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Aluno
ATUALIZAÇÕES E INOVAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA ANTIAÉREA

MUNDIAL E APONTAMENTOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDIA
ALTURA PELO EXÉRCITO BRASILEIRO

Bruno Salerno Chaves*

Sergio Antonio da Fonseca Junior**
RESUMO
O Brasil, como detentor de um vasto e rico território, deve ter um exército a altura para salvaguardar
suas riquezas e dissuadir possíveis ameaças, principalmente as oriundas de países do continente sul-
americano. O objetivo do presente trabalho é ressaltar as capacidades de aeronaves já existentes por
nações vizinhas e a necessidade do Brasil  em possuir um sistema de defesa antiaérea de média
altura eficiente contra essas ameaças. Para atingir o objetivo proposto, o trabalho buscou explorar
fontes como revistas e artigos de internet,  bem como uma entrevista com a seção de doutrina da
Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, tudo coma finalidade de se chegar a conclusão de qual
material seria mais adequado às necessidades do exército brasileiro.  Dentre os três materiais em
análise, buscou-se analisar àqueles empregados por potências mundiais que já possuem experiência
significativa em combate e materiais reconhecidos como estado da arte, como o Pantsir S1, o Patriot
PAC-3 e o IRIS-T; o trabalho buscou avaliar os aspectos positivos e negativos de cada um deles, com
a finalidade de propor uma solução para a aquisição acertada do material de média altura, apontando
o IRIS-T como uma possível solução para o Exército Brasileiro, dado a possibilidade de transferência
de tecnologia. 

Palavras-chave:Defesa antiaérea. Média Altura. Aquisição. Estado da Arte.

ABSTRACT
Brazil, as holder of a vast and rich for the development of an army the height to safeguard its riches
and to dissuade possible threats, mainly as coming from countries of the South American continent.
The  objective  of  the  present  work  is  to  highlight  how  aircraft  capabilities  already  existent  by
neighboring nations and the need of Brazil in terms of an efficient medium-altitude air defense system
against  these  threats.  For  the  proposed  objective,  the  work  sought  to  explore  sources  such  as
magazines  and internet  articles,  as  well  as  an interview  with  a doctrine  section  of  the School  of
Artillery of Coast and Antiaircraft, all with the purpose of arriving at the conclusion of which material
would be more suitable To the Needs of the Brazilian army. Among the three materials under analysis,
we  should  analyze  those  employed  by  world  powers  that  already  have  significant  experience  in
combat and materials recognized as state of the art, such as Pantsir S1, Patriot PAC-3 and IRIS-T;
The work sought to evaluate the positive and negative values  of each of them, with the purpose of
proposing a solution for a successful acquisition of the medium height material, pointing the IRIS-T as
a solution for the Brazilian army, given a possibility of transference of technology.

Keywords:Antiaircraft. Medium altitude. Buyout. State of the art. 

** Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2007. 
** Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2004.



1 INTRODUÇÃO

Segundo Almeida  (2012),  Durante  a  1ª  Guerra  Mundial  (1914-1918),  pela

primeira  vez  na  história  da  humanidade,  o  avião  foi  utilizado  como  arma  pelo

homem, e desde então, vem crescendo de importância nos combates, sobretudo

nos modernos conflitos, tendo sido maciçamente empregado na 2ª Guerra Mundial

(1939-1945); são, quase sempre, responsáveis pelos primeiros embates, tornando a

guerra aérea, aquela que antecede qualquer invasão terrestre ou marítima.

O surgimento da terceira dimensão dos conflitos (combate aéreo) foi a mola

propulsora dos maiores desenvolvimentos tecnológicos voltados para o combate,

superando  largamente  outras  áreas  em  termos  de  inovações  tecnológicas.

(ALMEIDA, 2012) 

Existem  diversos  vetores  aéreos  empregados  nos  dias  atuais  e  com  as

finalidades  mais  diversas,  como por  exemplo,  aeronaves  remotamente pilotadas,

aviões de caça, bombardeiros e mísseis de cruzeiro, materiais, segundo Almeida

(2012)  completamente  diferentes  dos  primeiros  protótipos  de  aeronaves

empregadas  na  1ª  Guerra  Mundial,  que  naquela  época  possuíam  capacidades

limitadas de emprego de armamento e praticamente eram utilizadas para missões

de reconhecimento.

O  manual  EB70-MC  10.231(Emprego  da  Artilharia  Antiaérea)  resume  de

forma oportuna algumas novas ameaças que a Defesa Antiaérea pode enfrentar:

A DA Ae busca obter a capacidade de atuar no teatro de operações/área de
operações e no território nacional, proporcionando a proteção contra todos
os  tipos  de  ameaças  aéreas  modernas,  como  aeronaves  remotamente
pilotadas, foguetes, granadas, morteiros e mísseis (de cruzeiro e balístico
tático) (BRASIL, 2017)

Verificou-se,  portanto,  de  acordo  com o  que  foi  apresentado  por  Almeida

(2012) que juntamente com a modernização das aeronaves e a modernização dos

armamentos utilizados, aumentava cada vez mais o poder de destruição dos vetores

aéreos, criando a capacidade de destruir alvos estratégicos, surgindo a necessidade

de se contrapor a esta ameaça e abrindo espaço para a modernização dos sistemas

de defesa antiaérea de diversos países, que juntamente com aeronaves da Força

Aérea procuram realizar uma eficaz defesa aeroespacial.



Neste contexto, com as elevadas altitudes de emprego e pelo grande alcance

de seus  armamentos  é  de  extrema necessidade  que  a  defesa  antiaérea  engaje

aeronaves em altitudes e distâncias cada vez maiores; sendo grande parte dessas

vetores aéreos empregados na faixa de média altura, que conforme manual C 44-1

está compreendida entre 3.000m e 15.000 m de altura.

Atualmente temos o Projeto Estratégico do Exército de Defesa Antiaérea 

(PEE D AAe) como recente projeto de aquisição de novos materiais para a defesa 

Antiaérea, sendo destinado como:

[...]  à  atualização do sistema de Defesa Antiaérea existente,  já  bastante
defasado,  com vistas a atender às exigências da Estratégia Nacional  de
Defesa e às do Sistema de Defesa Aeroespacial  Brasileiro (SISDABRA),
particularmente  em  face  das  necessidades  de  defesa  das  estruturas
estratégicas  (infraestruturas  críticas)  e  das  obrigações  decorrentes  da
realização no Brasil de grandes eventos internacionais como a Copa das
Confederações, em 2013;  a Copa do Mundo de Futebol,  em 2014; e os
Jogos Olímpicos de 2016. (NOVAES, 2011, p. 30)

1.1 PROBLEMA

Diante dos aspectos supracitados, verifica-se a existência de uma lacuna em

termos de materiais de média altura pela Artilharia Antiaérea Brasileira,  porém o

Exército Brasileiro vem, desde a proximidade com a 2ª Guerra Mundial, buscando

adquirir  meios  de  artilharia  antiaéreos  modernos  e  eficientes,  com  a  aquisição,

naquela época, de 60 canhões de 88 mm da fábrica alemã Krupp, porém apenas 28

foram recebidos,  devido a requisição do governo alemão diante da iminência da

guerra.

Verifica-se uma lacuna em termos de material de defesa antiaérea de média

altura, posto que os Armamentos empregados pelos Grupos de Artilharia Antiaérea

(GAAAe) e Baterias Antiaéreas (Bia AAAe), possuem apenas armamentos capazes

de atuar na faixa de emprego de baixa altura, como o RBS-70, o míssil  Igla S e

canhões Antiaéreos de 35mm e 40mm; Principalmente para uma nação como o

Brasil, detentora de grandes recursos naturais e um dos maiores parques industriais

da América do Sul,  além de um grande potencial  energético com exploração de

jazidas de petróleo,  o  que pode despertar  grande interesse e  cobiça por países

vizinhos e outras nações.



Diante deste quadro surge então o seguinte questionamento:  é de grande

importância a aquisição de um sistema de defesa antiaéreo de Média Altura (Me

Alt)? Os materiais Me Alt empregados pelas superpotências como Rússia, Estados

Unidos e Alemanha, atenderiam as necessidades Brasileiras? Quais as ações ainda

precisam ser  tomadas  para  se  atingir  os  objetivos  do  PEE DAAe?  Estariam os

Requisitos  Operacionais  Básicos  realmente  de  acordo  com  as  nossas

necessidades?

1.2 OBJETIVOS

Com  a  finalidade  de  analisar  qual  material  de  medial  altura,  dentre  os

empregados pelas grandes potências como Estados Unidos, Rússia e Alemanha,

atenderia as necessidades do Brasil, este estudo pretende analisar as possibilidades

e limitações de cada material empregado por esses países, com ênfase no Sistema

de Armas, abordando qual o mais indicado para emprego pelo Exército Brasileiro.

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os

objetivos  específicos  abaixo  que  permitiram  uma  sequência  lógica  do  raciocínio

apresentado neste trabalho:

a) Apresentar as capacidades e limitações das possíveis ameaças dentro do

cenário sul americano.

b) Apresentar a opinião de especialistas em artilharia antiaérea, sobre o possível

material  a ser adquirido,  delimitando entre os materiais empregados por Estados

Unidos, Rússia e Alemanha e reconhecidos como Estado da Arte;

c) Analisar se os Requisitos Operacionais Básicos estão realmente de acordo

com as nossas necessidades ou se há possibilidades/necessidades de ajustes;

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Verifica-se a importância do presente estudo, uma vez que salienta e busca

evidenciar  a  importância  da  aquisição  de  um material  de artilharia  antiaérea  de

média altura nas Forças Armadas, para que seja possível a conquista dos objetivos

estratégicos almejados pelo PEE DAAe, além de permitir ao leitor, especialista ou

não, um panorama da atual situação da Artilharia Antiaérea no âmbito do Exército



Brasileiro, aumentando o cabedal de conhecimento acerca do assunto e podendo

servir de pressuposto teórico para outras estudos que abordem a mesma linha de

pesquisa.

Como contribuição o presente trabalho tem por finalidade ratificar aspectos do

ROB que poderiam ser frutos de discussão como a necessidade do material média

altura ser transportado por aeronaves C 130, já que a proposta de emprego seria na

proteção de estruturas estratégicas e, as maiorias dessas estruturas concentram-se

na região sudeste, como o parque industrial brasileiro por exemplo.

2 METODOLOGIA

Com a finalidade de colher subsídios que permitissem formular uma possível

solução  para  o  problema,  o  delineamento  desta  pesquisa  contemplou  leitura

analítica  e  o fichamento das fontes,  entrevistas com especialistas,  questionários,

argumentação e discussão de resultados.

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os

conceitos de  pesquisa  qualitativa,  pois as referências e experiênciasde militares

especializados  no  tema  foram  fundamentais  paraauxiliar  na  compreensão  das

necessidades  do  Exército  Brasileiro  especificamente  no  tocante  a  Artilharia

Antiaérea de média altura.

Quanto ao objetivo geral,  foi  empregada a modalidade  exploratória,  tendo

em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o

que exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas exploratórias e

seguida  de  questionário  remetido  para  a  Seção  de  Doutrina  da  EsACosAAe,

Estabelecimento de Ensino (EE) do Exército Brasileiro responsável pela formação

de Oficiais e Sargentos em defesa antiaérea, de costa e do litoral, permitindo um

amostra relevante sobre o assunto.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

O delineamento da presente pesquisa deu-se com a abordagem e definição

de termos e conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo

baseada  em  uma  revisão  de  literatura  no  período  de  2010  a  abr/2017.  Essa

delimitação baseou-se na necessidade de atualização do tema e verificação de uma



lacuna  existente  em  termos  de  material  de  AAAe  de  Me  Altu,  visto  que  as

tecnologias dos vetores aéreos e munições empregadas encontram-se em constante

evolução  e  a  grande  preocupação  com  o  tema  iniciou-se  no  início  de  2010,

juntamente com o pontapé inicial do Projeto Estratégico Defesa Antiaérea. 

O limite anterior foi balizado pelo marco inicial do Projeto Estratégico Defesa

Antiaérea, que por intermédio da Diretriz Especial nº 001, do Chefe do Estado-Maior

do Exército, aprovada pela Portaria nº 047-EME, de 27 de abril de 2010, a qual tinha

por objetivo regular a implementação da Diretriz do Comandante do Exército para

aquele ano. Dentre as diversas tarefas, a portaria previa a montagem de um Grupo

de Trabalho com as seguintes ações a realizar:

ratificar ou retificar a selecao inicial dos quatro macroprojetos - Necessidade
Emergencialde  Recompletamento  (Nivel  Minimo)  do  Equipamento,
Blindados Sobre Rodas, SISFRON e Artilharia Antiaerea - a serem lancados
ainda  no  primeiro  semestre  de  2010,  alinhados  com  as  Diretrizes  nº
014/2009 e 015/2009, de 09 Nov 09, do MD; (BRASIL, 2010)

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  artilharia  antiaérea,  média  altura,

tecnologia, e atualidades juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, na

base de dados RedeBIE, Pergamum, Lilacs, Scielo, em sítios eletrônicos de procura

na internet,  biblioteca de monografias da Escola  de Aperfeiçoamento de Oficiais

(EsAO), da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e da Escola

de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe),  sendo selecionados apenas os

artigos em português, inglês e espanhol. O sistema de busca foi complementado por

comerciais de empresas do ramo de defesa, bem como de manuais de campanha

referentes ao tema, do EB, em período de publicação diverso do utilizado no artigo.

Quanto ao tipo de operação militar,  a revisão de literatura procurou abordar

aspectos das operações de não-guerra, com enfoque majoritário nas participações

das  Forças  Armadas  nos  Grandes  Eventos  realizados  recentemente,  e  nas

operações de Guerra, com enfoque no cenário sul-americano.

a. Critério de inclusão:

-  Estudos  publicados  em  português,  espanhol  ou  inglês,  relacionados  à

consciência situacional, projeção de conflitos e programas de modernização militar;

-  Estudos,  matérias  jornalísticas  e  portifólio  de  empresas  que  retratam

inovações tecnológicas;



- Estudos qualitativos sobre as características do material AAAe de Me Altu a

ser adquirido.

b. Critério de exclusão:

 

-  Estudos  que abordam especificamente o  emprego de material  de média

altura que não seja de emprego dual;

-  Estudos  cujo  foco  central  seja  relacionado  estritamente  à  descrição

tecnológica e/ou aos materiais de AAAe de baixa altura.

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:

entrevista exploratória e questionário.

2.2.1Entrevistas

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências

relevantes,  foram  realizadas  entrevistas  exploratórias  com  os  seguintes

especialistas, em ordem cronológica de execução:

Nome Justificativa

RENATO ROCHA (DRUBSKY) DE CAMPOS
– Cap EB

Possuidor do Curso de Artilharia Antiaérea no
Brasil e nos Estados Unidos; 

Integrante da Seção de Doutrina da EsACosAAe

RONALDO (GOMES) MARIANO JÚNIOR –
Cap EB

Possuidor do Curso de Artilharia Antiaérea no
Brasil; 

Integrante da Seção de Doutrina da EsACosAAe
QUADRO 1–Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

O universo foi a partir do efetivo de oficiais que possuem o curso de Artilharia

de Costa e Antiaérea da EsACosAAe e integram a função de membro da Seção de

Doutrina da EsACosAAe. O estudo foi limitado particularmente aos oficiais, oriundos

da Academia Militar das Agulhas Negras e com curso de aperfeiçoamento devido à

sua formação mais completa e especialização no assunto.



A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita a

seção de Doutrina da EsaCosAAe posto que é na referida seção que se trata dos

assuntos mais atualizados em termos de doutrina de artilharia antiaérea, dentre eles

a atualização de novos manuais e, além de assessorar o Cmdo do Exército numa

possível aquisição de novos materiais de Artilharia antiaérea.

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos nos questionários e em consulta

aos  militares  especialistas,  a  população  a  ser  estudada foi  estimada nos  dados

obtidos  pela  seção  de  doutrina.  A  fim  de  atingir  uma  maior  confiabilidade  das

induções  realizadas,  buscou-se  atingir  não  a  uma  amostra  significativa,  mas

sobretudo, qualitativa. 

Apesar  dos  Oficiais  possuidores  do  Curso  de  Artilharia  Antiaérea  terem

condições de discorrer sobre o referido assunto, diante da especificidade do tema,

faz-se necessário que estejam em constante contato com a atualização da doutrina

vigente,  já que em grande parcela  das OM de AAAe os Oficiais possuidores do

Curso da EsACosAAe e aperfeiçoados encontram-se em função administrativa ou

muitas  vezes  com  pouco  tempo  para  o  contato  mais  aprofundado  com  temas

doutrinários; diante desta problemática, o presente estudo restringiu-se aos dados

coletados  por  militares  que  compõem  a  seção  de  doutrina  da  EsACosAAe

atualmente.

A amostra foi selecionada no Estabelecimento de Ensino responsável pela

formação de Oficiais e Sargentos especialistas em Artilharia de Costa e Antiaérea. A

sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta (pessoalmente)

para os 02 militares que atendiam os requisitos. Diante dessa sistemática buscou-se

evitar que fossem dadas opiniões de militares, ainda que possuidores do Curso de

Artilharia Antiaérea, que não estivesse em contato cerrado com temas doutrinários,

além de evitar respostas sem o devido embasamento à luz da doutrina militar. 

Em relação a amostra apresentada e a sua especialização, temos que numa

eventual  compra  do  material  de  média  altura,  a  EsACosAAe  seria  convidada  a

participar de estudos e emitir seu parecer a respeito da possível aquisição, fato que

se daria por intermédio de sua seção de doutrina. 



3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para que se possa iniciar qualquer abordagem a respeito de aquisição de

material de AAAe de Me Altu pelo Exército Brasileiro é necessário que se tenha uma

visão do cenário sul americano no que tange às possibilidades da ameaça aérea

neste TO (Teatro de Operações). 

Pode-se  definir  ameça aérea  como  todo  vetor  aeroespacial  cujo  emprego

esteja  dirigido  a  destruir  ou  neutralizar  objetivos  terrestres  e  outros  vetores

aeroespaciais. 

Soma-se às dificuldades orçamentárias enfrentadas por diversos países do

continente Sul Americano, o relativo clima de paz vivido pelos países vizinhos, o que

de  certa  forma,  faz  com  que  estes  países  tenham  pouca  expressividade  em

investimentos  em suas  Forças  Armadas  voltados  para  Defesa  Externa,  de  uma

maneira geral; o que se pode ratificar ao verificar a tabela da ONU que compara o

gasto voltado para defesa de acordo com o PIB.

PAÍS 1999 – 2000 2005-2006

Equador 2,9 3,7

Chile 3,7 3,5

Bolívia 1,6 2,2

Colômbia 3,2 3,3

Brasil 3,2 1,8

Venezuela 1,5 1,7

Argentina 1,8 1,1

Tabela 1: Investimento militar de países sul-americanos em porcentagem do PIB.



                        Fonte: The Military Balance, com dados da ONU.

Em  que  pese  o  relativo  aumento  em  investimentos  na  área  de  defesa

realizados  recentemente,  o  Brasil  ainda  necessita  avançar  em  algumas  áreas,

sobretudo no tocante a lacuna da Defesa Antiaérea de Me Altu. A tabela abaixo

fornece um resumo do Relatório anual do Stockholm International Peace Research

Institut (SIPRI)e compila dados recentes de países que mais investiram em defesa

no ano de 2014. 

ORDEM PAÍS
VALOR

(bilhões US$)

PERCENTUAL
DAS DESPESAS
MUNDIAIS EM

2014

1º EUA 610 34%

2º CHINA 216 12%

3º RÚSSIA 84,5 4,8%

4º ARÁBIA SAUDITA 80,8 4,5%

6º REINO UNIDO 60,5 3,4%

8º ALEMANHA 46,5 2,6%

11º BRASIL 31,7 1,8%

          Tabela 2: gastos militares em 2014.
          Fonte:Stockholm International Peace Reserch Institut (SIPRI).

O avanço do Brasil neste período deve-se principalmente à participação em

Grandes Eventos, como sede da copa do mundo 2014 e os Jogos Ollímpicos Rio

2016,  porém  há  previsão  de  significativas  reduções,  grande  parte  devido  as



restrições orçamentárias vivenciadas atualmente.

Apesar das limitações tecnológicas dos países Sul Americanos, alguns destes

países já dispõem de aeronaves capazes de serem empregadas na faixa de Me Altu

aumentando o poder de dissuasão desses países já que não dispomos de meios

AAe  que  façam  frente  a  essas  ameaças,  sendo  atualmente  a  Força  Aérea  a

responsável por fazer frente a essas ameaças através de missões com caças de

interceptação. 

3.1 PRINCIPAIS AMEAÇAS AÉREAS SUL AMERICANAS

A  aeronaves  que  representam  ameaça  ao  Brasil  serão  analisadas

sucintamente, com uma breve abordagem de suas características, principalmente

por se tratar de materiais que por se tratarem de assuntos quase sempre sigilosos,

não  contam com vasta  e  ou  confiável  fonte  de  dados.  As  principais  delas  são

aeronaves  de  bombardeio  que  “são  Anv  de  grande  porte,  capazes  de  carregar

grande  quantidade  de  bombas  e  mísseis,  possuindo  grande  raio  de  ação  sem

REVO”,caças de interceptação que “são Anv pequenas de um ou dois assentos, a

jato e otimizadas para combate aéreo, ou seja “caçar" outras Anv”, aeronaves de

transporte que “são as aeronaves responsáveis por todas as missões de transporte

de cargas em geral e tropas e reabastecimento em vôo” (BRASIL, 2001).

3.1.1 Sukhoi -30 

A Venezuela atualmente dispõe deste tipo de aeronave que possui múltiplas

funções,  porém  com  a  missão  principal  de  ser  um  caça-bombardeiro  de  longo

alcance. Conforme Antonello (2008), sua capacidade de transporte e autonomia são

superiores a da grande maioria dos aviões do mesmo tipo existente no mundo. O

Su-30  pode  percorrer  a  distância  máxima  de  3000  km  com  os  tanques  de

combustível  plenos,  sem  nenhum  armamento.  Essa  autonomia  vai  reduzindo

gradualmente à medida que a Anv é configurada com diversos tipos de armamento.

Com reabastecimento aéreo pode chegar aos aproximadamente 5000 km e seu teto

de emprego pode atingir aproximadamente os 17.300 m de altitude. Sua capacidade

máxima de transporte de carga é de 8 toneladas e pode atingir a velocidade de até

2100 Km/h.



3.1.2 F-16 Fighting Falcon

A Força Aérea do Chile adquiriu 10 aeronaves F-16 no ano de 2002, elevando

seu  poder  de  dissuasão,  tendo  em  vista  ser  uma  das  melhores  aeronaves  de

combate da atualidade para o combate aéreo. Pode ser configurado com uma série

de armamentos como mísseis Ar-terra, mísseis anti-navio e bombas guiadas à laser.

Armas  estas  que  podem  ser  empregadas  à  média  altura.  Possui,  ainda  uma

autonomia de aproximadamente 4200 km e atingindo um teto máximo de emprego

na faixa dos 15.000 m, segundo Antonello (2008).

De  acordo  ainda  com  Antonello  (2008),  apesar  de  pequena,  a  aquisição

permitiu a Força Aérea Chilena,  acesso à logística  e treinamentos junto à Força

Aérea Americana.

3.1.3 Mirage 2000

O Mirage-2000 é uma aeronave de interceptação de Fabricação Francesa,

destinada a função de superioridade aérea. A versão Mirage 2000 C é utilizada pela

Força Aérea Peruana, que possui em operação dez aeronaves. Conforme Antonello

(2008) a Argentina possui a versão anterior, ou seja, o Mirage IIIE que é equipado

com mísseis R550 de curto alcance.Possui velocidade máxima de 2340 Km/h, de

cruzeiro de 1110 Km/h, sua autonomia carregado é de 1475 Km e sua autonomia

máxima  é  de  2600  Km,  podendo  ter  sua  autonomia  aumentada,  pois  possui

capacidade de reabastecimento em vôo. Esta aeronave apresenta teto máximo de

vôo de aproximadamente 17.000 m e possui capacidade de carregar 5900 Kg de

armamentos em até nove suportes para armas, podendo ainda realizar ataques à

média altura com os mesmos. Nota-se que esta aeronave apresenta a possibilidade

de  realizar  o  reabastecimento  em  vôo.  Conforme  informado  pela  Força  Aérea

Brasileira (FAB), o Brasil, atualmente não opera mais esta aeronave, que já esteve

em serviço pela Força Aérea Brasileira desde sua aquisição em 2006 até seu último

vôo em 2013. (BRASIL, 2013)

3.1.4 Kfir C-10



O Kfir  C-10 é  uma versão israelense do caça bombardeiro  Mirage,  sendo

mais  sofisticada.  De  acordo  com  Antonello  (2008)  a  Colômbia  realizou  a

modernização  de  sua  frota  de  onze  caças  Kfir  C-7  para  o  modelo  C-10.Esta

aeronave possui velocidade máxima de 2340 Km/h, de cruzeiro de 1110 Km/h, sua

autonomia  carregado  é  de  1475  km,  sua  autonomia  máxima  é  de  2600  Km e

apresenta possibilidade de reabastecimento em vôo. Pode atingirum teto máximo de

aproximadamente 17.000 m.

A aeronave tem capacidade de carregar até 6085 Kg de armamentos, que

podem ser utilizados contra alvos de superfície. Além disso, possui dois canhões de

30 mm e tecnologia para transportar os sistemas de navegação e designador de

alvos para lançamento de bombas guiadas a laser que podem ser empregadas à

média altura. (Antonello, 2008)

3.1.5 Mig – 29

Esta aeronave faz parte da Força Aérea do Peru, a sua vocação principal é a

destruição de alvos aéreos situados até 200 Km de distância, em todas as direções

e  sob  qualquer  condição  atmosférica.  Além  disso,  o  MiG  29  também  tem  a

capacidade de atacar alvos na superfície, tanto estáticos como em movimento, com

munições guiadas, que possuem alto grau de precisão.

Segundo  Antonello  (2008)  o  Mig  29  possui  a  capacidade  de  empregar

bombas guiadas, além de mísseis ar-superfície. Pode carregar até 04 toneladas de

armamentos e atuar na faixa de emprego a média altura com teto máximo de 18.000

metros.  Possui  um alcance máximo de 2.100 Km e se configurado pode chegar

aproximadamente aos 1.400 Km. 

3.2 MATERIAIS DE ARTILHARIA ANTIAÉREA MÉDIA ALTURA PARA POSSÍVEL

AQUISIÇÃO BRASILEIRA

3.2.1 Pantsir S1

Recentemente, o Brasil, motivado pela realização de diversos eventos como

Copa do mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016 iniciou diversas trataivas

com o governo russo com a finalidade de adquirir  este material de média altura,



porém as negociações não prosperaram, por motivos político-financeiros.

A presidenta da República, Dilma Roussef, autorizou o Ministério da Defsa,
a  iniciar  conversas  para  efetivar  a  compra  de cinco  sistemas  de  defesa
antiaéreos da Rússia (...) no início da tarde, no Palácio do Itamaraty, o chefe
do  Estado-Maior  Conjunto  das  Forças  Armadas  (EMCFA),  general  José
Carlos  de Nardi,  e  o diretor  do Serviço  Federal  de Cooperação  Técnico
Mlitar, Alexander Fomin, assinaram a declaração de Defesa Antiaérea (...),
três deles são de alta tecnologia e possui capacidade de médio alcance.
(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013) 

Conforme artigo do Cel César (2014), o Pantsir  S1 é um sistema modular

autopropulsado  que  emprega  canhões  e  mísseis  sobre  um  mesmo  chassi,

possuindo 02 canhões duplos de 30 mm e 12 lançadores de mísseis, radar de busca

e detecção e radar de acompanhamento de tiro capaz de acompanhar até 20 alvos e

podendo  guiar  até  04  mísseis.  O  material  opera  dia  e  noite  e  em  quaisquer

condições  climáticas;  possuindo  ainda  um  eficiente  sistema  de  CME  (contra-

medidas eletrônicas).

Uma Bateria AAAe Pantsir S1 conta com 06 viaturas de combate sobre rodas

e possui ainda um viatura de comando e controle aos moldes das nossas Baterias

Astros.

Os mísseis possuem um sistema de guiamento comandado e atuam na faixa

da média altura. Já os canhões são destinados à defesa aproximada no nível baixa

altura.  Os mísseis  chegam a atingir  20 000m em alcance e  15.000m em altura,

podendo sua espoleta ser acionada por impacto ou proximidade. “Os mísseis são

dispostos em seis de cada lado da torre. O míssil é muito ágil e a probabilidade de

acerto é de 70 a 95% de acerto.” (DEFESANET, 2014)

De  acordo  com  o  Exemplar  Nr  86  da  Revista  da  Força  Aérea  (2014),

especulou-se que o valor desse sistema poderia chegar aos US$ 1 Bilhão, cifra que

poderia variar de acordo com o que fosse contratado pelo Brasil, como transferência

de tecnologia, cursos de operadores etc..

De Acordo com o Cel César, no tocante aos Requisitos Operacionais, trata-se

de  um sistema  de  grande  dimensão  e  que  não  poderia  ser  transportado  pelos

nossos C -130 ou KC-390. Exigindo um transporte por aeronaves de maior porte

como a Anv russa Antonov An -124/Ruslan, por exemplo. Quanto a transferência de

tecnologia  e  compatibilidade  de  radares,  nada  ficou  definido  nas  negociações,

haveria, portanto necessidade de novas tratativas e que obviamente agregaria mais



valor, tornando-se mais dispendioso em termos financeiros. 

3.2.2 Patriot PAC 3

Conforme  tradução  obtida  no  endereço  eletrônico  www.army-

technology.com/projects/patriot,  oSistema Patriot  PAC 3 é  um sistema de defesa

antiaérea que atua contra  mísseis  balísticos e de cruzeiro  além de aeronaves a

grande  altitudes.  Desenvolvido  pelas  empresas  Lockheed  Martin  e  Raytheon,  o

sistema Patriot está em uso em diversos países além dos Estados Unidos, como

Alemanha,  Japão,  Egito,  Israel,  Grécia  e  Arábia  Saudita.  O Sistema de  mísseis

Patriot tiveram seu batismo de fogo no exército norte americano a partir de 2003,

com a operação “Iraq Freedom”.

Segundo  dados  do  site  wikepidia  a  atualização  PAC-3  é  uma  atualização

significativa  para  quase  todos  os  aspectos  do  sistema  e  ocorreu  em  três  etapas

implantadas  em  1995,  1996  e  2000,  e  as  unidades  foram  designadas  como

Configuração 1, 2 ou 3, ou respectivamente PAC1, PAC-2 e PAC-3.

Este sistema carateriza-se por ser eficaz contra mísseis balísticos. O Patriot

desempenha a função de “defesa aérea na fronteira entre a baixa e alta altitude

devido ao ser poder de fogo, alcancee altitude. Devido a estas características este

sistema foi exportado, estando, dos EUA, ativo em mais 13 países.

Dados a respeito do míssil PAC 3 são de difícil acesso, principalmente por se

tratar de um material de defesa no nível estratégico. Segundo site wikepediao PAC 3

pode atingir 35 Km de altitude contra mísseis balísticos. Trata-se, na verdade de

uma atualização do sistema de mísseis PAC – 2, com um sistema de guiamento

atualizado pela Raytheon.

O sistema de orientação dos mísseis permite a destruição do alvo através da

energia cinética liberada, atingindo o alvo de frente e pondo ser carregados até 16

mísseis  na  sua  plataforma  de  lançamento.  O  sistema  de  radar  realiza  busca,

detecção de alvos e  acompanhamento  e  possui  um sistema de identificação  de

alvos, possuindo um alcance radar de 100 km, capacidade de rastrear até 100 alvos

e fornecer dados para guiamento de até 9 mísseis.

Segundo a revista Reuters (2014) o governo do Catar, Arábia Saudita, Coréia

do Sul e o próprio exército americano se manifestaram para aquisição de um novo



pacote  de  mísseis  Patriot  PAC-3,  em  um  contrato  a  ser  executado  até  2019,

comprovando a confiabilidade no material e o seu emprego por países recentemente

envolvidos  em conflitos.  De  acordo  ainda  com a  revista  Reuters  “o  Pentágono

anunciou  a  possível  venda  de  até  US  $  1,75  bilhão  em  mísseis  PAC-3  e

equipamentos associados à Arábia Saudita em outubro passado, seguido de outro

acordo avaliado em até US $ 5,4 bilhões.” (REVISTA REUTERS, 2015)

Trata-se de um sistema de altíssimo valor e de grandes capacidades, porém

com um custo elevadíssimo, indo de encontro com o restrito orçamento de defesa

brasileiro, além de ser um material de defesa antiaérea contra mísseis balísticos e

de cruzeiro, ameaças ainda inexistentes entre os países sul americanos.

3.2.3 IRIS-T SL

O IRIS- T SL é um sistema fabricado pela Diehl, um consórcio formado entre

Alemanha,  que  detém  maior  parte  do  investimento,  Itália,  Suécia  e  Noruega.

Segundo Almeida (2012), o míssil IRIS- T SL atinge um teto de emprego de 25 000

m e  um alcance  de  até  40  km e  possui  grande  capacidade  de  contramedidas

eletrônicas. Realiza defesa em 360º, além de operar em qualquer condição climática

diuturnamente (24/7). 

O IRIS – T SL realiza a defesa na faixa da média altura e baixa altura com o

mesmo míssil, o que facilita a logística deste material, podendo engajar uma ampla

variedade  de  ameaças  aéreas,  tais  como  mísseis  de  cruzeiro,  aeronaves,

helicópteros e drones. 

Conforme Almeida (2012) o míssil  é guiado através de uma tecnologia de

sistema de navegação via GPS e um sistema de navegação autônoma. Um detector

de Infravermelho passivo de alta precisão é utilizado para fornecer a orientação do

míssil, aumentado a resistência de interferências de guerra eletrônica. Seu lançador

vertical pode lançar até 6 mísseis da mesma plataforma.

É um material com menores dimensões, podendo ser transportado por C-130,

atendendo o requisito operacional buscado pelo Exército Brasileiro para a compra do

material.Conforme informações no endereço eletrônico da DIEHL, outro facilitador

para a logística é a possibilidade de manter o míssil armazenado dentro do próprio

contêiner  da  lançadora,  ou  seja,  o  mesmo contêiner  é  usado  para  transporte  e



lançamento,  facilitando  inclusiva  a  mobilidade  estratégica,  já  que  poderiam  ser

armazenados  nas  próprias  OM  detentoras  do  material,  sem  necessidades  de

empaiolamento.

No tocante a transferência de tecnologia, cabe ressaltar que nem sempre as

empresas estão dispostas a fornecer este tipo de serviço, porém de uma maneira

geral, o Brasil possui um bom relacionamento diplomático com Alemanha, Itália e

Suécia, o que poderia facilitar futuras negociações, além de já ter ocorrido interesse

da empresa em vender o material para o Brasil.

3.4. RESULTADO DA ENTREVISTA E QUESTIONÁRIO

No  tocante  ao  questionário  respondido  pela  Seção  de  Doutrina  da

EsACosAAe, foi respondido que a escola não pode se manifestar oficialmente, pois

participariam dos processos licitatórios para uma possível aquisição deste material,

portanto todos os materiais apresentados no questionário, foram selecionados como

uma solução para a lacuna existente no material de Art AAe Me Altu. 

Em entrevista realizada com os militares da Seção de Doutrina/ EsACosAAe,

os militares se inclinaram e mostraram maior tendência a optarem pelo IRIS-T, de

origem  alemã,  dentre  os  fatores  mais  importantes  está  a  possibilidade  de

transferência de tecnologia e a possibilidade de integrá-lo aos nossos sensores e

radares da FAB, segundo Cap Drubsky e Cap Gomes, da Sec Dout/EsACosAAe. 

4 CONCLUSÃO

Buscou-se com o presente trabalho ressaltar a importância da aquisição de

um sistema de defesa antiaérea de média altura para o Brasil, sobretudo diante de

capacidades já existentes em países vizinhos como aeronaves de ataque na faixa

da média altura além de apresentar como solução prática alguns aspectos julgados

importantes para confecção de um ROB do Material de Artilharia Antiaérea Média

Altura

Com relação  aos  requisitos  operacionais  abordados no  presente  trabalho,

verificou-se que a mobilidade por emprego de aeronaves de transporte é de suma

importância, pois dessa forma são projetados os materiais de emprego estratégicos

dos países possuidores destas tecnologias, neste mesmo sentido manifestou-se a

Seção de Doutrina da EsACosAAe, ratificando portanto esse importante aspecto do



ROB.

Com relação a interface com os sensores e outros meios de comunicação da

FAB,  verificou-se  também  que  é  fundamental  para  minimizar  o  efeito  colateral

durante as operações, deste mesmo modo posicionou-se a Seção de Doutrina da

EsACosAAe.

Com  relação  ao  sistema  de  Armas,  existem  diversos  aspectos  a  serem

observados,  sendo  complexa  a  decisão  do  material  que  melhor  atenderia  as

demandas do Exército Brasileiro. 

A  Seção  de  Doutrina  da  EsACosAAe  se  manifestou  positivamente  com

relação aos três materiais abordados no presente estudo, ressaltando portanto que

qualquer que seja a aquisição, haverão prós e contras.

O sistema Patriot PAC – 3 detém tecnologia de ponta e é empregado pelos

EUA  além  de  experimentados  exércitos  como  Israel,  por  exemplo;porém  de

elevadíssimo  custo.  Obviamente  que  esses  valores  dependem  sempre  da

configuração do material e pacotes de treinamento e manutenção.

O Pansir  S1 possui grande mobilidade e pode ser configurada com chassi

sobre  rodas  ou  lagartas,  perfeitamente  adequado  ao  Brasil,  país  de  grandes

dimensões, à exemplo da Rússia; Soma-se a isso o fato de já empregarmos um

sistema russo para nossa AAAe de baixa altura (Igla-s 9k338), o que poderia facilitar

as tratativas com os russos para transferência de tecnologia. As negociações com a

Rússia  costumam  ser  mais  trabalhosas,  sendo  o  país  reticente  neste  tipo  de

procedimento.

O IRIS-T SL parece ser uma boa solução com relação ao custo benefício

entre  os  03  materiais  apontados  neste  estudo.  Possui  mobilidade,  podendo  ser

transportável  por  C-130  Hércules  e  podendo  se  integrar  a  outros  sistemas  de

comunicações e sensores.

Em que pese a possibilidade de se afirmar que a hipótese de emprego no

cenário sul  americano não contempla ameaças como mísseis balísticos,  material

empregado por poucas potências do Globo, alguns países como Chile e Venezuela

por exemplo possuem aeronaves capazes de atuar na faixa de emprego da média

altura,  sendo oportuno para o  Brasil  a  aquisição de uma Artilharia  Antiaérea de

média altura, com a finalidade de se manter na vanguarda como potência regional



através da dissuasão, nesta perspectiva o trabalho buscou contribuir para promover

uma pesquisa a respeito de um tema atual e de suma importância para a evolução

do poderio bélico estratégico de nossas Forças Armadas.

Diante deste cenário, cabe ao Brasil, como nação decidir os rumos de seu

Exército.  Qualquer  que seja  o  sistema adquirido,  certamente  já  será  um grande

avanço  estratégico  para  o  país  e,  sobretudo  um  maior  poder  de  dissuasão,

mantendo-se na vanguarda e líder natural do cenário sul americano.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Thiago Ribeiro de. A necessidade brasileira de uma defesa antiaérea
de média altura perante as ameaças sulamericanas. Trabalho de conclusão de
Curso – EsACosAAe, Rio de Janeiro, 2012.

ANTONELLO, Fernando Laureano.  Um sistema de mísseis antiaéreos de média
altura  capaz  de  se  opor  às  ameaças  aérea  da  América  do  Sul.Trabalho  de
conclusão de Curso – EsACosAAe, Rio de Janeiro, 2008.

BRASIL. Exercito. Estado Maior do Exército. EB 70 – MC - 10.231: Emprego da 
Artilharia Antiaérea. Brasília, DF, 2017.



______. Exército. Ministério da Defesa.  Portaria nº 2.555 -MD, de 04 de setembro 
de 2013, Autorização de abertura de processos de negociação com vistas à 
aquisição.Boletim doExército, Brasília, DF, nº 37, p. 10, 13setembro 2013.

______. Exército. Estado-Maior do Exército. Portaria nº 047-EME, de 21 de abril de
2010, Diretriz Especial nº 01, do Chefe do Estado-Maior do Exército. Boletim do
Exército, Brasília, DF, nº 18, p. 12, 7 maio 2010.

CALDAS, Júlio César Spíndola. Conhecendo o sistema Pantsis S1/SA-22. Revista
da Força Aérea Nr 86. pag 58-65. Ed. Action. 2014.

CASTILHO. Carlos Alberto Campos. O Projeto Estratégico Defesa Antiaérea e o
seu alinhamento com a Estratégia Nacional de Defesa.  Trabalho de Conclusão
de Curso – ECEME, Rio de Janeiro, 2015.

FAB realiza cerimônia de desativação dos caças Mirage 2000.  20 Dez 2013.
Disponível  em  <http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/17473>  Acesso  em  10  maio
2017.

IRIS-T  Guided  Missile  Family  IRIS-T  SL.  Disponível  em:  <
http://www.diehl.com/en/diehl-defence/products/guided-missiles/iris-t-guided-missile-
family/iris-t-sl.htm> Acesso em 10 maio 2017.

MIM-104 PATRIOT. Wikipedia, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation,
2015. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot >. Acesso em:
12 maio 2017.

NOVAES, Robson Lapoente. O Macroprojeto Defesa Antiaérea. Informativo
Antiaéreo, Rio de Janeiro, nº 07/2011, p. 30, 2011.

RUIC.  Gabriela.  Os  15  países  com  maiores  gastos  militares.  29  Abr  2015.
Disponível  em  http://exame.abril.com.br/mundo/os-15-paises-com-os-maiores-
gastos-militares-2/> Acesso em 08 maio 2017.

Patriot  Missile  Long-Range  Air-Defense  System,  United  States  of  América.
Disponível  em  <http://www.army-technology.com/projects/patriot/>  Acesso  em  08
maio 2017.

SHALAL,  Andrea.  Lockheed wins US$ 1.09 billion contract  for  Patriot  PAC-3
missiles.  Washington,  14  Dez  2015.  Disponível



em<http://www.reuters.com/article/us-lockheed-missiles-
idUSKBN0TX2MN20151214>. Acesso em 10 maio 2017.

PROPOSTA DE UM REQUISITO OPERACIONAL BÁSICO PARA O  MATERIAL

DE MÉDIA ALTURA

REQUISITO OPERACIONAL BÁSICO

Os requisitos operacionais básicos são condicionantes para que o material cumpra
sua função e podem ser divididos por pesos de acordo com sua relevância: 

1) Peso 10 - Necessário

2) Peso 8 - Importante

3) Peso 5 – complementares



Segue-se portanto uma proposta de ROB para o material de média altura,
visando uma futura aquisição desta capacidade:

REQUISITOS FINALIDADE PESO
Sistema IFF Identificar aeronave amiga ou inimiga

10

Velocidade
02 Mach ou ser superior a das

aeronaves.

Tempo de Reação
Entre 10 a 20 segundos de forma a
empregar o mais rápido possível o

sistema de armas.

Simulador
Essencial para o treinamento e
adestramento dos Operadores

Comunicações
Permitir as Comunicações entre o

Exército e a FAB.
Operação Noturna e a
Variadas Condições

Meteorológicas

Contra aeronaves com capacidade de
operar na parte da noite.

Manutenção
Simplificada de forma que, a reposição
de peças e a manutenção preventiva
possam ser realizadas pelo BMSAAe

Condições Climáticas
Atuar em quaisquer condições de

Climáticas.
Capacidade do Sistema

de Mísseis
Atuar contra aeronaves de asa fixa ou

rotativa.

Trajetória

Deve ter a possibilidade de ser
interrompida ou modificada para ser

evitar o fratricídio e danos colaterais e
a possibilidade de autodestruição

- - PESO

Mobilidade

Preferencialmente sobre rodas com
possibilidade de adaptação chassi

sobre lagartas e possibilidade de ser
transportado em C-130 Hércules ou

KC 390.

8

Alcance Deve estar entre 8 a 15 km.
Medidas de Proteção

Eletrônica
Deve possuir Chaffs e Flare bem como
outras medidas de proteção eletrônica 

Espoleta
possibilidade de proximidade ou de
impacto além de auto-fragmentação

caso não colida com o alvo

Sistema de Direção /
Sistema de Guiamento

Sistema teleguiado permitindo o
controle da trajetória através de

radares

Carga Explosiva
Suficiente para impedir que a aeronave

inimiga logre êxito
- - PESO

Requisitos Finalidade
Unidade de Emprego Bateria de mísseis a 06 U tir, com a

finalidade de cumprir missões de forma
autônoma.

5



Curso de Operadores e
manutenção

Deve ser realizado curso de operação
e manutenção do material no idioma

português

Manuais Técnicos
Já traduzidos para o português, com

acervo em mídias eletrônicas.




