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RESUMO
Em 2010, o Exército Brasileiro, a fim de cumprir o previsto na Estratégia Braço Forte e no Projeto de
Força (PROFORÇA), aprovou diretrizes para implantação da Bda Inf Mec, força média composta
por uma nova família de blindados, tendo a sua efetiva implantação em 2013, com a criação da15ª
Brigada de Infantaria Mecanizada (15ª Bda Inf Mec), sediada na cidade de Cascavel-PR. A Bda Inf
Mec  caracterizam-se por  serem vocacionadas  para  ações que exijam alta  mobilidade,  proteção
blindada,  ação  de  choque  e  flexibilidade.  Nesse  sentido  o  presente  trabalho  visa  analisar  as
características  técnicas  necessárias  para  o  material  antiaéreo  orgânico  de  uma  Bda  Inf  Mec,
apresentando as características dos materiais de D AAe existentes no Brasil e os existentes nos
principais exércitos do mundo que se adéqüem a uma Bda Inf Mec, comparando os materiais AAe
existentes no Brasil com os existentes nos principais exércitos do mundo, a fim de propor o melhor à
ser utilizado pelo Exército Brasileiro na defesa AAe de uma Bda Inf Mec, face aos vetores aéreos
sul-americanos, levando em consideração a relação custo x benefício.
Palavras-chave:  Defesa  antiaérea.  Brigada  de  Infantaria  Mecanizada.  Bateria  de  Artilharia
Antiaérea.

 
ABSTRACT
In 2010, the Brazilian Army, in order to comply with the provisions of the Strong Arm Strategy and
the Strength Project, approved guidelines for the implementation of the BD Inf Mec, a medium force
composed of a new armored family, with its effective deployment In 2013, with the creation of the
15th Mechanized Infantry Brigade (15th Bda Inf Mec), based in the city of Cascavel-PR. The Bda Inf
Mec are characterized by being oriented to actions that require high mobility, armored protection,
shock  action  and  flexibility.  In  this  sense,  the  present  work  aims  at  analyzing  the  technical
characteristics  necessary  for  the  organic  antiaircraft  material  of  a  BD  Inf  Mec,  presenting  the
characteristics of the materials of D AAe existing in Brazil and those existing in the main armies of
the world that fit a Bda Inf Mec, Comparing the existing AAe materials in Brazil with those existing in
the main armies of the world, in order to propose the best one to be used by the Brazilian Army in
the EAe defense of a Bda Inf Mec in relation to the South American air vectors, taking into account
the relation cost X benefit.

Keywords: Antiaircraft defense. Mechanized Infantry Brigade. Antiaircraft Artillery Battery.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil apresentada-se pacífico há décadas com os países sul-americanos.

Tornou-se comum os brasileiros pensarem que não existem ameaças à sua nação.

Entretanto, para muitos a Amazônia, e suas riquezas naturais, presentes na flora,

fauna e solo,  e também, possuidora da maior fonte de água doce do mundo é

considerada tão importante para a humanidade que a soberania brasileira sobre

esta porção do território nacional poderia ser considerada relativa.

Em consequência os principais países sul-americanos fronteiriços, no geral,

tem buscado renovar e melhorar a capacidade combativa de suas tropas, sendo

um dos principais vetores o combate aéreo. 

Nossos vizinhos sul-americanos vem adquirindo nos últimos anos modernas

aeronaves com recursos aviônicos de última geração e armamentos de alto poder

destrutivo, que possuem a capacidade de dar ao combate novas direções.

Estudos contemporâneos relatam que,  para se contrapor  a  uma ameaça

aérea poderosa faz-se necessário a aquisição dos meios de Defesa Antiaérea (D

AAe) em condições combativas de igualdade.

Face o acima exposto e em virtude da recente criação da primeira Brigada

de Infantaria Mecanizada (Bda Inf Mec) do Exercito Brasileiro, a 15ª Bda Inf Mec, a

presente investigação pretende analisar as principais características necessárias

para a D AAe de uma Bda Inf Mec, a fim de propor possíveis materiais para essa

defesa, dentro de uma escala de prioridade, que sejam compatíveis aos requisitos

analisados, a fim de se contrapor às ameaças dos vetores aéreos dos principais

países sul-americanos.

1.1 PROBLEMA

Entende-se  como  Forças  Mecanizadas  do  Exército  Brasileiro  (EB)  as

Brigadas de Cavalaria Mecanizadas (Bda C Mec), que encontram-se desdobradas

por boa parte do território brasileiro, e a Brigada de Infantaria Mecanizada, que teve

sua  implantação  efetiva  em  2013,  com  a  criação  da  15ª  Brigada  de  Infantaria

Mecanizada (15ª Bda Inf Mec), sediada na cidade de Cascavel-PR.

A  15ª  Bda  Inf  Mec  possui  uma  composição  similar  a  uma  brigada

convencional,  com o acréscimo de 1 (um) Regimento de Carros de Combate, 1

(um) Batalhão de Engenharia de Combate Mecanizado e 1 (uma) Companhia de

Infantaria Mecanizada Anticarro, sendo a referida brigada vocacionada para ações



que  necessitam  de  alta  mobilidade  tática,  relativa  potência  de  fogo,  proteção

blindada e ação de choque.

Em  razão  de  possuir  extrema  aptidão  para  operações  que  exijam

mobilidade,  potência  de  fogo  e  proteção  blindada,  a  Brigada  de  Infantaria

Mecanizada apresenta grande vulnerabilidade aos ataques aéreos.

Em  decorrência  da  constante  modernização  dos  vetores  aéreos
internacionais, particularmente os sul-americanos e considerando que os
materiais de Artilharia Antiaérea (AAAe) brasileiros Oerlikon e Bofors estão
defasados  tecnologicamente  e,  ainda,  que  o  míssil  antiaéreo  Igla,
unicamente, não atende às especificações e necessidades de defesa, o
Exército Brasileiro estabeleceu como um de seus Projetos Estratégicos a
capacitação  da  Força  Terrestre  para  defender  as  estruturas  terrestres
nacionais  de  ameaças  aeroespaciais,  reequipando  as  Organizações
Militares (OM) de Artilharia Antiaérea do Exército, através da compra de
novos armamentos, da modernização dos existentes, do desenvolvimento
de itens característicos, fabricados pela Indústria Nacional de Defesa, e da
implantação de um Sistema Logístico Integrado (PERI, 2012, p.7). 

Estudos  sobre  as  possibilidades  dos  recém adquiridos  Gepard e  míssil

RBS-70 revelam suas vantagens em relação aos materiais outrora utilizados pela

AAAe.  Entretanto,  face às  constantes inovações dos vetores  aeroespaciais  sul-

americanos,  principalmente,  das  aeronaves,  torna-se  imperioso  ressaltar  as

possibilidades  e  limitações  dos  meios  de  D  AAe  brasileiros  à  baixa  altura,

enfocando seu emprego em uma Brigada de Infantaria Mecanizada. Sendo assim,

foi levantado o seguinte problema:

- Os meios de D AAe de baixa altura utilizados pelo Exército Brasileiro (EB)

são eficazes na defesa de uma Brigada de Infantaria Mecanizada, face as recentes

modernizações dos vetores aéreos sul-americanos?

1.2OBJETIVOS

Este estudo visa analisar as principais características necessárias para a D

AAe de uma Brigada de Infantaria Mecanizada, a fim de propor possíveis materiais

para essa defesa, dentro de uma escala de prioridade, que sejam compatíveis aos

requisitos analisados.

A fim de viabilizar a execução do objetivo geral de estudo, foram formulados

os  objetivos  específicos,  abaixo  relacionados,  que  permitirão  o  encadeamento

lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a. analisar as características técnicas necessárias para o material antiaéreo

orgânico de uma Bda Inf Mec;

b. apresentar as características dos materiais de D AAe existentes no Brasil

e os existentes nos principais exércitos do mundo que se adéqüem a uma Bda Inf

Mec; e



 c. concluir acerca do melhor material antiaéreo à ser utilizado pelo Exército

Brasileiro na defesa antiaérea de uma Bda Inf Mec, face aos vetores aéreos sul-

americanos, levando em consideração a relação “custo x benefício”.

1.3JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Com seu batismo de fogo na Primeira Guerra Mundial e utilização maciça

como arma de combate a partir da Segunda Grande Guerra, os aviões trouxeram

ao campo de batalha enorme rapidez, poder de fogo e aprofundamento do combate

(CAMPOS, 2010).

Segundo SILVA (2008), a preocupação com as possibilidades aéreas é uma

premissa de qualquer planejamento de D AAe. Além disso, as possibilidades do

inimigo aéreo levantadas durante a Análise de Inteligência de Combate (AIC) são

levadas em consideração para a priorização de uma D AAe, tendo em vista os

meios, normalmente, insuficientes para atender às necessidades de defesa. Com

isso, quanto maior a capacidade combativa e mais moderno um determinado vetor

aéreo,  mais avançados deverão ser  os meios de D AAe para combater àquela

determinada ameaça.

No ano de 2010, o Exército Brasileiro, com a finalidade de cumprir o previsto

na  Estratégia  Braço  Forte  e  no  Projeto  de  Força,  aprovou  diretrizes  para

implantação  da  Bda  Inf  Mec,  força  média  composta  por  uma  nova  família  de

blindados e possuidora de grande mobilidade tática e estratégica. 

O estabelecimento da Bda Inf Mec visou a atender a necessidade de se

possuir uma força média, mantendo mínima proteção blindada associada com alta

mobilidade  tática  e  estratégica,  permitindo,  dessa  forma,  melhor  adaptação  às

características do combate moderno. 

Além do mais,  as Brigadas de Infantaria  Mecanizadas são vocacionadas

para  ações  que  exijam  alta  mobilidade,  proteção  blindada,  ação  de  choque  e

flexibilidade (DE PAULA, 2015). 

Do exposto, estas Grandes Unidades devem ser dotadas de uma defesa de

Artilharia Antiaérea que possua estrutura, organização e material de dotação que

atendam tais características, a fim de cumprir as missões recebidas com a máxima

eficiência.

Neste  sentido,  o  presente  estudo  justifica-se  por  promover  maior

esclarecimento acerca das possibilidades e limitações dos meios de AAAe de baixa

altura  utilizados  na  D  AAe  de  uma  Bda  Inf  Mec  face  aos  vetores  aéreos  sul-

americanos.



2 REVISÃO DE LITERATURA

O presente capítulo apresentará de forma sucinta a concepção da Brigada de
Infantaria Mecanizada, apresentando ainda as características de uma Bateria de
Artilharia Antiaérea.

Na sequência  dos  assuntos serão  abordados as  aeronaves dos  países  sul-
americanos, os meios de artilharia antiaérea existentes no Brasil e os existentes no
mundo, de forma a apresentar as principais características desses materiais, a fim
de  melhor  embasar  a  discussão  acerca  da  conclusão  sobre  o  melhor  material
antiaéreo para mobiliar uma Bia AAAe orgânica de uma Bda Inf Mec para fazer
face as recentes modernizações dos vetores aéreos sul-americanos.

2.1  BRIGADA  DE  INFANTARIA  MECANIZADA:  A  NOVA  CONCEPÇÃO  DA

FORÇA TERRESTRE

A criação de competências e capacidades para atendimento a um recente

espectro de atividades, com um novo conceito de efetividade para fazer frente às

modernas ameaças, tornou-se via necessária para o Exército Brasileiro nortear seu

emprego.

Nesse sentido, o Brasil está diante de um novo conceito de emprego das

forças de defesa, baseado em alinhamento de sua doutrina como a praticada por

países considerados de primeiro mundo. O Projeto Piloto está na transformação

das  Brigada  de  Infantaria  Motorizada  em  Bda  Inf  Mec,  o  qual  está  sendo

implantado na 15ª Bda Inf Mec que conta, com a distribuição de viaturas Guarani1

para mobiliar suas Unidades. 

Seguramente, a evolução doutrinária do Exército Brasileiro, encontrou, na

mecanização  da  infantaria  uma  forma  eficaz  a  fim  de  alcançar  os  objetivos

audaciosos.

1  O Guarani é  uma família  de  veículos  militares  brasileiros  desenvolvidos  pela  empresa

italiana Iveco,  baseado  no  SuperAV  de  oito  rodas.  Foi  pensado  como  sucessor  do  tradicional

veículo brasileiro EE-11 Urutu, e foi denominado inicialmente como "Urutu-3". Haverá uma versão

8x8 de combate e reconhecimento, destinada a substituir o EE-9 Cascavel, com canhão 105mm.



FIGURA 1 – VBTP Guarani
Fonte:http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/14684/Guarani---Novas-capacidade-com-
Protecao

Nesse pensamento,  a Bda Inf  Mec foi  criada para atuar com a tropa de

infantaria  embarcada  em  viaturas  blindadas,  capaz  de  realizar  uma  grande

quantidade de missões.  Equipada com as VBTP Guarani,  essa Brigada possui

uma eficiente mobilidade tática, proteção blindada e adequada potência de fogo, o

que lhe proporciona ótimas condições para operar em diferentes situações e em

quaisquer condições meteorológicas. 

FIGURA 2 – Organograma da Brigada de Infantaria Mecanizada
Fonte:http://www.defesaaereanaval.com.br/a-artilharia-de-campanha-da-brigada-de-infantaria-
mecanizada-um-estudo-sobre-seu-obuseiro/.

2.2 A BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA



Para  cumprir  sua  missão  principal,  a  Bia  AAAe,  assim como  os  demais

escalões de AAAe, apresentam a seguinte estrutura (BRASIL, 2001, p.2-1):

a) um sistema de controle e alerta;

b) um sistema de armas;

c) um sistema de apoio logístico; e

d) um sistema de comunicações.

Ainda segundo esse manual, uma Bia AAAe compõe-se de um comando, de

uma seção de logística e, normalmente, de 2 (duas) a 3 (três) seções de AAAe, de

canhões e/ou mísseis. Em situações especiais, a Bia AAAe poderá compor-se com

4  (quatro)  Seções  de  Artilharia  Antaérea  (Seç  AAAe),  face  às  elevadas

necessidades de D AAe.

Para  uma  melhor  compreensão  e  estudo  da  Bia  AAAe,  é  importante
considerar alguns termos básicos. Unidade de Tiro (U Tir)  é a menor fração de
AAAe capaz de, com seu equipamento orgânico, detectar, identificar e atacar um
vetor  hostil,  ainda que a  identificação e  a  detecção  sejam visuais.  Unidade  de
emprego é o menor escalão que, por seus próprios meios, é capaz de estabelecer
uma DAAe de tropas ou pontos sensíveis.

FIGURA 3 – Organograma da Bateria Antiaérea
Fonte: BRASIL (2017, p.3.9).

2.3 AERONAVES DOS PAÍSES SUL-AMERICANOS

Neste tópico serão abordadas as principais aeronaves de asa fixa e de asa

rotativa existentes nos países sul-americanos.

As aeronaves de asa fixa ou aviões são os mais tradicionais dos vetores



aeroespaciais  em atividade,  como  também se  constituem a  espinha  dorsal  de

qualquer  F  Ae.  Propulsadas  por  motores  a  reação  ou  a  hélice,  desenvolvem

velocidades e alcançam distâncias variadas, de acordo com suas características

próprias, ditadas pelo tipo de missão para a qual foram construídas.

Já as aeronaves de asas rotativas, ou helicópteros, são uma grave ameaça

para as forças terrestres, pois, com sua grande velocidade, mobilidade e surpresa,

estas  aeronaves  podem  causar  baixas  e  retardar  as  tropas  terrestres,

principalmente  aos  blindados,  utilizando  para  isso,  metralhadoras,  canhões,

foguetes, mísseis anti-carro e lançadores de granadas.

Por  mais  moderna  que  seja  uma  aeronave,  esta  sempre  apresentará

possibilidades e limitações, sendo estes aspectos levados para estudo e também

com a finalidade de criação de projetos mais ousados com uma tecnologia mais

moderna.

 Sobre os países da América do Sul se preocuparem primordialmente com

sua  defesa  territorial  e  com  a  preservação  do  adestramento  de  suas  tropas

associado às dificuldades econômicas, seus investimentos em armamentos é baixo

se  comparado  a  grandes  potências  mundiais  como  Estados  Unidos,  China,

Inglaterra e França.

Exceto o Brasil que possui a Embraer, os demais países sul-americanos não

possuem indústrias  nacionais  direcionadas para  construção de  aeronaves,  mas

atualmente investem em tecnologias importadas

2.3.1 Principais Aeronaves de Asa Fixa

O quadro a seguir expõe as prinicipais aeronaves de asa fixa dos países sul-

americanos destacando características como a possibilidade de reabastecimento

em vôo, raio de ação que podem alcançar, bem como a velocidade e o tipo de

missão que podem desencadear.

2.3.1.1 Principais Aeronaves de Asa Fixa da Argentina

País Tipo de Aeronave REVO Alcance
Vel

(km/h)

Tipo de
Missão

AMD  MIII  EA/  DA

Mirage

N 2800 2217 Interceptação



Argentina

FMA IA – 58 Pucara N 700 500 Atq S

AMD M5 Mara N 1200 2330 Atq S

IAI Finger N 4000 2350 Atq S 

Bombardier  Learjet

LJ-35A

N 4100 872  Rec

Lockheed  L-100-30

Super Hércules

N 8500 620 Transporte

de  Tropa  e

carga

Bombardier  Learjet

LJ-35ª

N 4100 872 Transporte

de Tropa e

Rec

C – 130B / KC – 130 /

C – 130H Hércules

N 7600 618 Transporte

de  Tropa  e

carga

SAAB 340 N 4100 525 Transporte

de Tropa 

Fokker  F-27

Friendship

S 2000 470 Transporte

de Tropa

DHC – 6 Twin Other N 2000 337 Transporte

de Tropa

MDD A4AR/AO-4AR S 620 1080 Atq S

QUADRO 01: Aeronaves asas fixas empregadas na Argentina

Fonte: JANTSCH, 2010, p 37.

2.3.1.2 Principais Aeronaves de Asa Fixa do Chile

País Tipo de Aeronave REVO Alcance
Vel

(km/h)

Tipo de
Missão

KC – 130 Hércules S 4100 618 Transp  T  e

REVO

KC  –  137  –  Boeing

737

S 11000 966 Transp  R  e

REVO

Northrop F-5E/F Tiger

III

S 305 1740 Atq S e Rec

F-16 C S 3890 2124 Atq S



Chile

F-16 A MLU S 4000 2200 Atq S

Mirage 50CN/DCN S 600 2335 Atq S

Dassault  Mirage

5MA/MD Elkan

S 925 2600 Atq S

Cessna  A  –  37B

Dragonfly

N 420 785 Atq S

QUADRO 02: Aeronaves asas fixas empregadas no Chile

Fonte: JANTSCH, 2010, p 37.

2.3.1.3 Principais Aeronaves de Asa Fixa da Colômbia

País Tipo de Aeronave REVO Alcance
Vel

(km/h)

Tipo de
Missão

Colômbia

Colômbia

Cessna A/AO N 420 785 Atq S

IAI Kfir C – 7 N 1185 1390 Atq S

KC  –  137  –  Boeing

737

S 11000 966 Transp  T  e

REVO

Bronco OV – 10 N 365 465 Atq S e Rec

Tucano T – 27 N 1030 448 Atq S

Super  Tucno A-29 N 1200 460 Atq S

Cessna  T  –  37  C

Tweety Bird

N 420 332 Atq  S  e

Transp T

QUADRO 03: Aeronaves asas fixas empregadas na Colômbia

Fonte: JANTSCH, 2010, p 37.

2.3.1.4 Principais Aeronaves de Asa Fixa do Peru

País Tipo de Aeronave REVO Alcance
Vel

(km/h)

Tipo de
Missão

Mig – 29 N 1700 2600 Atq S

Cessna  A  –  37B

Dragonfly

N 420 785 Atq S

MB – 339 N 630 898 Atq S

KC – 130 Hércules S 4100 618 Transp T 



Peru

B – 57 Canberra N 1780 970 Bomb

C – 115 Búfalo N 415 460 Transp T

Dassault  Mirage

5P/DP

S 925 2600 Atq S

Dassault  Mirage

2000P/DP

S 925 2600 Atq S

Tucano T – 27 N 1030 448 Pos Atq S

Sukhoi Su – 25K/UB S 1000 1000 Atq S

Sukhoi Su – 22/M N 675 2200 Atq S e Rec

QUADRO 04: Aeronaves asas fixas empregadas no Peru

Fonte: JANTSCH, 2010, p 37.

2.3.1.4 Principais Aeronaves de Asa Fixa da Venezuela

País
Tipo de Aeronave REVO Alcance

Vel

(km/h)

Tipo de
Missão

AMD/BA  Mirage

50EV/DV

S 600 2335 Atq S

Canadair NF – 5A/B S 4300 867 Transp T

KC – 130 Hércules S 4100 618 Transp  T  e

REVO

B – 57 Canberra N 1780 970 Bomb

KC  –  137  –  Boeing

737

S 11000 966 Transp  T  e

REVO

AT – 29 / A29 – Super

Tucano

N 1025 457 Atq S

Lockheed/Martin  F  –

16 A/B 

N 3890 2240 Atq S e Rec

Sukhoi SU-30 S 700 2150 Atq S

AT – 27 Tucano N 1030 448 Atq S

AMX – T A – 1 S 555 1160 Atq S



QUADRO 05: Aeronaves asas fixas empregadas na Venezuela

Fonte: JANTSCH, 2010, p 37.

FIGURA 4: AMD MIII EA/ DA Mirage da Força Aérea Argentina
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C706_AMD_MIRAGE_3_Fuerza_Aerea_Argentina

2.3.2 Principais Aeronaves de Asa Rotativa 

O  quadro  a  seguir  mostra  as  prinicipais  aeronaves  de  asa  rotativa  dos

países  sulamericanos  destacando  caractrísticas  como  a  possibilidade  de

reabastecimento  em  vôo,  raio  de  ação  que  podem  alcançar,  bem  como  a

velocidade e o tipo de missão que podem desencadear.

País Tipo de Aeronave REVO Alcance
Vel

(km/h)

Tipo de
Missão

Argentina AS  532  Cougar  /  Super

Puma 

N 1245 278 Transporte

Chile

UH-60L Black Hawk N 2224 296 Ataque

AS  532  Cougar  /  Super

Puma 

N 1245 278 Transporte

BK117 N 700 300 Transporte

BELL 412 N 510 220 Transporte

BO 105 N 564 242 Transporte

Colômbia
Sikorsky AH-60L N 2224 296 Ataque

Arpia III N 1100 310 Ataque

Peru

Helicóptero  Mil Mi-17 Hip N 930 250 Transporte

Mil Mi- 24 Hind N 1050 335 Ataque

Mil Mi-35 N 2500 310 Transporte



Venezuela

Mil Mi-26 Halo N 2000 295 Transporte

Mil Mi-17 Hip N 930 250 Transporte

AS  532  Cougar  /  Super

Puma 

N 1245 278 Transporte

QUADRO 06: Aeronaves asas rotativas empregadas no Teatro de Operações Sul-Americano

Fonte: JANTSCH, 2010, p. 41 .

FIGURA 5: UH-60L Black Hawk da Força Aérea Chilena

Fonte: http://razonyfuerza.mforos.com/549912/10962110-cual-de-la-version-de-blackhawk-le-
conviene-mas-a-la-fach/?pag=5

Recentemente  vários  países  da  América  do  Sul  fizeram  aquisição  de
novas  aeronaves  aumentando  seu  poderio  aéreo.  O  Chile  adquiriu  50
caças F-16C Block, bem como dos 18 caças F-16, para substituir os F-5E
III e também foi assinado um contrato com a Embraer para a aquisição de
12 aeronaves A-29 Super Tucano para treinamento. A Colômbia adquiriu
25  novos  aviões  de  ataque  leve  A-29  Super  Tucano,  de  fabricação
brasileira  e  está  prevista  a  aquisição  de  mais  15  helicópteros  UH-60L
Black Hawk, sendo alguns convertidos para o padrão Arpia IV armados
com metralhadoras pesadas Gatling GAU-19. Já o Peru contratou junto a
empresas  russas  a  modernização  de  seus  caças  Mig-29  e  dos
helicópteros Mil Mi-17. Finalizando com a Venezuela que completou sua
dotação  de  24  caças  Sukhoi  SU-30 e  recebeu  a  entrega  de  dez
helicópteros de ataque Mil Mi-35, dos três helicópteros pesados Mil Mi-26
e  dos  20  helicópteros  utilitários  Mil  Mi-17  que  estava  previsto  no  seu
cronograma de recebimento em aquisições anteriores (JANTSCH, 2010,
p.36).

Independente do escasso investimento em aeronaves de asa fixa e em asa

rotativa,  os  países  da  América  do  Sul  dispõem  de  uma  vasta  quantidade  de

aeronaves  com capacidade  de  realizar  uma  diversidade  grande  de  operações,

conforme citado nos quadros acima.



FIGURA 6: UHSukhoi SU-30 da Força Aérea Venezuelana

Fonte: http://defesaeseguranca.com.br/defesa-fab-desmente-invasao-de-sukhoi-da-venezuela-na-
fronteira

Considerando o raio  de ação das aeronaves associado à  capacidade de

reabastecimento em vôo, nota-se que as mesmas dispõem de uma possibilidade

em  percorrer  distâncias  superiores  a  de  suas  fronteiras,  possuindo  ainda  a

capacidade de operar em países adjacentes sem a necessidade de uma possuir

uma base para apoio. Fundamentado na supracitada afirmação nota-se que alguns

aviões possuem a capacidade de realizar incursões no Brasil, bem como em sua

capital federal.

Considerando os fatos descritos anteriormente, nota-se a inevitabilidade de um
sistema  de  defesa  antiaérea  que  possua  a  capacidade  de  fazer  frente  às
possibilidades do inimigo aéreo, em virtude de que praticamente todos os países
sul-americanos conseguem realizar missões em nosso território.

2.4 MEIOS DE DEFESA ANTIAÉREA BRASILEIROS

Os meios de AAAe empregados pelo Exército Brasileiro estão divididos em
dois tipos: tubo e mísseis, e enquadrados na categoria baixa altura (BRASIL, 2017,
p.3-4).

Os  meios  de  Artilharia  Antiaérea  brasileiros  apresentam  as  seguintes
capacidades (BRASIL, 2017, p.3-2):

a) a  AAAe  pode  coordenar  seu  emprego,  seus  fogos  e  a  utilização  do
espaço aéreo com a Força Aérea e a Força Terrestre;

b) bater seus alvos com rapidez e precisão;
c) desloca-se  com rapidez  e  possui  mobilidade  tática  compatível  com a

natureza da força que defende;
d) combina diversos tipos de material para cumprimento de uma missão; e
e) com seus sensores de vigilância e postos de vigilância de suas unidades

e  subunidades,  realiza  vigilância  do  espaço  aéreo,  identificando  e
destruindo os alvos aéreos.

Em relação às limitações da AAAe brasileira, pode-se destacar:
a) a AAAe possui dificuldades para realizar a defesa aproximada de suas

posições;
b) quando operando em um ambiente de GE, a AAAe enfrenta dificuldades

de controle, coordenação e manutenção do sigilo das defesas antiaéreas
em  consequência  ao  largo  emprego  de  meios  de  detecção  e



equipamentos rádio, que necessitam operar ininterruptamente;
c) dificuldade de engajar alvos de pequenas dimensões, bem como mísseis

de  cruzeiro  e  mísseis  balísticos,  que  são  demasiadamente  velozes  e
empregam tecnologia que permite despistamento; e

d) quanto  aos  mísseis  AAe,  a  existência  de  um  alcance  mínimo  de
utilização, dada a impossibilidade de guiamento no início da trajetória.

Nesta  seção,  serão  apresentados  os  meios  de  defesa  que  aparelham a

AAAe brasileira. Cabe ressaltar que o Brasil ainda não adquiriu meios de DAAe à

média ou grande altura,  com isso,  sua capacidade de atuação se enquadra no

espectro da baixa altura, por peculiaridades dos materiais empregados.

2.4.1 Míssil IGLA 9K38 e IGLA -S

Inspirados  no  míssil  norte-americano  Redeye,  os  mísseis  portáteis
antiaéreos  russos  se  tornaram operacionais  na  década  de  60.  A  sua  primeira
geração foi denominada de Strela, e conforme o passar dos anos foram sofrendo
diversos aprimoramentos em suas capacidades e tecnologias, de forma a evitar
contramedidas eletrônicas, como os flares2.

Do tipo Fire and Forget (atire e esqueça), este míssil de grande precisão tem
como melhoramentos a utilização do combustível propelente remanescente como
complementação da carga explosiva, a inserção de um sistema nitrogênio  para
refrigerar  a  cabeça  de  guiamento  do  Msl,  tornando  mais  eficiente  quanto  à
aquisição de alvos e menos propício às interferências causadas pelos flares. Esta
versão é chamada pela OTAN de SA-18 Grouse.

FIGURA 7: IGLA S
Fonte: http://zid.ru/eng/products/46/detail/213

2 O  Flare  é  uma  contramedida  defensiva  aérea,  contra  armamentos  que  utilizam  a  guiagem
infravermelha, como mísseis terra-ar e ar-ar. Os Flares geralmente são compostos de elementos
pirotécnicos como o magnésio ou outro metal explosivo e de fácil queima, com a temperatura que
chega próximo ao de exaustão de um motor,  dessa maneira  o missil  guiado por  infravermelho
procura a assinatura de calor do Flare ao invés do calor dos motores das aeronaves.

O conjunto possui um peso total de 16,7 kg, sendo que o míssil apenas
10,6 kg. Com sistema de direção de atração passiva por infravermelho, ou
seja,  o míssil  é  guiado  pelo  calor  emanado pelos  motores dos vetores
aéreos, consegue interceptar  alvos em até 360 m/s (1,1  Mach ou 1296
km/h),  a  uma  altitude  máxima  de  3.500  metros  e  a  5.000  metros  de
distância,  e  demora  entre  5  e  6  segundos  para  ser  ativado  para  o



lançamento (CAMPOS, 2012). 

Como desvantagens, os Iglas estão sujeitos às imprecisões da pontaria feita
pelo  olho humano,  e apresentam dificuldades de engajar  alvos em velocidades
muito elevadas e também de pequenas dimensões (CAMPOS, 2012).

Apresenta,  ainda,  grandes  limitações  quanto  ao  disparo  noturno,  pois  é
impositivo o atirador ter visada sobre o vetor aéreo inimigo. Neste ponto, surgiu o
equipamento  de  visão  noturna  Mowgli  – 2M  1PN97M,  com  possibilidade  de
emprego por oito horas ininterruptas e bom alcance visual, quando em condições
de  luminosidade  de  luz  das  estrelas.  Entretanto,  o  disparo  pode  ser  realizado
através da plataforma Digit, a qual oferece maior precisão e permite o lançamento
de dois mísseis, simultaneamente.

2.4.2 VBC DAAe Gepard 1A2

Com  o  mesmo  chassi  do  sistema  Leopard-1,  o  Gepard  é  um  veículo
blindado de combate antiaéreo alemão, sendo este adquirido recentemente pelo
Exército Brasileiro. O Gepard é um veículo blindado sobre lagartas com uma torre
de  combate  equipada  com  dois  canhões  antiaéreos  Oerlikon  35  mm
intercambiáveis e dois radares, um de busca e um de tiro.

O radar de busca tem alcance de 15 quilômetros e consegue acompanhar
quantos vetores aéreos estejam voando dentro de sua zona de cobertura.
Já o radar de tiro compõe o sistema de direção de tiro da viatura,  tem
alcance de 12 quilômetros,  fornecendo  ao sistema de armas distância,
azimute e altura precisa da ameaça aérea, de modo a permitir o preciso
engajamento  do vetor  aeroespacial.  Este  radar  necessita  que  a viatura
esteja  parada  para  poder  realizar  o  acompanhamento  do  alvo  a  ser
engajado (RODRIGUES, 2013, p.71).

O projeto Gepard foi implementado pelo Exército Brasileiro com a concepção
de diversos requisitos técnicos, dentre eles pode-se destacar a elevada eficácia
tática,  mesmo  sob  severas  condições  de  Medidas  de  Proteção  Eletrônica;
possibilidade  de  operar  em  quaisquer  condições  climáticas,  diuturnamente;
autonomia  do  sistema de armas,  dependendo de apoio  logístico  somente  para
combustível  e  munição;  identificação  e  aquisição  correta  de  alvos  em  tempo
reduzido, grande probabilidade de acertar o alvo; elevada mobilidade e alto grau de
proteção blindada à tripulação e a seu sistema de armas, contra armas de tiro
tenso e efeitos de agentes químicos, biológicos e nucleares.

FIGURA 8: GEPARD A12
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gepard



O projeto Gepard foi implementado pelo Exército Brasileiro com a concepção
de diversos requisitos técnicos, dentre eles pode-se destacar a elevada eficácia
tática,  mesmo  sob  severas  condições  de  Medidas  de  Proteção  Eletrônica;
possibilidade  de  operar  em  quaisquer  condições  climáticas,  diuturnamente;
autonomia  do  sistema de armas,  dependendo de apoio  logístico  somente  para
combustível  e  munição;  identificação  e  aquisição  correta  de  alvos  em  tempo
reduzido, grande probabilidade de acertar o alvo; elevada mobilidade e alto grau de
proteção blindada à tripulação e a seu sistema de armas, contra armas de tiro
tenso e efeitos de agentes químicos, biológicos e nucleares.

O  Gepard é  dotado  de  medidas  de  proteção  eletrônica,  qualidade
imprescindível  enquanto utilizado em ambiente de Guerra  Eletrônica.  Seus dois
radares trabalham com pulso Doppler, o que lhes garante a capacidade de separar
alvos que se movem com velocidades radiais diferentes, permitindo ao chefe da
peça avaliar qual das ameaças detectadas terá prioridade de engajamento. 

O seu sistema de armas é capaz de engajar alvos a uma distância máxima
de 5 quilômetros. A manutenção e lubrificação dos canhões e demais componentes
é  similar  aos  canhões  Oerlikon  já  existentes  no  Brasil,  favorecendo  a  cadeia
logística.

A guarnição da viatura  Gepard é composta por três militares: um Sargento
Chefe de Peça – encarregado das operações táticas; um Cabo ou soldado Atirador
– encarregado do engajamento dos alvos; e o terceiro é o Motorista da viatura.

Caracterís�cas Básicas do Sistema Gepard 1A2

Nome Gepard 1A2 (FlakPanzer 1A2)
Fabricante Porsche/Kraus-Maffei Wegmann (KMW) – Alemanha
Armamento 02 metralhadoras Oerlikon kDa 35 mm
Autonomia 550 km (MTU 838Ca M500 10cyl Potência: 830 cv - Diesel)

Velocidade Máx.
65 km/h em estrada
35 Km/h através campo

Peso Máx. 44,5 ton. - Peso preparado p/combate: 47,3 Ton
Tripulação 03 militares

Comprimento 7,73 m (Incluindo o canhão)
Altura 3,04 m

Largura 3,27 m

Mísseis
(Msl Stinger
FMI – 92A)
Opcional

Alcance: 8.000 m
Altitude: 10 à 3.500 m
Quantidade de mísseis/Vtr: 02
Vel do míssil: 2.400 km/h (Mach 2)
Espoleta: Impacto
Ogiva do míssil: Auto explosiva
Sistema de Direção: IV/UV

Canhões
(35mm)

Alcance Eficaz: 4.500 m
Altitude Eficaz: 3.500 m
Quantidade de munição/Vtr: 680
Tipo  munição:  IES,  IES-T,  SAPHEI-T,  FAPDS  (para
atualizações), APDS-T, APFSDS-T

Bateria 06 (seis) Vtr Tir, 01 (uma) Vtr Comando

QUADRO 7 – Características do Sistema Gepard 1A2
Fonte: PINTO (2014)

Como principal  desvantagem, pode-se destacar  o fato deste sistema não
possuir  equipamentos  de  visão  noturna,  tornando-se  dependente  do
acompanhamento automático, pois não será possível qualquer acompanhamento
óptico pela guarnição. Todavia, o material é integralmente digital, o que facilita o
acionamento por parte dos Centros de Operações Antiaéreas.



2.4.3 Míssil RBS 70

O Brasil  adquiriu  recentemente o RBS 70 MK2, a terceira geração deste

armamento,  com  alguns  complementos  também  presentes  nas  gerações  mais

modernas do míssil em questão. 

O míssil RBS 70 é um sistema antiaéreo portátil de origem sueca, de curto

alcance,  para  emprego  à baixa  altura,  sendo  que  o  seu  sistema de  direção  e

guiamento se dá por facho laser. Isto significa que, ao se disparar o armamento,

dispara-se  simultaneamente  um  facho  laser  de  baixa  potência  em  direção  à

ameaça aérea e que é sobreposto à linha de visada do aparelho de pontaria, com o

qual  o  míssil  deve  permanecer  constantemente  alinhado,  cabendo  ao  atirador

somente manter a pontaria sobre o vetor aéreo até que o mesmo seja atingido.

FIGURA 9 - RBS 70
Fonte: https://noticiasmilitares.blogspot.com.br/2014.html

Certamente, a grande vantagem deste material é a impossibilidade dele ser

afetado por flares, chaff3 ou qualquer outra medida de despistamento, muito menos

por interferências causadas pelo plano de fundo do vetor aéreo em questão, como,

por  exemplo,  fontes  de  calor,  ou  ruídos  causados  pela  reflexão  de  ondas

eletromagnéticas.

Uma  grande  vantagem  do  sistema  RBS  70  é  a  possibilidade  de

autodestruição  do  míssil  por  conta  de  mudança  de  direção  comandada  pelo

atirador,  em caso de perda de alvo inimigo.  O que  associado ao  alto  grau de

precisão contra alvos de dimensões reduzidas, traz grande confiabilidade a este

armamento no emprego em situações de não guerra, onde o risco de fratricídio e

acidentes indesejáveis devem ser reduzido ao máximo.



2.5 ATUALIDADES SOBRE SISTEMAS DE ARMAS DE DAAe E SUGESTÕES

PARA DOTAÇÃO DE NOSSA BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA

A Defesa Antiaérea dos Exércitos Mecanizados mais avançados do mundo é

realizada com a utilização de materiais apresentados abaixo.

2.5.1 Materiais Blindados e mecanizados

2.5.1.1 M6- Linebacker

3 O chaff consiste de pequenos dipolos metálicos, geralmente feitos de alumínio, que são projetados
para refletir a frequência do radar. O chaff pode ser lançado independentemente, para simular uma
aeronave adicional. Esta cortina de chaff pode confundir os radares que não conseguirão localizar o
alvo real dentro da nuvem de chaff. 

Este  material  AAe  é  um dos  equipamentos  existentes  que  possuem a

finalidade de realizar a D AAe em baixa altura de uma tropa dotada de grande

mobilidade. 

O Linebacker proporciona grande velocidade e letalidade, tendo com isso

uma nova  dimensão ao  campo de  batalha.  É  eficaz  contra  as  mais  modernas

ameaças  aéreas.  Acerca  de  suas  características,  é  ideal  para  apoiar  tropas

Blindadas e Mecanizadas.

Originário dos Estados Unidos da América apresenta como base o veículo

M6 Bradley, equipado com mísseis Stinger de última geração e canhões, os quais

são integrados a um radar de busca de alvos. O M6 Linebacker tem a capacidade,

mesmo em movimento, de engajar alvos, seja dia ou noite.

FIGURA 10- M6 Linebacker

Fonte: http://wiki.bf2s.com/_detail



Este material AAAe apresenta um peso total de 30 ton, aliado à blindagem

de aço. Desloca-se por estradas a uma velocidade de até 70 km/h e possui a

capacidade de deslocar-se a 7 km/h na água (DA SILVA, 2010). 

O  Linebacker dispõe de quatro tubos de lançamento de mísseis  Stinger

FIM-92A. Seus canhões são os M242 da  Bushmaster, com calibre de 25 mm e

cadência de até 900 tiros por minuto (TPM) (DA SILVA, 2010).

2.5.1.2 Tunguska 9 K 22

O  Tunguska é  um  sistema  de  defesa  aérea  de  baixa  altitude,  com  a

finalidade de apoiar  a manobra de tropas Blindadas e Mecanizadas.  Apresenta

ótimos resultados em oposição a qualquer tipo de ameaça aérea, atuando em sua

faixa de altura de emprego. 

É munido com canhões de 30 mm e sistema de mísseis 9M311 (SA19)

integrados a um radar de busca de alta precisão. Ademais, possui um tempo de

reação, logo após a detecção de um alvo relativamente baixo. 

O Tunguska 9 K 22 é capaz de ser empregado, contra alvos terrestres de

baixa blindagem. Além disso, é eficiente contra alvos que se deslocam a até 500

m/s, sendo que o emprego associado de seus dois canhões provoca uma cadência

de tiro incrível.

O sistema de mísseis 9M311 (SA19) expõe um guiamento laser ativo, com

a propensão de engajar alvos a uma altura de até 3,5 km com alcance variando de

2,4 a 10 km (DA SILVA, 2010).

FIGURA 11- Tunguska
Fonte: http://www.geocities.com



2.5.1.3 LAV-AD

A missão basilar deste material é fornecer D AAe a baixa altitude contra o

inimigo  aéreo  de  asa  fixa  ou  rotativa  e  VANT  (Veículo  Aéreo  não  Tripulado)

capazes de atingir velocidades de zero a Mach 2, dentro do alcance dos mísseis

Stinger e munições de 25mm. A missão secundária é a de fornecer defesa do solo

contra forças blindadas e mecanizadas. 

A  torre  do  LAV-AD apresenta  um infravermelho,  um telêmetro  a  laser,

opção de empregar mísseis Stinger ou o fogo rápido da metralhadora de 25 mm. 

O sistema conserva todas as capacidades do LAV-AD e Avenger com leves

diferenças.  A  torre  é  modificada  para  se  adequar  ao  veículo  blindado  leve.  O

compartimento da tripulação no interior do veículo blindado ligeiro permite que dois

operadores com janelas separadas na torre realizem a busca e varredura do ar do

interior do veículo. 

A torre do canhão apresenta a possibilidade de giro em 360° e possui o

mesmo padrão de configuração do lançador  Avenger. A metralhadora de 20 mm

oferece alcance contra a aeronave dentro do limite do lançamento de um Stinger e

uma considerável capacidade de engajamento para alvo terrestre.

FIGURA 12- LAV-AD
Fonte: http://www.globalsecurity.org

Cada lançador  montado carrega quatro  mísseis  Stinger que podem ser

disparados em rápida sucessão. 

O LAV-AD pode disparar em movimento a velocidades de até 30 km-h e
pode funcionar como um veículo anfíbio. A tripulação é  reduzida sendo
constituída de um comandante do veículo, dois artilheiros  Stinger,  e um



motorista, sendo que esta tem a capacidade de se comunicar no interior
do  veículo  por  interfone  e  externamente  via  HF,  VHF  FM,  e  redes  de
comunicações UHF (DA SILVA, 2010).

2.5.2 Materiais antiaéreos existentes no mundo

2.5.2.1 SAAB BAMSE SRSAM 

O BAMSE é um sistema terrestre de defesa antiaérea, planejado para uso

flexível, podendo agir tanto autonomamente, como em rede com outros sistemas

de armas e sensores, sendo concebido para trabalhar em coordenação com outras

unidades de mísseis, criando uma cobertura antiaérea de mais de 2.100 km2 e

altitude máxima de engajamento de até 15 mil metros.

Cada unidade do sistema BAMSE é composta por um radar Giraffe para

vigilância, de 2 a 4 CCM (Centros de Controle de Mísseis), cada um com um radar

BAMSE  FIRE-CONTROLL  RADAR  para  guiagem e  um reparo  com 6  mísseis

BAMSE RBS-23, prontos para disparo, guiados até o alvo pelo MCC.

O SAAB BAMSE SRSAM apresenta peculiaridades bastante interessantes

para um país como o Brasil, uma delas é a mobilidade, podendo ser usado nas

regiões  que  eventualmente  precisem  de  cobertura  antiaérea.  A  outra  é  a

possibilidade de expansão do sistema, podendo prover grandes áreas (grandes

cidades) com a cobertura antiaérea efetiva dos mísseis RBS 23.

FIGURA 13- SAAB BAMSE SRSAM
Fonte: http://www.defesaaereanaval.com.br/saab-apresenta-sistemas-de-misseis-antiaereos-na-4a-
mostra-bid-brasil-em-brasilia/

2.5.2.2 IRIS-T SL

O IRIS-T SL (Surface Launched) é um míssil  de superfície-ar de origem
alemã, projetado e desenvolvido pela Diehl BGT Defense para atender às futuras



necessidades de defesa antiaérea. É uma versão avançada do míssil IRIS-T que
entrou em serviço em dezembro de 2005.

Este  míssil  é  eficaz  contra  todos  os  tipos  de  aeronaves,  helicópteros,
mísseis  de  cruzeiro,  armas  guiadas,  mísseis  ar-superfície,  mísseis  anti-navio,
foguetes anti-radar e foguetes de grande calibre.

 Também  possui  alta  probabilidade  de  acertar  veículos  aéreos  não
tripulados, veículos aéreos de combate não tripulados e outras pequenas ameaças
de manobra a distâncias de curto e médio alcance.

FIGURA 14- IRIS-T SL
Fonte: http://sistemasdearmas.com.br/aam/iristsl.html

O míssil  IRIS-T SL lançado pode ser integrado aos sistemas de defesa
aérea existentes usando uma interface de dados de plug and fight. O míssil possui
capacidade  de  manobra  aprimorada  e  alta  agilidade, podendo  envolver  vários
destinos simultaneamente.

O IRIS-T SL possui uma ogiva pré-fragmentada e oferece uma defesa de
360°  contra  ataques  aéreos,  sendo  impulsionado  por  um  motor  de  foguete
avançado equipado com um sistema integrado de controle de impulso. É instalado
com um capô aerodinâmico para atingir uma extensão de cerca de 40 km, podendo
envolver alvos a uma altitude de cerca de 20 km.



FIGURA 15- Lançador vertical instalado em um veículo 4x4 na posição de tiro.
Fonte: http://sistemasdearmas.com.br/aam/iristsl.html

O  IRIS-T  SL  é  equipado  com  uma  tecnologia  de  sistema  de
posicionamento  global  /  sistema  de navegação inercial  para  navegação
autônoma. Um  link  de  dados  de  radiofreqüência  é  incorporado  para  transmitir
dados de alvo virtual de um radar externo para o míssil durante o vôo.

 Um detector de infravermelho passivo de alta precisão é incorporado para
fornecer  orientação,  aumento  da resistência  à  contramedida  e  alta  precisão  do
alvo.

A parte traseira do IRIS-T SL é equipada por uma seção de controle de
peso leve para controlar o trajeto de vôo do míssil ao vetar o impulso e mover as
superfícies  de  controle  aerodinâmico  com  base  nos  comandos  da  seção  de
orientação. As  aletas  independentes  são  conduzidas  por  quatro  atuadores
independentes.

O design compacto da seção de controle incorpora drivers de motor, quatro
dispositivos  de  bloqueio  de  aletas  independentes,  controle  de  posição  de  loop
fechado,  conversão de energia e capacidade de auto-teste. Oferece uma maior
precisão de posição e alta confiabilidade. A seção de controle também possui alta
capacidade de torque.

2.5.2.3 PANTSYR S1

O  Sistema  de  Defesa  Antiaérea  Aproximada  Míssil-Canhão  Pantsyr  S1
(denominação OTAN: SA-22 Greyhound) foi designado para defender instalações
terrestres  sensíveis  contra  uma  variedade  de  ameaças,  as  quais  incluem
aeronaves de asa fixa e rotativas, mísseis balísticos e de cruzeiro, munições de
guiamento  preciso  e  aeronaves  remotamente  pilotadas.  Pode  também  engajar
alvos terrestres com pouca proteção blindada.



Este sistema, em seu veículo de combate, abrange um sistema autônomo de
AAAe, havendo, através de uma mesma plataforma autopropulsada, um sistema de
busca e controle de tiro, comando e controle e o sistema de armas. 

Conseguinte  o  subsistema  integrante  do  veículo  apresenta   alta
complexidade  no seu manuseio  e  manutenção,  devendo assim ser  necessário
militares  altamente  especializados  e  profissionais,  nas  guarnições  responsáveis
pela operação, instrução e manutenção do sistema.

FIGURA 16- Pantsyr S1 mostrando os lançadores dos 12 mísseis e dos 2 canhões 30 mm.
Fonte: http://www.defesanet.com.br/br_ru/noticia/20340/Brasil-oficializa-escolha-do-PANTSIR-S1

Tal  sistema,  como  qualquer  sistema  de  Artilharia  Antiaéreo  moderno,

apresenta grande valor tecnológico agregado, exigindo de nossas Forças Armadas

um novo  conceito  de  instrução,  manutenção  e  operação  do  sistema,  a  fim  de

possibilitar seu emprego eficiente e duradouro.

3 METODOLOGIA

Esta seção destina-se a apresentar de forma detalhada o caminho que se

pretende percorrer a fim de solucionar o problema de pesquisa, como também a

definição de instrumentos e procedimentos para análise dos dados. 

Este trabalho se caracteriza por ser uma pesquisa aplicada, pois tem por

objetivo juntar conhecimentos e dados que tenham aplicação prática e que sejam

dirigidos à solução de problemas reais e específicos, no que tange à eficácia da D

AAe de uma Brigada de Infantaria Mecanizada.

Quanto à forma de abordagem do problema, este trabalho apresenta uma

pesquisa  qualitativa,  pois  as  capacidades  combativas,  no  que  diz  respeito  às



características técnicas dos materiais, somadas às peculiaridades do cenário de

operações  sul-americano,  traduzindo-se  nas  possibilidades  e  limitações  dos

materiais antiaéreos, podem ser analisadas de forma a responder as questões de

estudo.

Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica o qual terá por método a

leitura exploratória e seletiva das fontes disponíveis,  bem como sua revisão de

forma integrada, contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados

de vários trabalhos, de forma a construir um produto atualizado e compreensível,

de modo que possibilite alcançar as informações destinadas a atingir cada objetivo

específico e, consequentemente, apresentar as conclusões acerca do tema.

Em resumo, o desencadeamento do procedimento metodológico terá início

com o trabalho de pesquisa exploratória de modo a se levantar a maior quantidade

de  informações  possível  sobre  o  tema,  seguindo  o  procedimento  técnico

bibliográfico,  ou  seja,  colhendo  informações  em  manuais  técnicos,  trabalhos

acadêmicos e artigos científicos, tendo como universo autores de credibilidade que

já escreveram sobre o assunto. Para isso, uma ficha de coleta de dados digital foi

utilizada de modo a sistematizar a busca de informações sobre o tema de modo a

se solucionar o problema previamente formado. As referidas pesquisas de coleta

de dados foram feitas pelo meio eletrônico seguindo o seguinte critério:

a. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas:

Foram  utilizados  os  seguintes  termos  descritores:  "Defesa  artilharia

Antiaérea,  Brigada  de  Infantaria  Mecanizada,  Bateria  de  Artilharia  Antiaérea,

Materiais de Artilharia Antiaérea", respeitando as peculiaridades de cada base de

dado.  Após  a  pesquisa  eletrônica,  as  referências  bibliográficas  dos  então

localizados na referida pesquisa.

b. Critérios de inclusão:

- Estudos publicados em português, inglês, ou espanhol;

- Estudos publicados de 2005 a 2017;

- Estudos  quantitativos  e  qualitativos  acerca  das  características,

possibilidades e limitações dos meios de D AAe existentes no Exército Brasileiro e

nos principais exércitos do mundo; e

- Estudos  quantitativos  e  qualitativos  acerca  das  características,

possibilidades e limitações das Brigadas de Infantaria Mecanizada.

c. Critérios de exclusão: 



- Estudos  cujo  foco  central  seja  relacionado  à  DAAe  no  Território

Nacional; e

- Estudos relacionados à AAAe de média e grande altura.

O delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, a fim de

viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão de

literatura  atual.  Essa  delimitação  baseou-se  na  necessidade  de  atualização  do

tema, visto a urgente necessidade de se mobiliar a Bda Inf Mec com modernos

materiais de AAAe, face a ameaça aérea sul-americana. 

A questão de identificar as principais características necessárias para uma D

AAe de Bda Inf Mec, a fim de propor uma estrutura e organização para a mesma,

de modo que atenda com eficiência as necessidades daquela Grande Unidade, e,

além disso, elencar possíveis materiais para essa defesa, dentro de uma escala de

prioridade,  que  sejam  compatíveis  aos  requisitos  analisados,  é  cercada  de

inúmeros  condicionantes.  Face  o  acima  exposto,  este  trabalho  apresentará  as

características de uma Brigada  de Infantaria  Mecanizada  e de uma Bateria  de

Artilharia Antiaérea. 

Entretanto,  aspecto  não  menos  importante  no  desenrolar  do  tema  em

questão serão abordados, como os principais meios de D AAe empregados pelo

Exército Brasileiro e os utilizados nos principais exércitos do mundo, bem como

peculiaridades,  possibilidades  e  limitações  desses  materiais  e  as  principais

aeronaves (asa fixa e rotativa) existentes no Teatro de Operações sul-americanos.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A presente seção tem por finalidade apresentar a discussão dos resultados

obtidos através da análise da revisão de literatura.

A meta é solucionar o problema desta dissertação, onde se questiona se os

meios de defesa antiaérea de baixa altura utilizados pelo Exército Brasileiro são

eficazes na defesa de uma Brigada de Infantaria Mecanizada, face as recentes

modernizações dos vetores aéreos sul-americanos, analisando as características

técnicas necessárias para o material antiaéreo orgânico dessa Grande Unidade.

Este  capítulo  visa  analisar  as  principais  características  dos  materiais  de

defesa antiaérea existentes no Brasil e também nos principais exércitos do mundo,

de modo que se possa concluir acerca do melhor material antiaéreo à ser utilizado

pelo Exército Brasileiro na defesa antiaérea de uma Bda Inf Mec, face aos vetores

aéreos sul-americanos, levando em consideração a relação custo x benefício.

Inicialmente, é importante ressaltar que o Brasil é, na atualidade, um país que



apresenta grande expressão global em vários campos de atuação, sendo que sua

presença em foros regionais e mundiais tem sido fundamental para a tomada de

importantes decisões relativas à governança internacional, em especial na América

do Sul, onde em virtude de seu poder econômico perante seus vizinhos, acaba se

destacando dentre os demais.

Como conseqüência do acima apresentado, o Brasil atento a esse quadro, dá

andamento  a  sua  Política  Nacional  de  Defesa  e,  conseqüentemente,  à  sua

Estratégia Nacional de Defesa,  onde prioriza,  dentre outros aspectos,  a Defesa

Aeroespacial, indicando assim a necessidade de defesa antiaérea a baixa e média

altura.

Ainda  neste  contexto,  a  adoção  da  Brigada  de  Infantaria  Mecanizada,

inicialmente com a criação da 15ª Bda Inf Mec, sediada em Cascavel-PR, conferiu

maior  poder  tecnológico  ao  Exército  Brasileiro.  Essa  importante  transformação,

baseada na  VBTP Guarani,  ampliou e  exigiu  novas capacidades ao EB,  tendo

assim,  como conseqüência natural  a necessidade de se adequar o sistema de

armas de DA Ae dessa Grande Unidade (GU) a fim de contrapor os vetores aéreos

atuais e acompanhar a mobilidade dessa Brigada. 

Em suma, a DA Ae das tropas mecanizadas deve englobar características

análogas às da VBPT Guarani, que é a plataforma básica das unidades orgânicas

das Bda Inf Mec.

Sobre a análise da revisão da literatura, verifica-se que o material AAe de

dotação dessas Brigadas deve apresentar mobilidade tática, proteção blindada e

uma adequada potência de fogo, a fim de proporciona à essa Grande Unidade

ótimas condições para operar em diferentes situações e em quaisquer condições

meteorológicas.

Ao se analisar as principais aeronaves existentes no Teatro de Operações

sul-americano pode-se dizer que apesar do escasso investimento em aeronaves de

asa  fixa  e  de  asa  rotativa,  os  países  desse  continente  dispõem  de  grande

quantidade  desses  importantes  vetores  de guerra  capazes  de realizar  diversos

tipos  de  operações.  Pode-se  destacar  a  possibilidade  destas  aeronaves

percorrerem  distâncias  superiores  a  de  suas  fronteiras,  possuindo  assim

capacidade  de  operar  em  países  adjacentes,  inclusive  no  Brasil,  sem  a

necessidade de uma base para apoio, a fim de realizar o reabastecimento.



Apesar  desse  pouco  investimento,  tais  aeronaves  possuem  grande

velocidade e mobilidade, podendo causar baixas e retardar as tropas terrestres,

inclusive  as  blindadas  e  mecanizadas,  utilizando  para  isso,  metralhadoras,

canhões, foguetes, mísseis anti-carro e lançadores de granadas. Logo, é inevitável

a existência de um sistema de defesa antiaérea que possua aptidão para fazer

frente às possibilidades do inimigo aéreo.

No  que  diz  respeito  aos  principais  materiais  de  artilharia  antiaérea

utilizados pelo Exército Brasileiro, pode-se destacar míssil o Igla – S, o míssil Igla -

9k38,  o  Gepard  1A2  e  o  míssil  RBS-70,  os  quais  foram  estudados  e  serão

analisados a seguir.

Com relação aos mísseis Igla - S e Igla - 9k38, verifica-se que esta família

de mísseis possui como principais características serem do tipo  Fire and Forget

(atire e esqueça), apresentando grande precisão e eficiência quanto à aquisição de

alvos, estando menos propícia às interferências causadas pelos flares.

A grande limitação dos mísseis Igla é sua imprecisão com a pontaria feita

pelo olho humano, apresentando com isso grandes dificuldades em engajar alvos

com velocidades muito elevadas e de pequenas dimensões, além de apresentar

certas limitações quanto ao disparo noturno, pois depende do atirador ter visada

sobre o vetor aéreo inimigo.

A respeito do Gepard 1A2, adquirido recentemente pelo Exército Brasileiro,

por se tratar de um veículo blindado sobre lagartas com uma torre de combate

equipada com dois canhões antiaéreos, apresenta como grande característica sua

proteção blindada, que aliada às suas lagartas imprimem grande mobilidade no

Campo de Batalha. 

Este  material  AAe,  ainda,  é  dotado de medidas  de proteção eletrônica,

qualidade imprescindível enquanto utilizado em ambiente de GE. Soma-se a isso a

necessidade  da  existência  de  uma  pequena  guarnição,  sendo  esta  composta

apenas por três militares.

Em  contrapartida  o  Gepard  1A2  não  possui  equipamentos  de  visão

noturna,  o  que  o  torna  altamente  dependente  do  acompanhamento  automático

(pelo radar de tiro), visto que não será possível realizar qualquer acompanhamento

óptico pela guarnição.

Outro recente material adquirido pelo EB, o míssil RBS 70, apresenta um

sistema de direção e guiamento por facho laser. Isto significa que, ao se disparar o



armamento,  dispara-se  simultaneamente  um facho  laser  de  baixa  potência  em

direção à ameaça aérea e que é sobreposto à linha de visada do aparelho de

pontaria,  com  o  qual  o  míssil  deve  permanecer  constantemente  alinhado,

acarretando que ao atirador caiba somente manter a pontaria sobre o vetor aéreo

até que o mesmo seja atingido, propiciando assim grande eficácia. 

Este  material  possui  como  uma  de  suas  principais  características  a

impossibilidade  de  ser  afetado  por  flares,  chaff ou  qualquer  outra  medida  de

despistamento,  bem como por  interferências  causadas  pelo  plano  de  fundo do

vetor aéreo em questão. 

Soma-se a isso a possibilidade de autodestruição do míssil por conta de

mudança de direção comandada pelo atirador, em caso de perda de alvo inimigo,

apesar de sua grande precisão.

Como grande desvantagem do RBS 70 pode-se destacar o fato de, apesar

de ser um míssil, o que implica grande mobilidade, este, não apresenta proteção

blindada, sendo necessário estar atrelado a algum veículo blindado para propiciar

segurança a sua guarnição. Entretanto, caso a Bateria de Artilharia Antiaérea que

possua  esse  material,  conte  também com  viaturas  blindadas  de  transporte  de

pessoal, a fim de comportar tal guarnição, esta dificuldade poderia ser parcialmente

suprimida.

Com  relação  à  análise  dos  principais  materiais  de  artilharia  antiaérea

utilizados  pelos  Exércitos  Mecanizados  mais  avançados  do  mundo,  foram

elencados o M6- Linebacker, o Tunguska 9 K 22, LAV-AD, BAMSE, o IRIS-T SL e o

Pantsyr S1, os quais após estudos serão analisados a seguir.

O  Linebacker apresenta  como grandes características  sua  velocidade  e

letalidade, sendo efetivo contra as mais modernas ameaças aéreas, ideal assim,

para apoiar tropas Blindadas e Mecanizadas. 

Originário dos Estados Unidos da América apresenta como base o veículo

M6 Bradley, equipado com mísseis Stinger de última geração e canhões, os quais

são integrados a um radar de busca de alvos altamente eficiente, apresentando

ainda, capacidade, mesmo em movimento, de engajar alvos, seja dia ou noite.

O Tunguska 9 K 22 é originário da Rússia, capaz de ser empregado, contra

alvos terrestres de baixa blindagem, sendo eficiente contra alvos que se deslocam

a até 500 m/s.



 Além de possuir canhões de 30 mm, este material apresenta o sistema de

mísseis que expõe um guiamento laser ativo, com a propensão de engajar alvos a

uma altura de até 3,5 km, sendo assim um material muito eficiente ao possibilitar a

utilização de mísseis e canhões, de modo que os dois meios de apoio de fogo

antiaéreo se complementem, sem a necessidade de dois materiais distintos.

Assim como o Tunguska 9 K 22, o LAV-AD é composto de mísseis Stinger e

canhões com munições de 25mm em sua torre. Cada lançador montado carrega

quatro mísseis  Stinger que podem ser disparados em rápida sucessão, podendo

ainda disparar em movimento a grande velocidades e pode funcionar como um

veículo anfíbio. 

Outra grande característica do o LAV-AD é o fato de possuir uma guarnição

reduzida,  a  qual  é  composta  apenas  de  quatro  militares  (um  comandante  do

veículo, dois artilheiros Stinger, e um motorista).

O  BAMSE  apresenta  como  sua  grande  característica  o  fato  de  ser  um

sistema  terrestre  de  defesa  antiaérea  de  área,  desenhado  para  uso  flexível,

podendo operar  tanto  autonomamente,  como em rede  com outros  sistemas de

armas e sensores. 

Possui  ainda  como  vantagem  o  fato  de  apresentar  grande  mobilidade,

podendo  ser  usado  nas  regiões  que  eventualmente  precisem  de  cobertura

antiaérea, aliada a possibilidade de expansão do sistema, podendo prover grandes

áreas com a cobertura antiaérea efetiva dos mísseis RBS 23. 

Dentre as principais características do SAAB BAMSE SRSAM, destacam-se

a  alta  consciência  situacional  dos  operadores,  o  grande  número  de  BAMSE

SRSAM que podem ser conectados em rede, o baixo tempo para prontidão, o baixo

tempo de remuniciamento e a existência de um modo de simulação e treinamento

na própria unidade.

Já  o  IRIS-T  SL  é  um  míssil  alemão  eficaz  contra  todos  os  tipos  de

aeronaves, helicópteros, mísseis de cruzeiro, armas guiadas, mísseis ar-superfície,

mísseis anti-navio, foguetes anti-radar e foguetes de grande calibre, além de ser

muito eficiente também contra VANT. 



Esse míssil se destaca por possuir uma ogiva pré-fragmentada oferecendo

uma defesa em todos os sentidos contra ataques aéreos, podendo envolver alvos a

uma grande altitude, apresentando assim grande poder de fogo.

Por fim, o Míssil-Canhão Pantsyr S1 foi concebido para defender instalações
terrestres  sensíveis  contra  uma  variedade  de  ameaças,  as  quais  incluem
aeronaves de asa fixa e rotativas, mísseis balísticos e de cruzeiro, munições de
guiamento  preciso,  aeronaves  remotamente  pilotadas,  podendo  ainda  engajar
alvos terrestres com pouca proteção blindada.

O  Pantsyr  S1  quando em um veículo  de  combate,  abrange  um sistema
autônomo de AAAe, havendo, através de uma mesma plataforma autopropulsada,
um sistema de busca e controle de tiro, comando e controle e o sistema de armas. 

Em  contrapartida  o  subsistema  integrante  do  veículo  apresenta  alta
complexidade  no  seu  manuseio  e  manutenção,  devendo  assim  ser  necessário
militares  altamente  especializados  e  profissionais,  nas  guarnições  responsáveis
pela operação, instrução e manutenção do sistema. 

Nesse sentido, em relação aos materiais antiaéreos supracitados, os quais

foram analisados, verifica-se que:

Sobre os materiais AAe existentes no Brasil,  os mísseis  Igla e RBS 70

possuem  boas  condições  de  apoiar  as  Brigadas,  principalmente  por  ser  um

material portátil, ou seja, têm condições de acompanhar e entrar em posição o mais

rápido possível, além de possuírem uma reduzida guarnição. A única ressalva a

esses  mísseis,  é  que  não  possuem  blindagem  compatível  com  as  tropas

mecanizadas,  necessitando desta  forma de viaturas blindadas de transporte  de

pessoal, a fim de comportar suas guarnições.

Já  o  Gepard  1A2 apesar  de  possuir  uma  excelente  proteção  blindada,

acaba não possuindo uma mobilidade compatível com uma Bda Inf Mec, que exige

uma mobilidade maior, em virtude de ser um veículo blindado sobre lagarta.

Das  hipóteses  levantadas  dos  materiais  antiaéreos  blindados  e

mecanizados existentes no mundo, o Tunguska (Rússia) e o M6 Linebacker (EUA),

fazem uma combinação eficiente entre míssil e canhão, sendo esses dois sistemas

de armas acoplados em uma viatura blindada sobre lagartas com características

semelhantes aos utilizados pelas tropas blindadas, recaindo assim, nas mesmas

limitações de Gepard 1A2.

 O LAV-AD (EUA) blindado leve sobre rodas é mais adequado para apoiar

as  tropas  mecanizadas,  contando  também  com  a  combinação  de  mísseis  e



canhão, pois possui sobre a mesma plataforma a capacidade de realizar tiros com

canhões 25 mm e disparar mísseis Stinger.

Por  fim,  sobre os demais materiais  de artilharia  antiaérea analisados,  o

BAMSE, o  IRIS-T SL e o PANTSYR S1, todos apresentam excelentes condições

técnicas,  que  supririam  com  grande  eficiência  as  exigências  de  um  combate

moderno,  entretanto  esses  materiais  não  possuem  plataformas  blindadas

compatíveis  com a Brigada de Infantaria  Mecanizada,  comprometendo assim a

proteção blindada e a mobilidade.

5. CONCLUSÃO

Ao longo  de  todo  o  trabalho,  observa-se  que  foi  buscado  o  objetivo  de
propor o melhor material antiaéreo a ser utilizado pelo Exército Brasileiro na defesa
antiaérea de uma Bda Inf Mec, face aos vetores aéreos sul-americanos, levando
em consideração a relação custo x benefício, levantando diversos meios de defesa
antiaéreos existentes nos principais Exércitos do Mundo e no Brasil. Para isso, este
estudo buscou aproveitar os materiais de exércitos reconhecidos como potências
militares, dentre eles o dos Estados Unidos da América, da Rússia, da Alemanha e
da Suécia. 

Para alcançar o objetivo foi desencadeado um raciocínio lógico iniciando o
estudo com a revisão de literatura, elencando as características de uma Bia AAAe
e de uma Bda Inf Mec, a fim de verificar os requisitos de que esta SU necessitaria
para  compor  o  organograma  daquela  GU.  Foi  realizado  o  levantamento  dos
principais  vetores  aéreos  existentes  no  Teatro  de  Operações  sul-americano,
passando, por conseguinte, como informado anteriormente, pelo levantamento dos
materiais  de  defesa  antiaéreos  existentes  no  Brasil  e  nos  principais  Exércitos
espalhados pelo mundo. 

O próximo passo foi analisar os supracitados meios de DAAe, elencando
suas  principais  características  e  problemáticas,  os  quais  foram  amplamente
apresentados e discutidos no capítulo 4 deste trabalho, revelando desta forma que
não possuímos, até os dias atuais, em nosso Exército um meio de defesa antiaérea
que  seja  completamente  eficaz  na  defesa  de  uma  Brigada  de  Infantaria
Mecanizada, de modo a fazer face aos vetores aéreos sul-americanos. 

Ao  analisar  o  contexto  do  presente  trabalho,  foi  verificado  que  desde  o

surgimento  do  primeiro  avião  em 1906  até  os  dias  atuais  houve  uma  grande

evolução no mundo aviônico. Desde o surgimento do 14 BIS de Santos Dumont

que voava aproximadamente a 37 km/h até o caça Dassault  Mirage 2000P/DP,

conforme  apresentado,  que  consegue  atingir  a  velocidade  de  2600  km/h,

demonstrando assim a grande transição ocorrida neste período. Sendo que a cada

ano surgem novas aeronaves cada vez mais potentes capazes de cumprir missões

num grande raio de ação sem a necessidade de REVO.

Neste contexto, foi constatado que os países sul-americanos apesar de não

possuírem  indústria  aeronáutica  bélica  (com  exceção  do  Brasil  que  possui  a

EMBRAER) começaram a investir em tecnologias inovadoras. Desta feita, verificou-



se que vários países deste continente possuem a possibilidade de cumprir missões

em nosso país, inclusive realizando incursões na capital federal. Para fazer frente a

esses vetores aéreos, defesas antiaéreas se constituíram para realizar a proteção

de tropas, instalações, pontos sensíveis entre outros. 

O Brasil atualmente em termos de artilharia antiaérea está constituído por

uma Brigada que é composta por cinco grupos de artilharia antiaérea e também por

sete baterias de artilharia antiaérea todas orgânicas de brigadas de infantaria ou

cavalaria espalhadas para prover a defesa do território nacional, sendo que ainda

carece de uma Bia AAAe orgânica de uma Bda Inf Mec, especialmente para 15ª

Bda Inf  Mec, sediada em Cascavel,  sendo que os meios de artilharia antiaérea

utilizados por estas Subunidades já existentes são o míssil Igla 9K38, o Igla – S, o

RBS -70 e o Gepard A12.

Do estudo do capítulo 4 deste trabalho, das hipóteses levantadas, materiais

antiaéreos  como  Tunguska (Rússia)  e  M6  Linebacker (EUA),  fazem  uma

combinação eficiente entre míssil e canhão, entretanto, os dois sistemas de armas

são  acoplados  em  uma  viatura  blindada  sobre  lagartas  com  características

semelhantes  aos  utilizados  pelas  tropas  blindadas.  O  LAV-AD (EUA),  meio  de

artilharia antiaérea que também alia essa combinação de míssil e canhão, este sim,

seria  o material  mais adequado para apoiar  as tropas mecanizadas,  pois é um

blindado  leve  sobre  rodas,  tendo  assim  compatibilidade  perfeita,  aliando  a

mobilidade necessária à essa tropa, sem deixar de lado a proteção blindada.

Neste ensejo, podemos destacar também, a fim de privilegiar a relação custo

x benefício, a possibilidade de estudo à Indústria Nacional,  com a finalidade de

adaptar  uma viatura  GUARANI,  onde já  se possui  a  tecnologia,  ao sistema de

armas RBS 70 ou aos mísseis IGLA, de modo que se atenda aos requisitos de uma

Bia AAAe Mec, orgânica da Bda Inf Mec, a fim de que estes eficientes materiais

antiaéreos já adquiridos possam contar  com a mobilidade de proteção blindada

proporcionada  pela  GUARANI,  possuindo  assim  atributos  similares  ao  norte-

americano LAV-AD.

Por fim, chega-se a conclusão que a indicação do material antiaéreo a ser

utilizado pelo Exército Brasileiro na defesa antiaérea de uma Bda Inf Mec, face aos

vetores  aéreos  sul-americanos,  levando  em  consideração  a  relação  custo  x

benefício  seria  o  norte-americano  LAV-AD,  pois  este  reúne  em  uma  única

plataforma um sistema de armas combinado (míssil e canhão), com mobilidade e

proteção compatíveis com essas tropas. Entretanto, caso seja viável  à Indústria



Nacional,  a adaptação da já testada viatura  GUARANI aliada aos já  adquiridos

mísseis RBS-70 e IGLA, seria uma alternativa mais econômica.
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