missão da 21ª 

Bateria de Artilharia Antiaérea Pára-quedista: prover a defesa de sua Brigada contra 

inimigos aéreos hostis. Entretanto, devido a sua transformação recente em uma 

organização militar paraquedista, ainda há lacunas de conhecimento referentes a 

sua forma de emprego e não há uma doutrina sedimentada nos manuais vigentes 

brasileiros. Desta forma, foi analisado em que medida seu armamento antiaéreo 

portátil orgânico, o míssil Igla-S, está adequado ao seu emprego aeroterrestre, 

fornecendo àquela Grande Unidade a consciência situacional referente ao seu mais 

novo elemento de apoio ao combate. No contexto em que uma Seção de Artilharia 

Antiaérea Paraquedista apoia uma Força-Tarefa Batalhão de Infantaria Pára-

quedista, após um assalto aeroterrestre, foi verificado neste trabalho a 

adequabilidade e a medida da eficiência do míssil Igla-S para o emprego ao qual é 

destinado, para que a Brigada Pára-quedista recebesse as indicações quanto ao 

nível de atenção que deve ser desprendido ao sistema de armas desta arma de 

apoio e, ainda, saiba as necessidades de realização de adestramentos objetivando 

otimizar o desempenho da antiaérea, de forma a garantir a esta força aeroterrestre a 

segurança necessária em seu momento mais vulnerável: a reorganização.  

 

Palavras-chaves: Vetor Aéreo. Míssil Antiaéreo Portátil. Igla-S. Seção. Antiaérea. 

Pára-quedista. Assalto Aeroterrestre. Reorganização. 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

One current variable that dictates the pace of modern combat is the aerial vector. 

With the technological growth and high destruction of aircraft armaments, enemy air 

capabilities dictate conduct in current combat, such as the determination in Brazilian 

doctrine that in every area of responsibility of the Operational Commands activated 

and in the national territory there should be a body responsible for anti-aircraft 

defense. The Parachute Infantry Brigade, which is aimed at deep-seated 

employment, usually launched isolated in enemy territory, act in operations that 

maximize the chances of success of the Force as a whole and cannot fail to have a 

protection that grants it freedom of action and maximum combat power. This is the 

mission of the 21st Parachute Anti-aircraft Artillery Battery: to provide the defense of 

your Brigade against hostile aerial enemies. However, due to its recent 

transformation into a military parachute organization, there are still gaps in 

knowledge regarding its form of employment and there is a doctrine not established 

in the current Brazilian manuals. In this way, it was analyzed the extent to which its 

organic portable anti-aircraft weapon, the Igla-S missile, is suitable for its air-ground 

use, provides that Great Unity situational awareness of its newest element of combat 

support. In the context in which a Parachute Anti-aircraft Artillery Section supports a 

Parachute Infantry Battalion Task Force, following an airborne assault, it was verified 

in this work the suitability and the efficiency measure of the Igla-S missile for 

employment at which it is destined, so that the Parachute Brigade received the 

indications as to the level of attention that must be given to the weapon system of 

this support weapon and also know the needs of carrying out training in order to 

optimize the anti-aircraft performance, in order to guarantee to this air force the 

necessary security in its most vulnerable moment: the reorganization. 

 

Keywords: Aerial Vector. Portable Anti-aircraft Missile. Igla-S. Section. Anti-aircraft. 

Parachute. Air Assault. Reorganization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento tecnológico e o aumento do poder de destruição dos 

armamentos (Armt) modernos, existe uma variável que pode influenciar 

definitivamente nos rumos de um combate (Cmb): o vetor aéreo (Ae). Aliado a isso, 

o histórico recente dos conflitos mostra que as primeiras ameaças podem advir de 

ações aéreas do inimigo, como afirma Pereira (2014, p. 9). Devido a esta realidade, 

as Forças Armadas (FA) do Brasil tem buscado adquirir materiais eficientes para 

mobiliar seus sistemas (Sist) de defesa antiaérea (DA Ae). 

A DA Ae está entre os sistemas inter-relacionados empregados na 

preservação da Força Terrestre (F Ter) que permitem que os comandantes 

disponham de liberdade de ação e do máximo de poder de combate para emprego 

(BRASIL, 2014b, p. 5-10). 

A Brigada de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt), força de ação 

estratégica do Poder Militar Terrestre, necessita que suas organizações militares 

(OM) possuam aptidão para cumprir sua missão, conforme prevê o Planejamento 

Baseado em Capacidades (PBC) (BRASIL, 2014b, p. 3-3).  

Desta forma, faz-se necessário que a OM de Artilharia Antiaérea (AAAe) 

orgânica (Org) da Bda possua, dentre outros fatores determinantes, uma doutrina e 

um material que atendam a capacidade exigida de prover eficientemente sua DA Ae. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Neste item será exposta a razão de ser desta pesquisa, ou seja, a lacuna de 

conhecimento existente no tema em questão que será analisada, e isto com o 

objetivo alcançar uma resposta ao término do trabalho; para isso, de forma didática, 

serão abordados os seguintes subitens: antecedentes do problema e formulação do 

problema.  

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

A 21ª Bateria de Artilharia Antiaérea Pára-quedista (21ª Bia AAAe Pqdt), por 

ser uma OM recente e única do Exército Brasileiro (EB), ainda precisa de atenção no 

que se refere a sua doutrina.  
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Não obstante o manual de Operações Aeroterrestres (Op Aet), C57-1, 

reconhecer a necessidade da existência de manuais específicos sobre o emprego 

dos diversos escalões da F Ter (BRASIL, 2007, p. 1-1), ainda não existe um 

específico sobre AAAe paraquedista (Pqdt).  

O manual que regula o emprego da AAAe, C44-1, aborda as Op Aet em 

apenas três páginas, no capítulo de Operações Ofensivas (Op Ofs), o qual possui ao 

todo trinta e sete páginas. Esta pequena abordagem não esgota o assunto em 

questão, nem detalha os pormenores deste tipo de operação (Op), carecendo de um 

maior aprofundamento (BRASIL, 2001, p. 6-17 a 6-19). 

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

O Armt orgânico da Bia AAAe Pqdt é o míssil antiaéreo portátil (MA Ae Ptt) 

de origem russa denominado Igla-S. Como a Bda Inf Pqdt pode ser empregada 

através de um Assalto Aeroterrestre (Ass Aet), os meios necessários para o 

estabelecimento da DA Ae também devem possuir condições de serem lançados de 

aeronave (Anv) militar em voo.  

A doutrina afirma que é necessário prover, de imediato, a DA Ae da Zona de 

Lançamento (ZL) (BRASIL, 2001, p. 6-17). Diante desta necessidade e das 

características e possibilidades da Bda Inf Pqdt, surge o questionamento: Em que 

medida o Armt A Ae empregado pela AAAe Paraquedista é adequado às demandas 

das Op com Ass Aet, considerando especificamente o tempo de tomada de posição 

da Seção (Seç) AAAe Pqdt após o lançamento? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Este estudo se dispõe a buscar e organizar informações referentes ao Armt 

orgânico da Bia AAAe Pqdt, a fim de analisar tanto o emprego da AAAe em Op Aet 

quanto o lançamento aeroterrestre (Lanç Aet) do seu míssil antiaéreo (Msl A Ae). 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Pretende-se, portanto, analisar o Armt empregado pela AAAe Pqdt durante o 

lançamento Aet de uma Seç AAAe Pqdt e posterior realização da DA Ae do Escalão 
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de Assalto (Esc Ass) de uma Força-Tarefa Batalhão de Infantaria Paraquedista (FT 

BI Pqdt) em Op de conquista de Cabeça de Ponte Aérea (C Pnt Ae), quanto à forma 

de lançamento (Lanç) e ao tempo de tomada de posição da Seç. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para viabilizar a consecução deste objetivo geral, foram formulados os 

seguintes objetivos específicos, que permitirão o encadeamento lógico deste estudo: 

a. apresentar características das Op Aet, da reorganização e da C Pnt Ae; 

b. apresentar as características das ZL nas Op Aet; 

c. apresentar as características, a organização e o emprego da AAAe Pqdt; 

d. descrever alguns princípios e fundamentos para emprego da AAAe; 

e. apresentar algumas Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo 

(MCCEA); 

f. apresentar características do MA Ae Ptt orgânico de AAAe Pqdt; 

g. apresentar as características e o emprego da FT BI Pqdt; 

h. analisar a AAAe em apoio a FT BI Pqdt na conquista da C Pnt Ae; 

i. analisar a tomada de posição da Seç AAAe Pqdt após o Lanç; 

j. apresentar as MCCEA após o Ass Aet; 

k. analisar a preparação e o Lanç Aet do MA Ae Ptt; 

l. descrever o Armt A Ae utilizado em Op Aet por outros exércitos; e 

m. verificar características e possibilidade de emprego do Veículo Leve de 

Emprego Geral Aerotransportável (VLEGA) Chivunk pela AAAe Pqdt. 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

Mariano Junior, em seu estudo sobre a AAAe Pqdt no Escalão Precursor, 

verificou que, na percepção dos militares consultados, o míssil (Msl) Igla seria 

apropriado para o tipo de emprego destinado (2012, p. 75). Por outro lado, este 

Armt, apesar de bastante eficaz, pode ter seu desempenho comprometido devido ao 

ambiente em que é empregado (SILVA, 2014, p. 36). Figueiredo afirma ainda que o 

Igla deve passar por adaptações para seu emprego junto à tropa blindada (2014, p. 

45). Com base nestes posicionamentos, foram elaboradas as seguintes hipóteses: 
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H1: o Armt AAAe utilizado pela AAAe Pqdt, no tocante às características 

(Lanç de aeronave e tempo de tomada de posição após o lançamento), está 

adequado ao seu emprego Aet; e 

H0: o Armt AAAe utilizado pela AAAe Pqdt, no tocante às características 

(Lanç de aeronave e tempo de tomada de posição após o lançamento), não está 

adequado ao seu emprego Aet. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

 

Um dos Objetivos Nacionais de Defesa, aprovados pelo Decreto n° 373 

(BRASIL, 2013), é estruturar as FA em torno de capacidades, dotando-as de pessoal 

e material compatíveis com os planejamentos estratégicos e operacionais.  

O Manual de Campanha (MC) que apresenta a concepção da F Ter 

Componente (FTC) ressalta a importância da presença da AAAe nos Cmb atuais ao 

determinar sua presença em todas as áreas de responsabilidades dos Comandos 

Operacionais (C Op) ativados:  

“Em todas as áreas de responsabilidade dos C Op ativados e mesmo na 

parcela do território nacional não incluída no Teatro de Operações (TO), na 

Área de Operações (A Op) ou nas Zonas de Defesa (ZD), deve haver um 

órgão responsável pela defesa antiaérea” (2014a, p. 5-4, grifo nosso). 

 

Tendo em vista esta determinação, para que a Bda Inf Pqdt possua liberdade 

de ação e seu poder de combate (P Cmb) preservado, relativamente ao inimigo Ae, 

necessita que sua AAAe Org esteja dotada de material compatível com seu 

emprego, ou seja, deve ser apto a ser lançado por Anv.  

Assim, é importante que haja segurança (Seg) por parte da Bda Inf Pqdt de 

que sua AAAe Org tem condições de ser Lanç por Anv militar em voo, com todo seu 

material e Armt necessários para o cumprimento de sua missão de DA Ae.  

Uma vez que esta recente OM Pqdt não possui sua doutrina de emprego 

firmada em manuais ou cadernos de instrução específicos e não houve 

procedimentos experimentais de lançamento Aet do MA Ae Ptt Igla-S (pelo fato de 

que a bolsa específica para lançamento deste Msl não foi adquirida com o Armt), 

faz-se necessário um estudo mais aprofundado quanto ao emprego Aet deste Msl A 

Ae para que seja possível concluir acerca de sua adequabilidade, de forma a 



25 
 

assegurar à Brigada (Bda) a efetividade de sua AAAe em prestar o apoio A Ae em 

qualquer de suas possíveis formas de emprego. 

Desta forma, esta pesquisa almeja produzir conhecimentos sobre o Armt A Ae 

utilizado, buscando, além de otimizar seu emprego, também contribuir com o 

adestramento e o aprofundamento da doutrina.  

Tais conhecimentos acerca da adequação do Armt podem ratificar seu uso 

pela 21ª Bia AAAe Pqdt ou trazer indicações de necessidades de adaptações ou 

mudanças. 

Diante da inexistência de um manual específico de AAAe Pqdt, esta 

pesquisa também poderá proporcionar alguns conhecimentos teóricos que 

subsidiarão sua confecção futura.  

Portanto, tanto a Bia AAAe Pqdt será beneficiada, quanto a Bda Inf Pqdt 

colherá os frutos de possuir sua OM de AAAe cônscia, no que tange ao emprego de 

seu Armt em Op Aet, de estar apta a atender às necessidades de proteção A Ae. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O manual C44-1, Emprego da AAAe, é a única fonte doutrinária do EB que 

versa especificamente sobre Op Aeroterrestres (Aet) envolvendo a AAAe.  

Mariano Junior escreveu sobre o tema, focando no estudo das possibilidades 

de Emprego (Emp) da A Ae no Escalão Precursor (Esc Prec). Além disso, também 

analisou o Armt empregado pela Bia AAAe Pqdt, verificando que o mesmo não é 

considerado ideal para o Lanç Aet, e concluiu acerca da necessidade de estudos 

sobre formas de acondicionar o Armt (2012, p. 75).  

Alencar, em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), escreveu sobre a 

Reorganização (Reo) de uma Força-Tarefa Pqdt, que ocorre imediatamente após o 

Lanç Aet, quando a tropa chega ao solo, visando, em linhas gerais, regrupar as 

frações e seus materiais para iniciar o deslocamento até o objetivo, relacionando 

este início da Op com o fracasso ou sucesso da mesma como um todo; além disso, 

compara a execução da Reo brasileira com a de outros exércitos e afirma que a 

doutrina de Reo brasileira de uma FT Pqdt está atualizada (2013, p. 6). 

Este capítulo seguirá uma sequência de exposição dos tópicos, de forma que 

a abordagem seja a mais clara e compreensível possível; para isso, as bases 

teóricas foram divididas em quatro tópicos: as Op Aet; a Bia AAAe Pqdt; as Op Aet e 

AAAe Pqdt; e MA Ae Ptt de outros países. Um quinto tópico também será exposto 

acerca da viatura (Vtr) VLEGA, a fim de analisar as características deste produto em 

desenvolvimento pelo Centro Tecnológico do Exército (CTEx), totalmente nacional, e 

propor seu emprego pela AAAe Pqdt. 

 

2.1 AS OPERAÇÕES AEROTERRESTRES 

 

Este tipo de Op militar está enquadrado doutrinariamente dentro das 

Operações Complementares (Op Cmpl), as quais visam ampliar, aperfeiçoar ou 

complementar as operações básicas no amplo espectro, de forma a aumentar as 

capacidades da F Ter, obtendo melhores resultados (BRASIL, 2014c, p. 6-1). 

Em suma, este tipo de Op Cmpl consiste em inserir, através de 

deslocamento (Dslc) Ae em determinada área, Forças de Combate (F Cmb) e seus 

apoios, por meio de aterragem das Anv ou de Lanç Ae de Pqdt e seus materiais de 

emprego, para cumprimento de alguma missão atribuída a Força Aeroterrestre (F 
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Aet) (BRASIL, 2014b, p. 6-2). Não será abordada neste trabalho a inserção Aet 

através de aterragem de Anv, apenas a inserção através de Lanç Ae de Pqdt. 

 
 FIGURA 1: Lanç Ae de Pqdt na ZL de Itaguaí Grande (Op Saci 2012). 
 Fonte: 21ª Bia AAAe Pqdt. 

 

Estes Lanç de Pqdt, juntamente com seus armamentos e materiais, ocorrem 

em Zonas de Desembarque (Z Dbq) denominadas Zonas de Lançamento. Estas 

regiões do terreno são analisadas previamente e, se possível, reconhecidas por 

precursores, pois devem atender a certos requisitos, de forma a preservar o pessoal 

e o material lançado. 

Também existem as Z Dbq denominadas Zonas de Extração (ZE), que são 

regiões propícias ao Lanç Ae rasante de carga pesada (acima de 227 kg). Este tipo 

de atividade exige pessoal especializado do Batalhão de Dobragem, Manutenção de 

Paraquedas e Suprimento pelo Ar (B DOMPSA), para Preparação (Prep) da carga e 

lançamento. 

O documento que regula todas as ações terrestres que serão desenvolvidas 

na A Op após o desembarque da F Aet é o Plano Tático Terrestre (P Tat Ter) 

(BRASIL, 2007, p. 3-1). 
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2.1.1 Tipos de Op Aet  

 

O Exército Brasileiro trabalha com três tipos de Op Aet, previstas no manual 

de Op Aet (2007, p. 2-4): 

- o assalto aeroterrestre; 

- a Incursão Aeroterrestre (Inc Aet); 

- a interdição de área. 

 

2.1.1.1 Assalto aeroterrestre  

 

Esta Op, que será estudada neste trabalho, tem por finalidade, através do 

Lanç de uma F Aet, conquistar e manter por algum Tempo (Tp) algumas áreas, 

denominadas C Pnt Ae, situadas nos flancos ou retaguarda do inimigo que tenham 

grande importância e influência sobre as atividades que ocorrem nos seus 

arredores. É a Op mais complexa, devido quantidade de forças e meios envolvidos. 

Algumas das finalidades deste tipo de Op são: quebrar a vontade inimiga de 

lutar, isolar o campo de batalha, a fim de impedir ou dificultar ações inimigas, criar 

condições favoráveis ao aproveitamento do êxito e garantir a posse de aeródromo 

para facilitar Op futuras (BRASIL, 2007, p. 3-1). 

A C Pnt Ae é uma área geográfica conquistada a fim de proporcionar o 

espaço necessário para o desembarque (Dbq) por via aérea de tropas, 

Equipamentos (Eqp) e suprimentos e deve ter extensão para a dispersão dos meios, 

para defesa em profundidade e para a manobra das tropas de manutenção 

(BRASIL, 2007, p. 2-3). 

Com relação a C Pnt Ae a ser conquistada, o Ass Aet pode ocorrer: 

- sobre a mesma; 

- próximo dela (até 8 km); ou 

- afastado da C Pnt Ae (além de 8 km).  

Isto dependerá das necessidades operacionais, dos requisitos técnico-

táticos das Z Dbq ou mesmo do P Cmb do inimigo presente na A Op.  

Para a AAAe, num Ass Aet em que a Z Dbq é localizada sobre a C Pnt Ae, a 

única diferença é que não haveria necessidade de apoiar a defesa de uma Marcha 

para o Combate (M Cmb), a qual seria realizada nas outras duas situações 
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possíveis; neste trabalho será analisada uma Op em que haverá a M Cmb da F Aet 

até a C Pnt Ae, havendo a necessidade da DA Ae da tropa neste Dslc. 

 
FIGURA 2: C Pnt Ae. 
Fonte: BRASIL (2007, p. 3-3). 

 

2.1.1.2 Incursão aeroterrestre  

 

Já este tipo de Op não visa à conquista ou manutenção de alguma parte do 

terreno inimigo; antes, tem a finalidade de, após uma penetração, normalmente 

furtiva, executar uma ação ofensiva, seguida de um rápido retraimento e retirada 

planejados. 

 

2.1.1.3 Interdição de área 

 

Esta Op complementa uma Op Ofs de grande vulto com a finalidade de 

impedir ou dificultar as Op inimigas em determinada área. Possui tarefas como: corte 

de linhas de comunicações, ataques a centros de comando e controle, emboscadas 

e outros. 

 

2.1.2 Fases das Op Aet 

 

O manual de Op Aet (2007, p. 2-4) divide uma Op Aet em quatro fases:  
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1. da montagem, que começa com a ordem de alerta da missão, envolve 

todo o planejamento e aprestamento da tropa e material e termina na decolagem da 

Anv para a missão. 

 
FIGURA 3: Tropa Pqdt aprestada e pronta para o embarque na Anv. 
Fonte: sítio eletrônico “defesanet”. Visitado em 23 de abril de 2017. 

 

2. do movimento Ae, que se inicia com a decolagem das Anv carregadas 

para o cumprimento da missão e perdura até o desembarque da F Aet; 

3. do Assalto (Ass), que é iniciado com a chegada da tropa ao solo, segue-

se com a Reo da tropa e a marcha para o objetivo e termina com a conquista e 

consolidação da C Pnt Ae; e  

4. das operações subsequentes, que são as várias ações que poderão ser 

realizadas após a consolidação do objetivo do assalto, tais como uma organização 

de defesa de área ou ações ofensivas partindo da posição conquistada. 

 

2.1.3 Escalões das Op Aet 

 

Podem ser usados nas Op Aet os quatro seguintes escalões de Forças 

Aeroterrestres, conforme a oportunidade de introdução na área de objetivos 

(BRASIL, 2007, p. 2-4):  

1. o Esc Prec, que precede os demais em proveito da segurança, realizando 

diversas tarefas como Reconhecimento (Rec), balizamentos e em prol da segurança 

da tropa a ser Lanç; geralmente, este Esc é composto de Precursores (Prec) Pqdt, 
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Elementos (Elm) de saúde, inteligência e outros com tarefas específicas 

dependendo das características da Op. 

Cabe ressaltar que, em uma Op na qual, através do exame de situação, 

caso seja verificado que o inimigo possua aeronaves de combate que possam 

ameaçar o êxito da missão, uma Seç AAAe Pqdt poderia integrar este Esc de forma 

a assegurar a DA Ae da ZL desde o início do Ass Aet, possibilidade de emprego 

esta verificada por Mariano Junior em sua pesquisa (2012, p. 79).  

2. o Esc Ass, que possui a tarefa de atacar para Conquistar (Conq) a C Pnt 

Ae; este Esc é composto por Elm de Manobra (Man) e suas Reservas (Res), Elm de 

Apoio (Ap) e de Rec e de Ap Logístico (Log). É interessante que este Esc seja 

introduzido em uma única passagem das formações aéreas (o que necessitaria de 

várias Anv e provavelmente mais de uma Z Dbq) de forma a evitar que as Anv 

fiquem sobrevoando por muito tempo o EA Inimigo (Ini) e o tempo de Reo deste Esc 

consequentemente aumente, o que prejudicaria a surpresa da Op. 

3. o Escalão de Acompanhamento (Esc Acomp), que se destina a ampliar o 

P Cmb da F Aet, o que favorece a execução de suas próximas ações; comumente, 

este Esc é constituídos por Elm mais pesados de Ap Cmb e Ap Log, assim como 

outros Elm Cmb. Este Esc deve ser introduzido o mais rápido possível em Z Dbq 

reconhecidas dentro da área conquistada (C Pnt Ae); e  

4. o Escalão Recuado (Esc Rcd), que desempenha missões administrativas, 

Log e de ligação com outras forças. É composto por parte da F Aet que permanece 

em território amigo, uma vez que não há necessidade de estar na área de objetivos. 

Em uma Op Aet do tipo Ass Aet, que é a estudada nesta pesquisa, 

normalmente são utilizados os quatros escalões citados acima. 

 

2.1.4 Características das Op Aet 

 

A quantidade de Áreas de Dbq (A Dbq) a serem utilizadas pela F Aet pode 

variar, e esta decisão dependerá de vários fatores como: disponibilidade de locais 

para Dbq, possibilidades do Ini e da Man planejada. Cabe ressaltar que a indicação 

para o uso de múltiplas A Dbq é para uma F valor Bda, apesar de uma F valor BI 

Pqdt também poder utilizar (BRASIL, 2014a, p. 3-19). Para a análise deste estudo, 

será considerado o Dbq da FT nível Batalhão (Btl) em uma única A Dbq. 
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2.1.4.1 Lançamento de pessoal 

 

Quanto ao método de desembarque que será analisado neste estudo (por 

Lanç de Pqd) o pessoal pode ser lançado das Anv através dos seguintes processos 

(BRASIL, 2007, p. 3-20): 

1. Lanç semiautomático, em que a abertura do Pqd ocorre pela distensão de 

uma fita conectada a um cabo no interior da Anv e ao Pqd, cerca de quatro 

segundos após o abandono da Anv em voo.  

Este tipo de Lanç, o qual será o estudado neste trabalho, se por uma lado é 

bom por possibilitar o emprego maciço e rápido de tropas (fato que o indica a ser 

utilizado por parte do Esc Ass e Acomp), por outro, tem como desvantagem a maior 

dispersão do pessoal, provocada pela pequena dirigibilidade do tipo de Pqd 

utilizado; e 

2. salto livre operacional, em que a abertura do Pqd se dá pela ação 

muscular do Pqdt. 

Este tipo de Lanç, devido à elevada dirigibilidade do material, possibilita o 

Dbq em áreas restritas, de menor extensão, e uma maior rapidez na Reo, no entanto 

exige que seu emprego se dê por pessoal altamente especializado e experiente, 

sendo indicado por equipes do Esc Prec. 

 

2.1.4.2 Lançamento de material 

 

Alguns materiais, devido as suas características, como peso e tamanho, 

podem ser acondicionados em pacotes e lançados presos ao equipamento do 

paraquedista. São os pacotes da série “P” (BRASIL, 2015, p. 10-1), divididos em 

duas categorias: 

1. primeira categoria (prefixo P-1) – os quais chegam ao solo presos 

diretamente ao equipamento do Pqdt; e 

2. segunda categoria (prefixo P-2) – os quais chegam ao solo presos ao 

equipamento do Pqdt por meio de uma fita de ligação de 20 pés. 
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FIGURA 4: Pacote P-2D. 
Fonte: BRASIL (2015, p. 10-11). 

 

Relativo aos materiais individuais e coletivos que não podem ser 

desembarcados com cada combatente, os processos para lançamento destas 

cargas são (BRASIL, 2007, p. 3-21): 

1. queda livre, utilizado até uma altura de 200 metros. Não requer Pqd, pois 

as cargas, pouco sensíveis, como material para construção de Obstáculos (Obt), 

uniformes, rações Op, são envoltas em materiais amortecedores que diminuem o 

impacto no solo. 

2. lançamentos com o uso de Pqd, o qual emprega Pqd semiautomático 

específico para materiais, são diferenciados quanto ao peso das cargas: 

a. leve (até 227 kg); 

b. média (de 227 a 998,8 kg); e 

c. pesado (acima de 998,8 kg). 

Os materiais leves são lançados em pacotes da série “A”, nos seguintes 

modelos: A-5; A-7A; A-21 e o A-Log. São lançados com Paraquedas (Pqd) próprio, 

separadamente do homem. Necessitam de um ou mais Pqd adaptados à carga, 

capazes de estabilizar a queda (BRASIL, 2015, p. 11-1). Ao conectar o Pqd e ao 

pacote, o conjunto passa a ser denominado “fardo”. 

Já os Lanç de cargas médias e pesadas, como Vtr e material de artilharia, 

são acondicionados sobre plataformas especiais e cercadas de amortecedores, e 

exigem pessoal especificamente qualificado para Prep e Lanç (B DOMPSA). Além 

disso, por razões de Seg, este tipo de Lanç não é realizado na mesma ZL em que 

esteja sendo feito Lanç de pessoal, a não que seja impreterível o uso da mesma Z 

Dbq, não sem haver o estabelecimento de um intervalo de Tp mínimo de forma a 

assegurar que não haja pessoal na ZL no momento do Lanç das cargas. 
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FIGURA 5: Cargas leves preparadas para Lanç Ae (pacotes A Log e A-21). 
Fonte: BRASIL (2015, p. 11-8 e 11-10) modificado. 

 

2.1.5 Equipes para Lanç Aet de pessoal e material leve 

 

Para que a tropa Aet cumpra sua missão, faz-se necessário a presença de 

um Pqdt especializado, que irá conduzir as frações desde o embarque e o voo, até o 

Lanç na Z Dbq: o Mestre de Salto (MS). 

Este Pqdt, especializado nos processos de Lanç de pessoal e material leve, 

tem como missão assegurar a Seg dos Pqdt em sua equipagem, fiscalizando o Pqd 

de cada saltador, e Prep os pacotes que serão lançados na missão, sendo ele 

próprio o responsável pelo Lanç dos materiais que não saem da Anv em pacotes 

ligados ao equipamento dos Pqdt.  

Para cada missão de salto, estes militares desempenham funções 

específicas na Anv, tais como: 

- Mestre de Salto do Avião (MS Av), que é responsável por comandar o Lanç 

de pessoal e de executar o Lanç de material leve, assim como orienta, fiscaliza e 

executa os trabalhos necessários ao Lanç. Além de outros pormenores e deveres 

administrativos, este Pqdt executa um “briefing verbal” com todo seu “avião” antes 

de cada missão; e 

- Auxiliar do MS Av, que é responsável por auxiliar o MS Av em suas tarefas, 

realizar a inspeção da equipe já enganchada dentro da Anv, cadenciar a equipe de 

saltadores durante o Lanç de forma evitar entrelaçamento e problemas na saída da 

Anv, recolher as fitas dos Pqd dos Pqdt que saltaram, dentre outras missões. 
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2.1.6 Formas de Lançamento 

 

O Manual Técnico do Mestre de Salto define as cinco formas de lançamento 

aéreo utilizadas (2015, p. 3-4): 

1. normal - é a forma de Lanç em que o MS lança a equipe saindo à frente da 

mesma. Não há cargas leves neste tipo de Lanç. 

2. cobaia - é a forma de Lanç em que o MS, sem saltar, lança a equipe. 

Também não há cargas leves neste tipo de Lanç. 

3. mista - é a forma de Lanç que envolve pessoal e material leve. O MS lança 

o fardo (empregando os procedimentos específicos para cada tipo de fardo) após 

dar o “Já” à Eqp, saindo após o mesmo e imediatamente à frente da Eqp.  

4. extração - é a forma de Lanç pela porta de carga ou pela rampa em que o 

material pesado é extraído da Anv pela ação do Pqd. 

5. liberação ou gravidade - é a forma de Lanç pela porta de carga ou pela 

rampa em que o material pesado inicia a queda saindo da Anv pela ação da 

gravidade. 

 

2.1.7 Zona de desembarque 

 

Z Dbq é um conceito mais abrangente e refere-se a uma área onde haverá o 

Dbq de pessoal e material de diferentes formas. Pode-se especificar melhor esta 

área de acordo com as características da posição de Dbq, do tipo de Dbq ou do 

material a ser lançado (BRASIL, 2007, p. 2-3): 

- Zona de Lançamento (ZL): local sobre a qual F Aet e materiais leves são 

lançados por Pqd ou, sobre a qual, suprimentos podem ser entregues por queda 

livre. Este é o conceito que mais vamos utilizar nesta pesquisa. 

- Zona de Pouso (ZP) ou de aterragem (Z Ater): local que oferece condições 

técnicas para a aterragem de Anv de asa fixa, como para o embarque ou Dbq de 

pessoal e/ou material. Ex: aeródromos e campos de pouso. 

- Zona de Extração (ZE): local que oferece condições técnicas para a 

realização de Lanç Ae rasante (cargas pesadas). 
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- Zona de Pouso de Helicópteros (ZPH): local controlada por Elm de 

superfície da F Ter, para embarque ou Dbq de pessoal e material, através de pouso 

ou de voo pairado de helicópteros. 

Em ZL de pequenas extensões, as Anv necessitam percorrer circuitos para 

que passem novamente sobre a ZL para concluírem o Lanç. Entretanto, o ideal é 

que as Z Dbq possuam espaço suficiente para que a tropa Dbq em Seg em uma 

única passagem das Anv, evitando a exposição desnecessária das mesmas. Com 

isso, a tropa leva um Tp menor para se Reo (já que todos os Pqdt são Lanç de uma 

vez, na primeira passagem), ficando o menor tempo possível vulnerável na ZL.  

Pode ocorrer da necessidade de serem previstas e utilizadas várias ZL dentro 

de uma mesma A Dbq, de forma que haja uma única passagem das Anv em 

formação. 

 
FIGURA 6: Configurações desejáveis de uma A Dbq. 
Fonte: BRASIL (2007, p. 3-25). 

 

2.1.8 Reorganização  

 

No início da terceira fase da Op Aet, a fase do assalto, tem-se uma atividade 

de grande importância para a F Aet e para toda Op: a Reo da tropa. Esta atividade, 

bem como as condições de Dbq da tropa, é definida no documento Plano de 

Desembarque (P Dbq), podendo ser apresentado através de um quadro de Dbq e de 

um Plano de Reo (BRASIL, 2007, p. 3-16). Normalmente, o P Dbq é disseminado 

verbalmente durante os “briefings” com toda tropa. 

No quadro de Dbq são previstos a composição dos Esc da F Aet e o material 

a ser lançado, a sequência de Dbq, os diversos métodos e processos que serão 

utilizados pelos Esc, o horário de cada um e as Z Dbq que cada Anv irá lançar a 

tropa (BRASIL, 2007, p. 3-27). 
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Mesmo com um excelente planejamento e com condições favoráveis, caso a 

tropa não tenha compreendido os pormenores da Reo, esta tem grandes 

probabilidades de ter um Tp maior que o autorizado para Seg da Força (BRASIL, 

2007, p. 3-33).  

Com isso, os ensaios e os “briefings” são feitos tantos quantos forem 

necessários e deve ser dada Prioridade (Prio) ao processo do relógio e a difusão 

dos meios auxiliares presentes no terreno. 

 
FIGURA 7: Emprego do processo do relógio na reorganização. 
Fonte: BRASIL (2007, p. 3-30). 

 

A Reo é o momento mais vulnerável da F Aet. Nesta etapa, a força deve agir 

com rapidez para restabelecer sua organização tática e Reo seu P Cmb; o 

equipamento, Armt e munição devem ser recuperados, e o pessoal e o material 

devem ser agrupados (BRASIL, 2007, p 3-29).   

Após a aterragem, os Pqdt devem se deslocar às Zonas de Reunião (Z Reu) 

definidas anteriormente. Nas orlas ou no interior da ZL, são desdobrados Locais de 

Reorganização (L Reo) mobiliados pelo Destacamento Precursor (Dst Prec), inserido 

na A Op no Esc Prec, para auxiliar o movimento dos homens da Z Dbq à Z Reu.  

No centro da Z Dbq, geralmente é instalado um Centro de Controle da 

Reorganização (CCR), a partir dele o Comandante (Cmt) do Dst Prec coordena e 

controla o Ap de solo para a Reo. 

A Reo da tropa pode ser feita por três processos (BRASIL, 2007, p 3-31):  

1. Reo balizada, aplicável quando a tropa é inexperiente, os L Reo são de 

difícil localização e as condições de Seg permitem; de cada L Reo ou Z Reu, 

designada por uma cor no planejamento, parte uma fileira de bandeirolas, 
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identificando o itinerário até a área provável de aterragem; além disso, existem 

painéis e fumígenos da mesma cor das bandeirolas para auxílio aos Pqdt. 

 
FIGURA 8: Reorganização balizada. 
Fonte: BRASIL (2015, p. 4-20). 

 

2. Reo direta, realizado em dupla, os Pqdt se deslocam para os L Reo ou 

para as Z Reu, sem outro auxílio do Dst Prec; cada Z Reu ou L Reo é identificado 

por painéis e/ ou fumígenos de uma mesma cor.  

3. Reo mista ou especial, uma mescla dos dois processos anteriores, usado 

quando o terreno permite, no qual o deslocamento dos Pqdt se dá aproveitando-se 

dos acidentes do terreno para se homiziar (por exemplo, pode ser utilizada a Reo 

balizada ou a direta para conduzir os Pqdt até o Acidente (Acdt) no terreno 

previamente estabelecido como L Reo).  

Neste primeiro momento do Ass Aet: 

- a Seg da Z Dbq é proporcionado pelas F Rec Seg.  

- a defesa contra os vetores Ae é provida pelos Elm de AAAe presentes no 

local, seja por infiltração prévia (por exemplo, com o Esc Prec), seja por haver Dbq 

junto com o Esc Ass. Neste segundo caso, deve haver a máxima presteza da fração 

para que o dispositivo de DA Ae seja tomado e seja iniciada a defesa contra o Ini Ae, 

uma vez que uma única Anv A-1 com capacidade de lançar bombas de arrasto, 

como a BAFG-230 (FORÇA AÉREA BRASILEIRA, 2006), pode dizimar a FT caso 

utilize seu Armt na Z Dbq nos momentos iniciais da Reo. 
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É utilizado ainda, visando uma maior eficiência na Reo, o carregamento 

cruzado. Esta técnica de embarque consiste em dispor os Pqdt agrupados na Anv 

na sequência que devem aterrar na ZL, visando facilitar o Dslc até as respectivas L 

Reo, que deve ocorrer antes da ida para a Z Reu da F Aet, diminuindo o Tp total de 

Reo, uma vez que a distância do local de aterragem às L Reo será o menor 

possível. 

 
FIGURA 9: Emprego de técnica de carregamento cruzado em Anv C-130.  
Fonte: BRASIL (2007, p. 3-42). 

 

Considera-se completa a Reo quando 80% das tropas desembarcadas 

estiverem reagrupadas e as redes de Comando (Cmdo) e de apoio de fogo 

estabelecidas. Para que a AAAe seja considerada pronta e em condições de realizar 

a defesa, os seus sistemas de armas, controle e alerta e comunicações devem estar 

interligados e funcionando.  

 

2.2 A BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA PÁRA-QUEDISTA 

 

A 21ª Bateria de Artilharia Antiaérea foi criada em 1976, com sede em São 

Cristóvão, RJ, e era orgânica da 2ª Brigada de Infantaria Motorizada. Em 01 de 

janeiro de 2004, através da Portaria n° 781 do Comandante do EB, de 11 de 

dezembro de 2003, esta OM foi transformada em 21ª Bia AAAe Pqdt e teve sua 

subordinação alterada para Brigada de Infantaria Pára-quedista. Atualmente, suas 

instalações estão localizadas na Vila Militar, Rio de Janeiro, RJ. 

A Bateria é constituída de um Cmdo, uma Seção de Operações (Seç Op), 

uma Seção de Informações (Seç Info), uma Seção Logística (Seç Log) e três Seções 

de Artilharia Antiaérea (Seç AAAe), sendo que apenas duas destas estão mobiliadas 

em tempos de paz. 
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FIGURA 10: Adaptação do organograma de Bia AAAe Pqdt. 
Fonte: BRASIL (2001. P. 2-6). 

 

Sua missão é realizar a DA Ae da Bda Inf Pqdt. Para prestar este apoio, a 

AAAe é organizada para o Cmb, o que consiste em determinar Missões Táticas (Mis 

Tat) padrão ou não padronizadas aos escalões de DA Ae. Existem cinco Mis Tat 

padrão para AAAe: Apoio Geral (Ap G), Apoio Direto (Ap Dto), Reforço de fogos (Ref 

F) e Ação de Conjunto (Aç Cj); e elas estabelecem responsabilidades de apoio 

referentes à (BRASIL, 2001, p. 4-7): 

1. Atribuição de meios A Ae; 

2. Área de posição; 

3. Desdobramento; 

4. Ligações; 

5. Comunicações; 

6. Coordenação e Controle da DA Ae. 

Além da Mis Tat atribuída, é necessário que a AAAe tenha seus meios 

atribuídos para que seja especificado quais tropas ou P Sen devem ser defendidos 

(BRASIL, 2001, p. 4-10).  

No caso da Bia AAAe Pqdt, que normalmente receberia a Mis Tat de Ap G à 

Bda Inf Pqdt, suas três Seç AAAe Pqdt seriam atribuídas para realizarem a DA Ae 

de órgãos ou tropas da Bda, de acordo com a prioridade de DA Ae estabelecida pelo 

seu Cmt. 

Esta OM Pqdt, por ser um elo eventual do Comando de Operações de 

Defesa Aeroespacial (COMDABRA), que é o responsável pela defesa aeroespacial 

de AAAe do território nacional (BRASIL, 2014a, p. 5-4), além de prestar o apoio a 

Bda Inf Pqdt, comumente é empregada junto a Brigada de Artilharia Antiaérea (Bda 

AAAe) em Op em que se faça necessário realizar a DA Ae de P Sen no território 
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nacional. Alguns exemplos de Op que participou recentemente, dentro deste 

contexto são: a Op Rio +20, em 2012, e os Jogos Olímpicos, em 2016, ambas na 

cidade do Rio de Janeiro, RJ. 

Para que possa cumprir sua missão, a AAAe é dividida em sistemas com 

missões específicas (BRASIL, 2001, p. 2-8), da seguinte forma:  

1. Sistema de Controle e Alerta (Sist Ct Alr), que realiza a vigilância do 

espaço aéreo (VEA), através de sensores, como o Radar SABER M-60, e de Postos 

de Vigilância (P Vig). Além disso, recebe e difunde o alerta de aproximações de 

incursões. O Centro de Operações Antiaéreas (COA Ae), que é o Centro de Controle 

da AAAe, é responsável por acompanhar a evolução da situação Ae, assim como 

por controlar e coordenar as DA Ae desdobradas.  

2. Sistema de Armas (Sist A) é destinado a destruir as Anv inimigas e, para 

isso, utiliza os Armt A Ae básicos, como tubo ou Msl. No caso da AAAe Pqdt, é 

utilizado o Msl Igla-S, que neste estudo será analisado mais pormenorizadamente.  

3. Sistema Logístico (Sist Log), que possibilita a permanência da AAAe em 

Op através do suprimento de necessidades diversas, como munições, lubrificantes, 

componentes específicos e de manutenção especializada; e  

4. Sistema de Comunicações (Sist Com), responsável pela transmissão de 

ordens e informações com rapidez e precisão, interligando os demais sistemas, os 

meios de alerta (sensores e P Vig) aos COA Ae e estes aos Sist A, bem como 

realizando as ligações de Cmdo necessárias.  

A Bia AAAe Pqdt é classificada quanto ao tipo, transporte e teto de emprego 

(BRASIL, 2001, p. 2-2), respectivamente como:  

- míssil, pois seu Armt de dotação é o Msl Igla-S;  

- portátil, uma vez que seu o material é transportado pela guarnição; e  

- de baixa altura, pois atua contra alvos voando até 3000 m. 

 

2.2.1 O Emprego da AAAe 

 

Para que seja feito o planejamento de uma DA Ae eficaz, este deve estar 

alicerçado nos princípios e fundamentos de emprego (BRASIL, 2001, p. 4-3). Diante 

desta premissa, serão analisados alguns princípios e fundamentos mais destacados 

no emprego da AAAe Aet. 
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2.2.1.1 Princípios de emprego 

 

Os princípios de emprego são elementos básicos, consagrados pela 

experiência ao longo dos conflitos; destinam-se a orientar o planejamento e o 

emprego da AAAe (BRASIL, 2001, p. 4-1). São eles: a dosagem adequada, a 

flexibilidade de DA Ae, os meios em reserva, centralização, as prioridades 

adequadas e facilitar operações futuras. 

Os princípios que são mais evidenciados no tipo de Op em questão são: 

flexibilidade de DA Ae e facilitar operações futuras. 

Para atender ao princípio da flexibilidade de DA Ae, a A Ae precisa 

acompanhar com rapidez e eficiência as necessidades de mudança de posição da 

tropa apoiada, permitindo assim liberdade de manobra a FT. No caso da AAAe Pqdt 

brasileira que utiliza o Igla-S, que é do tipo portátil, configura-se um Sist A adequado 

e compatível com a necessidade da Bda Inf Pqdt, a qual carece de grande 

mobilidade, caracterizando o atendimento deste princípio. A atribuição de missões 

táticas e atribuições de meios compatíveis, também caracterizam este princípio. 

Para atender ao princípio de facilitar operações futuras, a A Ae precisa estar 

pronta, a qualquer tempo para mudanças de dispositivos e de defesas. Um 

planejamento que considere a necessidade de facilitar a adequação da organização 

para o combate no transcorrer do Cmb (BRASIL, 2001, p. 4-3), caracteriza este 

princípio de emprego. 

 

2.2.1.2 Fundamentos de Emprego 

 

Os fundamentos de DA Ae são um conjunto de proposições e ideias de onde 

se extraem os conhecimentos para aplicação em situações diversas (BRASIL, 2001, 

p. 4-4). São eles: a utilização do terreno, defesa em todas as direções, defesa em 

profundidade, apoio mútuo, combinação de armas A Ae, integração, engajamento 

antecipado, alternância de posição, mobilidade e defesa passiva. 

Os fundamentos que são mais evidenciados no tipo de Op em questão são: 

apoio mútuo e engajamento antecipado. 

O apoio mútuo consiste em posicionar as Unidades de Tiro (U Tir) no 

terreno, mantendo uma distância entre elas, em função das características do Sist A 

utilizado, de forma a obter um recobrimento entre os setores de tiro dos Msl 
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(BRASIL, 2001, p. 4-4). Para atender este fundamento, as U Tir devem possuir 

recobrimento entre os setores de tiro (até 3000 m de distância uma das outras, que 

é a metade do alcance útil do Armt), considerando ainda que o mínimo necessário 

para realizar uma DA Ae são quatro Postos de Tiro (P Tir), como a AAAe Pqdt é 

comumente empregada, podendo também realizar a DA Ae com seis postos. 

O engajamento antecipado é uma ação desencadeada a fim de impedir ou 

dificultar a ação do Ini Ae, antes que ele empregue seu Armt contra o objetivo 

defendido ou proceda ao Rec Ae (BRASIL, 2001, p. 4-4). Este fundamento por sua 

vez, é atendido com uma boa disposição do Sist A e do Sist Ct Alr, por proporcionar 

um maior Tp de reação às U Tir. Para este planejamento, são levados em 

consideração: a linha de lançamento e disparo do Armt Ae Ini e as rotas de 

aproximação à baixa altura de suas Anv, obtidas no exame de situação. 

 

2.2.2 Tipos de defesa antiaérea 

 

Existem dois tipos de defesa que a AAAe executa. A diferença básica entre 

ambos os tipos se refere ao tipo de objetivo defendido e a sua mobilidade (BRASIL, 

2001, p. 4-14). São elas: 

1. defesa estática; e 

2. defesa móvel. 

 

2.2.2.1 Defesa Estática 

 

Neste tipo de DA Ae, o objetivo a ser defendido é fixo, como uma Z Dbq ou 

uma C Pnt Ae, ou temporariamente estacionado, como posições de artilharia e 

postos de Cmdo (BRASIL, 2001, p. 4-14). 

Os tipos de defesa estática são: a defesa de Zona de Ação (Z Aç) ou Área 

Sensível (A Sen) e defesa de Ponto Sensível (P Sen). Ambos os tipos de defesas 

estáticas serão analisados neste trabalho. 

A DA Ae de P Sen se caracteriza pelo desdobramento das U Tir para 

defender uma tropa ou P Sen, atendendo os princípios e fundamentos já citados, e é 

realizada por armas A Ae de baixa altura. 
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FIGURA 11: DA Ae de ponto ou área sensível. 
Fonte: BRASIL (2001. P. 4-15). 

 

2.2.2.2 Defesa móvel 

 

Neste caso, o objetivo a ser defendido é móvel, como tropas em Dslc e 

mudanças de posição de artilharia, e a AAAe acompanha o seu movimento. É 

realizada por armas A Ae de baixa altura, que devem ter mobilidade compatível com 

a tropa apoiada e as U Tir, normalmente, marcham articuladas na Coluna de Marcha 

(Cln M) (BRASIL, 2001, p. 4-16). 

É uma defesa típica de Zona de Combate (ZC), na qual é defendida 

prioritariamente a testa e a retaguarda da Cln M, e depois as U Tir são desdobrados 

ao longo da Cln, mantendo o Ap mútuo. Em estacionamentos ou na Z Reu, assim 

como em passagem de pontos críticos no itinerário, a AAAe pode realizar uma DA 

Ae estática, aproveitando da Seg proporcionada pela F Ap (BRASIL, 2001, p. 4-16). 

 
FIGURA 12: Defesa móvel de uma coluna de marcha. 
Fonte: BRASIL (2001, p. 4-16). 
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Como a tropa Pqdt muitas vezes realizará o Dslc a pé após o Ass Aet, o uso 

de Msl portáteis pela fração AAAe, também a pé, se adéqua a necessidade de 

mobilidade da tropa. No entanto, também pode ser usado embarcado ou sobre 

reparo montado em Vtr, dependendo das características do Armt.  

 

2.2.3 Medidas de coordenação e controle do espaço aéreo 

 

Para o planejamento e execução da DA Ae são necessárias medidas de 

coordenação e controle entre os meios das FA (BRASIL, 2001, p. 3-22), a fim de: 

- reduzir a possibilidade de ataques a Anv Amigas (Amg); 

- evitar a superposição de esforços e a interferência mútua; e 

- possibilitar a troca de informações e a transferência de incursores entre as 

defesas Ae e AAAe. 

As principais medidas de coordenação e controle do espaço aéreo e para o 

fogo A Ae são: o Volume de Responsabilidade de Defesa Antiaérea (VRDA Ae), o 

Estado de Ação (E Aç), o Estado de Alerta (E Alr), as Condições de Aprestamento 

(Condc Apr) e os Corredores de Segurança (Crdr Seg). 

  

2.2.3.1 VRDA Ae 

 

Este volume é a porção do EA acima de uma DA Ae, onde vigoram 

procedimentos específicos para sobrevoo de aeronaves amigas e para o fogo 

antiaéreo (BRASIL, 2001, p. 3-23).  

 
FIGURA 13: VRDA Ae de DA Ae de um P Sen. 
Fonte: BRASIL (2001, p. 3-23) modificado. 
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Geralmente, na DA Ae de P Sen, como é o caso de uma defesa antiaérea de 

zona de lançamento, a altura do cilindro formado é o alcance útil do armamento 

acrescido de dez por cento e o raio corresponde à maior distância de 

desdobramento das unidades de tiro, a partir do centro da ZL, mais a altura 

(BRASIL, 2001, p. 3-23). 

São classificados quanto à circulação interna de aeronaves Amg como 

(BRASIL, 2001, p. 3-26): 

1. VRDA Ae de sobrevoo proibido - interdito às Anv Amg e dentro do qual 

poderá ser aberto fogo contra qualquer vetor em penetração;  

2. VRDA Ae de sobrevoo restrito - no qual as Anv Amg poderão penetrar, 

desde que autorizadas e obedecendo a normas de sobrevoo pré-estabelecidas; ou  

3.  VRDA Ae de sobrevoo livre - no qual o voo é livre e o fogo A Ae só pode 

ser aberto contra alvos previamente designados por um centro de controle ou em 

autodefesa. 

Normalmente, na ZC, o VRDA Ae será de sobrevoo restrito ou proibido 

(BRASIL, 2001, p. 3-27). 

 

2.2.3.2 Estado de ação  

 

Esta medida define o grau de liberdade de abrir fogo das armas U Tir que 

realizam uma DA Ae dentro de um VRDA Ae ou de um Crdr Seg, sendo 

classificados como (BRASIL, 2001, p. 3-26): 

1. fogo livre - abrir fogo contra quaisquer Anv não identificadas como Amg; 

2. fogo restrito - abrir fogo somente contra Anv identificadas como inimigas; 

3. fogo interdito - não abrir fogo (ou cessar fogo), exceto no caso de 

autodefesa antiaérea, ou seja, quando um vetor Ae ameaçar a integridade de 

alguma DA Ae; e 

4. fogo designado - abrir fogo contra alvos especificamente designados. 

Uma ressalva é que, em caso de autodefesa, o fogo é aberto independente 

do E Aç. O mais comum é que na ZC o estado de ação seja restrito ou proibido 

(BRASIL, 2001, p. 3-27). 
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2.2.3.3 Estado de alerta 

 

O E Alr representa a probabilidade de ocorrência de Atq a determinada área 

defendida e visa definir os meios que devem ser aprestados e as providências que 

devem ser tomadas, sendo classificados como (BRASIL, 2001, p. 3-28): 

1. alerta vermelho: Ataque (Atq) por Anv ou Msl hostis é iminente ou está em 

desenvolvimento. A ameaça Ae está dentro da área sob a responsabilidade daquela 

AAAe ou para lá se dirige; 

2. alerta amarelo: Atq por Anv ou Msl hostis é provável. A ameaça Ae 

inimiga ou, ainda, Anv e Msl desconhecidos podem se dirigir para a área sob a 

responsabilidade daquela AAAe; e 

3. alerta branco: Atq por Anv hostis ou Msl é improvável. O alerta branco 

pode ser declarado antes ou depois dos outros alertas. 

Na ZC, o E Alr é informado pelo escalão superior. No caso desta pesquisa, é 

informado ao Centro de Operações Táticas (COT) da FT BI Pqdt, que transmite a 

atualização desta medida de coordenação ao COA Ae da Seção AAAe. 

 

2.2.3.4 Condições de Aprestamento 

 

Estas condições se referem ao estado de prontidão dos meios A Ae para 

fazer face a um Atq Ae, tendo estreita relação com o E Alr e com o tempo de 

resposta da AAAe para estar em condições de engajar uma ameaça Ae, sendo 

dividas em (BRASIL, 2001, p. 3-29): 

1. aprestamento 3 - postos de combate; 

2. aprestamento 2 - prontidão; e 

3. aprestamento 1 - segurança. 

Esta medida é estabelecida pelo COA Ae da DA Ae considerada, no caso da 

Seção AAAe Pqdt, e os procedimentos a serem tomados em cada tipo de 

aprestamento é definido pelo Cmt da A Ae em sua ordem de operações. 

 

2.2.3.5 Corredores de Segurança 

 

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

aeronaves amigas, normalmente estabelecidas para tráfego a baixa altura, para 
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minimizar o risco de serem engajadas erroneamente pela defesa antiaérea (BRASIL, 

2001, p. 3-29). 

É recomendável que esta medida tenha um tempo de duração limitado e sua 

localização varie constantemente, a fim de que o inimigo não a descubra e a utilize 

e, assim, comprometa a DA Ae (BRASIL, 2001, p. 3-29). 

 
FIGURA 14: Traçado do VRDA Ae de P Sen, com Crdr Seg. 
Fonte: BRASIL (2001. P. 3-31) modificado. 

 

2.2.4 Seç AAAe Pqdt 

 

A Seção é o menor escalão de emprego de AAAe e é capaz de estabelecer 

a DA Ae de tropas e P Sen, e, dependendo do Sist A de dotação, de realizar a VEA 

de seu VRDA Ae, de controlar seus Sist A e de ligar-se com o Escalão Superior 

(BRASIL, 2001, p. 2-7). 

 
FIGURA 15: Adaptação do organograma de Seç AAAe Pqdt. 
Fonte: BRASIL (2001. P. 2-7). 
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Em Op Aet, como há a necessidade de um ajuste nos efetivos, causado pela 

limitação de vagas nas Anv, a Seç comumente é reduzida a três paraquedistas, 

sendo que, neste caso, o Sd Remn acumula a função de Mot. Com isso, nos 

deslocamentos motorizados, o Sgt Ch Pç deverá assumir o rádio para manter o 

contato com o COA Ae. 

 
FIGURA 16: U Tir em posição de tiro (Sgt Ch Pç, Cb Atdr e Sd Rad Op). 
Fonte: 21ª Bia AAAe Pqdt. 

 

Deve-se ser levado em consideração que, nas Op Aet, há um índice médio 

de dispersão e perda de até 25% (BRASIL, 2001, p. 6-17). Com isso, se possível, é 

interessante que seja lançada pelo menos mais uma U Tir por Seção empregada. 

 

2.2.5 O armamento orgânico da Bia AAAe Pqdt 

 

A Bia AAAe Pqdt é dotada do Msl: MA Ae Ptt 9k338 9M342 Igla-S ou IGLA-

S, também conhecido como “Igla-Super”. O código da Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (OTAN) para este Msl é SA-24 Grinch. 

O Sistema Igla, de fabricação russa, surgiu como resultado da modernização 

do Msl Strela 2 (código OTAN: SA-7 Grail) em 1983. Após outras modernizações, 

em 1983, foi desenvolvido o Msl Igla 9k38 (código OTAN: SA-18 Grouse), que foi 

adquirido pelo Brasil em 2005. As tropas russas, entretanto, já haviam substituído o 

Msl Igla 9k38 pelo Igla-S desde 2004. Então, em 2010, esta mais nova versão do 

sistema foi adquirida pelo Brasil.  
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FIGURA 17: MA Ae Ptt 9k338 9M342 Igla-S em posição de tiro. 
Fonte: sítio eletrônico “kbm.ru”. Acesso em: 12 ago. 2017. 

 

É um sistema do tipo Man-portable Air-Defence Systems (MANPADS), ou 

seja, um sistema de DA Ae Portátil (Ptt). O Sistema Igla-S é a mais nova geração 

deste sistema de Msl russos e possui uma nova capacidade de desempenho: alta 

probabilidade de atingir objetivos tão pequenos quanto os Msl de cruzeiro e os 

veículos aéreos não tripulados (KONSTRUKTORSKOYE BYURO 

MASHYNOSTROYENIYA, entre 2001 e 2017). Não são muitos os países capazes 

de produzir este tipo de sistema de defesa A Ae, o MANPADS. No momento, os 

líderes neste campo são os EUA, Rússia, França e Grã-Bretanha 

(MILITARYARMS.RU, 2017).  

Além disso, é do tipo “atire e esqueça”, ou seja, após o Atdr realizar a 

pontaria sobre o alvo localizado e ativar a fonte alimentação, basta puxar o gatilho e 

pronto, o Msl lançado perseguirá a fonte de calor do alvo até atingi-la, diferente de 

outros tipos de Msl que necessitam que sejam guiados até o alvo móvel, por 

exemplo, através de designador laser.  

O Msl fica acondicionado em um tubo de Lanç, ao qual já vem conectada 

uma fonte de alimentação. Pode ser usado com o Atdr nas posições de pé ou 

ajoelhado e, após o uso, o tubo é descartado. Para utilização, deve ser conectado 

um mecanismo de Lanç, necessário para que seja feito o acionamento do Msl e a 

realização do Lanç propriamente dito. 
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FIGURA 18: MA Ae Ptt 9k338 9M342 Igla-S. 
Fonte: sítio eletrônico “kbm.ru” modificado. Acesso em: 12 ago. 2017. 

 

Este MANPADS mostrou-se eficiente no engajamento de Anv quando 

utilizado em combates, como na Guerra Civil de El Salvador, na guerra do Golfo 

Pérsico e na guerra entre a Armênia e o Azerbaijão (MILITARYARMS.RU, 2017) e 

está em uso atualmente pela Rússia, Brasil, Irã, Líbia, Eslovênia, Síria, Venezuela, 

Vietnã e, mais recentemente, Iraque (MILITARY FACTORY, 2017). 

 

2.2.5.1 Características do Sistema Igla-S 

 

Como principais características deste sistema, conforme consta no site da 

empresa que desenvolveu e produz este armamento, a Konstruktorskoye Byuro 

Mashynostroyeniya (KBM), destacam-se ([20--]): 

- Disparo de ombro de um único operador;  

- Procedimentos simples de apontar e lançar; 

- Capacidade de operar mesmo em condições operacionais extremas; 

- Eficácia melhorada de destruição (comparado ao sistema anterior); 

- Aumento da quantidade de explosivos (1,5 vezes em relação ao anterior); 

- Características avançadas de precisão dos Msl; 

- Alcance prolongado de até 6,0 km (comparado com 5,2 km do anterior); 

- Capacidade de disparo noturno (utilizando dispositivo de visão noturna). 
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TABELA 1 - Características técnicas do sistema e do Msl Igla-S. 

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA 

Alcance horizontal 500 m - 6.000 m 

Altitude do alvo 10 m - 3.500 m 

Peso do conjunto em posição de combate 18,25 kg 

Velocidade do 

alvo 

em rota de aproximação 400 m/s 

em rota de afastamento 320 m/s 

ESPECIFICAÇÕES DO MÍSSIL 

Calibre 72,2 mm 

Comprimento do tubo de lançamento 1,69 m 

Tempo para transferir da posição de 

viagem para de combate 
13 s 

Ogiva Fragmento de explosão de proximidade e 

impacto 

Buscador Óptico, duas cores (atração passiva) 

Fonte: Sítio eletrônico “kbm.ru”. Acesso em: 12 ago. 2017. 

 

2.3 AS OP AET E AAAE PQDT 

 

Neste tópico será analisada a AAAe Pqdt brasileira em seu emprego Aet 

junto a Bda Inf Pqdt, especificamente no nível Batalhão de Infantaria, bem como as 

características do MA Ae Ptt utilizado e suas implicações para o Lanç Aet. 

 

2.3.1 A zona de lançamento de uma FT BI Pqdt 

 

Como já foi abordado, neste estudo será considerado o Dbq da FT nível 

Batalhão em uma única A Dbq, já que há possibilidade de serem utilizadas mais de 

uma A Dbq para o Lanç da FT nível Batalhão.  

Para facilitar o entendimento e a visualização, será considerada apenas uma 

ZL para o lançamento de toda FT BI Pqdt, uma vez que poderiam existir várias ZL 

dentro da mesma A Dbq.  

As características do local da ZL são muito importantes para a AAAe Pqdt 

uma vez que esta deverá prover a DA Ae da mesma de imediato, sendo o tamanho 

desta Z Dbq, talvez, a principal característica que influa no tempo de tomada de 

posição da Seção, pois quando maior o tamanho, maior será o tempo de Dslc para 

as Pos da U Tir. 
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Para ter a noção da magnitude desta área, devemos analisar a forma como 

as Anv irão realizar o Lanç e algumas características técnicas previstas, as quais 

serão analisadas nos itens a seguir. Neste estudo, será levado em consideração que 

as Anv irão realizar uma passagem única sobre a ZL (evitando a realização de 

circuitos pelas Anv para conclusão do Lanç), visando o menor tempo de exposição 

possível no espaço Ae Ini, atendendo a necessidade requerida de Seg.  

 

2.3.1.1 Aeronaves de transporte de tropa 

 

Atualmente, aeronaves de transporte de tropa utilizadas pela Força Aérea 

Brasileira (FAB) são o C-95, Bandeirantes, o C-105, Amazonas, e o C-130, Hércules, 

(BRASIL, 2015, p. 14-1). O Hércules será a Anv analisada, já que é a de maior 

capacidade de carga das utilizadas hoje.  

 
FIGURA 19: Aeronave C-130 Hércules. 
Fonte: BRASIL (2015, p. 14-13). 

 

Esta Anv foi projetada basicamente para o transporte rápido de tropa e carga 

e uma de suas finalidades é o Lanç Aet dos mesmos. Com uma envergadura de 

cerca de 40 m e quase 30 m de comprimento, é capaz de transportar e lançar 64 

Pqdt equipados, 32 por porta lateral (BRASIL, 2015, p. 14-14 e 14-15). 

 

2.3.1.2 Tipos de formação de aeronaves 

 

Uma Anv isolada não seria suficiente para lançar todo o efetivo de uma FT 

BI Pqdt. Portanto, para o cumprimento desta missão de Lanç Aet, seriam 

necessárias algumas Anv, as quais realizariam o voo em formação. O tipo de 
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formação com maior manobrabilidade e flexibilidade é o Elemento de dois aviões 

(BRASIL, 2015, p. 3-6). Este tipo de formação pode ser composto por até três Anv. 

No entanto, para o Lanç Ae em massa, é utilizado a Formação Tática Básica 

(In Trail), por possibilitar a concentração da tropa ou do suprimento na área central 

da ZL (BRASIL, 2015, p. 3-7). Neste tipo de formação, utiliza-se até três Anv por 

Elm, sendo que a separação e a distância das Anv dentro do Elm e entre Elm, 

variam em função: do tipo de avião, do número de Pqdt a serem lançados por porta 

e das dimensões da ZL. 

As Anv irão se deslocar numa Navegação a Baixa Altura (NBA) e reduzirão a 

velocidade durante o Lanç dos Pqdt (no caso do C-130, a 70 m/s), que ocorrerá no 

Ponto de Redução de Velocidade (PRV) e depois voltarão a acelerar para o voo de 

regresso às linhas amigas. 

 
FIGURA 20: Distância mínima entre as Anv em formação In Trail. 
Fonte: BRASIL (2015, p. 3-7) modificado. 

 

2.3.1.3 Dimensões da ZL  

 

A largura mínima da ZL, que é a sua dimensão no sentido perpendicular à 

entrada das Anv, na formação “In Trail”, é de 600 m (BRASIL, 2015, p. 4-1).  

Já o comprimento mínimo é obtido pela fórmula (BRASIL, 2015, p. 4-1):  
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N - Número de homens por porta; 
L - Comprimento da ZL; 
S - Margem de segurança; e 
V - Velocidade da Anv (em relação ao solo), para o Lanç de Pqdt. 

 

O valor da margem de segurança é 100 m. Assim, considerando a Anv 

Hércules, capaz de transportar e lançar 32 (trinta e dois) homens por porta, com 

velocidade para Lanç de 70 m/s, o comprimento mínimo de uma ZL valor FT BI Pqdt, 

para este caso estudado, é da ordem de 2.300 m.  

 

2.3.2 A FT BI Pqdt 

 

Os Elm subordinados a uma F Aet, normalmente são organizados em 

grupamentos temporários de acordo com as necessidades operacionais. Uma FT BI 

Pqdt é nucleada por Subunidades (SU) de infantaria, reforçadas por outros Elm de 

Cmb, Ap ao Cmb e de Ap Log. Desta forma, a FT nível batalhão pode receber parte 

ou a totalidade dos seguintes Elm (BRASIL, 2007, p. 3-13): 

- 01 (uma) bateria de artilharia de campanha; 

- 01 (um) pelotão ou esquadrão de cavalaria; 

- 01 (um) pelotão de engenharia; 

- 01 (uma) seção leve de manutenção de batalhão logístico; 

- 01 (um) destacamento de precursores paraquedistas; 

- elementos do B DOMPSA; 

- elementos de guerra eletrônica; 

- elementos de artilharia antiaérea; 

- elementos de Av Ex; 

- até 02 (duas) SU de fuzileiros; 

- elementos de saúde; e 

- elementos de comunicações. 
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Após a definição da composição da FT BI Pqdt e de seus reforços, há o 

escalonamento das forças necessárias ao cumprimento da missão, sendo que o Esc 

Acomp pode ser suprimido (BRASIL, 2007, p. 3-14). 

Além disso, será preparado o quadro de Dbq com a composição de cada 

Esc, bem como de quais materiais cada um conduzirá e, além das outras 

informações (já citadas no subitem 2.1.8 Reorganização), qual Anv será utilizada por 

cada fração. Este planejamento se reveste de importância uma vez que haverá um 

intervalo de Tp entre o Lanç das Anv dispostas na formação, assim, as tropas com 

prioridade de saída no Ass devem ser colocadas nos primeiros Elm da formação Ae. 

 

2.3.3 A Seção AAAe Pqdt em apoio à FT BI Pqdt  

 

A dosagem mínima e adequada para realizar a DA Ae de uma Força valor BI 

Pqdt é a Seção, que inclusive, é o menor escalão de emprego de AAAe. Desta 

forma, a Seção AAAe Pqdt seria o elemento de AAAe que apoiaria a FT BI Pqdt em 

seu Ass Aet. 

A Seç AAAe Pqdt numa Op de conquista da C Pnt Ae estaria na situação de 

comando de reforço a esta F Aet (BRASIL, 2007, p. 7-12). Isto significa que a Seç 

estaria subordinada ao Cmdo da FT BI Pqdt para esta Op (não mais à 21ª Bia AAAe 

Pqdt) tanto no que se refere a atribuição de sua Mis Tat e atribuição de meios 

quanto aos encargos Log; e, a princípio, receberia a Mis Tat de Ap G à FT.  

Numa Op deste tipo, a Seç apoiaria a FT durante o Ass em 03 fases:  

- 1ª fase – DA Ae da ZL 

- 2ª fase – DA Ae da M Cmb 

- 3ª fase – DA Ae da C Pnt Ae 

 

2.3.3.1 DA Ae da zona de lançamento (1ª fase) 

 

A missão típica que a Seç AAAe Pqdt receberia, num primeiro momento, 

seria a DA Ae da Zona de Desembarque ou ZL, que se caracteriza por ser uma DA 

Ae estática de P Sen.  

Devido à necessidade de ser provida de imediato a DA Ae da ZL, é 

interessante que as U Tir fiquem no primeiro Elm da formação, com duas U Tir em 

cada Anv Ala, de forma que aterrem o mais próximo possível da sua Pos no 
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dispositivo de DA Ae. Caso seja possível prever mais uma U Tir (devido as 

probabilidades de perda), esta pode ser Lanç no centro do dispositivo pela Anv 

“Líder”, ficando em condições de se Dslc para qualquer direção que seja necessário. 

 
FIGURA 21: Croqui de Lanç das U Tir na ZL valor batalhão. 
Fonte: O autor. 

 

Desta forma, a Seç AAAe Pqdt possuiria 2 (dois) Msl por U Tir para 

realização da DA Ae, até que houvesse o ressuprimento, totalizando oito ou dez Msl 

no início da Op, dependendo da possibilidade do Lanç da U Tir Res. 

Para que seja realizada a tomada do dispositivo de DA Ae da Seção após o 

Ass Aet, a U Tir devem: 

- Resgatar os Msl lançados na ZL; 

- Reo sua fração de maneira descentralizada; 

- Estabelecer o contato com o COA Ae através do rádio; e  

- Deslocarem-se para suas posições pré-planejadas, de maneira geral, nas 

elevações do perímetro da ZL.  

Após a chegada nas Posições de Tiro (Pos Tir), é dado o pronto da fração 

ao COA Ae. Com as U Tir e o COA Ae em Pos, e o Sist Ct Alr e as Com 

estabelecidas, o dispositivo de DA Ae está pronto e em condições de cumprir 

missões de engajamento de vetores Ae hostis.  
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Obviamente que, mesmo neste Dslc até as Pos, as U Tir devem estar com 

seu armamento em condições de ser colocado em posição de combate, caso surja 

uma ameaça Ae. 

 
FIGURA 22: DA Ae de ZL formando um VRDA Ae. 
Fonte: 21ª Bia AAAe Pqdt. 

 

Normalmente, o VRDA Ae será classificado como de sobrevoo proibido, o E 

Aç fogo livre e deverá ser previsto um Crdr Seg que garanta a passagem das Anv 

Amg (para a realização de lançamentos) com uma altura de 450 m (uma vez que a 

altura de lançamento é de cerca de 400 m). 

 

2.3.3.2 DA Ae da M Cmb (2ª Fase) 

 

Como já foi analisado no subitem 2.1.1.1 Assalto aeroterrestre, a ZL pode 

estar sobre a C Pnt Ae a ser conquistada, neste caso, não haveria o Dslc da FT BI 

Pqdt até o objetivo. Considerando que a C Pnt Ae será estabelecida em uma Pos 

distante da ZL, no Dslc da tropa Aet, a AAAe Pqdt deverá prover sua DA Ae. 

Nesta situação, após a Reo da F Aet, a missão típica que a Seç AAAe Pqdt 

receberia, seria a DA Ae da FT BI Pqdt durante o movimento tático até o objetivo de 

assalto, que se caracteriza por ser uma DA Ae móvel.  
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Na Z Reu, após as SU Pqdt estarem reunidas com 80% do seu efetivo e 

com as comunicações estabelecidas, a Reo do FT BI Pqdt estará concluída 

(BRASIL, 2003, p.7-13).  

 
FIGURA 23: DA Ae de M Cmb formando um VRDA Ae (Op Escudo II, 2012). 
Fonte: O autor. 

 

Em caso de Reo no período noturno, o número de extraviados e a perda de 

pessoal são provavelmente maiores, no entanto, a tropa fica menos vulnerável aos 

ataques Ae e terrestres do Ini (BRASIL, 2003, p.7-14). Neste caso, a Reo pode ser 

realizada na própria ZL. 

Para que seja feito a tomada do dispositivo de DA Ae na Cln M, o Cmt da 

Seç AAAe Pqdt deverá estar atento a evolução da Reo da tropa apoiada ou deve 

deixar algum militar com esta responsabilidade, de forma que possa determinar que 

suas U Tir retraíam de suas Pos com um Tp de antecedência adequado, sem que 

atrase a partida da FT BI Pqdt. Este retorno das U Tir de seu dispositivo inicial só 

será feito após coordenação com o Cmt da F Aet.  

Após autorização do Cmt do Btl, as U Tir se deslocarão para pontos 

planejados, de forma a se articularem no dispositivo de marcha da F Aet. De 

maneira geral, as U Tir se deslocarão dentro da Cln M, uma em cada quarto da 

coluna, cada uma ficando responsável por uma direção com base no Dslc da tropa. 

A U Tir posicionada no primeiro quarto defenderá a Clm M de ataques frontais; as U 



60 
 

Tir do segundo e terceiro quarto ficarão responsáveis pela DA Ae dos flancos da 

coluna e a U Tir do último quarto, pela retaguarda.  

 
FIGURA 24: Exemplo de setores de tiro de uma DA Ae de M Cmb. 
Fonte: sítio eletrônico “defesanet.com.br” modificado.  Acesso em: 12 ago. 2017. 

 

O COA Ae, geralmente, se deslocará na parte central do dispositivo e ficará 

em condições de dar o alerta antecipado as U Tir para que, se necessário, engajem 

Anv durante o Dslc. Este dispositivo de DA Ae e as posições de cada órgão da Seç 

será planejado anteriormente após assessoramento do Cmt Seç ao Cmt Btl. 

No Dslc, pode ser necessário realizar a DA Ae de regiões de passagem, 

quando se constituírem em objetivos da Op (BRASIL, 2001, p.6-16).   

Da mesma forma que na fase anterior, o VRDA Ae será classificado como 

de sobrevoo proibido, o E Aç fogo livre, no entanto, normamente, não será previsto 

Crdr Seg. 

 

2.3.3.3 DA Ae da C Pnt Ae (3ª Fase) 

 

Na 3ª fase da Op Aet, com a tomada dos objetivos planejados, a missão 

típica que a Seç AAAe Pqdt receberia, seria a DA Ae da C Pnt Ae, que se 

caracteriza por ser uma DA Ae estática de A Sen.  
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Dependendo do tamanho da C Pnt Ae, não será possível defender toda área 

ocupada. Por isso, cresce de importância o estabelecimento da Prio de DA Ae do 

Cmt da F Aet, para que a Seç possa priorizar as áreas mais importantes.  

Um exemplo de Prio de DA Ae para esta fase poderia ser: Art Cmp Pqdt, 

PC/FT BI Pqdt e Res. No entanto, podem surgir novas necessidades de DA Ae em 

função das características da Op (junção ou retraimento) e das possibilidades e 

atuação do Ini Ae (BRASIL, 2001, p. 6-16). 

 
FIGURA 25: DA Ae de C Pnt Ae nível bateria (Op Atlântico, 2012). 
Fonte: 21ª Bia AAAe Pqdt. 

 

Para a tomada do dispositivo de DA Ae da C Pnt Ae, as U Tir se 

posicionariam em elevações no perímetro da área, respeitando os fundamentos de 

DA Ae, como o apoio mútuo e, geralmente, estariam bem próximas ao dispositivo de 

defesa adotado pelas SU Pqdt, que também ocupariam as cristas militares de 

elevações com trabalhos de organização do terreno. Os Cmt de SU devem estar a 

par do posicionamento das U Tir próximas de sua posição, ao passo que as U Tir 

aproveitam o dispositivo da tropa apoiada para sua proteção orgânica. 
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Quanto às MCCEA, o VRDA Ae e o E Aç permaneceriam inalterados e 

deverá ser previsto um Crdr Seg que garanta a passagem das Anv Amg para o 

ressuprimento da tropa ou mesmo para o Lanç ou o aerotransporte do Esc Acomp.  

 

2.3.4 O MA Ae Ptt Igla-S e o Lanç Aet 

 

Este MA Ae Ptt, por possuir em torno de 18 kg, é caracterizado para o Lanç 

Aet como um material leve (até 227 kg). No entanto, devido as suas características 

técnicas e sensibilidade ao impacto no solo, não há um pacote brasileiro disponível 

atualmente para que seja realizado o Lanç por Anv em voo. 

Foram realizados Lanç testes com tubos vazios de Msl Igla em 2007 e em 

2010 pela 21ª Bia AAAe Pqdt em Op, com o material acondicionado no fardo do tipo 

A-5 (MARIANO GOMES, 2012, p. 77 e 78). Como resultados, os tubos 

apresentaram escoriações e graves avarias após o impacto no solo, denotando a 

necessidade de um pacote específico para acondicionamento. 

Existe uma bolsa acolchoada tipo UPDMM-65, especialmente desenhada e 

construída para proteger os Msl e acessórios, lançada por um Pqd do tipo OKS série 

4, com peso de carga de 65 kg. Entretanto, esta bolsa não foi adquirida pelo Brasil. 

 
FIGURA 26: Pacote tipo A-5. 
Fonte: BRASIL (2015, p. 11-3) 
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No entanto, a despeito das características técnicas de amortecimento, tanto 

a bolsa UPDMM-65 quanto o pacote A-5 possuem muita semelhança, 

especificamente quanto à forma de Lanç de ambos os fardos: o Lanç misto.  

Sendo assim, o pacote brasileiro está sendo utilizado como parâmetro para 

a análise deste estudo, uma vez que, no que tange ao Lanç de Anv, ambos os 

pacotes exigiriam procedimentos muito semelhantes por parte do MS Av, a 

diferença, basicamente, seria o ponto de queda no solo: enquanto a bolsa russa tem 

um ponto de queda vertical, o pacote brasileiro tem o ponto de queda horizontal. 

 

2.3.4.1 A preparação do Igla-S para Lanç Aet 

 

O pacote A-5 é do tipo rolo, com capacidade máxima de 136,4 Kg (BRASIL, 

2015, p. 11-2). Possui um retângulo de náilon com protetor de feltro costurado e dois 

capuzes com cadarços de conexão.  

 
FIGURA 27: Rolo interno do pacote tipo A-5. 
Fonte: BRASIL (2015, p. 11-2). 

 

Caso este pacote fornecesse proteção ao Msl para o Lanç Aet, seria 

preparado da seguinte forma, conforme a sequência prevista no Manual Técnico do 

Mestre de Salto (2015, p. 11-2): 

1. primeiramente, o retângulo de náilon do pacote A-5 seria estendido sobre 

uma superfície plana; 
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2. após isso, o Igla-S seria colocado sobre o rolo, em uma extremidade; 

3. então, as abas de náilon seriam dobradas para o interior; 

4. na sequência, o rolo seria enrolado (a partir da extremidade com o Msl) 

sobre si mesmo, no sentido do comprimento; 

5. os capuzes seriam colocados nas extremidades do rolo e conectados 

entre si pelos cadarços de conexão nas respectivas argolas em “V”.  

6. após isso, seria feito o procedimento de conexão do Pqd ao pacote, 

formando o fardo pronto para o Lanç.  

O cuidado na preparação dos fardos é fundamental para que não haja 

problemas de segurança, nem danos à Anv.  

 
FIGURA 28: Fardo A-5 enganchado, pronto para lançamento misto. 
Fonte: Bda Inf Pqdt. 

 

2.3.4.2 Implicações para o Lanç Aet do Igla-S 

 

Como Lanç Aet da Seç AAAe Pqdt envolverá o Lanç de material leve (MA Ae 

Ptt Igla-S), misturando pessoal e material, a forma de Lanç é a mista. O MS Av lança 

o fardo após dar o “Já” à Eqp, saindo após o mesmo e imediatamente à frente da 

Eqp. É um Lanç que requer uma maior atenção por parte dos MS Av para que não 

haja acidentes, nem haja atraso no Lanç.  

Esta forma de lançamento trás consigo algumas peculiaridades e 

consequentes implicações: 
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1. O fardo é o primeiro a sair. Com isso, todas as U Tir sairão no início da 

ZL, uma vez que a fração deve sair imediatamente após o seu material lançado. 

Desta forma, o pessoal que ocupará Pos na outra extremidade da Z Dbq irá levar um 

Tp maior para dar o pronto na Pos (tanto maior, quanto maior for o tamanho da ZL). 

2. Só pode ser lançado um fardo por porta. Isto restringe, no caso da Anv 

em questão, C-130, a quantidade de dois fardos por Anv. Devido a necessidade da 

Seç AAAe Pqdt estar presente, se possível, no primeiro Elm da formação de Anv e 

que, para uma melhor eficiência, seria interessante que as U Tir sejam lançadas aos 

pares nas Anv Alas, e a U Tir reserva na Anv Líder, o material coletivo das outras 

frações seria limitado a um fardo no máximo, o que diminuiria sua capacidade inicial; 

3. O fardo substitui um Pqdt embarcado (influência na capacidade de 

transporte da Anv). Como há a limitação de espaço nas Anv de transporte, no caso 

do C-130, a 32 homens, com o Lanç de dois fardos, ficariam disponíveis 30 vagas 

para tropa. Desta forma, quanto mais fardos são lançados, há uma necessidade de 

diminuição dos efetivos das frações de cada Anv. 

Além disso, como o fardo é lançado como “primeiro homem”, a U Tir, que 

sairá na sequencia, deverá “navegar” com o Pqd (caso seja navegável) na direção 

do fardo e realizar a aterragem o mais próximo possível do mesmo, de forma a 

reduzir o Tp de Dslc no solo para apanha do material. No entanto, este Tp depende 

das condições climáticas, especificamente do vento, uma vez que quanto maior for a 

intensidade, maior o Dslc lateral do fardo. Isto pode causar, em casos extremos, até 

o extravio do material, caso o mesmo caia fora da ZL em uma região não planejada. 

Normalmente, nesta forma de Lanç, o MS Av pode ser auxiliado no momento 

de empurrar o fardo pela porta, por um ou dois Pqdt que estejam dentro de Anv 

como auxiliares e que não saltarão na Op, pois, apesar de ser caracterizado como 

material leve, pode possuir até 227 kg; além disso, esta ação deve ser rápida, para 

não prejudicar o Lanç como um todo (pois o atraso no Lanç pode impedir que os 

últimos Pqdt saiam da Anv por já haver passado a ZL). 

 

2.3.4.3 Procedimentos para o Lanç Aet do Igla-S pelo MS Av  

 

O Lanç do Msl Igla-S (forma mista) poderá ser na vertical do ponto ou na luz 

verde (BRASIL, 2015, p. 3-3). A diferença entre estes tipos de Lanç é que no 

primeiro, o MS Av irá lançar o fardo e saltar atrás do mesmo, após localizar e 
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bloquear um ponto materializado no terreno pela Eqp Prec; já no segundo, quando o 

piloto acender a luz verde no interior da Anv (a comando da Eqp Prec no solo), o MS 

Av executa o Lanç (BRASIL, 2015, p. 3-3). 

No entanto, a forma de Lanç mista difere da normal, pois possui alguns 

Procedimentos (Procd) do MS Av e dos Aux MS relacionados ao fardo a ser Lanç. 

As diferenças básicas são (BRASIL, 2015, p. 17-9): 

- o MS Av toma Pos à porta da Anv e corre a mão esquerda na fita até 

empunhar a alça do fardo; e passa a encarar, agachado, o painel de luzes; 

- ao acender da luz verde, empunha o fardo e desloca-o até a extremidade 

da porta (nesse momento, o Aux MS Nr 1, que fica na porta da esquerda, deverá 

ajudá-lo) para então ir procurar o ponto materializado no terreno; 

- ao localizar e bloquear o ponto comanda o Lanç aos saltadores e lança o 

fardo (novamente com a ajuda do Aux MS); e 

- realiza a saída da Anv. 

No caso do Lanç de uma U Tir por porta (que é o desejável), serão lançados 

um fardo por porta. Neste caso, será tomado o seguinte Procd: 

- o MS Av, após comandar o Lanç aos saltadores e lançar o fardo, passa a 

encarar o Aux MS Nr 2 (que está na porta da direita), aguardando que o mesmo 

lance o outro (isto é o previsto no Manual Técnico do MS; entretanto, como o Ch da 

U Tir será o primeiro homem na porta da direita, caso seja MS, este poderá realizar 

o Lanç do fardo e o Aux MS Nr 2 apenas o auxiliaria. Obviamente, tudo deve ser 

coordenado previamente e ensaiado). 

- O MS Av após verificar que o fardo foi lançado, fica de pé e abandona a 

Anv. Após a saída do MS Av, o Aux MS Nr 2 libera a porta da direita e dá o “já” para 

o 1º saltador (no caso do Ch U Tir realizar o Lanç, este aguarda a saída do MS Av, 

para então, realizar a sua saída). 

No Lanç misto, os Procd dos Aux MS 1 e 2 são muito importantes, pois os 

mesmos são os responsáveis por (BRASIL, 2015, p. 17-10 e 17-11): 

- enganchar o Pqd do fardo no cabo de ancoragem da Anv; 

- colocar o pino de Seg do Pqd do fardo; 

- inspecionar o Pqd do fardo; 

- arrastar o fardo até a porta ou auxiliar o MS que irá lançar o fardo a fazê-lo; 

- auxiliar no Lanç do fardo propriamente dito. 
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2.3.5 Experiência de Lanç Aet em Macaé-RJ 

 

As OM Org da Bda Inf Pqdt Realizam (Rlz) seus adestramentos periódicos e, 

geralmente, planejam seus exercícios iniciando com uma Op Aet. No entanto, devido 

às restrições relativas às horas de voo e disponibilidade de Anv, nem todas as 

atividades são contempladas com o Lanç da tropa. 

Em 2012, a mais nova OM Pqdt teve a oportunidade de realizar uma Op, 

denominada Op Escudo II, em Macaé-RJ, que teve o início com um Ass Aet, no qual 

02 (duas) Seç AAAe Pqdt, a 24 (vinte e quatro) militares cada uma, foram Lanç na 

ZL Fazenda da Saudade, uma destas, com a missão de realizar imediatamente após 

o salto a DA Ae da ZL.  

PLANO DE EMBARQUE E CARREGAMENTO DA SEÇÃO AAAE PQDT 
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QUADRO 1 – Plano de embarque e carregamento da Seç AAAe Pqdt. 
Fonte: o autor. 
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O Lanç foi realizado em duas passagens pela Anv C-130 Hércules e houve o 

Lanç de 02 (dois) fardos, um por passagem, como este próprio autor retrata em um 

estudo realizado durante concurso literário da Bda Inf Pqdt: 

Foram lançados 02 (dois) fardos A-5 com 02 (dois) tubos inertes de míssil 
IGLA cada fardo. Cabe ressaltar que nesta ocasião foi feita uma 
experimentação na qual o fardo foi montado com ponto de queda vertical, 
isso com o auxílio de 02 (dois) cabos solteiros em sistema de oposição de 
esforços e mosquetões [...] Além disso, os comandantes das Unidades de 
Tiro da 1ª Seção AAAe Pqdt saltaram com o pacote P1-A. Nele estava 

acondicionado o material de comunicações necessário para seção se 
interligar com o comando e com o COA Ae [...] O lançamento aeroterrestre 
propriamente dito, durante a fase do Assalto, ocorreu da seguinte maneira: 
primeiramente, houve a saída do Escalão Precursor, que realizou os 

trabalhos de preparação da ZL para que a tropa pudesse ser lançada. Após 
vinte minutos de preparação, deu início o lançamento da Bateria em 02 
(duas) passagens [...] Na primeira passagem, foi lançada a 1ª Seção AAAe 
Pqdt. Suas U Tir, imediatamente após a aterragem, se deslocaram para 
suas posições respectivas, sendo que duas desde já apanharam o 
armamento inerte lançado, para realizarem a missão inicial de sua Seção: 
DA Ae da ZL, figurando o que aconteceria em uma operação real da Bda 
[...] (2014, p. 14, grifo nosso). 
 

A Op teve êxito tanto no Lanç do material como do pessoal, pois ambos os 

Msl inertes Lanç nos fardos A-5 chegaram ao solo sem dano algum, assim como 

toda a tropa concluiu a Reo sem nenhuma baixa.  

O relatório desta Op descreve alguns pontos positivos alcançados 

(COMANDO MILITAR DO LESTE, 2012, p. 1-2): 

- Muito boa Reo da tropa (55 min); 

- Estabelecimento da DA Ae da ZL e da Cln M; 

- Os fardos A5 foram resgatados com sucesso; 

- Lanç da tropa (equipe Prec e DOMPSA e AAAe) com alguns militares com 

P1-A (contendo Eqp rádio TRUNKING); e  

- Lanç de fardo A5 em uma ZL desconhecida. Não houve alterações de 

pessoal e material no Lanç. 

Percebe-se que esta Op teve grande relevância no que se refere à 

experimentação de materiais e equipamentos, destacando-se os seguintes pontos 

principais: 

- foi feita uma adaptação do fardo A-5 de forma que o mesmo fosse 

lançado com ponto de queda vertical (semelhante ao processo da bolsa UPDMM-65 

russa). Para que isto fosse possível, algumas adaptações no Lanç Aet por parte dos 

MS se fizeram necessárias. Em anexo a este trabalho, foi colocado o Apd D, 

contendo os Procd para Lanç (chamado de Ballet) do Igla-S por parte do MS Av e 
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Aux MS, bem como para a preparação do fardo A-5 com a alteração do ponto de 

queda, possibilitado por um sistema de oposição de esforços feito com cabos 

solteiros. 

No entanto, cabe ressaltar que apesar do Lanç ter obtido sucesso com o 

sistema de oposição de esforços e o Msl ter chegado ao solo sem danos, caso seja 

utilizado um pacote com estas características, o mesmo deve ser projetado para isso 

e não deve ser mantida essa improvisação com cabos solteiros (Apd d) para 

mudança no ponto de queda do fardo, pois a Prep dos fardos demandou muita 

atenção por parte dos MS e, como afirma ZUMA (2011, p. 18), é interessante que 

nas Op Aet haja simplicidade e pouca complexidade nos Procd e nas características 

dos materiais usados. 

- foi utilizado o P1-A contendo os Eqp de comunicações de forma a 

otimizar os trabalhos das U Tir na realização do contato inicial com o COA Ae, pois 

com este pacote, se ganha o tempo da retirada do equipamento rádio da mochila 

(que estaria preparada para o salto). 

- foi estabelecido um tempo de Reo das Seç de 55 minutos, o que pode 

ser considerado como base para comparações e experimentações futuras. 

 

2.4 OUTROS MÍSSEIS ANTIAÉREOS PORTÁTEIS 

 

2.4.1 Mísseis russos 

 

Não obstante a possibilidade de Lanç do Msl Igla-S através de bolsas 

acolchoadas, também existe uma variação do Igla, a “Needle-D” ou “Agulha-D”, 

desenvolvida especialmente para as tropas Aet russas.  

Nesta versão, o tubo de Lanç do Msl e o Msl podem ser desmontados em 

duas seções, unidas apenas no momento oportuno para empregá-lo, o que reduz 

suas dimensões e facilita o transporte (MILITARYARMS.RU, 2017). No entanto, não 

há muitas informações disponíveis sobre este armamento e sobre sua forma 

específica de emprego. 
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FIGURA 29: Míssil Igla. 
Fonte: sítio eletrônico “military-today” Acesso em: 21 abr. 2017. 

 

O Msl 9K333 Verba é o mais novo MA Ae Ptt russo. Foi desenvolvido para 

substituir os sistemas Igla e Igla-S. Está sendo utilizado pelas Bda Inf e por Bda Aet 

russas desde 2014. Sua principal melhoria é um buscador óptico multiespectral que 

usa três sensores de detecção do alvo, capacitando-o a discriminar melhor os alvos 

reais de falsos (JANE’S, 2015a).  

 
FIGURA 30: Míssil Verba.  
Fonte: Sítio eletrônico “kbm.ru” modificado. Acesso em: 12 ago. 2017. 
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Algumas características que o diferencia dos seus antecessores são 

(KONSTRUKTORSKOYE BYURO MASHYNOSTROYENIYA, [20--]): 

- Supera em eficiência em 1,5 a 2 vezes, particularmente a distâncias 

superiores a 3 km; 

- o envelope de envolvimento para alvos com baixa emissão térmica é 

expandido 2,5 vezes devido ao aumento da sensibilidade do buscador do Msl; 

- mais eficaz contra drones e alvos que emitem pouco calor; 

- a capacidade de reconhecer chamarizes pirotécnicos é 10 vezes maior; 

- a faixa de temperatura operacional é prolongada para menos 50° C; 

Anton Lavrov, especialista militar independente russo, afirma que apenas as 

FA dos Estados Unidos e da França possuem um Sist com características de 

desempenho semelhantes (GAZETA RUSSA, 2016).  

 

2.4.2 Míssil americano 

 

O Msl FIM-92 Stinger foi desenvolvido pela General Dynamics e seu 

principal produtor é a Raytheon Corporation. É o Armt de dotação da 82ª Divisão 

Aerotransportada, desenvolvido e introduzido no exército americano em 1981 

(MILITARY POWER, 2016).  

 
FIGURA 31: Míssil Stinger.  

Fonte: Sítio eletrônico “armyrecognition.com”. Acesso em: 21 abr. 2017. 
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Mais de 17 países utilizam este sistema de defesa antiaérea, como é o caso 

da Alemanha, Itália, Japão, Portugal e Chile, e outros países demonstram interesse 

em adquiri-lo, como é o caso da Letônia (JANES, 2015b). Foi utilizado em quatro 

grandes conflitos, tem computado mais de 270 interceptações de asas rotativas e 

fixas em combates e mantém uma taxa de sucesso de mais de 90% na 

confiabilidade (RAYTHEON, 2017b). 

Recentemente foi feito um teste com este sistema de Msl equipados com os 

novos fusíveis de proximidade e realizado a interceptação de dois Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), um fora da lei e um não identificado 

(RAYTHEON, 2017a). 

É um Msl do tipo atire e esqueça, possui velocidade supersônica (750m/s) e 

é apto para realizar a defesa contra pequenos alvos, drones, helicópteros, Msl de 

cruzeiro e Anv (ARMY RECOGNITION, [201-]). Além disso, o tubo do iniciador pode 

ser reutilizado e recarregado com mais Msl (AMERICAN SPECIAL OPS, [201-]). 

Relativamente ao seu emprego Aet, este Msl possui um pacote denominado 

Stinger Missile Jump Pack (SMJP), que é ligado ao corpo do Pqdt por ocasião do 

salto (ESTADOS UNIDOS, 2016).  

 
FIGURA 32: Pqdt equipado com Msl Stinger no SMJP.  
Fonte: Sítio eletrônico “digitalcommonwealth.org”. Acesso em: 12 ago. 2017. 
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Esta característica garante uma maior rapidez à DA Ae em sua tomada de 

posição, já que o Msl não se afastará da U Tir após o Lanç. Atualmente, este Msl, 

além de variações, possui uma configuração mais avançada denominada FIM-92E 

Stinger Block 1 (JANE’S, 2015b).  

 

2.4.3 Tabela comparativa entre os mísseis 

 

TABELA 2 – Características técnicas dos Msl Stinger, Igla-S e Verba. 

Dados do Material STINGER IGLA-S VERBA 

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA 

Entrada em serviço 1987 2004 2014 

Alcance horizontal 4.800 m 6.000 m 6.000 m 

Altitude do alvo 3000 m 3500 m 3500 m 

Peso do conjunto em P 
Cmb 

15,2 kg 18,25 kg 17,25 kg 

Velocidade 
do alvo 

em rota de 
aproximação 

? 400 m/s 400 m/s 

em rota de 
afastamento 

? 320 m/s 320 m/s 

ESPECIFICAÇÕES DO MÍSSIL 

Calibre 70,0 mm 
72,2 mm 72 mm 

Comprimento do tubo de 
Lanç 

1,52 m 1,69 m 1,69 m 

Tp da Pos de viagem para 
de Cmb 

10s 13 s 12 s 

Ogiva 
Explosão por 

impacto 

Explosão por 
impacto e sensor 

proximidade 

Explosão por 
impacto e sensor 

proximidade 

Buscador 
Infravermelho 

passivo 

Óptico, duas 
cores (atração 

passiva) 

Multiespectral 
(atração passiva) 

Fabricante 
Raytheon Missile 
Systems - EUA 

KBM - Rússia KBM - Rússia 

Fonte: Sítios eletrônicos “militaryfactory.com”, “armyrecognition.com” e “kbm.ru”. Acesso em: 11 e 21 

ago. 2017. 
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2.5 VTR VLEGA CHIVUNK 

 

A Viatura Leve de Emprego Geral Aerotransportável (Vtr L Emp Ge Aetrnp), 

também chamada de VLEGA CHIVUNK, é um projeto que está sendo desenvolvido 

pelo CTEx com base nas necessidades doutrinárias e Op das Forças de Ação 

Estratégica do EB, como a Bda Inf Pqdt.  

Atualmente este projeto está na fase de produção de lote-piloto, na qual 

foram obtidas 10 viaturas, que estão sendo preparadas para a fase de Avaliação 

(CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO, 2017). 

 
FIGURA 33: Vtr VLEGA CHIVUNK.  
Fonte: Sítio eletrônico “ctex.eb.br”. Acesso em: 21 abr. 2017. 

  

2.5.1 Características 

 

A Vtr L Emp Ge Aetrnp possui como peculiaridades:  

- alta mobilidade em qualquer terreno;  

- aerotransportabilidade, como carga externa de helicóptero, ou como 

carga interna de Anv C-130 ou KC-390, (até 4 viaturas); e 

- capacidade de ser Lanç por Pqd.  
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Seguem abaixo algumas características técnicas da Vtr (CENTRO 

TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO, 2017): 

TABELA 3 – Características técnicas do VLEGA CHIVUNK. 

Características técnicas da VLEGA CHIVUNK 

Comprimento 4,68 m 

Largura 2,35 m 

Altura 2,00 m 

Velocidade Máxima 120 km/h 

Autonomia 590 km 

Guarnição 3 homens 

Capacidade de carga 500 kg 

Armamento 
- 1 Mtr 7,62mm MAG e 2 ParaFAL 

- 2 Armas Leve Anti-Carro (ALAC/AT-4) 

Fonte: Sítio eletrônico “ctex.eb.br”. Acesso em: 21 abr. 2017. 

 

2.5.2 Requisitos 

 

A Portaria n° 058-EME, de 10 de julho de 2008, aprovou os Requisitos 

Operacionais Básicos (ROB) n° 03/08 da Vtr L Emp Ge Aetrnp (Categoria 1). Alguns 

destes requisitos que a diferenciam de outras Vtr comuns são o fato de possuir: 

- Bancos para o motorista e para o Ch Vtr, ajustáveis longitudinalmente, e 

banco para o Atdr (dirigibilidade). 

- Condições de ser aerotransportada em Anv C-130, ou similares (logística). 

- Condições de ser lançada de Anv militar tipo C-130, ou similares, por meio 

de paraquedas (desempenho operacional). 

- Alojamento para transportar 02 (duas) Armas Leves Anticarro (desejável). 

 

2.5.3 Possibilidade de Emprego 

 

Com base nestes requisitos, percebe-se que é uma Vtr versátil, que teria 

muita utilidade para o emprego da Seç AAAe Pqdt.  Os alojamentos para transportar 

02 (duas) Armas Leves Anticarro nas laterais da Vtr (requisito desejável) poderiam 

sofrer pequenas adaptações de forma que pudessem transportar 02 (dois) Msl Igla-S 

ao invés das armas leves anticarro, conforme entrevista com o engenheiro 1° Ten 
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Theógenes de Oliveira Maia, Adjunto à Seção de Blindados e Veículos Militares do 

CTEx, realizada durante a atividade de pesquisa científica denominada “Jornada da 

Pesquisa”, ocorrida na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), nos dias 23 e 

24 de fevereiro de 2017. 

Caso uma Vtr deste tipo fosse empregada na ZC num Ass Aet pela Seç 

AAAe Pqdt, o tempo de entrada em Pos Seç AAAe Pqdt no momento crítico da Reo 

da FT BI Pqdt reduziria significativamente, tendo em vista que o comprimento da ZL 

nível Btl excederia 2,3 km.  

Além disso, a AAAe Pqdt também pode ser empregada em missões no 

território nacional, como elo do COMDABRA, e esta Vtr adaptada, otimizaria os Dslc 

motorizados e as entradas e saídas de posição da Seç, especificamente no que se 

refere à condução do armamento nos alojamentos laterais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Nesta seção, será apresentado o método científico utilizado nesta dissertação 

de mestrado que permitirá a compreensão da sistemática planejada para a 

consecução dos objetivos propostos e, consequentemente, do problema em 

questão.  

Primeiramente, será apresentado o tópico Objeto Formal de Estudo, 

especificando o contexto e as variáveis da pesquisa; após isso, passar-se-á à 

explanação da amostra que foi utilizada, a fim de esclarecer informações e dados 

relevantes; por fim, será descrito o Delineamento da Pesquisa, no qual será 

identificado o tipo de pesquisa, suas características e as técnicas usadas, bem como 

os procedimentos e instrumentos adotados.  

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO  

 

As F Aet são vocacionadas para serem empregadas em território inimigo com 

a finalidade de atacar objetivos profundos; além disso, possuem mobilidade 

estratégica e curto prazo no desdobramento operacional. Devido a estas 

características de emprego da Bda Inf Pqdt, o contexto deste estudo é o Ass Aet 

seguido de uma conquista de C Pnt Ae, no qual a Seç AAAe Pqdt prestará o apoio a 

uma FT BI Pqdt. 

Esta pesquisa pretendeu verificar em que medida o Armt utilizado pela AAAe 

Pqdt, Msl Igla-S, está adequado ao Emp para o qual é destinado, analisando a forma 

de Lanç e o Tp de tomada de Pos da Seç AAAe, após seu Lanç Aet. 

Diante disso, foi identificada a variável dependente (VD): a adequabilidade 

do Armt A Ae Ptt ao emprego Aet, definida em uma dimensão:  

- “tempo de tomada de posição da Seç AAAe Pqdt”, na qual a eficiência 

da Seç, em sua tomada de posição, será caracterizada em função das frações de Tp 

que uma FT BI Pqdt leva numa Reo, já que não há uma base teórica em manuais 

para quantificá-la. 

A VD é influenciada pela variável independente (VI), caracterizada como: o 

Armt A Ae Igla-S no Ass Aet. Esta variável também foi definida em três dimensões: 

- “Lanç do MA Ae Ptt Igla-S através do Fardo A-5”. Nesta dimensão, serão 

descritos os seguintes aspectos: preparação do fardo e forma de Lanç do mesmo; 
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Procd do MS Av na Anv para realizar o Lanç do fardo e os Procd da U Tir para 

apanha do fardo no solo; 

- “Utilização do MA Ae Ptt Igla-S no Dslc até a C Pnt Ae”, na qual será 

verificada a forma de emprego do Armt pela AAAe Pqdt na DA Ae de uma M Cmb; e 

- “Utilização do MA Ae Ptt Igla-S na C Pnt Ae”, a fim de verificar a forma de 

emprego do Armt pela AAAe Pqdt na DA Ae da C Pnt Ae. 

Como o EB não possui a bolsa para o Lanç do Igla-S, foram utilizados como 

base os dados de Lanç realizados com o fardo A-5, o qual tem sido usado nos 

exercícios testes de Lanç de Msl inertes pela AAAe Pqdt, já que os procedimentos 

na Anv por parte do MS Av são bem similares, independente do tipo de material e do 

tipo de fardo tipo A a ser lançado. 

Este estudo investigou ainda a Prep e o posterior Lanç Aet do Msl Igla-S em 

um pacote do tipo “A”, assim como seu posterior Emp, desde a tomada de posição 

da Seç AAAe Pqdt, durante a Reo da tropa apoiada após o Ass Aet, até a conquista 

da C Pnt Ae pela FT BI Pqdt.  

As características técnicas do Armt, apesar de abordadas, não foram o foco 

deste estudo, mas antes sua adequação ao Emp Aet. Nos Quadros 1 e 2, estão 

definidas as dimensões, os indicadores e as formas de medição das variáveis. 

Variável Dimensão Indicadores Forma de medição 

 
Adequabili-

dade do 
Armt A Ae 

Ptt ao 
emprego 

Aet 

 
Tempo de 
tomada de 

Pos da 
Seç AAAe 

Pqdt 

Até um terço do 
tempo de Reo de 
uma FT BI Pqdt - 

Eficiência 
adequada 

Comparação do Tp médio (Me) de 
tomada de Pos da AAAe Pqdt com 
o Tp Me de Reo da FT BI Pqdt por 

meio: 
Apêndice (Apd) A - pergunta 4; 

Apd B - pergunta 6;  
Apd C - pergunta 2. 

 

Entre1/3 e 2/3 do 
tempo de Reo de 
uma FT BI Pqdt - 
Baixa eficiência 

Comparação do Tp Me de tomada 
de Pos da AAAe Pqdt com o Tp Me 

de Reo da FT BI Pqdt por meio: 
Apd A - pergunta 4;  
Apd B - pergunta 6;  
Apd C - pergunta 2. 

 

Acima de 2/3 do 
tempo de Reo de 
uma FT BI Pqdt -  

Não eficiente 

Comparação do Tp Me de tomada 
de Pos da AAAe Pqdt com o Tp Me 

de Reo da FT BI Pqdt por meio: 
Apd A - pergunta 4;  
Apd B - pergunta 6;  
Apd C - pergunta 2. 

QUADRO 2 – Definição operacional da VD “adequabilidade do Armt A Ae Ptt ao emprego Aet”. 
Fonte: o autor. 
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Variável Dimensão Indicadores Forma de medição 

 
 
 
 

Armt A Ae 
Igla-S no 
Ass Aet 

 

 
 

Lanç do MA 
Ae Ptt Igla-S 

através do 
Fardo A-5 

 
 
 

 
Preparação do fardo A-5 

para o Lanç 
 

Revisão de literatura. 

 

Forma de Lanç do Fardo 
A-5 

 

Revisão de literatura; e 
Apd B - pergunta 3 

Procd do MS Av na Anv 
para Lanç do Fardo A-5  

Revisão de literatura. 

 

Procd da U Tir para 
apanha do Msl após o Lanç 

e DA Ae da ZL 
 

Revisão de literatura; e 
Apd B - pergunta 8. 

 
Utilização do 

MA Ae Ptt 
Igla-S no 
desloca-

mento até a 
C Pnt Ae 

 

Emprego do MA Ae Ptt 
Igla-S pela AAAe Pqdt na 
DA Ae de uma M Cmb 

Revisão de literatura. 

 
Utilização do 

MA Ae Ptt 
Igla-S na C 

Pnt Ae 
 

Emprego do MA Ae Ptt 
Igla-S pela AAAe Pqdt na 

DA Ae da C Pnt Ae 
Revisão de literatura. 

QUADRO 3 – Definição operacional da VI “Armt A Ae Igla-S no Ass Aet”. 
Fonte: o autor. 

 

3.2 AMOSTRA  

 

Esta pesquisa valeu-se do conhecimento e da experiência de profissionais 

especializados em Op Aet, em AAAe, em Lanç Aet e em assuntos relativos à Reo. 

Entretanto, primeiramente foi necessário ter por base o seguinte conceito: 

A Estatística trabalha com informações referentes aos conjuntos de 
elementos observados. Nos problemas de Estatística Indutiva, esses 
elementos constituem uma amostra retirada da população que se deseja 
estudar. Em muitos casos, entretanto, o conjunto observado pode constituir 
a população inteira. (DOMINGUES, 2008, p. 15, grifo nosso). 

 

Desta forma, foram verificadas três populações de oficiais e praças que 

estejam servindo nas OM da Bda Inf Pqdt pertinentes a este estudo:  
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- duas que utilizam o Lanç de material ou Armt através do fardo A-5 em Op 

Aet, especificamente os BI Pqdt e a 21ª Bia AAAe Pqdt; e 

- uma que participa ativamente da Reo das tropas Aet, a Companhia de 

Precursores Paraquedista (Cia Prec Pqdt).  

No entanto, para que fosse possível iniciar o tratamento de dados, foi 

necessário primeiro determinar algumas características desses elementos, conforme 

Domingues ensina: 

Para iniciarmos o tratamento dos dados, é preciso antes que se tenha bem 
definido quais as características de interesse que deverão ser verificadas. 

Ou seja, não iremos trabalhar estatisticamente com os elementos 
existentes, mas com algumas características desses elementos que 

sejam fundamentais ao estudo (2008, p. 15, grifo nosso). 

 

Assim, foi definido que todos os integrantes da amostra deverão ser Pqdt e 

ter participado de atividades da Bda com Lanç de fardos e, de preferência, que já 

realizaram o Lanç dos mesmos. Será admitida a participação de militares que não 

estejam servindo na Bda Inf Pqdt atualmente, mas que preencham todos os 

requisitos propostos. 

Os militares dos BI Pqdt tiveram como pré-requisito o fato de possuírem o 

Curso de Mestre de Salto (CMS), uma vez que tal curso habilita o militar a realizar a 

preparação, a inspeção e o Lanç de fardos através de Anv em voo. 

Os militares da Bia AAAe tiveram como pré-requisito o fato de possuírem o 

curso de Artilharia de Costa e Antiaérea (ACosAAe), já que esta especialização 

fornece conhecimentos relativos aos Armt A Ae, suas características, formas de 

manuseio e emprego.  

Os militares da Cia Prec tiveram como pré-requisito o fato de possuírem o 

curso de Precursor Paraquedista (C Prec Pqdt), por especialização capacitar o 

militar a mobiliar a ZL e conduzir os Lanç Aet, bem como auxiliar e acompanhar a 

Reo das tropas.  

Integraram a amostra os militares que participaram de atividades da Bda 

com Lanç de fardos nos últimos 15 (quinze) anos, ou seja, a partir de 2002, uma vez 

que estes possuem os conhecimentos mais atuais sobre o Lanç Aet, bem como 

estão atualizados com as modernizações dos Eqp Aet ocorridas na Bda que 

iniciaram por volta do ano 2000.  

Desta forma, chegou às três populações de militares específicas para cada 

questionário, conforme o quadro abaixo: 
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TABELA 4 – Populações da pesquisa. 

 

OM 

 

Apêndice 

 

Possuídores 

dos cursos de 

especialização 

(Bda Inf Pqdt) 

 

Participantes 

de atividades 

Aeroterrestres  

(Bda Inf Pqdt) 

Militares de 

outras OM 

que possuem 

os requisitos 

Populações 

MS dos 
BI Pqdt 

A 119 90 0 90 

AAAe 
Pqdt 

B 14 11 8 19 

Prec 
Pqdt 

C 25 19 5 24 

Fonte: o autor. 

 

Para que amostra de cada questionário tivesse validade estatística, buscou-

se alcançar o tamanho amostral ideal de acordo com o tamanho populacional, 

conforme o tabela abaixo.  

TABELA 5 – Tamanho amostral (n) em função do tamanho populacional (N).  

N n N n N n N n 
10 10 80 66 350 183 4000 351 

20 19 90 73 400 196 5000 357 

30 28 100 80 450 207 6000 361 

40 36 150 108 500 217 7000 364 

50 44 200 131 1000 277 8000 367 

60 52 250 152 2000 322 9000 368 

70 59 300 169 3000 341 10000 370 

Fonte: Rodrigues (2006). 

  

Os tamanhos amostrais alcançados em cada questionário serão detalhados 

na análise de resultados do próximo capítulo desta pesquisa. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

Com o intuito de confirmar a hipótese proposta, foi utilizado o método 

indutivo, uma vez que, primeiramente, foram observados fatos e dados particulares 

sobre aspectos do problema, para então elaborar uma generalização.  

A pesquisa usada foi do tipo qualitativo descritivo, estabelecendo relações 

entre as variáveis, e utilizou dados quantitativos obtidos por questionários, que 

auxiliarão e complementarão a pesquisa.  

Quanto à natureza, caracterizou-se por ser do tipo aplicada, pois tem como 
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objetivo a produção de conhecimento com aplicação prática e dirigida à solução de 

um problema real que a AAAe Pqdt enfrenta. 

Relativamente aos Procd técnicos, a pesquisa se caracteriza por possuir a 

modalidade bibliográfica e documental, pois, foram buscados dados através de 

manuais e publicações que abordassem o Lanç Aet, assim como de relatórios de 

operações da Bia AAAe Pqdt. Além disso, valeu-se de levantamentos, os 

questionários já mencionados, através dos quais foram buscadas informações de 

pessoal especializado para, mediante análise quantitativa, serem obtidas as 

conclusões correspondentes. 

No que diz respeito à técnica de pesquisa para a obtenção de dados, foram 

utilizados os questionários, o Apd A (direcionados aos especialistas dos BI Pqdt), B 

(direcionados aos especialistas da AAAe Pqdt) e C (direcionados aos especialistas 

da Cia Prec Pqdt). 

O delineamento da pesquisa ocorrerá da seguinte forma:  

- primeiramente, foram localizadas fontes bibliográficas e relatórios, após 

isso, foi feita a leitura e o fichamento das obras e dos dados, e, então, os dados 

foram organizados logicamente;  

- quanto ao levantamento, primeiro foram confeccionados os três 

questionários e testados em pré-testes; após isso, foram distribuídos para os 

efetivos da amostra delimitada; então, foram coletados os Apd respondidos e 

verificados os dados existentes, analisando-os e interpretando-os.  

Após essas fases que ocorreram simultaneamente, foi procedida a 

apresentação dos resultados e a redação do trabalho.  

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão de literatura  

 

Referente às Op Aet e à AAAe, foram consultados manuais de campanha e 

publicações do Ministério da Defesa (MD) e do EB, bem como cadernos de instrução 

da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe), em uso pela Bda Inf 

Pqdt e pelas tropas de AAAe brasileiras. Também foram pesquisados trabalhos 

acadêmicos sobre a Bia AAAe Pqdt e sobre as Op Aet, por meio de consulta às 

bibliotecas da EsACosAAe e da EsAO.  

Na busca eletrônica, serão utilizados os seguintes termos nos mecanismos 

de metabusca: “antiaérea paraquedista”, “lançamento de seção antiaérea”, 
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“operações aeroterrestres”, “tropas aeroterrestres”, “lançamento aeroterrestre” e 

“sistemas de defesa antiaérea portátil”, incluindo suas traduções para o inglês: 

“airborne anti-aircraft”, “launch anti-aircraft section”, “airborne operations”, “airborne 

troops”, “launch airborne” e “man portable air defense system”. Para se adquirir 

informações sobre o Armt A Ae, serão usados os termos: “9k338 Igla-S”, “Igla-D”, 

“9K333 Verba”, “FIM-92 Stinger” e “Stinger Missile Jump Pack”. 

a. Critérios de inclusão: 

- fontes publicadas em português e inglês, estudos publicados de 2002 a 

2017, manuais de campanha em vigor relacionados à AAAe do Brasil e EUA; 

- estudos e relatórios que descrevem experiências com o emprego da Bia 

AAAe em Op Aet; e 

- estudos que abordem o emprego da AAAe e documentos e artigos de 

cunho histórico de qualquer época, de fonte fidedigna. 

b. Critérios de exclusão:  

- estudos que se utilizam de doutrinas que não são mais empregadas, estão 

desatualizados ou imprecisos;  

- documentos, artigos e trabalhos que foquem a AAAe, no entanto não 

relacionados com o tema; e  

- fontes da internet sem credibilidade. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos  

 

Durante a fase exploratória da pesquisa, foram consultados diferentes tipos 

de fontes de informação, com o intuito de se obter dados atuais sobre o tema.  

Foram encontrados trabalhos científicos que focam em Op Aet e em AAAe 

Pqdt na EsAO, bem como selecionados manuais que tratam dos assuntos atinentes 

ao tema. 

Complementando essa fase, foram pesquisados sítios na internet e artigos 

de organizações de credibilidade, como a Jane’s, ou de países que possuem AAAe 

Pqdt, como os Estados Unidos e a Rússia, e tais fontes foram analisadas quanto à 

credibilidade e pertinência. 

Durante tal coleta de dados, partindo do objetivo geral da pesquisa, foram 

elencados objetivos específicos, de forma a direcionar melhor o resultado esperado. 

Então, foi definido o tipo de pesquisa mais adequado para alcançá-los.  
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Passou-se a operacionalização os conceitos e variáveis, para torná-los 

passíveis de observação e mensuração.  

Após isto, passou-se a elaboração dos instrumentos de coleta de dados. O 

instrumento escolhido foi o questionário (Apd A, B e C).  

Os aspectos das características da VI foram, na sua maior parte, abordados 

através da revisão literária. No entanto, algumas informações da dimensão Lanç do 

MA Ae Ptt Igla-S através do Fardo A-5, serão complementadas através dos 

questionários, especificamente dos indicadores: 

- Forma de Lanç do fardo A-5 (Apd B - pergunta 3); e 

- Procd da U Tir para apanha do Msl após o Lanç e DA Ae da ZL (Apd B - 

pergunta 8). 

Já os aspectos relativos ao Tp de tomada de Pos da Seç AAAe, da VD, foram 

obtidos com auxílio dos questionários, por meio da comparação o Tp Me de tomada 

de Pos da AAAe Pqdt respondidos pelos entrevistados AAAe (Apd B - pergunta 6), 

com o Tp Me de Reo da FT BI Pqdt respondidos pelos entrevistados dos BI Pqdt e 

Prec Pqdt (Apd A - pergunta 4 e Apd C - pergunta 2). 

Visando extrair dos entrevistados de forma mais precisa os Tp Me das 

frações, foram definidas nos questionários as condições ideais para a Op Aet, dentro 

do contexto de um Ass Aet real de Conq de C Pnt Ae: 

- período diurno; 

- em aeronaves C-130, com passagem única das aeronaves; 

- ZL plana, solo firme, vegetação rasteira; 

- boa visibilidade; 

- paraquedas navegável; e 

- tropa adestrada. 

 

3.3.3 Instrumentos  

 

Para a pesquisa bibliográfica e documental, foram confeccionadas fichas de 

leitura com as informações pertinentes.  

Após a leitura do material e tomada de apontamentos, foram feitas fichas de 

apontamento, classificadas e armazenadas eletronicamente.  

Então, foi iniciada a construção lógica do trabalho, organizando dados e 

ideias, viabilizando a redação do relatório, e proporcionando a maior parte das 
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informações referentes a VI nas suas três dimensões. 

Para a modalidade de levantamento de dados, buscou-se a obtenção de 

dados através de informações de pessoal especializado da Bda Inf Pqdt, por meio 

dos questionários.  

Nos três Apd distribuídos, foram adquiridos dados sobre a participação dos 

militares em Op Aet de forma a ratificar os requisitos propostos (com as perguntas 

Nr 1 do Apd A, B e C). As demais informações alcançadas serão tratadas 

discriminadamente por questionário nos itens abaixo. 

  

3.3.3.1 Questionário A 

 

Por meio deste, distribuídos aos militares possuidores do Curso Básico 

Paraquedista e Curso de Mestre de Salto dos BI Pqdt, foi buscado saber a opinião 

dos entrevistados sobre o que se segue: 

- se uma fração seria afetada quanto ao Tp de Reo por serem Lanç materiais 

ou Armt através de fardo A-5 (pergunta 2); 

- se a Reo em si de uma FT BI Pqdt poderia ser prejudicada por serem Lanç 

materiais ou Armt através de fardo A-5 (pergunta 3); e 

- qual seria o Tp Me que uma FT BI Pqdt levaria para se Reo em um contexto 

específico definido (pergunta 4). 

 

3.3.3.2 Questionário B 

 

Procurou-se por este questionário, submetido aos oficiais e praças Pqdt com 

curso de ACosAAe, informações dos entrevistados referente aos seguintes 

aspectos: 

- se o Msl Igla-S está adequado ao Emp Aet (pergunta 2).; 

- qual seria a forma mais adequada de Lanç do Msl Igla-S (pergunta 3); 

- acerca da importância do tempo de tomada de Pos da Seç em relação a 

tropa Ap (pergunta 4); 

- se o tempo de tomada de Pos da Seç poderia ser prejudicado por ser Lanç 

se Armt A Ae através de fardo A-5 (pergunta 5); 

- qual seria o Tp Me da Seç para estar pronta em Pos para realizar a DA Ae 

da ZL (pergunta 6); 
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- qual seria a eficiência da DA Ae se comparada com o Tp de Reo da FT 

apoiada (pergunta 7); e 

- quais seriam os Procd das U Tir para apanha do Msl Igla-S após o Lanç Aet 

(pergunta 8). 

 

3.3.3.3 Questionário C 

 

Através do Apd C, endereçado aos oficiais e praças Pqdt com curso de 

Precursor Pqdt, buscou-se dos entrevistados as seguintes informações: 

- qual seria o Tp Me que uma FT BI Pqdt levaria para se Reo em um contexto 

específico definido (pergunta 2). 

- qual seria o Tp mínimo e o máximo de Reo de uma FT BI Pqdt no mesmo 

contexto da questão anterior (pergunta 3); e 

- qual seria o tempo adequado para tomada de Pos de uma Seç AAAe Pqdt 

durante a Reo de uma FT valor Btl (pergunta 4).  

 

3.3.3.4 Pré-teste dos questionários  

 

Os três questionários preparados foram validados a partir de pré-testes, 

aplicados na seguinte quantidade de militares da amostra: 

- Apd A: dois (02) oficiais e três (03) sargentos; 

- Apd B: três (03) oficiais e quatro (04) sargentos; e 

- Apd C: três (03) oficiais e quatro (04) sargentos. 

Os pré-testes foram realizados de forma centralizada. O tempo de realização 

foi marcado e os participantes foram entrevistados de forma que foi possível verificar 

quais as dificuldades que porventura enfrentaram no preenchimento, se houve 

alguma pergunta que causou constrangimento e se algum termo estava confuso ou 

mesmo se não estava claro. 

Após isso, os resultados foram analisados. Algumas modificações foram 

implementadas de forma a tornar as perguntas mais claras e os questionamentos o 

mais precisos possível. 
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3.3.4 Análise dos dados  

 

As perguntas dos questionários propostos foram categorizadas em 

favorável, neutro e desfavorável de forma que fosse possível verificar a opinião dos 

especialistas entrevistados quantos aos aspectos da pesquisa mencionados no item 

anterior. Foi procedida a pós-codificação da seguinte forma:  

- favorável (letra “F”); 

- neutro (letra “N”); 

- desfavorável (letra “D”); e  

- não respondidas (letra “O”). 

A tabulação de perguntas fechadas foi utilizada no caso das perguntas: 

- n° 2 e 3 do Apd A; 

- n° 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do Apd B; e  

- n° 4 do Apd C.  

Foi concedido aos entrevistados complementarem suas respostas em 

algumas perguntas dos Apd. Os comentários foram analisados e comentados na 

análise realizada no próximo capítulo.  

A tabulação de perguntas abertas foi usada nas perguntas restantes: 

- n° 1 e 4 do Apd A; 

- n° 1 e 8 do Apd B; e  

- n° 1, 2 e 3 do Apd C.  

Estas tabulações foram analisadas e geraram tabelas e gráficos, de forma a 

facilitar a visualização e verificação dos dados. Esses dados foram apreciados e 

analisados no capítulo seguinte deste estudo. 

Para que fosse analisada a VD na sua dimensão tomada de Pos da Seç 

AAAe, foram comparadas as respostas das perguntas dos Apd relacionando o Tp 

Me de tomada de Pos da AAAe com (Apd B) com o Tp Me de Reo da FT BI Pqdt 

(Apd A e C). Para que esta comparação seja possível, deve-se ter o entendimento 

básico que: 

- o Tp de DA Ae ideal para apoio seria a AAAe estar pronta desde o início da 

Reo da tropa apoiada, uma vez que, desde forma, a FT BI Pqdt estaria sendo 

defendido durante toda Reo; e 

- o Tp totalmente indesejável seria a AAAe estar pronta após o término da 

Reo, o que significa que a tropa não seria defendida do Ini Ae em nenhuma 
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momento durante a Reo. 

Com base nisto, para analisar o Armt A Ae Ptt Igla-S e o seu Emp Aet, o Tp 

de Reo da FT BI Pqdt foi fracionado em três partes para, através da comparação 

dos Tp da AAAe e da tropa Ap, concluir acerca da adequabilidade do material. Desta 

forma, se o Tp de tomada de Pos da Seç AAAe Pqdt ocorrer: 

- até um terço do Tp de Reo de uma FT BI Pqdt, o Msl Igla-S será 

considerado como possivelmente adequado para o emprego Aet; 

- entre um e dois terços do Tp de Reo de uma FT BI Pqdt, o Msl Igla-S será 

considerado como possivelmente pouco adequado ao emprego Aet;  

- acima de dois terços do Tp de Reo de uma FT BI Pqdt, o Msl Igla-S será 

considerado como possivelmente não adequado ao emprego Aet.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção visa apresentar os resultados obtidos através da revisão de 

literatura, que foi delineada de forma a percorrer os objetivos específicos (p. 24) e a 

estudar os indicadores da VI (p. 79), além de apresentar as respostas adquiridas 

através dos instrumentos de pesquisa utilizados (questionários), e, após isto, realizar 

uma discussão destes resultados, tudo isso com vistas a atingir o objetivo geral 

desta pesquisa (p. 25). 

 

4.1 RESULTADOS DA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste item, será apresentada a forma que alguns objetivos intermediários e 

alguns indicadores da VI foram alcançados e esclarecidos.  

 

4.1.1 Objetivos intermediários alcançados 

 

A pesquisa bibliográfica somada aos conhecimentos adquiridos por 

experiências anteriores resultaram no atendimento dos seguintes objetivos 

intermediários: 

- objetivo intermediário “a” (sobre as características das Op Aet, Reo e C 

Pnt Ae) - estudado no item 2.1 (p. 28 a 41); 

- objetivo intermediário “b” (sobre as características ZL) - estudado no item 

2.1 (p. 37 e 38); 

- objetivo intermediário “c” (sobre as características, a organização e o 

emprego da AAAe Pqdt) - estudado no item 2.1.7 (p. 41 a 47); 

- objetivo intermediário “d” (sobre os princípios e fundamentos para 

emprego da AAAe) - estudado no item 2.2 (p. 43 a 45); 

- objetivo intermediário “e” (sobre as MCCEA) - estudado no item 2.2.3 (p. 

47 a 50); 

- objetivo intermediário “f” (sobre as características do MA Ae Ptt Igla-S) - 

estudado nos item 2.2.5 (p. 51-54); 

- objetivo intermediário “g” (sobre as características e o emprego da FT BI 

Pqdt) - estudado no item 2.3.2 (p. 54 a 58); 
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- objetivo intermediário “l” (sobre o Armt A Ae utilizado em Op Aet por 

outros exércitos) - estudado no item 2.4 (p. 71 a 75); 

- objetivo intermediário “m” (sobre as características e possibilidade de 

Emp da VLEGA CHIVUNK pela AAAe Pqdt) - estudado no item 2.5 (p. 76 a 78); 

 

4.1.2 Indicadores e dimensões da variável independente analisados 

 

Referente aos indicadores da variável independente (Armt A Ae Igla-S no 

Ass Aet), os quais estão relacionados com alguns objetivos intermediários, foi 

possível estudar o seguinte: 

Na dimensão “Lanç do MA Ae Ptt Igla-S através do fardo A-5”, que está 

relacionado com o objetivo intermediário “k” (analisar a Prep e o Lanç Aet do MA 

Ae Ptt), foi possível verificar os indicadores da seguinte forma: 

- Preparação do fardo A-5 para o Lanç - analisado no item 2.3.4.1 (p. 65); 

- Forma de Lanç do fardo A-5 - analisado no item 2.3.4.2 (p. 66); 

- Procedimentos do MS Av na Anv para Lanç do fardo A-5 - analisado no 

item 2.3.4.3 (p. 67); e 

- Procd da U Tir para apanha do Msl após o Lanç e DA Ae da ZL – será 

analisado com a apresentação da questão Nr 8 do Apd B, no item 4.2.2 (p. 102). 

Quanto às dimensões “Utilização do MA Ae Ptt Igla-S no deslocamento 

até a C Pnt Ae” e “Utilização do MA Ae Ptt Igla-S na C Pnt Ae”, procedeu-se da 

seguinte forma: 

- Com base na revisão de literatura sobre as Op Aet e sobre a AAAe Pqdt, 

foi possível analisar o Emp da AAAe Pqdt em apoio a FT BI Pqdt em três fases, no 

item 2.3.3. Com isso, foi atendido o objetivo intermediário “h” (analisar a AAAe em 

apoio a FT BI Pqdt na conquista da C Pnt Ae).  

- Durante a análise sequencial das fases da DA Ae, foram realizadas as 

abordagens pertinentes ao Msl A Ae da AAAe Pqdt, como por exemplo, relativo à 

quantidade de Msl no início da Op (p. 59) e ao posicionamento das U Tir na Cln M 

(item 2.3.3.2) e na C Pnt Ae (item 2.3.3.3), executando assim o estudo e a análise 

dos indicadores “Emp do MA Ae Ptt Igla-S pela AAAe Pqdt na DA Ae de uma M 

Cmb” e “Emp do MA Ae Ptt Igla-S pela AAAe Pqdt na DA Ae da C Pnt Ae”. 
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- Ao ser analisada a 1ª fase do Ap da AAAe (DA Ae da ZL), (item 2.3.3.1), foi 

possível também atender o objetivo intermediário “i” (analisar a tomada de posição 

da Seç AAAe Pqdt após o Lanç). 

- Durante o estudo do apoio das três fases, buscou-se analisar como seriam 

realizadas as MCCEA, alcançando assim o objetivo intermediário “j” (apresentar as 

MCCEA após o Ass Aet). 

 

4.2 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Neste item, serão expostas as respostas adquiridas através dos 

instrumentos de pesquisa utilizados, os questionários A, B e C. Procurou-se expor 

os resultados dos questionamentos de forma gráfica, de forma a facilitar a 

visualização dos mesmos. 

Os dados obtidos foram organizados e tabulados; na sequência, buscou-se 

confeccionar gráficos que pudessem facilitar a visualização dos resultados, para, 

então, ser realizada uma análise crítica dos mesmos. 

Após análises dos efetivos das OM “alvo” e do quantitativo que preencheu 

os requisitos propostos, foi alcançado o total de 118 (cento e dezoito) oficiais e 

sargentos entrevistados (amostra total), conforme o gráfico abaixo (os pormenores 

dos cálculos serão explanados na análise de cada questionário): 

 

GRÁFICO 1: Populações e participantes das amostras. 
Fonte: O autor. 
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4.2.1 Questionário A  

 

Este questionário foi direcionado aos militares possuidores do Curso Básico 

Paraquedista e do Curso de Mestre de Salto, que servem ou já serviram em OM da 

Bda Inf Pqdt e que participaram de operações ou adestramentos com Lanç Aet, no 

caso da pesquisa, os BI Pqdt. 

Através de verificações junto aos Chefes de Operações (S3) dos 25°, 26° e 

27° BI Pqdt, foi constatado o quantitativo de oficiais e sargentos das respectivas OM, 

bem como o quantitativo que se enquadrava na amostra proposta. Dos 119 (cento e 

dezenove) militares, 90 (noventa) preencheram os requisitos.  

De posse deste tamanho populacional encontrado (noventa militares) e com 

base na tabela 5 (p. 83), chegou-se ao tamanho amostral necessário para validação 

da pesquisa: 73 (setenta e três) militares.  

Desta forma, alcançou-se nesta pesquisa o número amostral suficiente de 

militares que preencheram o questionário: 75 (setenta e cinco) oficiais e praças, 

conforme o gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2: População e amostra utilizada no questionário A.  
Fonte: O autor. 
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participado de alguma Op Aet ou adestramento nível FT BI Pqdt (executado com 

vistas a ratificar se o efetivo atendia aos requisitos), confirma que todos os 75 
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Através da 2ª questão, foi perguntado aos entrevistados em que medida, 

relativamente ao tempo de Reo, uma fração seria afetada devido ao seu 

material/armamento ser lançado através de um fardo A-5 (num contexto de um Ass 

Aet de uma FT BI Pqdt, numa missão real, com uma passagem do Esc Ass na ZL), e 

chegou-se ao seguinte resultado (gráfico 3): 

- Todos os MS dos BI Pqdt acreditam que o Tp de Reo é de alguma forma 

afetado pelo Lanç por fardos tipo A: extremamente afetada (13%), muito afetada 

(29%), um pouco afetada (47%), e pouco significante (11%). 

 

GRÁFICO 3: Como o Tp de Reo é afetado pelo Lanç de fardos tipo A.  
Fonte: O autor. 

 

Alguns entrevistados complementaram suas respostas, afirmando que as 

frações seriam afetadas por este tipo de Lanç por causa: 

- da necessidade de resgatar o fardo, Reo sua equipe (no local de aterragem 

do mesmo) e distribuir o material à fração (15 entrevistados);  

- do peso e do volume do fardo (3 entrevistados); 

- do transporte do fardo após a apanha (2 entrevistados); 

- do vento, que poderia distanciar muito o fardo (2 entrevistados); e 

- Um entrevistado respondeu que o Tp de Reo seria extremamente afetado 

pelo Lanç de A-5, uma vez que as características do Ass Aet são a surpresa, a 

rapidez e a agressividade (as quais seriam prejudicadas); e outro, que a missão 

como um todo poderia ser comprometida (caso o Tp de Reo da FT seja muito alto). 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Extremamente 
Afetada 

Muito Afetada Um Pouco 
Afetada 

Pouco 
Significante 

Não é Afetada 

10 

22 

35 

8 

0 

Se o Tp Reo é afetado pelo Lanç de fardo tipo A 

2ª Questão 



94 
 

Outros entrevistados afirmaram que dependeria do adestramento da tropa (6 

entrevistados); da quantidade de L Reo; da quantidade de material lançado; que a 

coordenação e o controle seriam prejudicados neste tipo de Lanç; que não é uma 

tarefa simples navegar na direção do fardo mesmo com Pqd dirigível (MC1-1C); e 

dois outros entrevistados declararam que, mesmo que a fração seja afetada, o Lanç 

de fardos é necessário devido ao material contido nele.  

Por meio da 3ª questão, foi inquirido se a Reo em si de uma FT BI Pqdt 

poderia ser prejudicada, devido ao fato de uma fração estar com seu material/Armt 

sendo lançado através de um fardo A-5 (numa missão real com uma passagem do 

Esc Ass na ZL, após um Ass Aet) e obteve-se o seguinte resultado (gráfico 4): 

- A maior parte dos MS dos BI Pqdt acreditam que a Reo do Btl pode ser 

prejudicada pelo Lanç fardos tipo A, na seguinte proporção: 67% disseram que sim 

(17% definitivamente sim e 50% provavelmente sim), 5% se mostraram indecisos 

diante da pergunta e 28% disseram que não prejudicaria (25% provavelmente não e 

3% definitivamente não). 

 

GRÁFICO 4: Se a Reo é prejudicada pelo Lanç de fardo tipo A. 

Fonte: O autor. 
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Com a 4ª questão buscou-se a informação de qual seria o tempo médio 

que uma FT BI Pqdt levaria para se Reo (considerando 80% da tropa Reo, num 

contexto de uma Op Aet real de Conq de C Pnt Ae, no período diurno, em Anv C-

130, em condições ideais definidas, após a aterragem da tropa do Esc Ass) e o 

seguinte resultado foi alcançado: 

- Os MS dos BI Pqdt afirmaram, realizando uma média aritmética dos 

valores declarados, que o Tp Me de Reo de uma FT BI Pqdt seria 1h e 15 min. Os 

tempos indicados estão distribuídos na tabela 6 e apresentados no gráfico 5. 

TABELA 6 - Tp Me de Reo de uma FT BI Pqdt (Apd A). 

Tp Me de Reo fi fri % 

20 à 50min 16 0,2222 22,222 

50 à 80min 28 0,3889 38,889 

80 à 110min 13 0,1806 18,056 

110 à 140min 13 0,1806 18,056 

140 à 170min 2 0,0278 2,778 

Total 72 1,000 100% 

Fonte: O autor. 

 

Um militar não respondeu a questão, afirmando que dependeria das 

posições dos pontos de Reo. 

- Cabe ressaltar que 02 (dois) militares disseram que o Tp Me de Reo seria 

menor que 15 minutos. Estes Tp Me tão reduzidos podem ser entendidos como um 

mau entendimento da proposição da pergunta ou da magnitude da atividade da FT 

BI Pqdt (que neste caso, estaria integrada com outros Elm de Ap e lançaria outros 

materiais, o que implicaria num maior tempo para se reorganizar, uma vez que, 

através do Lanç de fardos tipo A, o material deve ser primeiro localizado e retirado 

do pacote, para então, ser iniciado o Dslc para a L Reo). Diante disso, valores 

abaixo de 15 (quinze) minutos foram desconsiderados para efeito do cálculo da 

média aritmética. 
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GRÁFICO 5: Tempo médio de Reo de uma FT BI Pqdt.  
Fonte: O autor. 
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Além disso, visando aumentar a quantidade de dados destes especialistas 

em AAAe Pqdt, foi estabelecido contato com militares de outras OM que já serviram 

na 21ª Bia AAAe Pqdt e que preenchem os requisitos da amostra. Mais 8 (oito) 

oficiais e sargentos das OM listadas abaixo preencheram o Apd B: 

- EsACosAAe, Rio de Janeiro - RJ, (2 entrevistados); Diretoria de Educação 

Superior Militar, Rio de Janeiro - RJ, (1 entrevistado); Colégio Militar do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, (1 entrevistado); Centro de Instrução Pára-quedista 

General Penha Brasil, Rio de Janeiro - RJ, (1 entrevistado); Centro de Instrução 

Almirante Wandenkolk, Marinha do Brasil, Rio de Janeiro - RJ, (1 entrevistado); 7° 

GAC, Olinda - PE, (1 entrevistado) e 12° GAAAe Sl, Manaus - AM, (1 entrevistado). 

Com isso, chegamos a população deste apêndice, através da majoração do 

o número de militares: de 11 (onze) para 19 (dezenove), conforme o gráfico 6. 

De posse deste tamanho populacional encontrado e com base na tabela 5 

(p. 83), foi constatado que tamanho amostral necessário para validação da pesquisa 

seria toda a população, ou seja, os 19 (dezenove) militares.  

Desta forma, alcançou-se neste trabalho o número amostral suficiente de 

militares que preencheram o questionário, uma vez que todos os oficiais e praças o 

fizeram (os dezenove militares).  

 

GRÁFICO 6: População e amostra utilizada no questionário B.  
Fonte: O autor. 
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desempenhado funções de Cmdo em exercícios ou Op Aet da 21ª Bia AAAe Pqdt 

(executada com vistas a ratificar se o efetivo atendia aos requisitos), confirma que 

todos os 19 (dezenove) que preencheram o Apd B participaram de atividades Aet. 

Através da 2ª Questão, foi perguntado aos entrevistados se concordavam 

com a afirmação de que o míssil antiaéreo portátil Igla-S está adequado ao seu 

Emp Aet junto à 21ª Bia AAAe Pqdt, e chegou-se ao seguinte resultado (gráfico 7): 

- A maior parte dos AAAe Pqdt, 95%, responderam que julgam o Igla-S 

adequado ao Emp Aet (74% concordaram totalmente). 

- 5% dos entrevistados discordaram da afirmação. 

 

GRÁFICO 7: Afirmação de que o Msl Igla-S está adequado ao Emp Aet.  
Fonte: O autor. 
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GRÁFICO 8: Forma mais adequada de Lanç do Armt da 21ª Bia AAAe Pqdt.  
Fonte: O autor. 
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GRÁFICO 9: Importância do Tp de tomada de Pos do dispositivo de DA Ae.  
Fonte: O autor. 
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Na 5ª Questão foi inquirido se o fato do Msl Igla-S ser lançado em um fardo 

do tipo A (separado do homem), poderia prejudicar o tempo de tomada de Pos de 

uma Seç AAAe Pqdt em apoio a uma FT BI Pqdt (em um contexto de um Ass Aet) e 

foi obtido o seguinte resultado (gráfico 10): 

- 72% dos entrevistados afirmaram que o tempo de tomada de Pos da AAAe 

poderia ser prejudicado pelo Lanç do Msl pelo fardo tipo A (17% definitivamente sim 

e 55% provavelmente sim); 

- 28% dos entrevistados afirmaram que este tempo provavelmente não seria 

prejudicado pela forma de Lanç; e 

- Um militar não soube responder a pergunta. 

 

GRÁFICO 10: Se o Lanç em fardos do tipo A prejudicaria o Tp da AAAe. 
Fonte: O autor. 

 

Alguns entrevistados complementaram suas respostas e declararam que 
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Através da 6ª questão, foi perguntado qual seria o tempo médio que uma 

Seç AAAe Pqdt levaria para estar pronta em Pos para realizar a DA Ae da ZL (num 

contexto de um Ass Aet em que uma Seç seria Lanç no Esc Ass em Ap a uma FT BI 

Pqdt, e os seus Msl Igla-S seriam lançados em fardos tipo A, em condições ideais 

definidas, durante a Reo da FT) e chegou-se ao seguinte resultado (gráfico 11): 

a. 84% dos AAAe acreditam que o Tp médio estaria entre 30 e 60 min, 

sendo que: 

- 63% declararam um Tp entre 45 e 60 min e 21%, entre 30 e 45 min;  

b. 10% declararam um Tp maior que 60 min; e 

c. 6 % afirmaram que seria num Tp menor que 30 min. 

 

 

GRÁFICO 11: Tp Me de tomada de Pos da Seç AAAe Pqdt na DA Ae da ZL.  
Fonte: O autor. 
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- 68% consideraram o pronto da AAAe em até 2/3 do Tp de Reo da FT; 

- 11% o pronto da AAAe em até 1/3 do Tp de Reo da FT; 

b. 21% dos AAAe Pqdt afirmaram que a Seç teria uma baixa eficiência (a 

AAAe estaria pronta num Tp maior que 2/3 do Tp da FT Ap). 

 

GRÁFICO 12: Eficiência da DA Ae em relação ao Tp de Reo da FT BI Pqdt.  
Fonte: O autor. 

  

Com a 8ª Questão buscou-se obter dos AAAe Pqdt quais seriam os Procd 

que as U Tir da Seç AAAe Pqdt em Ap a FT BI Pqdt deveriam realizar após o Ass 
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4. Preparar o Armt individual e ficar Em Condições De (ECD) Cmb;  
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6. Desmontar o fardo, retirar e verificar o Msl Igla (abandonar o fardo); 

7. Preparar o Msl e ficar ECD Cmb;  
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8. Retirar do P-1A e Verificar (Ver) se o Eqp Rad está ECD e estabelecer 

Contato (Ctt) com o COA Ae; 

9. Reagrupar a U Tir (ou só os Elm essenciais, como Rad Op), conferir 

efetivo, Armt e Eqp, e, SFC, fazer um briefing curto para Ocupar (Ocp) as Pos; 

Obs.: para aumentar a eficiência, as U Tir não se Dslc para o L Reo, mas 

partem direto para sua Pos de DA Ae da ZL. O pronto da fração seria dado por meio 

do rádio. Se houver Lanç de veículos, neste momento se deslocariam para apanhá-

los (Vtr ou moto). 

10. Orientar-se e navegar para a Pos da U Tir de DA Ae da ZL (pré-

estabelecida no planejamento da Op);  

11. Ocp a Pos e dar o pronto da Pos Ocp;  

12. Receber (Rcb) instruções com relação ao E Alr e a Condc Apr;  

13. Preparar para Rcb as Mis Tir; 

14. Rlz a Prep da Pos (balizamento do setor de Vig e de Tir), Rlz 

melhoramentos e estar ECD Rcb Mis Tir para engajar alvos Ae. 

15. Aguardar ordem para retrair para Ap a DA Ae na segunda fase da Op. 

Após o Ctt das U Tir, o Cmt Seç deve dar o pronto de Reo da Seç para Eqp 

Prec (que estará verificando e dando o pronto da Reo da FT para o Cmt F Aet). 

Houve dois complementos das respostas por parte dos entrevistados: 

- uma afirmação de que a eficácia da DA Ae da ZL seria melhorada caso as 

U Tir fossem Lanç no Esc Prec; 

- e outra afirmação de que a maior dificuldade neste primeiro momento seria 

perseguir o fardo A-5 durante o salto e acrescentou que esta dificuldade seria menor 

com o uso do Pqd de salto livre, sugerindo a especialização dos AAAe Pqdt nesta 

técnica de salto. 

 

4.2.3 Questionário C  

 

Este questionário foi direcionado aos militares possuidores do Curso Básico 

Paraquedista, Curso de Precursor Paraquedista, que servem ou já serviram em OM 

da Bda Inf Pqdt e que já participaram de operações ou adestramentos com 

lançamento aeroterrestre. 

Da mesma forma que nos questionário anteriores, verificou-se o quantitativo 

total de oficiais e sargentos da Prec, bem como o quantitativo que se enquadrava na 
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amostra proposta, através de contato com o S3 da Cia Prec Pqdt. Dos 25 (vinte e 

cinco) militares especializados com o C Bas Pqdt e Prec Pqdt, apenas 19 

(dezenove) haviam participado de Op ou adestramentos de FT nível BI Pqdt como 

Prec Pqdt (população). 

Como no Apd B, buscou-se majorar os dados obtidos por estes militares 

altamente especializados em Lanç Aet. Assim, foi estabelecido contato com militares 

Prec Pqdt de outras OM, oriundos do Centro de Instrução Pára-quedista General 

Penha Brasil, Rio de Janeiro - RJ, (2 entrevistados) e da EsAO, Rio de Janeiro - RJ, 

(3 entrevistados), e foi alcançado o valor populacional de 24 (vinte e quatro) oficiais 

e sargentos, conforme o gráfico abaixo. 

De posse deste tamanho populacional encontrado e com base na tabela 5 

(p. 83), da mesma forma que no Apd B, o tamanho amostral necessário para 

validação da pesquisa seria todos os 24 (vinte e quatro) Prec Pqdt.  

Assim, alcançou-se o número amostral suficiente de militares que 

preencheram o questionário, uma vez que todos os oficiais e praças relacionados 

participaram.  

 

GRÁFICO 13: População e amostra utilizada no questionário C.  
Fonte: O autor. 
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confirma que todos os 24 (vinte e quatro) que preencheram o Apd C participaram 

de atividades Aet. 

Através da 2ª questão, foi perguntado qual seria o Tp Me que uma FT BI 

Pqdt levaria para se Reo (num contexto de uma Op Aet real de Conq de C Pnt Ae, 

em condições ideais definidas, considerando 80% da tropa Reo) e chegou-se ao 

seguinte resultado (gráfico14): 

- Os Prec Pqdt afirmaram, realizando uma média aritmética dos valores, que 

o Tp Me de Reo de uma FT BI Pqdt seria 1h e 47 min. As respostas estão 

distribuídas na tabela 7. 

- Um entrevistado afirmou não ser possível definir um Tp Me de Reo.  

TABELA 7 - Tp Me de Reo de uma FT BI Pqdt (Apd C). 

Tp Me de Reo fi fri % 

40min às 1h10min 5 0,2174 21,739 

1h10min às 1h40min 7 0,3043 30,435 

1h40min às 2h10min 4 0,1739 17,391 

2h10min às 2h40min 4 0,1739 17,391 

2h40min às 3h10min 3 0,1304 13,043 

Total 23 1,000 100% 

Fonte: O autor. 

 

Além disso, 5 (cinco) entrevistados declararam que o adestramento da tropa 

é fator determinante do Tp de Reo da FT BI Pqdt. 

 
GRÁFICO 14: Tempo médio de Reo da FT BI Pqdt.  
Fonte: O autor. 
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Por meio da 3ª Questão, foi inquirido se haveria algum Tp mínimo e algum 

Tp máximo de Reo de uma FT BI Pqdt após o Ass Aet de uma Op de conquista de 

C Pnt Ae (nas mesmas condições do item acima) e foi obtido o seguinte resultado 

(gráfico 15): 

a. Os Prec afirmaram, realizando uma média aritmética dos valores, que o 

Tp mínimo de Reo de uma FT BI Pqdt seria 1h e 5 min. As respostas estão 

distribuídas na tabela 8. 

TABELA 8 - Tp mínimo de Reo de uma FT BI Pqdt num Ass Aet. 

Tp mínimo de Reo fi fri % 

30 min 1 0,0588 5,882 

40 min 2 0,1176 11,765 

45 min 3 0,1765 17,647 

50 min 2 0,1176 11,765 

60 min 3 0,1765 17,647 

90 min 5 0,2941 29,412 

120 min 1 0,0588 5,882 

Total 17 1,000 100% 

Fonte: O autor. 

 

Quatro entrevistados não responderam qual seria o Tp mínimo. 

b. Os entrevistados indicaram, realizando uma média aritmética dos valores, 

que o Tp máximo de Reo de uma FT BI Pqdt seria 2h e 25 min, As respostas estão 

distribuídas na tabela 9. 

TABELA 9 - Tp máximo de Reo de uma FT BI Pqdt num Ass Aet. 

Tp máximo de Reo fi fri % 

60 min 2 0,1111 11,111 

80 min 2 0,1111 11,111 

90 min 1 0,0556 5,556 

120 min 2 0,1111 11,111 

150 min 5 0,2778 27,778 

180 min 2 0,1111 11,111 

210 min 2 0,1111 11,111 

240 min 2 0,1111 11,111 

Total 18 1,000 100% 

Fonte: O autor. 

 

Três entrevistados não responderam qual seria o Tp máximo. 
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Quatro Prec Pqdt não responderam a questão e declararam que dependeria 

muito do adestramento da tropa, das condições do terreno ou que não há dados 

médios de planejamento neste sentido. 

 

GRÁFICO 15: Tempo mínimo e máximo de Reo da FT BI Pqdt.  
Fonte: O autor. 
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a. 83% dos Prec Pqdt acreditam que um Tp Adeqd de tomada de Pos de 

uma Seç AAAe Pqdt seria abaixo de 60 min, sendo que: 

- 42 % escolheram um tempo entre 15 e 30 min;  

- 25%, um tempo entre 30 e 45 min; e  

- 17 % escolheram um Tp de tomada de Pos entre 45 e 60 min. 

b. 13% dos Prec Pqdt escolheram um tempo entre 1h e 1h 15 min; e 

c. 4% dos Prec Pqdt escolheram um tempo entre 1h 15 min e 1h 30 min; 

 

GRÁFICO 16: Tp adequado de tomada de Pos da AAAe Pqdt na DA Ae da ZL.  
Fonte: O autor. 
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afetadas pelo Lanç misto, sendo que a minoria, 11% dos respondentes, acredita 

que as frações são apenas um pouco afetadas (gráfico 17, 2ª questão).  

A maior parte dos entrevistados que comentou a resposta (17 entrevistados), 

afirmou que as frações seriam afetadas por causa do tempo gasto para resgatar o 

fardo (que pode se distanciar devido às condições climáticas), distribuir o material e 

Reo sua equipe.  

Este resultado é coerente e esperado, pois, os materiais lançados em fardos 

deverão ser procurados e retirados do fardo, antes do início do Dslc para a Z Reu, o 

que, obviamente, afeta o tempo de Reo das frações com estes materiais leves. 

A maioria dos MS, 70%, afirmou que a Reo da FT BI Pqdt será prejudicada 

devido ao Lanç destes materiais. A minoria, 30%, acredita que esta influência no 

tempo não irá prejudicar a Reo da FT BI Pqdt (gráfico 17, 3ª questão). Esta 

percepção de que a FT não seria prejudicada pode ser entendida pelo fato de que 

estes Elm serão Lanç nos primeiros momentos do Ass e no contexto geral, não teria 

grande impacto para o Btl.  

GRÁFICO 17: A Reo da FT BI Pqdt e o Lanç de fardo tipo A.  
Fonte: O autor. 
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vulnerabilidade da F Aet apoiada neste primeiro momento do Ass Aet e o impacto 

que um ataque Ae poderia causar na tropa lançada. 

 

GRÁFICO 18: Importância do Tp de tomada de Pos da Seç AAAe Pqdt.  
Fonte: O autor. 
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GRÁFICO 19: Se o Lanç em fardos do tipo A prejudicaria o Tp da AAAe. 
Fonte: O autor. 

 

A maior parte dos AAAe Pqdt, 84% dos entrevistados, demonstraram que o 

Tp Me de tomada de Pos da Seç AAAe Pqdt (no contexto previsto na 6ª questão do 

Apd B), estaria entre 30 e 60 min (gráfico 20), sendo que destes, 75% creem que o 

tempo estaria, mais precisamente, entre 45 e 60 min. Este dado corrobora com o 

tempo de tomada de Pos de 55 min, executado pela Seç encarregada na DA Ae da 

ZL na Op Escudo II, em Macaé, RJ, em 2012, na única Op Aet realizada de forma 

isolada pela 21ª Bia AAAe Pqdt (item 2.3.5, p. 69). Por este dado estatístico estar 

coerente com o dado experimental alcançado, pode-se creditar uma maior confiança 

a esta faixa temporal, obviamente, carecendo ainda de mais experimentos, ajustes e 

Lanç nas condições de dificuldades próximas as de uma situação real, para que haja 

a confirmação do dado médio. 

 

GRÁFICO 20: Tp Me de tomada de Pos da Seç AAAe Pqdt. 
Fonte: O autor. 
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Pelos dados adquiridos com o Apd C, foi verificado que a maior parte dos 

Prec Pqdt (84%) considera que o tempo adequado de tomada de Pos pela DA Ae 

neste primeiro momento deve ser abaixo de 60 min. No entanto, 67% acreditam que 

este tempo não pode exceder 45 min. Podemos verificar ainda que os entrevistados 

na sua maior parte, 42%, consideram que o tempo do pronto não deva exceder 30 

min (gráfico 21). 

 
GRÁFICO 21: Tp adequado de tomada de Pos da Seç AAAe Pqdt. 
Fonte: O autor. 
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portanto, pode-se inferir que um maior adestramento pode contribuir para que os Tp 

Me sejam diminuídos. 

Na opinião da maior parte dos AAAe Pqdt entrevistados (79%), a DA Ae 

da Seç AAAe Pqdt (comparativamente com o tempo de Reo da FT apoiada) seria 

adequada, ou seja, até dois terços do tempo de Reo da FT. Ao passo que 21% 

consideram que a eficiência seria baixa, ou seja, mais de dois terços do tempo de 

Reo da FT BI Pqdt. 

 

GRÁFICO 22: Tp adequado de tomada de Pos da Seç AAAe Pqdt. 
Fonte: O autor. 
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No entanto, como foram alcançados dois resultados do Tp Me diferentes nos 

Apd A e C, serão feitas duas abordagens, uma sobre o Tp adquirido através dos MS 

dos BI Pqdt e outra, através dos Prec Pqdt. 

Primeiramente, ao analisar esta diferença, percebe-se que 11 (onze) 

militares dos BI Pqdt declaram um Tp Me de Reo menor que 30 minutos (inclusive). 

Já os entrevistados da Cia Prec Pqdt, apenas um respondeu um Tp Me menor que 

40 min. Estes Tp tão reduzidos podem traduzir uma má compreensão da magnitude 

da atividade de Reo da FT BI Pqdt, ou seja, a resposta pode ter sido dada com base 

unicamente nos Tp de Reo que um BI Pqdt se reorganizaria sem levar em 

consideração a Reo dos Elm de Ap. 

Conforme verificado com o S3 dos BI Pqdt, apenas cerca de 15% dos CMS 

dos Btl já tiveram oportunidade de lançar fardos em Op. De posse de mais esta 

informação, pode-se inferir que os valores de Tp Me de Reo dos MS dos BI Pqdt 

foram bem mais baixos que os valores relatados pelos Prec Pqdt porque tais 

militares nunca tiveram a oportunidade de lançar e apanhar materiais de fardo A-5 

em operações ou adestramento.  

Desta forma, pode-se inferir que os resultados dos Prec Pqdt, que possuem 

experiência com a Reo de todas as tropas da Bda Inf Pqdt, sejam os resultados de 

Tp Me de Reo mais coerentes com as possibilidades da FT BI Pqdt, já que em todo 

tipo de Lanç de tropa em Op deve haver ao menos uma Eqp Prec Prec mobiliando a 

ZL e acompanhando o salto e a Reo até o final, o que concede a estes militares uma 

maior capacidade de análise.  

Além disso, ao buscar analisar mais profundamente os dados dos militares 

dos BI Pqdt, partindo de uma premissa que os militares com funções de comando e 

de planejamento teriam mais subsídios para analisar o Tp Me de Reo de uma FT BI 

Pqdt, passou-se a verificação dos valores declarados pelos oficiais. Foi verificado 

que o Tp Me foi um pouco maior (1h e 20 min). Foi verificado ainda que os militares 

que atualmente desempenham a função de Chefe de Operações e Cmt de BI Pqdt 

não responderam nenhum valor abaixo de 60 min. Assim, é possível fazer a 

inferência de que o Tp Me do BI Pqdt foi mais baixo que os da Cia Prec Pqdt devido 

à falta de experiência dos militares no que se refere ao Lanç de fardos em Op ou ao 

planejamento e acompanhamento dos dados de Reo como um todo.  

Entretanto, a despeito disso, ambos os resultados serão discutidos 

separadamente de forma a concluir acerca do apoio da AAAe. 



115 
 

Relativo ao tempo médio de Reo levantado pelos entrevistados dos BI Pqdt 

(1h 15 min), com base no Tp Me que a AAAe Pqdt estaria pronta em Pos para 

realizar a DA Ae da ZL (entre 45 e 60 min), pode-se inferir que a AAAe, caso realize 

a DA Ae entre 45 e 50 min, teria uma baixa eficiência; caso o tempo esteja entre 50 

e 60 min, não seria eficiente, conforme o quadro 4 abaixo: 

 

Tp Me de Reo da FT BI Pqdt: 1h e 15 min 
 

Frações de Tempo Eficiência Relativa 

Até 25 min Eficiência adequada 

Entre 25 e 50 min Baixa eficiência 

Mais que 50 min Não eficiente 

QUADRO 4 - Eficiência relativa da AAAe (Apd A). 
Fonte: O autor. 

 

Desta forma, o Armt A Ae utilizado pode ser considerado adequado para o 

seu emprego Aet, com uma baixa eficiência, desde que possa manter seu tempo 

de tomada de Pos no limiar mais baixo do Tp Me levantado estatisticamente (entre 

45 e 50 min), o que pode ser alcançado com um maior adestramento da tropa. 

Relativo ao tempo médio de Reo levantado pelos entrevistados Prec Pqdt 

(1h 47 min), também analisando o Tp Me que a AAAe Pqdt estaria pronta em Pos 

para realizar a DA Ae da ZL (entre 45 e 60 min), pode-se inferir a AAAe teria uma 

baixa eficiência, conforme o quadro abaixo: 

 

Tp Me de Reo da FT BI Pqdt: 1h e 47 min 
 

Frações de Tempo Eficiência Relativa 

Até 36 min Eficiência adequada 

Entre 36 e 72 min Baixa eficiência 

Mais que 72 min Não eficiente 

QUADRO 5 - Eficiência relativa da AAAe (Apd C). 
Fonte: O autor 

 

Portanto, com base nos levantamentos estatísticos realizados através das 

respostas dos militares especializados em Lanç Aet e na comparação realizada, o 

Armt A Ae utilizado pode ser considerado adequado para o seu emprego Aet, com 

uma baixa eficiência, sendo desejável a diminuição do tempo de tomada de Pos da 

AAAe Pqdt e a consequente melhora da eficiência da mesma, o que pode ser 

alcançado através de um maior adestramento da tropa. 

Desta forma, com base nos resultados estatísticos e na comparação entre 
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eles, pode-se inferir, com base na amostra desta pesquisa, que o Armt A Ae 

utilizado pela AAAe Pqdt, Msl Igla-S, analisando a forma de Lanç e o Tp de tomada 

de Pos da Seç AAAe, após seu Lanç Aet, está adequado, com uma baixa 

eficiência, ao emprego para o qual é destinado, sendo necessário e desejável um 

maior adestramento da tropa de forma que o Tp de tomada de Pos da DA Ae seja 

diminuído e a eficiência seja melhorada. 

Assim, a hipótese elaborada H1, de que o Armt AAAe utilizado pela AAAe 

Pqdt, no tocante às características (Lanç de Anv e Tp de tomada de Pos após o 

Lanç), está Adeqd ao seu Emp Aet, foi confirmada, sendo verificada a necessidade 

de um maior adestramento da tropa para melhorar a eficiência da DA Ae. 

É importante ressaltar ainda que existe a limitação quanto à generalização 

destes resultados obtidos, uma vez que não houve muitos experimentos com foco 

neste Tp de tomada de Pos (já que não há um Tp Me previsto para adestramento) e, 

ainda, que os Lanç com os Msl A Ae inertes ocorridos não foram realizados com a 

bolsa própria do Igla-S.  

Além disso, é importante salientar que, para ser possível verificar na 

plenitude a eficiência da DA Ae Pqdt, focando no Tp de tomada de Pos da AAAe, 

deve ser levado em considerado ao menos mais um fator fundamental: a capacidade 

do Ini Ae. Esta capacidade pode determinar que a AAAe esteja desde o primeiro 

minuto do Ass Aet defendendo a ZL, o que seria possível através da inserção da 

Seç AAAe Pqdt encarregada desta missão no Esc Prec, conforme Mariano Junior 

verificou a viabilidade de execução (2012, p. 79), bem como o Tp pode ser alargado 

e manter-se uma DA Ae eficiente, em um contexto que o Tp de reação dos vetores 

Ae Ini (os quais seriam analisados no estudo de situação pelo Cmt da F Aet) seja 

maior que o da tomada de Pos da AAAe Pqdt. 
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5 CONCLUSÃO  

 

O Emp da AAAe na defesa da Bda Inf Pqdt contra vetores Ae hostis é um 

fato relativamente recente, que se iniciou em 2004, com a transformação da 21ª Bia 

AAAe em uma OM Pqdt. Com este trabalho, procurou-se solucionar o seguinte 

problema: “Em que medida o Armt A Ae empregado pela AAAe Pqdt é adequado às 

demandas das Op com Ass Aet, considerando especificamente o Tp de tomada de 

Pos da Seç AAAe Pqdt após o lançamento?”.  

Diante disto, duas hipóteses de estudo foram formuladas, com o intuito de 

atingir uma resposta científica para o problema existente. Uma hipótese afirmativa e 

outra negativa (hipótese nula), quais sejam:  

a) H1 - o Armt AAAe utilizado pela AAAe Pqdt, no tocante às características 

(Lanç de Anv e Tp de tomada de Pos após o Lanç), está adequado ao seu emprego 

aeroterrestre; e  

b) H0 - o Armt AAAe utilizado pela AAAe Pqdt, no tocante às características 

(Lanç de Anv e Tp de tomada de Pos após o Lanç), não está adequado ao seu 

emprego aeroterrestre.  

Diante do problema proposto e de suas hipóteses foi estabelecido o objetivo 

geral a ser alcançado: analisar o Armt empregado pela AAAe Pqdt durante o Lanç 

Aet de uma Seç AAAe Pqdt e posterior realização da DA Ae do Esc Ass de uma FT 

BI Pqdt em Op de conquista de C Pnt Ae, quanto à forma de Lanç e ao Tp de 

tomada de Pos da Seç. 

Então, foram formulados objetivos específicos para viabilizar a consecução 

do objetivo geral para, de maneira metodológica e sistemática, obter informações e 

dados que pudessem conduzir o estudo à solução do problema. Cada objetivo 

proposto foi respondido da seguinte forma:  

a) a primeira parte do estudo apresentou informações acerca das Op Aet e 

suas características, da Reo, da C Pnt Ae e da ZL. Com isso, foi possível 

compreender a magnitude deste tipo de Op Cmpl, as suas peculiaridades e a 

vulnerabilidade da F Aet no início Op, ou seja, após o Ass Aet. Assim, pôde ser 

identificada a necessidade de ser provida a DA Ae desta Força nesta etapa; 

b) foram apresentadas ainda as características, a organização, alguns 

princípios e fundamentos de emprego da AAAe Pqdt, as MCCEA utilizadas, bem 

como as características do MA Ae Ptt Igla-S. Estas informações forneceram os 
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subsídios para o entendimento de como este Elm de apoio trabalha e o que é 

necessário para que possa prover eficientemente a DA Ae de tropas, P ou A Sen;  

c) passou-se, então, a analise conjunta dos dois assuntos, Op Aet e AAAe 

Pqdt. Inicialmente foram estudadas as características e o emprego da FT BI Pqdt e, 

na sequência, foi analisada a AAAe em apoio a FT BI Pqdt na conquista da C Pnt 

Ae. Esta análise percorreu as três fases em que a Seç AAAe Pqdt atuaria em apoio 

a FT BI Pqdt, desde a sua tomada de Pos para DA Ae da ZL, até a DA Ae da C Pnt 

Ae propriamente dita, sendo descritas ainda as MCCEA que seriam utilizadas 

durante toda Op. Com estas peculiaridades bem delineadas, foi possível então 

passar a principal análise desta pesquisa: o Armt A Ae da AAAe Pqdt e o seu 

emprego Aet; 

d) durante esta análise, foi verificada a preparação do MA Ae Ptt Igla-S, suas 

implicações para o Lanç Aet e os Procd para o Lanç Aet do Msl pelo MS Av. Esta 

pesquisa descreveu detalhadamente estes três tópicos, pelos quais foi possível 

verificar neste tipo de Lanç do Msl Igla-S algumas dificuldades e limitações, como a 

ausência de um pacote específico para o Lanç deste tipo de Armt e a dependência 

dos fatores climáticos e do vento no Lanç Aet deste material por fardos tipo A; 

e) foi possível ainda relatar uma Op Aet da 21ª Bia AAAe Pqdt, ocorrida em 

2012, Op Escudo II, que pode ser considerado um Procd experimental no Lanç Aet 

da Bia, no qual foram realizados alguns testes com sucesso, tais como, o Lanç do 

Msl Igla-S em um fardo A-5 com o ponto de queda vertical e o uso do P1-A para 

armazenar o Eqp rádio, bem como foi registrado um Tp de Reo das Seç de 55 min, o 

qual pode ser utilizado como parâmetro para futuras atividades e pesquisas.  

f) pesquisou-se sobre alguns Armt A Ae utilizados em Op Aet por outros 

exércitos e suas características técnicas, como o Msl Igla-D (variação do Igla) e Msl 

9K333 Verba, ambos russos, e o Msl FIM-92 Stinger americano. Também foi 

analisada a Vtr L Emp Ge Aetrnp (VLEGA CHIVUNK) e a sua possibilidade de Emp 

pela AAAe Pqdt. 

g) foram apresentados dados estatísticos resultantes de instrumentos de 

pesquisa (os Apd A, B e C), aplicados a militares com alto grau de especialização 

(AAAe Pqdt, MS e Prec), e analisados com auxílio de gráficos e tabelas. Obteve-se 

as opiniões dos entrevistados sobre o MA Ae Ptt Igla-S e acerca da influência do 

Lanç Aet de materiais e Armt em fardos tipo A sobre o Tp de Reo de uma FT nível 

Btl e sobre o Tp de tomada de Pos da AAAe Pqdt, bem como se chegou aos Tp Me 
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de Reo de uma FT BI Pqdt e de tomada de Pos da AAAe Pqdt para DA Ae da ZL. 

Com estes Tp Me, foi possível fazer uma comparação, de forma a verificar a 

adequabilidade do Armt ao Emp Aet. 

Orientado pelos objetivos e pelas hipóteses, esta pesquisa utilizou-se da 

revisão de literatura, através dos manuais que versam sobre Op Aet, sobre as 

técnicas de Lanç Aet, sobre AAAe e sobre produtos doutrinários (como o Manual de 

Op e de doutrina militar terrestre) para alcançar os conhecimentos necessários, com 

o intuito de analisar o Sist A da AAAe sendo Emp através de Lanç Aet.  

Foram estudadas pesquisas científicas de autores que abordaram aspectos 

pertinentes com o tema proposto. Os autores que abordaram temas relacionados 

com Op Aet enfatizaram a vulnerabilidade da F Aet no início da Op, bem como 

constataram que os Procd utilizados pela Bda Inf Pqdt quanto à Reo encontram-se 

atualizados. Outros autores retratam que o Msl Igla seria adequado ao emprego 

destinado, no entanto admitiram que seu desempenho possa ser comprometido por 

diversos fatores e possa necessitar de adaptações para Emp específicos; além 

disso, destacarem a importância da DA Ae nos primeiros momentos do Ass Aet, 

inclusive verificaram o emprego da AAAe Pqdt antes do Ass Aet (no Esc Prec).  

A metodologia utilizada e apresentada no Capítulo 3 auxiliou na execução 

lógica do estudo, utilizando-se o método indutivo, uma pesquisa de natureza 

aplicada e de abordagem qualitativa descritiva do problema. As variáveis 

estabelecidas proporcionaram a constatação da adequabilidade do Armt A Ae Ptt ao 

Emp Aet, na dimensão Tp de tomada de Pos da Seç AAAe Pqdt, além das 

informações sobre o Armt A Ae Igla-S no Ass Aet desde seu Lanç através do fardo 

A-5, até a sua utilização durante a DA Ae da Cln M e da C Pnt Ae inclusive. 

Diante do acima exposto, afirma-se que a metodologia empregada na 

pesquisa foi suficiente, sem a qual, o estudo não atingiria os objetivos inicialmente 

estabelecidos. Através dos processos metodológicos estabelecidos e com base nos 

resultados apresentados no Capítulo 4, conclui-se pela confirmação da hipótese 

afirmativa H1. Logo, afirma-se que: o Armt AAAe utilizado pela AAAe Pqdt, no 

tocante às características (Lanç de Anv e Tp de tomada de Pos após o Lanç), 

está adequado ao seu Emp Aet. No entanto, sua adequabilidade foi medida 

como uma baixa eficiência, sendo necessário e desejável um maior 

adestramento da tropa de forma que o Tp para a DA Ae da ZL seja diminuído e 

a eficiência seja melhorada. 
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Sendo assim, a pesquisa resolve o problema, através do qual essa teve 

razão de ser. Os resultados alcançados foram satisfatórios e alinhados com os 

esperados, encontrando a oportunidade de melhoria citada. Foi demonstrado que o 

Armt A Ae Emp pela AAAe Pqdt, o Msl Igla-S, é adequado ao Emp Aet, com uma 

baixa eficiência, devendo-se buscar otimizar o desempenho da DA Ae.  

Entretanto, se por um lado foram encontrados dados relativos ao Tp de 

tomada de Pos da Seç AAAe Pqdt para realizar a DA Ae da ZL num Ass Aet, 

reforçados pelo Tp adquirido na Op Escudo II em 2012 (55 min), por lado, ainda há a 

necessidade de serem realizados Procd experimentais com vistas a ratificar e 

asseverar com maior precisão o Tp Me de tomada de Pos da AAAe Pqdt, para que o 

mesmo seja um alvo ou uma referência em adestramentos. Tendo isto em vista, foi 

colocada uma proposta de procedimento experimental de Lanç de U Tir para o 

cálculo do Tp de tomada de Pos (Apd E), valendo-se do plano de provas da Bda Inf 

Pqdt para tanto. 

O estudo também atingiu seu objetivo de analisar o Armt empregado nas 

três fases de Emp da AAAe Pqdt, quanto à forma de Lanç e ao Tp de tomada de 

Pos da Seç. Foram verificadas limitações e alcançados dados que demonstraram 

que o Armt Emp pela AAAe Pqdt permite a liberdade de ação e o máximo de P Cmb 

relativamente ao Ini Ae a FT BI Pqdt, havendo a necessidade de realizar um estudo 

de situação pormenorizado do Cmt F Aet, principalmente no que se refere ao Tp de 

reação das Anv Ini, de forma a assegurar a eficiência do Sist A da AAAe. 

Ao conhecer as limitações do Lanç Aet do Msl por fardo A-5, agrega-se 

conhecimentos aos futuros planejamentos da F Aet e da AAAe Pqdt, pois algumas 

implicações devem ser avaliadas, uma vez que influem no planejamento da FT BI 

Pqdt como um todo. Com isso, destacam-se os seguintes aspectos para o Emp da 

AAAe Pqdt: 

- deve ser verificada a possibilidade da inserção da Seç AAAe Pqdt no Esc 

Prec, caso não haja prejuízo no sigilo desta tropa especializada; 

- sendo definida a impossibilidade do item acima, analisar se a Seç AAAe 

Pqdt poderá ser Lanç no primeiro Elm da formação Ae com seus Msl em fardos 

tipo A (o que limitaria, neste primeiro momento, o material Lanç pelas tropas que 

desempenharão funções de Seg da F Aet). O Tp de reação das Anv Ini indicará a 

necessidade e é o fator determinante desta decisão;  
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- verificar a possibilidade de inserir mais uma U Tir na Seç que realizará a 

DA Ae da ZL (devido ao índice médio de dispersão e perda), e, sendo possível, 

lançá-la no centro do dispositivo pela Anv “Líder”, de maneira que fique ECD se Dslc 

para qualquer direção que seja necessário (item 2.3.3.1, p. 59); e 

- a possibilidade da utilização de motos ou Vtr para otimizar o Tp de 

tomada de Pos da Seç AAAe Pqdt na DA Ae da ZL (ao menos das duas U Tir que 

ocuparão as Pos mais distantes do início da Z Dbq). 

Como o manual de Emp da AAAe prevê que, para a organização da Bia 

AAAe Pqdt, deve-se levar em consideração o indice médio de dispersão e perda de 

até 25% (2001, p. 6-17), é recomendável que seja feito um estudo do Quadro de 

Cargos Previstos (QCP) da 21ª Bia AAAe Pqdt, visando aumentar os efetivos das 

Seções incluindo uma U Tir reserva, totalizando 05 (cinco) U Tir por Seção (item 

2.2.4, p. 51). Assim, a premissa doutrinária de emprego seria atendida e a Bia 

adquiriria esta capacidade de pessoal que a habilita a cumprir sua missão, uma vez 

que, em caso de emprego de toda Bia em Op Aet (numa situação de emprego da 

Bda Inf Pqdt), não seria possível se precaver das perdas lançando mais U Tir, 

colocando em risco a eficácia da DA Ae da Bda. 

Como atualmente, a 21ª Bia AAAe Pqdt não possui um pacote apropriado 

para o Lanç de seu Armt Org, é recomendável que sejam feitas gestões visando a 

aquisição deste material; ou ainda, poderia ser realizado um estudo combinado do B 

DOMPSA com o CTEx em busca do desenvolvimento deste pacote específico. 

Também seria interessante por parte das duas OM citadas acima, uma 

pesquisa com o objetivo de verificar a viabilidade do desenvolvimento de um pacote 

do tipo P (Lanç junto ao corpo do Pqdt ou ligado por uma fita de ligação), 

semelhante ao utilizado pelas tropas americanas, o SMJP, do Msl Stinger, já que é o 

pacote que proporcionará melhores condições para que a AAAe Pqdt tome o 

dispositivo de DA Ae após o salto (pois o Msl não irá se distanciar do Pqdt). 

Diante da possibilidade dos alojamentos para transporte de armas leves 

anticarro da Vtr L Emp Ge Aetrnp serem adaptáveis ao transporte dos Msl Igla-S 

(item 2.5.3 p. 77), sugere-se que seja aproveitada a fase do desenvolvimento deste 

projeto para que seja desenvolvida uma variação da VLEGA CHIVUNK que esteja 

voltada ao emprego da AAAe Pqdt. Esta variação seria útil à AAAe Pqdt, não só no 

seu Emp Aet, como em missões no território nacional (comumente em atuações sob 
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coordenação do COMDABRA), já que Dslc motorizados para entrada e saída de Pos 

seriam otimizados e o Armt A Ae seria transportado de forma mais adequada. 

Além disso, não se pode deixar de ser levantada a possibilidade de, caso 

não seja possível adaptar o Igla-S ao Lanç em pacotes tipo P e se houver interesse 

da F Ter, ser estudada a aquisição de algum Armt com características que possam 

otimizar a DA Ae após o Lanç, tais como o Msl Igla-D ou o Msl Stinger.  

Estas sugestões convergem para um dos Objetivos Nacionais de Defesa, o 

de estruturar as FA em torno de capacidades, dotando-as de pessoal e material 

compatíveis com os planejamentos estratégicos e operacionais.  

Os conhecimentos expostos na revisão de literatura, bem como os 

alcançados através da experiência e conhecimento dos entrevistados, como por 

exemplo, os Procd da U Tir para apanha do Msl após o Ass Aet (p. 108), contribuirão 

para a confecção futura de uma caderno de instrução ou um manual de verse sobre 

o Emp da AAAe Pqdt e para o embasamento de futuras pesquisas. 

Deve ser estimulada a pesquisa doutrinária em assuntos relacionados ao 

Emp Aet do Sist Com e do Sist Ct Alr da AAAe Pqdt, de forma que esta possa 

atender na plenitude às demandas de sua Bda, bem como um Procd experimental 

para ser obtido um Tp Me de tomada de Pos da Seç AAAe Pqdt para DA Ae da ZL. 

Visto que o Ini Ae é uma constante preocupação nos planejamentos de 

emprego dos combates modernos, evidencia-se a aplicabilidade desta pesquisa, ao 

constatar a Bda Inf Pqdt que sua AAAe possui um Sist A Adeqd ao Emp para o qual 

é destinado, e que, entretanto, exige uma melhora no seu desempenho.  
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GLOSSÁRIO 
 
 

82ª DIVISÃO AEROTRANSPORTADA – Única tropa de paraquedistas do Exército 
dos EUA em prontidão integral capaz de deslocar um Batalhão completo em 18 
horas e toda Brigada em 24 horas. Juntamente com a 101ª Divisão, faz parte do 
XVIII Corpo Aerotransportado. 

BOMBAS DE ARRASTO - Bomba de queda livre com arrasto que reúne em um 
único artefato um grande efeito de sopro resultante da explosão e com alta 
temperatura de detonação. Aeronaves modernas conseguem alto grau de acerto 
com este tipo de arma, pois compensam automaticamente variáveis de lançamento 
como o vento e a velocidade da aeronave. 

CENTRO DE OPERAÇÕES TÁTICAS - Órgão do Posto de Comando Principal 
controlado pelo subcomandante do Batalhão onde se acompanha as operações em 
curso, sincronizam-se os sistemas operacionais envolvidos, planejam-se as 
operações subsequentes, assim como se verificam necessidades futuras de apoio 
ao combate e logísticas. 

DRONE - Veículo aéreo não tripulado e controlado remotamente que pode realizar 
inúmeras tarefas, tanto civis quanto militares, desde filmagem até lançamento de 
armamentos.  

FARDOS - Pacotes conectados aos mosquetões dos tirantes de sustentação do 
paraquedas, prontos para o lançamento.  

FORÇA DE AÇÃO ESTRATÉGICA - Força do Exército Brasileiro formada pelas 
unidades de elite altamente mobilizáveis e preparadas. Existe para atuar em 
qualquer parte do território nacional, em curto espaço de tempo.  

JANE’S - Empresa britânica especializada em publicações de temas militares, 
aeroespaciais e de transporte. 

MISSÃO TÁTICA - Definem responsabilidades e as relações de comando entre o 
elemento apoiado e a AAAe. São atribuídas pelo comandante da força que, para 
isso, contará com a assessoria do respectivo comandante de AAAe. Constam da 
ordem de operações da força. 

OPERAÇÕES BÁSICAS – Tipo de operações que a F Ter realiza, por meio de 
tarefas ofensivas, defensivas, de pacificações e/ou apoio a órgãos governamentais, 
a fim de aplicar o P Mil Ter como parte unificada, com a máxima integração entre 
vetores militares e civis, visando em última instância atingir o EFD de campanha. 

PONTO SENSÍVEL - Ponto vital selecionado e priorizado para ser defendido contra 
Atq Ae de qualquer natureza. 

PACOTES - Equipamentos utilizados para acondicionar cargas para o lançamento. 
Permite ao paraquedista transportar todo o material indispensável e que não possa 
ser acondicionado no equipamento individual. 

PENETRAÇÃO - Forma de manobra que busca romper a posição defensiva 
inimiga, atravessar e desorganizar seu sistema defensivo, para atingir objetivos em 
profundidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
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PLANO DE PROVAS - Rotina de adestramento da Bda Inf Pqdt que defini a 
quantidade de saltos diurnos e noturnos que cada Pqdt deve cumprir para manter-
se atualizado e ECD de ser empregado em Op Aet. 

SARP - Sistema de aeronaves remotamente pilotadas com todos os recursos 
necessários para que ela voe: a estação de pilotagem remota, o link ou enlace 
de comando que possibilita o controle da aeronave, os equipamentos de apoio. 
Esta aeronave é não tripulada e controlada remotamente de uma interface 
qualquer. 

STINGER MISSILE JUMP PACK - Pacote de salto do míssil Stinger (tradução do 
inglês). 

TEMPO DE REAÇÃO DA U TIR - Intervalo de tempo compreendido entre a 
detecção (ótica ou eletrônica) do alvo, e a abertura de fogo sobre o mesmo. 

UNIDADE DE TIRO - Armamento orgânico da seção de artilharia antiaérea mais 
sua respectiva guarnição. 

VOLUME DE RESPONSABILIDADE DE DA AE - Porção do espaço aéreo sob a 
responsabilidade de uma DA Ae, onde vigoram procedimentos específicos para o 
sobrevoo de Anv e para o fogo A Ae. 

VOO EM FORMAÇÃO - Reunião de duas ou mais aeronaves que se deslocam em 
um mesmo sentido e sob um mesmo comando. 

ZONA DE LANÇAMENTO - Região delimitada no terreno, sobre a qual pessoal e 
material são lançados por paraquedas ou material pode ser entregue por queda 
livre. 
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POR FAVOR, LEIA ANTES DO PREENCHIMENTO: 

 

 

APÊNDICE A – 

QUESTIONÁRIO PARA OS POSSUIDORES DO CURSO DE MESTRE DE SALTO  

 

Sou o Cap José Rodolfo Barbosa Anelli e estou realizando um pesquisa 

referente ao emprego aeroterrestre do armamento antiaéreo orgânico da 21ª Bia 

AAAe Pqdt, o míssil “Igla-S”.  

Sua experiência profissional e sinceridade nas respostas às perguntas deste 

questionário serão de grande valia para este trabalho, pois irão contribuir para a 

construção de conhecimentos e aperfeiçoamento da doutrina da AAAe Pqdt 

brasileira, além de poderem surgir indicações de melhorias ou mudanças na forma 

de emprego ou mesmo do material em uso.  

 

Este questionário é destinado à militares possuidores do Curso Básico 

Paraquedista, Curso de Mestre de Salto, que servem ou já serviram em OM da 

Bda Inf Pqdt e que já participaram de operações ou adestramentos com 

lançamento aeroterrestre. Este instrumento de pesquisa (o questionário) será 

identificado pelos entrevistados apenas como uma forma de controle dos 

dados, uma vez que, as respostas dadas serão tabeladas e gerarão gráficos 

para uma melhor análise e discussão dos resultados da pesquisa. 

 

Este questionário contém 01 página e 04 perguntas (3 fechadas com 

possibilidades de complemento das respostas dadas e 1 pergunta aberta). Por 

favor, responda com caneta azul ou preta e assinale somente uma alternativa. 

Caso tenha assinalado equivocadamente, escreva à frente da resposta 

escolhida: “CORRETA”, para que seja computada a resposta escolhida. 
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APÊNDICE A – 

QUESTIONÁRIO PARA POSSUIDORES DO CURSO DE MESTRE DE SALTO  
 

P/Grad e Nome de Guerra do entrevistado:______________________________. 
 

1- O Sr já participou de alguma operação aeroterrestre (Op Aet) ou adestramento 

de nível FT BI Pqdt? Caso a resposta seja positiva, cite a(s) atividade(s) e o(s) 

ano(s) de realização. 

(  ) Sim     (  ) Não 

R:________________________________________________________________ . 
 

2- Referente ao assalto aeroterrestre de uma FT BI Pqdt, numa missão real (na qual 

haverá apenas uma passagem do Escalão de Assalto na Zona de Lançamento), em 

que medida, relativamente ao tempo de reorganização, uma fração é afetada 

devido ao seu material/armamento ser lançado através de um fardo A-5?  

(  ) É extremamente afetada  

(  ) É muito afetada 

(  ) É um pouco afetada 

(  ) Pouco significante 

(  ) Não é afetada 

R:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
 

3- Numa missão real (na qual haverá apenas uma passagem do Escalão de Assalto 

na Zona de Lançamento), após um assalto aeroterrestre, a reorganização em si de 

uma FT BI Pqdt pode ser prejudicada, devido ao fato de uma fração estar com seu 

material/armamento sendo lançado através de um fardo A-5? 

(  ) Definitivamente sim. 

(  ) Provavelmente sim. 

(  ) Indeciso. 

(  ) Provavelmente não. 

(  ) Definitivamente não. 

R:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
 

4- Numa Op Aet real de conquista de cabeça de ponte aérea, no período diurno, em 

aeronaves C-130, nas condições ideais (solo firme, ZL plana, vegetação rasteira, 

paraquedas navegável, boa visibilidade, tropa adestrada, com passagem única das 

aeronaves), após a aterragem da tropa do Escalão de Assalto, qual o tempo médio 

(em horas e/ou minutos) que uma FT BI Pqdt levaria para se reorganizar 

(considerando 80% da tropa reorganizada para o pronto da reorganização, ou seja, 

não necessitando de 100% da tropa pronta)? 

R:__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

FIM DO QUESTIONÁRIO 
Muito obrigado por sua participação! 

Que Deus lhe abençoe!!! 
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POR FAVOR, LEIA ANTES DO PREENCHIMENTO: 

 

APÊNDICE B –  

QUESTIONÁRIO PARA OS MILITARES POSSUIDORES DO CURSO DE 

ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAÉREA E DO CURSO BÁSICO PARAQUEDISTA 

 

Sou o Cap José Rodolfo Barbosa Anelli e estou realizando um pesquisa 

referente ao emprego aeroterrestre do armamento antiaéreo orgânico da 21ª Bia 

AAAe Pqdt, o míssil “Igla-S”.  

Sua experiência profissional e sinceridade nas respostas às perguntas deste 

questionário serão de grande valia para este trabalho, pois irão contribuir para a 

construção de conhecimentos e aperfeiçoamento da doutrina da AAAe Pqdt 

brasileira, além de poderem surgir indicações de melhorias ou mudanças na forma 

de emprego ou mesmo do material em uso.  

 

Este questionário é destinado à militares possuidores do Curso Básico 

Paraquedista, Curso de Artilharia Antiaérea ou Curso de Radar, que servem ou 

já serviram em OM da Bda Inf Pqdt e que já participaram de operações ou 

adestramentos com lançamento aeroterrestre. Este instrumento de pesquisa (o 

questionário) será identificado pelos entrevistados apenas como uma forma de 

controle dos dados, uma vez que, as respostas dadas serão tabeladas e 

gerarão gráficos para uma melhor análise e discussão dos resultados da 

pesquisa. 

 

Este questionário contém 02 páginas e 08 perguntas (5 fechadas, 2 

fechadas com possibilidades de complemento das respostas dadas e 1 

pergunta aberta). Por favor, responda com caneta azul ou preta e, se for o 

caso, assinale somente uma alternativa. Caso tenha assinalado 

equivocadamente, escreva à frente da resposta escolhida: “CORRETA”, para 

que seja computada a resposta escolhida. 
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APÊNDICE B –  

QUESTIONÁRIO PARA OS MILITARES POSSUIDORES DO CURSO DE 

ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAÉREA E DO CURSO BÁSICO PARAQUEDISTA 
 

P/Grad e Nome de Guerra do entrevistado:________________________________. 
 

1- O Sr já desempenhou funções de comando (como: Cmt U, S3, Adj S3, Of Radar, 

Cmt Seç, Op COAAe, Ch U Tir) em exercícios ou operações aeroterrestres da 21ª 

Bia AAAe Pqdt? Qual? 

(  ) Sim     (  ) Não 

R:_________________________________________________________________. 
 

2- Qual a sua opinião acerca da frase: “o míssil antiaéreo portátil IGLA-S está 

adequado ao seu emprego aeroterrestre junto à 21ª Bia AAAe Pqdt”?  

(  ) concordo totalmente 

(  ) concordo 

(  ) nem concordo, nem discordo 

(  ) discordo 

(  ) discordo totalmente 
 

3- Em sua opinião, qual seria a forma mais adequada de lançamento do 

armamento antiaéreo da 21ª Bia AAAe Pqdt? 

(  ) Em pacotes lançados com paraquedas próprio, separados do homem 

(  ) Em pacotes lançados presos ao equipamento do paraquedista 

(  ) Ambos os lançamentos são adequados 

(  ) O míssil não deve ser lançado de aeronave 

(  ) Não sei 
 

4- Durante a reorganização (Reo) de uma FT BIPqdt, em um assalto aeroterrestre 

(Ass Aet), qual a importância do tempo de tomada de posição do dispositivo de 

defesa antiaérea de uma seção AAAe Pqdt em relação à tropa apoiada?  

(  ) Extremamente importante 

(  ) Muito importante 

(  ) Importante  

(  ) Pouco importante 

(  ) Irrelevante 
 

5- O fato do míssil IGLA-S ser lançado em um fardo do tipo “A” (lançado com 

paraquedas próprio, separados do homem), poderia prejudicar o tempo de tomada 

de posição de uma Seção AAAe Pqdt em apoio a uma FT BI Pqdt em um contexto 

de um Ass Aet? 

(  ) definitivamente sim. 

(  ) provavelmente sim. 

(  ) indeciso. 

(  ) provavelmente não. 

(  ) definitivamente não. 

R:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
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6- Em um Ass Aet em que uma Seção AAAe Pqdt seria lançada no Escalão de 

Assalto em apoio a uma FT BI Pqdt, considerando a doutrina da AAAe Pqdt 

brasileira hoje, a qual prevê que os seus mísseis Igla-S sejam lançados através de 

fardos semelhantes ao fardo tipo “A” (que são fardos lançados com paraquedas 

próprio, separados do homem), estando nas condições ideais para operação 

(período diurno, em aeronaves C-130, solo firme, ZL plana, vegetação rasteira, 

paraquedas navegável, boa visibilidade, tropa adestrada, com passagem única das 

aeronaves), após a aterragem da tropa (ou seja, durante a reorganização da FT), 

pela sua experiência e em sua opinião, qual seria o tempo médio que a Seção 

AAAe Pqdt (as quatro UTir e o COAAe) levaria para estar pronta em posição para 

realizar a DA Ae da ZL(cerca de 2 km de extensão)? 

(  ) De 15 a 30 minutos. 

(  ) De 30 a 45 minutos. 

(  ) De 45 a 60 minutos. 

(  ) De 60 minutos a 75 minutos. 

(  ) De 75 minutos a 90 minutos. 
 

7- No mesmo contexto do item anterior, analisando o tempo de tomada de posição 

da Seção, em sua opinião, qual seria a eficiência da DA Ae comparativamente com 

o tempo de reorganização da FT apoiada? 

(  ) Uma ótima eficiência (em curto espaço de tempo a AAAe tomaria posição). 

(  ) Um eficiência adequada (até dois terços do tempo de Reo da FT). 

(  ) Uma baixa eficiência (mais de dois terços do tempo de Reo da FT). 

(  ) Não seria eficiente (a DA Ae não estaria pronta até o fim da Reo da FT). 

(  ) Não sei. 
 

8- No mesmo contexto do item 6, descreva por tópicos e na sequência de execução 

quais seriam os procedimentos que as U Tir da Seção AAAe Pqdt em apoio a FT 

BI Pqdt deveriam realizar após o Ass Aet para a apanha dos mísseis lançados em 

fardo do tipo “A” (lançados com paraquedas próprio, separados do homem).  

Exemplo.: “1. Navegar na direção do fardo; 2. Realizar sua aterragem; 3. 

Desequipar-se...” 

1.__________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________ 

8.__________________________________________________________________ 

9._________________________________________________________________ 

10_______________________________________________________________ 

FIM DO QUESTIONÁRIO 

Muito obrigado por sua participação! 

Que Deus lhe abençoe!!! 
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POR FAVOR, LEIA ANTES DO PREENCHIMENTO: 

 

 

APÊNDICE C – 

QUESTIONÁRIO PARA OS MILITARES POSSUIDORES DO CURSO 

PRECURSORES PARAQUEDISTA 

 

Sou o Cap José Rodolfo Barbosa Anelli e estou realizando um pesquisa 

referente ao emprego aeroterrestre do armamento antiaéreo orgânico da 21ª Bia 

AAAe Pqdt, o míssil “Igla-S”.  

Sua experiência profissional e sinceridade nas respostas às perguntas deste 

questionário serão de grande valia para este trabalho, pois irão contribuir para a 

construção de conhecimentos e aperfeiçoamento da doutrina da AAAe Pqdt 

brasileira, além de poderem surgir indicações de melhorias ou mudanças na forma 

de emprego ou mesmo do material em uso.  

 

Este questionário é destinado à militares possuidores do Curso Básico 

Paraquedista, Curso de Precursor Paraquedista, que servem ou já serviram em 

OM da Bda Inf Pqdt e que já participaram de operações ou adestramentos com 

lançamento aeroterrestre. Este instrumento de pesquisa (o questionário) será 

identificado pelos entrevistados apenas como uma forma de controle dos 

dados, uma vez que, as respostas dadas serão tabeladas e gerarão gráficos 

para uma melhor análise e discussão dos resultados da pesquisa. 

 

Este questionário contém 01 página e 04 perguntas (1 fechada com 

possibilidades de complemento da resposta dada, 2 abertas e 1 fechada). Por 

favor, responda com caneta azul ou preta e, se for o caso, assinale somente 

uma alternativa. Caso tenha assinalado equivocadamente, escreva à frente da 

resposta escolhida: “CORRETA”, para que seja computada a resposta 

escolhida. 
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APÊNDICE C – 

QUESTIONÁRIO PARA OS MILITARES POSSUIDORES DO CURSO 

PRECURSORES PARAQUEDISTA 
 

P/Grad e Nome de Guerra do entrevistado:_____________________________________. 
 

1- O Sr já participou de alguma operação aeroterrestre ou adestramento de nível 

FT BI Pqdt como Precursor? Caso a resposta seja sim, cite a(s) atividade(s) e o(s) 

ano(s) de realização. 

(  ) Sim     (  ) Não 

R:________________________________________________________________ . 
 

2- Numa Op Aet real de conquista de cabeça de ponte aérea, no período diurno, em 

aeronaves C-130, nas condições ideais (solo firme, ZL plana, vegetação rasteira, 

paraquedas navegável, boa visibilidade, tropa adestrada, com passagem única das 

aeronaves), após a aterragem da tropa do Escalão de Assalto, qual o tempo médio 

(em horas e/ou minutos) que uma FT BI Pqdt levaria para se reorganizar 

(considerando 80% da tropa reorganizada para o pronto da reorganização, ou seja, 

não necessitando de 100% da tropa pronta)? 

R:_________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
 

3- Haveria algum tempo mínimo e algum tempo máximo de Reo (em horas e/ou 

minutos) de uma FT BI Pqdt após o Ass Aet de uma Op de conquista de cabeça de 

ponte aérea nas mesmas condições do item acima? Justifique se julgar necessário. 

R: Tempo mínimo de Reo:_______h_______min. Tempo máximo de 

Reo______h_______min. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________. 
 

4- No mesmo contexto do item 2, considerando a doutrina da Artilharia Antiaérea 

Paraquedista brasileira hoje, a qual prevê que os seus mísseis IGLA-S sejam 

lançados através de fardos semelhantes ao fardo tipo “A” (que são lançados com 

paraquedas próprio, separados do homem), após a aterragem da tropa (ou seja, 

durante a reorganização da FT), em sua opinião, qual seria o tempo adequado de 

tomada de posição de uma Seção AAAe Pqdt para realizar a defesa antiaérea da 

zona de lançamento?  

(  ) De 15 a 30 minutos. 

(  ) De 30 a 45 minutos. 

(  ) De 45 a 60 minutos. 

(  ) De 60 minutos a 75 minutos. 

(  ) De 75 minutos a 90 minutos. 

FIM DO QUESTIONÁRIO 

Muito obrigado por sua participação! 

Que Deus lhe abençoe!!! 
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APÊNDICE D - 

BALLET E PREPARAÇÃO PARA LANÇ DO FARDO A-5 COM O MSL IGLA-S 

 

Ballet de Lanç do fardo A-5 com o Msl IGLA-S (ponto de queda vertical) 

Alteração: o fardo A-5 é colocado na perpendicularmente aos bancos do C-130. 

O A1 toma o mesmo procedimento do lançamento de fardos já ensinado.  

O MS toma o mesmo procedimento do lançamento de fardos já ensinado. 

 

Alteração:  

1. Na corrida pra ZL, o A1 diminui a sobra da fita do MS e levanta o fardo A-5 com o 

paraquedas voltado para o interior da aeronave e com o mesmo, na parte superior 

do fardo, deixando a porta livre para que o MS não seja atrapalhado pelo fardo. 

2. O A1 empunha a fita do fardo e aguarda os trabalhos do MS.  

3. Ao tirar a vertical da letra, o MS vira para o A1 e comanda: JÁ!  

4. O A1, juntamente com o MS, lança o fardo. O MS e o A1 prosseguem como 

ensinado. 

 

Preparação para Lanç do fardo A-5 com o Msl IGLA-S (ponto de queda vertical) 

Monta-se o fardo da maneira idêntica a ensinada pela formação básica. 

Alteração: reforça-se a amarração do fardo, com dois cabos solteiros, realizando 

um sistema de oposição de esforços. 

 

Após o fardo fechado, verifica-se o peso do fardo e entra-se em contado com O B 

DOMPSA para pedido de paraquedas, RAC ou T-10AC, com necessidade mínima 

de 60 e 90 libras, respectivamente, para abertura do paraquedas. 

 

Prende-se o paraquedas da seguinte maneira: o paraquedas é fixado na argola 

em ‘’V’’ da porta fardo e na argola em ‘’V’’ de conexão do paraquedas, tudo isso de 

um só lado de um capuz. O paraquedas deverá ser fixado com barbante em três 

pontos. 

 

 

 

 

 



137 
 

APÊNDICE E - 

PROPOSTA DE PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

Proposta de Procedimento Experimental para cálculo de Tp de tomada de Pos  
1. Realizar 08 (oito) saltos por U Tir, num período de 02 (dois) meses, 02 (dois) 
saltos a cada 15 dias, um em cada modalidade, da seguinte forma: 

Modalidade A: 4 saltos com fardo A-5 (simbolizando o Msl Lanç por pacote tipo A); 

Modalidade B: 4 saltos com FAP (simbolizando o Msl lançado por pacote tipo P); 
 

2. Cada salto ocorrerá da seguinte forma: 

- 01 (uma) U Tir na porta da esquerda na modalidade A, com o Cmt U Tir Lanç o 

fardo e sua U Tir; 01 U Tir na porta da direita na modalidade B, com FAP e sua U Tir. 

- 02 (duas) Anv nesta situação por dia, 02 (duas) vezes na semana.  

- O restante das vagas preenchidas com saltadores em Plano de Provas 

(aproveitando Anv do Plano de provas) – na Anv C-130 Hércules. 
 

3. Cada salto ocorrerá da seguinte forma: 

- 04 (quatro) Saltos por mês por 02 (dois) meses - totalizando 08 (oito) saltos; ou 

- 02 (dois) Saltos por mês por 04 (quatro) meses - totalizando 08 (oito) saltos. 

- O vento é uma variável que não pode ser controlada. Desta forma, não será 

analisado neste experimento o Dslc das U Tir até um Pos previamente definida. Será 

analisado o tempo que cada U Tir leva para dar o pronto de sua unidade após 

chegar ao solo (dessa forma, será possível comparar a variação dos tempos entre 

as U Tir com e sem o fardo). 

- Em cada salto deverá estar montado um COA Ae, onde serão catalogados o tempo 

de tomada de Pos de cada U Tir nas modalidades A e B. 

- S3 responsável pela coordenação do exercício com R Op na Rede Rádio da Seç 

AAAe. O Lig ciente. Eqp Prec controlando atividade, também cronometrando o 

tempo na rede rádio da Seç AAAe. Tripulação ciente. 

Obs.: Por limitação de Sgt Ch U Tir com curso de MS, os Lanç podem ser Rlz na 

forma cobaia (por militar como curso de AAAe e MS, que montará o fardo e instruirá 

o Ch U Tir nos Procd para navegação e apanha do Msl no solo após o Lanç). 
 

4. Trabalho das U Tir:  Manter o adestramento da fração entre os saltos e a 

integridade tática para as instruções e para o procedimento experimental 

propriamente dito. 
 

5. Missões para execução:  

- Definir constituição da U Tir, material para salto e ações da U Tir para considerá-la 

pronta na Pos;  

- Após aterragem, não haverá Dslc para Pos planejadas anteriormente. Após 

aterragem, a U Tir deverá retirar o Msl do pacote (no caso da  U Tir Lanç o fardo, 

esta deverá se Dslc até o local do fardo e lá tomar os Procd) e tomar sua Pos Cmb. 

- Isolar as variáveis que possam interferir nos valores 
 

6. Objetivos dos Saltos 

- Reunir condições para analisar o material AAAe utilizado pelo Procd científico; 

- Comparar os 08 (oitos) Tp da U Tir; 

- Comparar os Tp entre as U Tir (SFC); 

- Verificar as implicações da Seg no Lanç de fardo. 
 


