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RESUMO 
 
 
 
 
Nos recentes conflitos mundiais, a ameaça aérea tem sido fator preponderante e 
decisório nas batalhas.  A incessante evolução da tecnolgia dos armamentos, faz o 
combate ser um fator de desequilíbrio nos conflitos modernos. Ataques em grandes 
altitudes e fora do alcance dos meios da artilharia antiaérea de baixa altura, passam 
a exigir de um país um moderno sistema de defesa antiaérea de média altura (DAAe 
Me Altu), para que se possa contrapor as possíveis ameaças. Com base nessa 
afirmação, o presente trabalho procura explorar a atual situação da ameaça aérea 
dos países sul-americano, fazendo um breve estudo sobre os sistemas de mísseis 
antiaéreos de média altura que há no mercado internacional. Este trabalho está 
embasado em sites de internet, manuais e artigos sobre a DAAe Me Altu. Objetiva-
se acompanhar a situação evolutiva do TO sul-americano no que tange as 
aeronaves que possam se transformar em risco para a soberania aérea, caso 
estejam equipadas com armamento especial, e tecer comentários sobre os sistemas 
RBS-23 BAMSE, SA-125 SA_3 GOA e o novíssimo sistema SPADA 2000. 
 
Palavras-chaves: Investimento, Implantação, Defesa Aérea, Tecnologia, Antiaérea.  



  

ABSTRACT 
 

 

In the most global conflicts, the aerial threat has been a preponderant and decisive 
factor of the successful destination. An incessant technological evolution of 
armaments, bringing to combat a factor of imbalance in modern warfare. Precise 
attacks, at high altitudes, and out of reach of low-altitude air defense means, demand 
a modern and efficient medium-height air defense system (DAAe Me Altu) from a 
nation, in order to counter such a threat. . Based on this statement, the present work 
seeks to explore the current situation of the aerial threat in the South American 
Theater of Operations, making a brief study on medium-sized anti-aircraft missile 
systems in the international market. This scientific work is based on websites, 
manuals, journals and authors of articles on DAAe Me Altu. It concludes on the real 
need to follow the evolutionary situation of the South American regarding an aircraft 
that could become a risk for a state of sobriety in the case of equipped with special 
weaponry, and comments on the RBS-23 BAMSE, SA systems - 125 SA_3 GOA and 
the brand new SPADA 2000 system. 
 
Keywords: Investment, deployment, air defense, technology, anti-aircraft. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Antes do advento dos mísseis e de se tornarem o principal método de defesa 

aérea, os canhões antiaéreos sempre foram uma arma antiaérea da qual o Exército 

sempre dependeu. Ele pode não apenas atingir aeronaves, mas também engajar 

unidades blindadas e pessoas, sendo um equipamento altamente versátil 

(AGUILAR, 2008). No entanto, com o rápido desenvolvimento da tecnologia de 

aviação, as armas antiaéreas tradicionais estão se tornando cada vez mais 

ineficazes e não podem mais representar uma ameaça mortal para os caças mais 

modernos.  

Os investimentos necessários para esta defesa são de suma importância para 

poder proteger a soberania Nacional. As invasões e ataques aéreos por outras 

nações é uma realidade. Por isso o desejo de aumento de investimentos 

tecnológicos e também de aprimoramento de suas defesas tornam-se fundamentais 

na medida em que essas demandas vão aparecendo 

O objeto formal de estudo trata da artilharia de defesa aérea, aplicando-se 

numa abordagem de futuros conflitos aéreos entre os países sul-americanos e o 

Brasil. A partir desse contexto, foi feito uma reflexão a respeito do uso da tecnologia 

a ser empregada e a possibilidade de compreender a sua dinâmica e funcionamento 

através desta investigação científica. 

O procedimento adotado para a elaboração da revisão de literatura foi uma 

análise com todo o material utilizando livros, artigos e sites especializados da 

internet, com uma linguagem simples e objetivo, no intuito de facilitar a compreensão 

do leitor leigo, analisando cada teor dos documentos utilizados para a composição 

do conteúdo deste TCC, o qual pudesse abordar uma discussão sobre sistema de 

defesa aérea, teorias sobre a utilização de armamento antiaéreo estratégia para 

defesa de espaço aéreo, pesquisa dos manuais doutrinários dos principais Exércitos 

do mundo e consolidação de uma ferramenta necessária nos principais buscadores 

da internet e do Google Acadêmico para poder compor todo o conteúdo. 
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1.1 PROBLEMA 

 

Diante das ameaças eminentes de países sul-americanos, os armamentos 

possuídos pelas Forças Armadas de cada país não podem ser subestimados e, no 

Brasil, a defesa Nacional precisa estar preparada para caso ocorra algum conflito, 

conter situações de ataque aéreo por parte dessas Nações.  

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

Após a 2ª Guerra Mundial, a maior parte dos conflitos e batalhas aéreas foram 

fatores determinantes para vitória. O Bombardeio a pontos sensíveis e vitais com 

armas estratégicas, ataques em grandes altitudes, fora do envelope de emprego da 

defesa antiaérea de baixa altura, refere-se ao alcance de mísseis portáteis e de 

canhões antiaéreos e tem sido fator de desequilíbrio em favor da ameaça aérea. 

A incapacidade da artilharia antiaérea brasileira, frente à modernização de 

aeronaves e armamentos utilizados em grandes altitudes, pode tornar vulnerável 

esses meios nobres para o inimigo aéreo. Nesse sentido, esta insuficiência do 

sistema de defesa antiaérea pode acarretar grandes perdas de meios às forças de 

superfície e comprometer o êxito numa suposta batalha. 

Assim, meios que se contraponham a tais ameaças se tornam fundamentais 

frente a um inimigo cada vez mais presente e capaz. 

O Brasil, atualmente, adquiriu o míssil  proveniente da Suécia, comprado para 

suprir a necessidade de se atualizar as ameaças a baixas alturas, mas ainda nao 

adquiriu um que suprissse a necessidade de se defender de ataques a médias 

alturas, como a maior parte dos páises desenvolvidos já o realizaram. 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

           Dessa forma, essa pesquisa possui o seguinte problema: Como a aquisição 

dos sistemas de defesa aérea de média altura RBS 23 BAMSE, SA-3 GOA e SPADA 

2000 poderão agir em caso de ataques aéreos de países sul-americanos? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Para que possamos atingir os objetivos propostos, foram formulados os 

objetivos gerais e os objetivos específicos abaixo: 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral, explicar de que forma os 

Sistemas RBS 23 BAMSE, Sistema SA-3 GOA e Sistema SPADA 2000 poderão ser 

utilizado de forma efetiva contra uma ameaça aérea vinda dos países Sul-

americanos à média altura, que hoje a defesa antiaérea das Forças Armadas 

brasileira não possui capacidades técnicas e táticas para neutralizá-los. 

 

1.2.2 Objetivo específico 

 

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

formulados objetivos específicos, como forma de restringir a linha de raciocínio 

descritivo apresentado: 

a) compreender os conceitos da problemática envolvida; 

b) Abordar as características dos mísseis de média altura;  

c) Abordar o conceito de defesa antiaérea; e 

d) Abordar os tipos e quantidades de aeronaves dos países Sul-americanos.  

 

1.3 HIPÓTESE 

 

Dá-se a hipótese do trabalho, que com a evolução tecnológica dos 

armamentos e aeronaves no mundo, atualmente o Brasil tem a real necessidade de 

adquirir um sistema efetivo de defesa antiaérea de média altura, capaz de engajar as 

ameaças que podem adentrar no seu espaço aéreo, num possível teatro de 

operações envolvendo algum país do continente Sul-americano, abordando as 

principais capacidades e limitações que um sistema de defesa antiaérea de média 

altura pode proporcionar para as Forças Armadas Brasileiras. 

 



14  

1.4 METODOLOGIA 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

 

O presente estudo trata da defesa de média altura da artilharia antiaérea, 

aplicando-se numa possibilidade de futuros conflitos aéreos de países sul-

americanos ao Brasil. A partir desse contexto, realizou-se uma reflexão a respeito do 

uso da tecnologia a ser empregada e a possibilidade de compreender a sua 

dinâmica e funcionamento através desta investigação científica.  

Utilizou-se como amostra para esta pesquisa os mísseis de média altura, 

analisando a sua aplicabilidade prática na defesa aérea brasileira, observando o 

conjunto de informações presentes na literatura acadêmica e nos manuais 

doutrinários para dimensionar e poder compor o conteúdo desta investigação 

científica de forma mais efetiva nos conceitos utilizados pelos autores e especialistas 

em sua temática de abordagem. 

 

1.4.2 Amostra 

 

O presente estudo teve como amostra os oficiais que possuem o curso ou 

estágio de artilharia antiaérea que operam com o sistema de baixa altura existente 

nas Organizações Militares de Artilharia Antiaérea e que servem ou já serviram 

nessas OM. 

Os militares da amostra realizaram o curso de Artilharia Antiaérea para 

Oficiais ou estágios, ainda, participaram como comandante de Subunidade ou seção 

de míssil RBS 70, IGLA-S, GEPARD ou Canhão 40 mm. O curso e estágios são 

realizados, anualmente, na Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea. Grande 

parcela desses militares operou, efetivamente, com um desses armamentos após a 

conclusão do curso numa OM de AAAe. 

O questionário foi distribuído aos militares com os cursos de AAAe, que 

possuem experiência com o material e que servem ou serviram nas Organizações 

Militares (OM) dotadas desses armamentos com o intuito de declarar sua eficiência 

ou não, num possível conflito em que há armamentos e aeronaves com capacidades 

que estão sendo empregados em grandes altitudes. 
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1.4.3 Delineamento da Pesquisa 

 

De acordo com Lakatos (1998), a pesquisa é um procedimento formal que 

emprega um tratamento científico e constitui uma forma para conhecer a verdade e 

compreender a realidade. Pesquisar é descobrir novos fatos, dados, relações e leis 

em qualquer área do conhecimento, através de um método sistemático para revisão 

bibliográfica. 

Em qualquer área do conhecimento, através do método de revisão 

bibliográfica, segue a linha de raciocínio:  

 

A pesquisa aplicada tem como característica fundamental o interesse 
na aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos 
da pesquisa básica." (GIL, 1999).  

 

Devido aos fins práticos desta pesquisa utilizaremos como natureza a 

pesquisa aplicada. 

 

"As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista 
a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 
para estudos posteriores." (GIL, 1999)  
 

O estudo foi desenvolvido e classificado de forma que fosse possível atingir o 

objetivo da análise de maneira mais eficiente. Para melhor exploração, observou-se 

que o objeto é classificado como “pesquisa exploratória” devido ao fato do uso de 

fontes bibliográficas e descritivas para que fosse possível descrever todo o 

processo. 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 

 

O estudo bibliográfico realizado para a confecção do trabalho teve por método 

a leitura exploratória, para seleção, revisão e análise do material de pesquisa. A 

pesquisa foi realizada em manuais doutrinários; regulamentos acerca da exploração 

do Espaço Aéreo Brasileiro; legislação vigente; publicações reconhecidas no meio 

acadêmico e artigos veiculados em sítios da internet dentro do período de 2007 a 

2021. 
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1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 

Como critérios de inclusão foram selecionados estudos publicados entre 2007 

a 2021, além de fontes conceituais e manuais doutrinários e regulamentos militares 

relacionados diretamente ao assunto, abrangendo também publicações que 

abordem experiências e aplicações práticas. Como critérios de exclusão foram 

descartados os estudos considerados ultrapassados por conta de evoluções 

doutrinárias e manuais revogados ou desatualizados, em relação ao emprego da 

AAAe vigente no Exército Brasileiro, além de publicações científicas de baixa 

qualidade. 

Para isso, foram excluídos textos doutrinários ou manuais revogados ou 

desatualizados, em relação ao emprego da AAAe vigente no Exército Brasileiro, 

estudos com definição simplória e que reutilizam dados de trabalhos anteriores, 

artigos e simpósios sobre sistemas de defesa de média altura e fontes da internet 

oriundas de sites não confiáveis ou não reconhecidos no meio acadêmico. 

 

 

1.4.6 Instrumentos 

 

Os dados foram verificados por meio da análise das informações e resultados 

obtidos pela revisão de literatura e questionários, buscando-se os conceitos sobre a 

importância de um sistema de defesa antiaérea de média altura com relação ao 

avanço tecnológico dos armamentos e das aeronaves existentes nos países Sul-

Americanos atualmente.  Utilizando-se da revisão bibliográfica e pesquisa em campo 

realizada, para obter uma nova perspectiva condizente com a obra, assim como um 

melhor aprendizado sobre as ocorrências, utilizações dos Sistemas: RBS 23 

BAMSE, SA-3 GOA e SPADA 2000 diante das ameaças aéreas dos países Sul-

Americanos. O questionário serviu como instrumento de coleta de informações 

relacionadas com o tema: “Os sistemas de mísseis de média altura diante das 

ameaças aéreas dos armamentos e das aeronaves dos países Sul-Americanos”, o 

qual, pretendeu-se através da interpretação das respostas coletadas, fornecer 

subsídio para as possibilidades de aquisição de um sistema eficaz e compatível para 

suprir a necessidade de um sistema de defesa antiarea de média altura no Brasil. 
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1.4.7 Análise dos Dados 

 

O presente trabalho reúne dados de diversas fontes e origens, tendo por base 

a revisão de literatura e o questionário voltado aos militares especializados em AAAe 

que trabalharam com armamento que atua em baixa altura e observaram a 

necessidade de se adquirir um sistema de média altura. 

Com a revisão bibliográfica da literatura em questão, foi possível responder 

aos objetivos específicos definidos, os quais contribuíram para a consolidação dos 

resultados almejados com o objetivo geral do trabalho.  

Os resultados encontrados foram relacionados aos objetivos específicos 

propostos, de forma a facilitar a compreensão dos conceitos da problemática 

envolvida, conceptualizar os sistemas média altura com as aeronaves e armamentos 

de países Sul-Americanos, caso haja um conflito com as Forças Armadas 

brasileiras. 

O planejamento para coleta de dados foi realizado segundo a Google, (2021) 

onde utilizou-se do “Google Forms”, o qual é um aplicativo de gestão de pesquisas 

lançado pelo Google; Tendo sua usabilidade gratuita, para pesquisar e coletar 

informações sobre  outras pessoas, além de poder ser utilizado para realização de 

questionários e formulários de registro.  

Após preencher o formulário de pesquisa com as perguntas previamente 

selecionadas, o “Google Forms” gera um link de acesso para o compartilhamento 

com os indivíduos escolhidos para responder o questionário, as informações 

coletadas e os resultados do questionário são organizados e transmitidos 

automaticamente utilizando o servidor do google (GOOGLE, 2021). 

Com isso, foi possível realizar a tabulação por meio da interpretação das 

respostas dos entrevistados, em que se conseguiu abranger a problemática 

relacionada, por meio da apresentação dos dados, utilizando-se a opinião de 

especialistas para apresentar soluções aos problemas abordados. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo justifica-se por abordar uma discussão sobre a importância 

da aquisição de um sistema de defesa antiaérea de média altura, um tema atual e 

que vem sofrendo grandes avanços tecnológicos no mundo inteiro, além da sua 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Google
https://pt.wikipedia.org/wiki/Question%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Formul%C3%A1rios
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grande importância para se obter uma supremacia aérea, seja em tempos de guerra 

ou de paz.  

Pretende-se ampliar o conhecimento acerca da atual situação das aeronaves 

militares da América Latina, bem como de alguns sistemas de defesa antiaérea de 

média altura atuais, servindo como base e pressuposto teórico para outros estudos 

que sigam nesta mesma linha de pesquisa. 

A sociedade está em constante evolução. O mundo movimenta-se buscando 

cada vez mais facilidades e conforto na vida. Ao mesmo tempo, a proteção e a 

segurança não ficam de fora dessa evolução, principalmente quando se fala na 

defesa de uma nação. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INVESTIMENTO EM DEFESA AÉREA NO MUNDO  

 

Em outubro de 2018, o Ministério da Defesa da Índia concluiu um acordo de 

US$ 5,5 bilhões para a compra de quatro regimentos de mísseis terra-ar russos 

(SAM). Pouco mais de um ano depois, a Índia pagou um adiantamento de US$ 850 

milhões para acelerar a implantação do 1º regimento pela Rússia até setembro de 

2021 (SILVA, 2019).  

Para obter o verdadeiro valor de um armamento antiaéreo de média altura, 

existem componentes adicionais, porém eles aumentam os custos e as 

complexidades necessárias para construir um sistema de defesa integrado 

(AGUILAR, 2008). 

Uma consequência do exame das informações neste banco de dados é que 

muitos países com recursos nacionais escassos compram sistemas de armas sem 

uma estimativa abrangente de outros itens de equipamento necessários para tornar 

os sistemas eficazes. Além disso, esses países não contabilizam adequadamente os 

custos do ciclo de vida completo de todas as peças sobressalentes e equipamentos 

necessários Os custos do ciclo de vida normalmente excedem os custos de compra 

originais em cerca de sete anos (GIACOMONI, 2012). 

As Forças Armadas indianas, como outras forças armadas nacionais que 

buscam aprimorar suas capacidades de defesa aérea, devem levar em consideração 

os formidáveis desafios financeiros e técnicos necessários para garantir a eficácia. A 

Índia enfrenta uma variedade de ameaças de mísseis balísticos de seus vizinhos e 

nenhum sistema pode enfrentar esse desafio tão complexo (GIACOMONI, 2012).  

 Por causa de limitações dos radares de busca que são geralmente colocados 

em mastros longos para melhor visibilidade no horizonte. A melhor solução é colocar 

radares em aeronaves especializadas, em Sistemas de Alerta e Controle 

Aerotransportado (AWACS) ou em balões fixos conhecidos como "aeróstatos". No 

entanto, sem sensores de visão, o S-400 e outros sistemas HIMADS poderosos são 

vulneráveis a um ataque de baixa altitude por mísseis de cruzeiro, que podem 

oprimir, se seu número for grande, este sistema de defesa aérea (BRASIL, 2013). 

Para ser eficaz contra uma série de ameaças de mísseis potenciais, os 

sistema de defesa de mísseis devem ser integrados com as aeronaves dos Sistemas 
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de Alerta e Controle Aerotransportado (AWACS). Dependendo do número de 

mísseis e dos tipos de alvos que devem ser defendidos, os militares podem precisar 

expandir sua frota de aeronaves para fornecer cobertura quase contínua da 

superfície existente, locais de mísseis para o ar (SAM). Mas o custo de combustível 

e manutenção da frota de Sistemas de Alerta e Controle Aerotransportado é muito 

alto (BRASIL, 2016). 

As informações de rastreamento de mísseis adquiridas por essas aeronaves 

devem ser direcionadas a aeronaves de defesa aérea lançada em alerta e / ou 

sistemas de defesa aérea de curto alcance implantados para defender valiosos 

sistemas de defesa aérea de alta a média altitude. Todas essas redes são 

complexas, sujeitas a erros e extremamente caras (BRASIL, 2016). 

 

2.2 A IMPLANTAÇÃO DE UMA DEFESA AÉREA  

  

O custo total de implantação de um sistema de defesa do espaço aéreo 

integrado e eficaz provavelmente será muitas vezes maior do que o da compra e 

manutenção desse sistema. Qualquer país com esses sistemas pode ser vulnerável 

a uma falha operacional massiva como a que as forças armadas sauditas sofreram 

quando um ataque de míssil de cruzeiro direto foi lançado pela República Islâmica 

do Irã ou seus aliados Houthi no Iêmen, onde um ataque foi lançado contra dois 

grandes Centros de produção de petróleo saudita (PROENÇA, 2014). 

Além disso, a ameaça de um míssil de cruzeiro de média altitude não é a 

única. Os ataques de drones a instalações de petróleo sauditas e o ataque de 

mísseis balísticos a um aeroporto dos EUA localizado no Iraque em resposta à 

decisão do governo Americano de neutralizar o general Qassem Soleimani são 

apenas exemplos das dificuldades inerentes a uma defesa aérea eficaz (NETO, 

2017). 

Em ambos os casos, as defesas aéreas foram derrotadas por uma fração do 

custo de sistemas complexos de defesa aérea que são difíceis de operar com 

eficácia. O abate acidental de um avião iraniano é outro exemplo de como é difícil 

operar os sistemas de defesa aérea para evitar erros catastróficos (BRASIL, 2015). 

Mas a capacidade de um sistema individual não é a questão central. A 

verdadeira questão é que a liderança civil e militar enfrenta opções de investimento 

que vão além da decisão de comprar mísseis antiaéreos. Para serem eficazes, 
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devem ser implantados dentro de um maior sistema integrado de defesa aérea e de 

antimísseis que requer uma força de trabalho militar altamente qualificada. Caso 

contrário, investir em tais mísseis provaria ser uma extravagância de custo altíssimo, 

além dos custos, as complexidades desses sistemas exigem uma análise 

sistemática de toda a gama de compromissos militares, diplomáticos e financeiros. À 

luz das pressões orçamentárias limitadas que esses países enfrentarão, 

especialmente no período pós-pandemia, os líderes nacionais enfrentarão o direito 

de seus cidadãos de fornecer uma avaliação abrangente que garanta a eficácia 

(NETO, 2017). 

 

2.3 A TECNOLOGIA DE INTERCEPTAÇÃO NA DEFESA AÉREA DAS GRANDES 

POTÊNCIAS E A UTILIZAÇÃO DE MÍSSEIS DE MÉDIA ALTURA EM DEFESA 

ANTIAÉREA BRASILEIRA  

 

Até agora, no mundo, apenas os Estados Unidos testaram com sucesso a 

tecnologia de interceptação de estágio intermediário baseada em terra de mísseis 

balísticos intercontinentais. Especialistas apontam que, do ponto de vista 

estratégico, a China inevitavelmente deve estabelecer um sistema de defesa 

antimísseis (RIBEIRO, 2017). 

O Ministério da Defesa Nacional da China anunciou em 5 de fevereiro de 

2018 que a China conduziu um teste de tecnologia de interceptação antimísseis de 

meio curso em seu território e o teste atingiu os objetivos esperados. Os números 

divulgados pelo Ministério da Defesa Nacional são poucos e não há detalhes do 

lançamento do míssil desta vez. Anteriormente, a China havia conduzido testes de 

tecnologia de interceptação anti-míssil no meio do percurso terrestre em 11 de 

janeiro de 2010 em 27 de janeiro de 2013 (SILVA, 2017).  

De acordo com relatos unânimes da mídia, os dois experimentos acima 

alcançaram os objetivos esperados. Em 23 de julho de 2014, a China também 

conduziu um teste de tecnologia antimísseis baseado em terra, mas desta vez não 

mencionou o estágio de interceptação (SILVA, 2017). 

 

2.4 SISTEMAS DE DEFESA ANTIAÉREA DE MÉDIA ALTURA 

 

2.4.1 SISTEMA RBS 23 BAMSE 
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A Suécia tem mostrado uma fértil indústria de defesa, notadamente 

aeroespacial, onde além de bons aviões militares também possui modernos e bons 

mísseis. Um deles é o RBS 23 BAMSE, desenvolvido pela Bofors e Ericsson que é 

um sistema de míssil antiaéreo de média altura, capaz de defender pontos 

importantes, tais como bases aéreas, centros do comando e forças móveis do 

exército, enfrentando um número de ameaças. A produção desse sistema tinha o 

início programado para 1998. No ano de 1993, o governo sueco requisitou o 

desenvolvimento em grande escala do sistema BAMSE (ALMEIDA 2012). 

Esse sistema é muito eficiente, pois atua em qualquer tempo e possui um 

alcance que ultrapassa a distância stand-off para armas controladas de forma 

electro-ótica. O míssil atinge uma altura de mais de 12 quilômetros e de um alcance 

de 15 quilômetros, além da proteção de instalações militares vitais e de forças 

terrestres móveis, ele pode ser também para a proteção da infra-estrutura vital a 

uma nação inteira. Para se ter uma idéia, mesmo um míssil stand-off sendo liberado 

de um avião fora do alcance do sistema de defesa antiaérea, o míssil com o sistema 

BAMSE é capaz  de intercepta-lo (MEREGALLI, 2015).  

A propulsão do Bamse é feita por um propulsor que impõe uma aceleração 

violenta e um motor a combustível sólido secundário que mantém a alta velocidade 

em Mach 3 (3.200 mph). Isso garante a armadilha de velocidade. (MEREGALLI, 

2015) 

Ele é um sistema altamente moderno com desempenho excepcionalmente 

alto, que foi verificado por avaliações abrangentes e independentes recentemente 

realizadas pelas forças de defesa FMV e FOA (Instituto de Pesquisa da Defesa 

Nacional da Suécia) 

De acordo com Pereira (2011, p, 8) este sistema tem um centro de 

coordenação de vigilância capaz de: 

 

O SCC (centro da coordenação de vigilância) tem um radar 3D com um 
mastro elevado característico da antena de 8 a 12 m que o permite operar 
com grandes obstáculos do terreno. O SCC inclui características como 
seguidor automático, a avaliação contínua da ameaça e a coordenação do 
combate. Até quatro CCM podem individualmente ser coordenados por um 
SCC. Tem também a potencialidade para coordenar e controlar outros tipos 
de sistemas de defesa antiaéreos. Os CCM comunicam-se com o SCC por 
cabo, por cabo de fibras ótica ou por tipos diferentes de rádio. A distância ao 
SCC pode variar, mas 10 quilômetros podem ser considerados como uma 
distância padrão.  
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Já o CCM (centro de controle do míssil) contém todos os elementos 

essenciais para o controle do combate e o controle de fogo. O rebocamento deste 

centro de controle é feito por um veículo que transporta também mísseis para 

recarregamento. A entrada em posição ocorre em menos de 10 minutos. O radar do 

controle de fogo do CCM, o sistema térmico da imagem latente, o IFF (Identification 

Friend or Foe) e o sensor do tempo são montados em uma plataforma estabilizada 

no alto de um mastro de 8 medidores de altura. A orientação do míssil na trajetória é 

realizada pelo radar do controle de fogo que é um desenvolvimento mais adicional 

do radar da Ericsson e opera sobre a faixa K, isto é gigahertz 34-35 (NETO, 2015).  

O lançador de míssil fica situado sobre o CCM e possui a capacidade de 

quatro mísseis. O recarregamento completo é realizado em menos de 3 minutos. O 

míssil BAMSE tem uma aceleração e velocidades elevadas. O míssil mantém sua 

manobrabilidade elevada até o limite do alcance (NETO, 2015). 

 Ele tem um detonador de proximidade e um detonador de impacto. A ogiva 

fornece efeito letal contra todos os tipos de alvos aéreos, desde pequenos alvos de 

alta velocidade, como mísseis de cruzeiro e mísseis anti-radiação, até grandes alvos 

de baixa velocidade, como aeronaves de transporte. 

 
 

 

 
Figura 1- CCM RBS 23 BAMSE  

Fonte: http://www.defesanet.com.br/ 
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2.4.2 SISTEMA SA-3 GOA 

 

O sistema de míssil de média altura do S-125 (SA-3 GOA) inclui um grande 

propelente sólido de tempo de combustão de 2,6 segundos com aletas retangulares 

que giram 90° no lançamento. O estágio principal menor tem um motor de 

sustentação de propelente sólido de 18,7 segundos de tempo de combustão, quatro 

aletas fixas na popa e quatro controles móveis para a frente. Após o lançamento do 

reforço, o míssil é rastreado pelo radar do sistema com sinais de orientação 

enviados a uma antena nas aletas traseiras com um duplo estágio de acionamento 

do míssil e uso contínuo do combustível, construído pelo Isayev OKB. (ROBERTS, 

2008) 

O míssil S-125 inclui um impulsionador contínuo do propulsor com aletas 

grandes e retangulares que giram com 90º no lançamento. O estágio menor tem um 

motor contínuo de combustível do propulsor e tem quatro aletas e o controle móvel 

para frente. O impulsionador alija o míssil que é seguido pelo radar do sistema, com 

os sinais de orientação emitidos a uma antena localizada nas aletas traseiras 

(LEVINSON, 2018).  

O S-125 é disparado de lançadores treináveis que normalmente são fixos, 

mas podem ser realocados. A tripulação carrega os mísseis com a ajuda de um 

transportador no lançador treinável montado no solo para disparar, com lançadores 

gêmeos e quádruplos em uso. Um par de mísseis são carregados  em um caminhão 

modificado ou veículo com esteiras. O S-125 é normalmente transportado das áreas 

de armazenamento do batalhão em caminhões modificados ZIL-131 (6 x 6) ou ZIL-

157 (6 x 6) e carregados nos lançadores. Aproximadamente um minuto é necessário 

para carregar os mísseis nos trilhos de lançamento, mas quase uma hora é 

necessária entre os lançamentos de mísseis devido à preparação do míssil, trânsito 

de caminhão e outros procedimentos de recarga. (LEVINSON, 2018) 

A vigilância e aquisição do alvo a longo alcance é assegurada pelo radar P-15 

montado em camionete. O radar P-15 foi substituído em muitas unidades S-125 pelo 

radar SQUAT, que tem a antena montada em um mastro de 20 a 30 m de altura para 

melhorar a cobertura à baixa altitude. O radar trabalha na banda E e tem uma escala 

de alvos de cobertura de 180 Km em alturas de até 32.000 m. 

Os dados do alvo gerados por estes radares são passados ao radar de 

controle de fogo do batalhão. Com uma escala máxima da aquisição de 110 Km, a 
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escala deste sistema está entre 40 e 85 Km, dependendo do tamanho do alvo e da 

altura. O sistema pode simultaneamente seguir o avião e guiar seis alvos e um ou 

dois mísseis. Os radares incluem câmeras de TV com uma escala de 25 Km para 

fornecer a equipe de controle de fogo os dados e executar um interceptação mesmo 

em um ambiente pesado de Guerra Eletrônica (GE). Se o míssil não interceptar o 

alvo, poderá ter sua trajetória comandada ou receber uma nova trajetória para auto-

destruição. (QUANDT, 2000) 

 

 

Figura 2 – Plataforma de lançamento/SA-3 (GOA) 
Fonte: http://www.fas.org/ 

 

 
 

O S-125 possui acionadores fixos, mas podem ser trocados. O grupo carrega 

os mísseis com o DAE (dispositivo automático de entrada) em uma lançadora, com 

capacidade para quatro mísseis. Um par dos mísseis é também transportado em um 

caminhão modificado. Aproximadamente um minuto é o tempo para carregar os 

mísseis nos trilhos do lançamento, mas quase uma hora é requerida entre os 

lançamentos do míssil, devido à preparação do míssil e a outros procedimentos de 

recarregamento (SILVA, 2015). 

 

2.4.3 SISTEMA SPADA 2000 

 

Existe sistema de defesa antiaérea que pode ser usado dia e noite, não 

importa o clima e ainda é todo automatizado, esse é o “Spada 2000”. Ele foi 

desenvolvido pela MBDA (anteriormente Alenia Marconi Systems) além de ter um 

tempo de reação rápido, ainda requer muito poucos operadores. A unidade pode 

operar independentemente ou pode ser integrada com centros nacionais de defesa 
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antiaérea. O Spada 2000 está em produção e serviço com a Força Aérea Espanhola. 

(SILVA, 2017) 

Este sistema é muito eficiente, pois fornece significativas melhorias 

operacionais e tecnológicas, incluindo o aumento da escala e do poder de fogo, a 

potencialidade de coordenação de armas antiaéreas adicionais e uma cobertura de 

defesa aérea de 2.000 km². O Spada 2000 fornece uma mobilidade tática e 

estratégica elevada. O sistema consiste em um centro de detecção e duas ou quatro 

seções de tiro, cada seção equipada com dois lançadores de mísseis. Cada 

lançador de mísseis tem capacidade para seis mísseis SPADA 2000 de pronto-

emprego. Esse míssil é extremamente moderno e com um eficiente poder de fogo 

(PROENÇA, 2014). 

 Contém uma excelente detecção do alvo, mesmo com uma escala de 

distância de até 60km e ainda este sistema de mísseis podem interceptar mísseis de 

cruzeiro e alvos aproximados a uma escala de 25km. O sistema é tão bom que pode 

acoplar até quatro alvos simultaneamente e com isso a probabilidade de destruição 

é extremamente alta contra alvos altamente ágeis. (PROENÇA, 2014). 

O seu centro de detecção é muito potente permitindo a distribuição eficaz, 

rápida e precisa das armas. Ele fica em um abrigo fortemente protegido, com um 

radar RAC-3D instalado em um mastro hidraulicamente operado no telhado do 

abrigo. Este guarda o centro de operação do sistema, incluindo o suite de 

transmissões de dados e voz. O equipamento auxiliar no centro inclui um sistema de 

posicionamento global (GPS), ar-condicionado e as fontes de alimentação. O Spada 

2000 é uma versão atualizada do sistema de defesa aérea Spada que oferece 

melhorias operacionais e tecnológicas significativas, incluindo maior poder de fogo e 

alcance, e a capacidade de coordenar armas antiaéreas adicionais (PROENÇA, 

2014). 

O radar é o Selex Sistemi Integrati (anteriormente Alenia Marconi Systems) 

RAC-3D, que fornece o comando, a detecção e a busca aérea tridimensionais, tem a 

capacidade de seguir simultaneamente 100 alvos dentro de uma escala de 60km, é 

capaz de operar em ambientes hostis de guerra eletrônica e é resistente contra 

interferências de desordem e contramedidas eletrônica, caracteriza o controle de 

emissão e a agilidade aleatória da freqüência e possui uma antena que pode ser 

elevada até 13m de altura. (PELIZARO; ARENTZE, 2004) 

Dois operadores fazem parte dos equipamentos do centro de operações deste 
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sistema, com eles acontece o planejamento da missão, a distribuição e a gerência 

durante as operações de combate. O computador indica os dados da ameaça aérea 

em coordenadas 3D, busca, identifica e dá prioridade aos alvos e atribui as seções 

de tiro aos alvos de maior prioridade. Os alvos podem também ser atribuídos a 

outros sistemas de armas antiaérea o qual pode coordenar até 10 pequenas armas 

antiaéreas, desdobradas dentro de um raio de 10km. O centro das operações pode 

ser conectado a um centro nivelado superior remoto do comando da defesa 

antiaérea (NETO, 2015). 

A seção de tiro consiste no radar de busca e iluminação, na unidade de 

controle e nos lançadores de mísseis cada um com seis mísseis de pronto-emprego. 

O radar realiza a aquisição do alvo, busca e iluminação para as funções de 

orientação dos mísseis. A unidade de controle é controlada por um único operador. 

A unidade controla todas as funções de designação de alvo, interceptação e 

lançamento do míssil e opera na modalidade manual ou automática. A comunicação 

deste sistema inclui as ligações de dados entre o centro de detecção e da seção de 

tiro (NETO, 2015). 

 

 

 

 

                               Figura 3 – Sistema spada 2000 

Fonte: http://www.mbda.system.com 

 

                             

2.5 A AMEAÇA AÉREA 

 

A ameaça aérea pode se tornar um grande problema em si, se não for bem 
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gerenciado e se uma Força armada não estiver bem preparada, com aquisições de 

sistemas antiaéreos eficientes, com armamentos mais desenvolvidos 

tecnologicamente e com tropas mais especializadas. No entanto, atualmente, existe 

uma possibilidade em potencial de se ocorrerem conflitos externos, e isso deve ser 

levado em consideração como forma de preparação e planejamento de um exército 

mais ideal, diante das crises politicas e econômicas que vêm ocorrendo no cenário 

mundial. 

 

Define-se como ameaça aérea todo vetor aeroespacial cujo emprego esteja 
dirigido a destruir ou neutralizar objetivos terrestres, marítimos (submarinos) 
e outros vetores aeroespaciais. Esta, atualmente, emprega não somente os 
mais diversos tipos de aeronaves dedicadas para tal, como modernos 
sistemas de mísseis e satélites para os mais variados fins. (ESTADO 
MAIOR DO EXÉRCITO, 2001)1 

 

Para se realizar um estudo sobre sistemas de mísseis de média altura face às 

ameaças do Teatro de Operações (TO) sul-americano, no que tange a aeronaves 

que atuem nesse teto, devem-se levar em consideração vários aspectos que 

interfiram em sua utilização. 

Portanto, o entendimento dos diversos níveis de emprego se faz necessário, 

estudo que é abordado à frente. A avaliação de ameaças prevendo a necessidade 

de defesa contra mísseis é uma ciência essencial e positiva. O quão sério são as 

ameaças de mísseis balísticos de longo alcance em relação aos custos de aquisição 

de defesas antimísseis e realização de outras prioridades de defesa?(BORGES, 

2005). 

Por exemplo, as defesas contra mísseis que protegem as cidades e territórios 

da OTAN podem, em princípio, reforçar a dissuasão, permitir aos países Aliados 

lidarem com crises com maior estabilidade e unidade e (talvez em alguns casos) até 

persuadir os inimigos a adquirirem mísseis balísticos que podem ser usados para 

ameaça-los. As defesas contra mísseis podem fortalecer a dissuasão porque um 

inimigo pode enfrentar o risco de derrota operacional de seu ataque, bem como a 

perspectiva de retaliação da OTAN. Além disso, ao se defender contra esses 

mísseis balísticos, os Aliados serão mais livres para considerar outras opções além 

de uma ação preventiva ou de dissuasão contra os inimigos (CAIXEIRO, 2007).  
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2.5.1 ESPECTRO DE ATUAÇÃO 

 

De acordo com Garcia (2010) o espectro de atuação da ameaça aérea é 

amplo, e diretamente relacionado com a capacidade tecnológica do inimigo. Para 

fins classificatórios, é dividido em quatro faixas, a saber:  

- Altura orbital, que vai do limite da atmosfera terrestre para o espaço exterior. 

Nesta faixa são empregados os satélites de comunicações, os satélites 

meteorológicos, os satélites de sensoriamento ativo e/ou passivo de imagens e 

sinais e os satélites de navegação; 

- Grande altura, que vai de 15.000 m até os limites da atmosfera. Nesta faixa 

são empregadas aeronaves tripuladas ou não, especializadas em missões de 

reconhecimento estratégico. 

- Média altura, que vai desde 3.000 m até 15.000 m, onde atuam aeronaves 

de comando e controle, aeronaves de alarme terrestre, bombardeiros e aeronaves 

de ataque ao solo, aeronaves de transporte que executam missões de infiltração de 

forças especiais. 

- Baixa altura, que vai de 0 a 3.000 m, onde são empregados bombardeiros e 

aeronaves de ataque ao solo, helicópteros, aeronaves de transporte, aeronaves de 

guerra eletrônica, veículos aéreos não tripulados (VANT), míssil de cruzeiro etc. 

No presente trabalho foi dada maior ênfase às faixas de emprego de média 

altura e baixa altura, pois são nestas faixas onde geralmente ocorre o emprego dos 

vetores aéreos de ataque. 

 

2.5.2 POSSIBILIDADE DA AMEAÇA AÉREA 

 

Após a análise das faixas de atuação do vetor aéreo, é importante que se 

conheça as possibilidades dessa ameaça, para que se possa avaliar o risco que 

representa. A seguir são listadas algumas dessas capacidades.  

Conforme Monsanto (2002) no futuro, uma vez que o inimigo seja atacado 

repentinamente durante um certo "período de paz", haverá inevitavelmente 

preparações inadequadas, planos incompletos, resposta prematura, comando 

indeciso e tratamento irracional. Portanto, é necessário fortalecer o treinamento de 

consciência de prontidão de combate diário, sempre manter um alto grau de situação 

do inimigo, abandonar a ideia errônea de enfrentar ameaças inimigas apenas 
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quando a guerra estourar, estabelecer uma base sólida para consciência de 

combate real, integrar o conceito de situação do inimigo em todo o processo de 

treinamento e em todo o processo realizar atividades de treinamento e preparação 

sobre a ameaça (HELENO, 2010). 

 

2.5.2.1 A ameaça aérea de média altura 

 

Atende-se na faixa de emprego de média altura, que vai de 3000m até 

15000m, a atividade aérea se desenvolve através de aeronaves que cumprem 

variados tipos de missões, nas quais foram listadas abaixo, segundo Benrós (2005) 

e o manual de campanha C44-1 - Emprego da Artilharia Antiaérea: 

- Aeronaves AWACS (airborne warning and control systems), equipadas com 

equipamentos de C2 (comando e controle), têm a finalidade de darem o alerta 

antecipado, permitindo inclusive o acionamento dos meios de defesa antiaérea a 

partir de seu centro de comando e controle, e aeronaves AEW (airborne early 

warning) que somente possuem a capacidade de prover o alerta antecipado ao 

sistema de defesa antiaérea. 

- Aeronaves de reabastecimento, que são as que fornecem o reabastecimento 

em vôo, incrementando assim a autonomia de caças de interceptação, de ataque ao 

solo, entre outras. 

- Aeronaves de ataque ao solo e de interceptação, cumprem diversos tipos de 

missões, podendo conseguir a interdição ou a superioridade aérea, tais aeronaves 

para atuarem na faixa de altura supracitada necessitam de equipamentos de 

pontaria precisos para o cumprimento da missão. 

- Aeronaves de transporte, que se encarregam principalmente do transporte 

de tropa para executar missões de infiltração, podendo também realizar missões de 

apoio logístico. 

- Bombardeios são aeronaves que possuem em sua característica principal a 

possibilidade de carregar grande quantidade de armamento, por isso necessitam 

equipamentos de pontaria precisos. 

Cabe salientar que as aeronaves que cumprem as missões de ataque ao solo 

e bombardeio necessitam de aparelhos de pontaria precisa para poder efetuar uma 

missão desta envergadura. 
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2.6 AS AERONAVES UTILIZADAS NOS PAÍSES SUL-AMERICANOS NA DEFESA 

DO SEU ESPAÇO AÉREO 

 

Embora a América do Sul não tenha sido palco de tantos conflitos militares 

como em outras partes do mundo, esta pesquisa traz uma análise do ranking no que 

respeita ao poder aéreo dos países latino-americanos mais importantes.  

 

 

 

2.6.1 BRASIL 

 

O Brasil dispõe no total de 706 aeronaves, ocupando a 1ª posição na América 

do Sul e a 16ª posição mundial. Entre eles há 43 caças, 121 aviões de ataque, 123 

aviões de transporte e 190 helicópteros. Um dos principais caças militares brasileiros 

é o F-5, fabricado nos EUA. Os helicópteros mais avançados utilizados pelo Brasil 

são os Mi-35M russos. (MAGELLA, 2016) 

 

2.6.2 COLÔMBIA 

 

Na América do Sul, a Força Aérea Colombiana ocupa a segunda e a 26ª 

posição no mundo, com 490 aeronaves. Isso inclui 21 aeronaves caças, 59 

aeronaves de combate, 71 aeronaves de transporte e 272 helicópteros. As principais 

aeronaves do país são os caças IAI Kfir de fabricação israelense. Os caças foram 

comprados em segunda mão em Israel no final do século passado. Em 2017, o 

próprio fabricante concluiu a modernização de toda a frota dessas aeronaves, que 

receberam sistemas de vôo da geração 4 +. (FERREIRA, 2013) 

Existem quatro Comandos de Combate Aéreo (CACOM), cujas aeronaves são 

principalmente aeronaves de asa fixa, e dois comandos especializados em 

aeronaves de asa rotativa (helicópteros). De acordo com Jardim (2008), são tratados 

apenas comandos de asa fixa, com aeronaves de interesse para o trabalho: 

a) CACOM1 - sediado em Puerto Salgar, possui esquadrão equipado com 

aeronaves IAI Kfir C7 / TC7, com as quais realiza tarefas de ataque, caça, 

superioridade aérea, interceptação e treinamento. Suas aeronaves estão atualmente 

sendo atualizadas para o padrão Kfir C10. 
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Ainda de acordo com Ferreira (2013), a Colômbia possui também um 

esquadrão equipado de aviões Mirage 5COA/COD, executando tarefas de ataque, 

defesa aérea, interceptação e treinamento. 

a) CACOM-2 – localizado na Base Aérea Capitán Luis F.Gomez N., em Apiay, 

emprega aviões A-29 Super Tucano, recentemente adquiridos do Brasil, substituindo 

os Rockwell OV-10 Bronco. Atua em missões de ataque, interdição, interceptação, 

reconhecimento armado, patrulha aérea de combate, escolta aérea, apoio aéreo 

aproximado e designação de objetivos militares. 

Emprega também aeronaves EMB-312 Tucano AT-27 em missões de 

treinamento avançado, ataque leve e interdição. 

b) CACOM-3 – Com sede na Base Aérea “Mayor General Alberto Powels R”, 

em Malambo, emprega aviões Cessna A-37B “Dragonfly” em tarefas de ataque, 

bombardeio e apoio aéreo aproximado, interceptação e escolta aérea. Dotado 

também de EMB A-29 Super Tucano, atuam em operações de ataque, apoio aéreo 

aproximado, interdição, interceptação e abate de aeronaves envolvidas com 

narcotráfico. 

c) CACOM-6 – estabelecida na Base Aérea “Capitán Ernesto Esguerra C.”, 

em Três Esquinas, próximo à fronteira com o Equador e Peru, com aeronaves 

Embraer A-29 Super Tucano. 

 

2.6.3 CHILE 

 

A Força Aérea do Chile conta com 293 aeronaves, ocupando a 3ª posição no 

ranking latino-americano e a 34ª no ranking mundial. O país conta com 44 caças, 44 

aviões de ataque, 35 aviões de transporte e 93 helicópteros. A Força Aérea Chilena 

é composta principalmente por aeronaves de fabricação norte-americana, com 46 

caças F-16 de várias versões ocupando posição de destaque. (GARDNER, 2012)  

Dez deles são de modelos C / D Block 50+. Outros caças F-16 foram 

adquiridos da Holanda. Alguns deles foram posteriormente modernizados para o 

Bloco 50, enquanto outros foram reformados para MLU M4. (GARDNER, 2012) 

De acordo com Rocha (2016), Composta por cinco brigadas aéreas 

diferenciadas, cuida apenas das que interessam ao trabalho:  

a) A I Brigada Aérea - com sede em Iquique, opera um grupo de aviação 

equipado com aeronaves Lockheed Martin F16C / D Block 50M.  
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b) II Brigada Aérea - localizada em Santiago, sede da escola de aviação 

militar, que opera a aeronave Enaer T35A / B Pillán para esse fim. Também possui o 

Grupo de Aviação 10 e opera aeronaves Boeing 707330B Águila com função de 

reabastecimento em voo.  

c) V Brigada Aérea - com sede em Antofagasta, abriga dois grupos de 

aviação, um equipado com aeronaves Northrop F5E / F Tiger III, com tarefas de 

ataque, caça, reconhecimento e treinamento, e o outro operando LockheedMartin 

F16AM / BM MLU- Jets ataque e função de caça. 

 

 

2.6.4 PERU 

 

Comparada com a maioria dos países do continente, a Força Aérea Peruana 

é bastante poderosa, ocupando a 4ª e a 37ª posição no mundo. A frota tem um total 

de 288 aeronaves, incluindo 28 caças, 70 aeronaves de ataque, 36 aeronaves de 

transporte e 98 helicópteros. (ROCHA, 2016) 

O país tem 19 caças MiG-29 de várias versões, que foram atualizados para o 

padrão SMP em 2012. O Peru também usa o jato de combate Dassault Mirage 2000, 

que foi atualizado para o padrão Mirage 2000-5 em 2009. O Peru também possui 18 

aeronaves de ataque ao solo Su-25, conhecidas como "tanques voadores". Segundo 

algumas fontes, esses aviões abateram pelo menos 25 aviões que transportavam 

cocaína entre 1998 e 2005. (RODRIGUES, 2008) 

Segundo Santos (2019), além disso, a Força Aérea Peruana conta com 16 

helicópteros de combate Mi-25 (versão de exportação do Mi-24D) e dois Mi-35, e 

para cumprir suas missões, a FAP divide seu território em quatro regiões aéreas 

conhecidas como alas aéreas, comumente chamadas de ALAR. Em cada uma 

dessas alas existem grupos aeronáuticos subordinados que são responsáveis pela 

segurança da aviação de cada zona. Abaixo serão mostradas as aeronaves de 

interesse do trabalho de cada região aérea: 

a) ALAR nº 1 - com sede em Piura, abriga três grupos aéreos, nestes grupos 

as aeronaves MiG29S / SE / UB atuam com tarefas de ataque e interceptação e 

formam o grupo conhecido como “Los Gallos de Pelea”; Aeronave Cessna A37B 

"Dragonfly" com tarefas de ataque, contra-insurgência e tráfico de drogas, 

interceptando aeronaves suspeitas de transportar drogas, geralmente na Amazônia; 



34  

e aeronaves Sukhoi Su25K / UB, da Força Aérea Los Halcones, que realizam tarefas 

de ataque, patrulha e bombardeio. O esquadrão voador "Los Tigres" equipado com 

aeronaves Sukhoi Su22M foi desativado este ano.  

b) ALAR nº 2 - Com sede em Lima, possui um grupo de aviação encarregado 

das tarefas de reabastecimento, logística e transporte de pessoal em vôo, operando 

em aeronaves Boeing 707323C para a missão REVO.  

c) ALAR nº 3 - com sede em Arequipa, abriga esquadrão equipado com 

aeronaves Mirage 2000P para funções de ataque, caça e interceptação na região sul 

do país. 

 

2.6.5 VENEZUELA 

 

A República Bolivariana da Venezuela ocupa o 5º lugar na América do Sul e o 

39º no mundo, com um total de 279 aeronaves. Entre eles, 39 caças, 39 aviões de 

ataque, 54 aviões de transporte e 86 helicópteros. A Força Aérea venezuelana tem 

23 caças Su-30MKV (uma versão do Su-30MK2 da Venezuela), que podem 

transportar armas de combate aéreo e de ataque ao solo. As armas que os jatos de 

combate podem usar incluem mísseis anti-navio Kh-31. (SIQUEIRA, 2018) 

A Força Aérea venezuelana consiste em um Comando de Operações Aéreas 

e compreende 11 grupos aéreos, que se destinam principalmente ao bombardeio de 

combate e operações especiais. De acordo com Rocha (2016), os grupos com 

aeronaves de interesse para o trabalho são discutidos a seguir: 

 a) Grupo de combate aéreo nº 11 "Diablos", que utiliza aviões Mirage 

M.50EV / DV para ataque, caça e exercícios operacionais.  

b) Grupo de Combate Aéreo nº 12 “Grifos”, que utiliza aeronaves Canadair 

CF5A em missões de ataque e reconhecimento.  

c) Grupo de caça aérea nº 13 "Simón Bolívar", equipado com aeronaves de 

flanco Sukhoi Su30MK2, que realiza tarefas de ataque, caça e treinamento 

operacional.  

d) Grupo de caça aérea nº 16 "Dragons", com o Bloco 15 Lockheed / Martin 

F16A / B, que atuam em missões de ataque, caça, interceptação e treinamento.  

e) Grupo Aéreo de Operações Especiais nº 15 “Potros”, com aeronaves 

Rockwell OV10E Bronco e aeronaves Tucano AT27, utilizadas principalmente em 

operações de combate ao narcotráfico.  
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f) Grupo de Transporte Aéreo nº 6 “Pegasos” usa aeronaves Boeing 707320C 

para reabastecimento em vôo. 

 

 

2.6.6 ARGENTINA 

 

A Força Aérea Argentina completa o top 6 mais poderoso da América do Sul, 

com um total de 269 aeronaves, sendo considerada a 41ª no mundo. O país conta 

com 24 caças, 52 aviões de ataque, 16 aviões de transporte e 118 helicópteros. 

(CORUM, 2002) 

Por muito tempo, a Argentina operou o americano A-4AR Fightinghawk, que 

foi o principal caça a jato do país durante a Guerra das Malvinas. Depois da guerra, 

os argentinos começaram a negociar a compra de um novo caça, com a intenção de 

adquirir o F-16. No entanto, como os Estados Unidos se recusaram a vendê-los, a 

Argentina comprou A-4M e OA-4M. A falta de recursos financeiros contribui para o 

envelhecimento e a falta de manutenção do material, que agora são problemas. 

(KUNLUN WATCH, 2020) 

De acordo com Kunlun watch (2020), seu Comando de Operações Aéreas 

está dividido em 8 brigadas aéreas, das quais apenas aquelas de interesse para 

este trabalho são discutidas a seguir.  

a) I Brigada Aérea “El Palomar” - fundada na província de Buenos Aires, tem 

como atribuições o transporte aéreo tático e estratégico, implementação de REVO e 

missões de busca e salvamento (SAR). Para isso, utiliza aeronaves Lockheed C130 

/ H, KC130H. E L10030 Hercules.  

b) III. Brigada Aérea “Reconquista” - com sede na província de Santa Fé, 

abriga unidades com missão armada de reconhecimento e apoio de fogo, utiliza 

aeronaves FMA IA58 Pucará.  

c) IV Brigada Aérea "El Plumerillo" - Sediada em Mendoza, apóia o grupo 

aéreo para o treinamento avançado de pilotos, composto pela escola de caça e 

bombardeio. Utiliza aeronaves FMA IA63 e AT63 PAMPA. Ataque ao III. Brigada 

Aérea "Reconquista".  

d) V Brigada Aérea "Villa Reynoldas" - Sede em Vila Reynoldas, acolhe o 5º 

Grupo Aéreo de Ataque, que opera aeronaves McDonnell Douglas A / AO4AR 

Fighting Hawk em operações estratégicas de defesa aérea e aérea.  
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e) V Brigada Aérea "Tandil" - Com sede em Tandil, apóia o Grupo Aéreo 6 

dos caças com dois esquadrões aéreos, um com dedos IAI, Adaga Mirage III DA / 

IAI e Mirage VA Mara, em operações de combate e bombardeio, e os demais 

equipados com Mirage III EA, em operações de interceptação e defesa aérea. 

 

2.6.7 BOLÍVIA 

 

De acordo com Lourenço (2013), a força aérea boliviana é composta por 

quatro brigadas aéreas, que mantêm em suas organizações diversos grupos de 

aviação, que realizam missões em função de sua especialização, sendo 

apresentadas apenas brigadas aéreas com grupos interessados no trabalho:  

a) Primeira brigada aérea - com sede em La Paz, que o Canadair T33AN- 

destaca jatos executando tarefas de assalto, caça, interceptação e superioridade 

aérea.  

b) Segunda Brigada Aérea - com sede em Cochabamba, onde é ministrado o 

curso para pilotos de caça e no cenário operacional tarefas de ataque leve, caça, 

combate ao narcotráfico e interceptação de pequenas aeronaves com o turboélice 

Pilatus PC7T.  

c) Terceira Brigada Aérea - fundada em Santa Cruz de La Sierra, onde são 

treinados os pilotos da FAB (Força Aérea Boliviana), possui um grupo de caças 

aéreos equipado com aeronaves Canadair T33AN com tarefas de ataque, caça e 

defesa.  

Existem estudos sobre a substituição da aeronave Canadair AT33AN, mas 

não há previsão de aeronaves ou tempo para a substituição. 

 

2.6.8 EQUADOR 

 

Tem uma estrutura de comando aéreo, nomeada como Comando de Combate 

Aéreo (COMAC), o Comando de Transporte Aéreo, o Comando Aéreo de Defesa 

Aérea (que inclui apenas a coordenação das actividades de defesa aérea do país) e 

o Comando de Materiais e Logística. De acordo com Silva (2004), COMAC mantém 

unidades aéreas operacionais sob sua coordenação, nas quais são operadas as 

seguintes aeronaves de interesse: 
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a) Mirage F-1JE/B, para as tarefas de caça e interceptação. 

b) IAI Kfir C2 / CE / TC2, execução de tarefas de ataque e caça. 

c) Cessna A-37B “Dragonfly”, em tarefas de ataque e interdição. 

d) Sepecat Jaguar Internacional, atualmente em estoque. 

 

 Devido ao incidente entre o Equador e a Colômbia em 1º de março de 2008, 

no qual ocorreu um ataque colombiano a um acampamento das FARC em solo 

equatoriano, o governo do país está tomando medidas urgentes para modernizar 

seu FAE.24 Super Tucano A29, bem como dois R99 jatos para missões AEW, isso 

mostra que sua aviação está se atualizando. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

             A fim de abordar as possibilidades/limitações para aquisição/implantação de 

um sistema defesa antiaérea de média altura, diante de uma possível ameaça aérea 

vinda de algum país Sul-americano, foram selecionados 20 especialistas em 

artilharia antiaérea para responder as perguntas deste questionário, de maneira a 

contribuir sobremaneira para a pesquisa, devido ao seu conhecimento especializado 

no assunto em questão. O questionário foi composto por 10 perguntas, sendo elas: 4 

perguntas de múltipla-escolha e 6 perguntas dissertativas. Todas as perguntas eram 

obrigatórias. 

As análises específicas abaixo representam os resultados obtidos segundo o 

questionário realizado. 

A questão inicial teve como principal objetivo o levantamento de dados da 

Organização Militar em que cada profissional se encontra trabalhando, atualmente. 

Verifica-se no gráfico 1 a seguir, que 50% dos entrevistados servem na EsAO, 

25% no 1° GAAAe, 15% no Batalhão de Combate Aéreo da Marinha e 10% no 1° 

BDAAe da Força Aérea Brasileira (FAB): 

 
 

 

                             Gráfico 1 – Respostas da Questão 1 
                                   Fonte: O autor 

 
 
 

A segunda questão teve como objetivo, o levantamento do posto e graduação 

dos especialistas. 

Verifica-se no gráfico 2 a seguir, que 15% são majores, 65% são capitães, 
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10% são 1° tenentes e 10% são 1° sargentos: 

 

 

 

 

                                    Gráfico 2 – Respostas da Questão 2 
                                    Fonte: O autor 

 

A terceira questão teve como objetivo, mostrar que todos os militares 

possuem, no mínimo, o curso de Artilharia Antiaérea que é ministrado na Escola de 

Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe). 

Verifica-se no gráfico 3 que 100% dos militares possuem o curso: 

 

 

 

Gráfico 3 – Respostas da questão 3 
          Fonte: O autor 

 

A quarta questão tem como objetivo, mostrar se os militares possuem algum 

conhecimento sobre defesa antiaérea de média altura. 

Verifica-se no gráfico 4 que 85% dos especialistas possuem algum 

conhecimento e 15% não possuem: 
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     Gráfico 4 – Respostas da Questão 4 
      Fonte: O autor 

 

 

A quinta questão teve como objetivo verificar se os militares possuem algum 

conhecimento sobre os sistemas de defesa antiaérea RBS-23, SA-3 GOA e SPADA 

2000. 

Verificou-se na resposta dissertativa que 85% conheciam pelo menos um 

desses três sistemas e que 15% não conheciam nenhum.  

 

          Gráfico 5 – Respostas da Questão 5 
            Fonte: O autor 

 

 

A sexta questão teve como objetivo analisar qual sistema de defesa antiaérea 

seria mais viável para atuar na média altura, com a opção de se acrescentar outro 

caso o especialista tivesse conhecimento de mais algum. 

Verificou-se no gráfico 5 que 45% não sabem, 25% o RBS 23, 20% o SPADA 
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2000, 5% o SA-3 GOA e 5% o Patriot: 

 
 

 
 

                            Gráfico 6 – Respostas, Questão 6 
                      Fonte: O autor 

 
 

A sétima questão teve como objetivo verificar, na opinião dos especialistas, 

qual é o maior empecilho para as Forças Armadas ainda não terem adquirido um 

sistema de defesa antiaérea de média altura. 

Verifica-se no gráfico 6 que 95% acredita que o motivo seja o alto custo de 

investimento, 25% o alto custo de manutenção, 15% o alto custo em mão de obra 

especializada, 5% acham que por conta do governo não achar que seja uma 

prioridade para se manter a soberania territorial e 5% por existir muitos problemas 

de integração entre os sistemas: 

 

 

 

                           Gráfico 7 – Respostas da Questão 7 

                    Fonte: O autor 
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          A oitava questão teve como objetivo, na opinião dos especialistas, analisar, 

atualmente, no cenário político e econômico que vivemos, se há possibilidade de 

ocorrer algum conflito armado entre o Brasil e algum país Sul-americano. 

           Verifica-se no gráfico 8 que 55% acham que não, 35% talvez e 10% acham 

que sim: 

 

 

                                 Gráfico 8 – Respostas da Questão 8 
                       Fonte: O autor 

 

        A nona questão teve como objetivo analisar se caso ocorra um conflito armado, 

a defesa antiaérea brasileira estaria preparada no quesito meios. Verifica-se no 

gráfico 9 que 80% acham que não, 15% talvez e 5% não sabem: 

 

 

                           Gráfico 9 – Respostas da Questão 9 
                Fonte: O autor 

 

Na décima questão, dissertativa, foi perguntado sobre a principal razão para 

se adquirir um sistema de defesa antiaéreo de média altura, na opinião dos militares 

especialistas. 

Foi verificado, de forma simplificada as seguintes respostas e idéias: 

- Demostração de poder; 
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- Possuir outra camada de defesa antiaérea além dos armamentos de curto 

alcance; 

- Os armamentos de baixa altura de hoje não conseguem fazer frente aos 

armamentos e aeronaves que voam a grandes alturas; 

- Obter soberania aérea sobre outros países; 

- Fortalecer o sistema de defesa das áreas e pontos sensíveis do Brasil; e 

- Obter poder de dissuasão, obrigando o inimigo a atuar na baixa altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

O trabalho desenvolvido no presente TCC, fora realizada sobre a falta de um 

sistema de defesa antiaéreo de média altura nas Forças Armadas brasileira, 

correlacionando com os armamentos e aeronaves dos países Sul-americanos, haja 

vista que outros páises mais desenvolvidos do mundo já adquiriram tais sistemas, a 

fim de se defenderem de ameças a uma distância maior, fortalecendo seus Exércitos 

com ampla demonstração de poder. 

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar os sistemas de defesa 

antiaérea de média altura para fazer frente a uma possível ameça aérea vinda dos 

países Sul-americanos. Nesse trabalho foi realizado o estudo de revisão bibliográfica 

sobre os sistemas RBS-23 BAMSE, SA-3 GOA e SPADA 2000 e sobre a quantidade 

e tipos de aeronaves dos principais países Sul-americanos, o qual utilizou-se de um 

levantamento de dados abordando suas capacidades técnicas e táticas com 

referências bibliográficas atualizadas. Empregou-se também uma pesquisa em 

campo contendo um formulário que foi enviado para especialistas militares em 

artilharia antiaérea para obter uma perspectiva e análise abrangente sobre os 

aspectos em questão. 

Como resultado da realização e obtenção das respectivas informações em 

estudo de campo, 20 especialistas militares realizaram o formulário proposto 

contendo ao todo 10 perguntas específicas sobre o sistema de defesa de artilharia 

antiaérea de média altura com questões objetivas e subjetivas, relacionadas a 

importância de sua aquisição pelas Forças Armadas brasileira, a maior dificuldade 

encontrada atualmente para realizar essa aquisição e qual seria o sistema de defesa 

ideal para fazer frente as possíveis ameaças aéreas advindas de algum País Sul-

americano. 

Segundo as respostas do formulário realizado, conseguiu-se abranger as 

seguintes problemáticas: o alto custo para comprar um sistema de defesa de média 

altura e a falta de investimento na área de desenvolvimento tecnológico em 

armamentos, atualmente por conta de crises financeiras e pelo governo brasileiro 

optar por investir em outas áreas que não seja em armamentos bélicos como 

prioridade. Em contrapartida, discutiu-se que é de extrema importância possuir um 

sistema de defesa que ultrapasse o nosso sistema de baixa altura, com o intuito de 

obter superioridade e supremacia aérea, nos proteger de aeronaves que voam em 
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grandes altitudes e conseguir realizar uma defesa de áreas e pontos sensíveis 

importantes para a soberania do Brasil. 

Segundo a interpretação das respostas optativas e dissertativas do 

questionário realizado, pode-se afirmar que os especialistas ainda não possuem um 

conhecimento aprofundado do assunto, haja vista que as Forças Armadas brasileira 

ainda não possuem um sistema de defesa antiaérea de média altura e os sistemas 

propostos no trabalho são da Suécia, Rússia e Espanha, países deselvolvidos e com 

grande poderio armamentício. 

No trabalho em si, foram abordadas algumas soluções para a deficiência em 

termos de mísseis antiaéreos de média altura, com sistemas atuais e eficientes, 

como o sistema RBS-23 BAMSE, de origem sueca, que pode engajar alvos 

pequenos e velozes, com até mesmo o armamento já lançado em um ataque stand-

off, o sistema SA-3 GOA, de origem russa, um sistema que tem se consagrado pelo 

período de existência devido a sua eficácia, e por fim o sistema SPADA 2000, 

configurando-se num sistema muito novo e já experimentado pela Espanha. 

Portanto, pode-se concluir que a artilharia antiaérea brasileira se faz eficiente 

frente a maior parte dos vetores aéreos do continente sul-americano, porém 

ineficiente às aeronaves que voam a grandes alturas e que equipadas com 

modernos armamentos são capazes de realizar ataques stand-off de média altura e 

grande altura, ou seja, deve ser adquirido um sistema compatível que garanta a  

supremacia aérea e antiaérea brasileira, almejando o aumento do poderio bélico, 

natural de qualquer nação que preza por sua soberania. 

Por fim, diante da análise realizada em amostras, podemos concluir que este 

estudo não esgota o assunto, uma vez que o sistema de defesa antiaérea caminha 

junto com o desenvolvimento de novos  armamentos e aeronaves, quanto ao seu 

alcance, altitude a ser atingida e seu efeito desejado sobre o alvo, portanto estará 

em constante evolução, junto ao decorrer do tempo e das constantes evoluções 

tecnológicas das ameaças aéreas. 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

                          Cap Art HELDER LUIZ VILA SILVA 
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                                             APÊNDICE A – Questionário 

 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante do Trabalho de conclusão do Curso 
(TCC) de Aperfeiçoamento de Oficiais do Cap Art HELDER LUIZ VILA SILVA, cujo 
tema é: Os sistemas de mísseis de média altura diante das ameaças aéreas dos 
armamentos e aeronaves Sul-americanos. Pretende-se, através da compilação 
dos dados coletados dos sistemas RBS 23, SA-3 GOA e SPADA 200, fornecer suas 
possibilidades e limitações, e a real necessidade de adquirir um sistema de defesa 
de média altura, com a intenção de preparo e planejamento das Forças Armadas 
Brasileira para um possível conflito com algum país Sul-americano: 

 

1) Qual OM o senhor está servindo? * 

__________________________________________________________________ 

 

2) Qual seu posto/graduação? * 
 

__________________________________________________________________ 
 

3) O senhor possui algum curso/estágio de especialização em AAAe? * 

(  ) Sim 

(  ) Não 

4) O senhor tem conhecimento sobre o assunto relacionado a defesa antiaérea 

de média altura? * 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

5) O senhor tem conhecimento sobre os seguintes sistemas de defesa antiaéreo: 

RBS 23, SA-3 GOA e SPADA 2000? Se sim qual(ais)?  

__________________________________________________________________ 

 
6) Dentre esses sistemas, qual seria o mais viável para realizar uma defesa 

antiaérea a média altura? * 

(  ) RBS 23 
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(  ) SA-3 GOA 

(  ) SPADA 2000 

(  ) Não sei 

(  ) Outro 

7) Na sua opinião, qual empecilho pelo qual o Brasil ainda não adquiriu um 

sistema de defesa antiaérea? * 

(  ) Alto custo de investimento 

(  ) Alto custo em manutenção 

(  ) Alto custo em mão de obra especializada 

(  ) Não há necessidade de um sistema de média altura 

(  ) Outro 

 
8) Atualmente, no cenário político e econômico que vivemos, o senhor acha 

possível ocorrer algum conflito armado entre o Brasil e algum país Sul-

americano? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Talvez 

 
9) Caso ocorra um conflito, o senhor acha que a defesa antiaérea das Forças 

Armadas Brasileira está preparada no quesito meios? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Talvez 

 

10) Na sua opinião qual o(s) principal(ais) fator(es) para se adquirir um sistema de 

defesa antiaérea a média altura? * 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
Obrigado pela participação. 


