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O Planejamento da Defesa Antiaérea da Artilharia de Mísseis e Foguetes: 
A Defesa Antiaérea do Grupo de Mísseis e Foguetes 
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RESUMO 

 O sistema ASTROS possui elevada importância no contexto atual das operações de 
combate, apresentando uma capacidade muito elevada de saturação. Com isso, acaba sendo um 
armamento muito visado pelo inimigo, principalmente as Ameaças Aéreas da atualidade. Deve-se 
assim realizar um planejamento a fim de proteger este nobre material destes perigos estabelecendo 
a adequada proteção aérea. Uma defesa antiaérea com meios adequados para a proteção do 
Grupo de Mísseis e Foguetes é um importante aspecto bem como o estudo sobre a necessidade da 
criação de uma Organização de Artilharia Antiaérea visando a melhor forma de se defender o 
espaço aéreo sobrejacente ao local de atuação da Artilharia de Mísseis e Foguetes do Exército 
Brasileiro é sem dúvida outro importante aspecto a ser estudado. Assim, verificou-se que o mais 
importante seria estabelecer nos manuais de Defesa Antiaérea que o sistema de Mísseis e 
Foguetes é decisivo no combate, um alvo sensível e estratégico, devendo, sempre que possível 
receber uma adequada proteção Antiaérea. Observou-se também que para um alvo sensível como 
o sistema ASTROS, uma defesa Antiaérea de média altura seria mais adequada, mas pelo fato do 
Sistema Antiaéreo Brasileiro não possuir, o sistema de mísseis é mais adequado por apresentar 
maiores possibilidades. 
 
Palavras-chave: Exército Brasileiro. EsAO. ASTROS.  

 

RESUMEN 
  
 El sistema ASTROS tiene alta importancia en el contexto contemporáneo de las 
operaciones de combate, presentando alta capacidad de saturación. Con eso, acaba siendo un 
armamento muy buscado por los enemigos, principalmente cuando se trata de Amenazas Aéreas de 
la actualidad. También es importante realizar un planeamiento para proteger este material de los 
peligros existentes, estableciendo una protección aérea adecuada. Una defensa antiaérea con 
medidas adecuadas para la protección del Grupo de Misiles y Cohetes es un aspecto importante, 
así como un estudio sobre la necesidad de crear una Organización de Artillería Antiaérea con el 
objetivo de defender o respectivo espacio aéreo donde se posiciona la Artillería de Misiles y 
Cohetes del Ejército Brasileño és sin duda otro importante aspecto a ser estudiado. Así, se entiende 
que el más important seria establecer en los manuais de Defensa Antiaérea que el Sistema de 
Misiles e Cohetes és fundamental en el combat, un alvo sencillo e estratégico y que debe siempre 
que posible tener una adecuada protección Antiaérea. Se entiende también que por ser un alvo 
sencillo, el sistema ASTROS debe ser defendido por una Defensa Antiaérea de média altura, pero 
como el Sistema Antiaéreo Brasileño no posui, el sistema de misiles es el más adecuado pues 
presenta más posibilidades.  
 
Palabras-llave: Ejército Brasileño. EsAO. ASTROS 
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1 INTRODUÇÃO 

Conforme define o Manual C44-1, a Defesa Antiaérea consiste em ações de 

Defesa Aeroespacial executadas que impeçam, anulem ou reduzam a ação de 

ameaças aéreas. Defesa Aeroespacial é definida como conjunto de ações que 

visem anular ou reduzir a eficiência do ataque de vetores aéreos inimigos, sendo 

que esta se subdivide em defesa aérea e defesa antiaérea. 

Dessa forma, podem-se considerar como principais objetivos da Defesa 

Aeroespacial Brasileira (e por consequência da Defesa Antiaérea): a soberania do 

espaço aéreo brasileiro e a integridade do patrimônio nacional. A soberania do 

espaço aéreo brasileiro, conforme o manual C 44-1 implica em exercer os 

seguintes direitos: 

“a. autorizar ou negar o sobrevôo do território nacional, segundo os 

interesses do País ou a presunção de prejuízos à segurança nacional; 

b. vigiar, fiscalizar e controlar toda penetração no espaço aéreo brasileiro e 

os sobrevôos do território nacional; 

c. interditar, parcial ou totalmente, o espaço aéreo brasileiro; 

d. coagir  os  infratores,  a  fim  de  sujeitá-los  à  aplicação de sanções 

legais;  

e. neutralizar ou destruir vetores aeroespaciais que constituam ameaça à 

segurança nacional.” 

Já a integridade do patrimônio nacional é entendida como as ações que 

busquem assegurar proteção a pontos vitais, assim compreendidos aqueles que 

têm grande importância para sobrevivência e desenvolvimento nacionais. 

O Grupo de Mísseis e Foguetes (GMF) é composto por Baterias de Mísseis 

e Foguetes e tem como principais características, o elevado alcance do seu 

armamento (mais de 80 km), conforme Manual C6-16, e um grande poder de 

destruição (podendo causar danos a áreas com até 16 Km2). 

O GMF tem, normalmente, a missão de complementar o apoio de fogo 

prestado pela artilharia de tubo, executando fogos de aprofundamento do combate 

(a grandes distâncias), bem como realizar os fogos em apoio às operações 

conjuntas (aquelas em que se tem a atuação de mais de uma Força Armada). 

Geralmente em um contexto de Guerra os meios antiaéreos são 

insuficientes para prover a defesa a todas as necessidades de defesa elencadas. 

Assim devem ser estabelecidas prioridades de defesa antiaérea. A Artilharia de 



Campanha pelo apoio que presta as Armas Bases é geralmente elencada como 

uma das prioridades (podendo variar conforme Decisão do Comandante da 

Manobra, responsável por estabelecer a distribuição dos meios antiaéreos sob seu 

comando). A Artilharia de Foguetes, como meio mais nobre da Artilharia, conforme 

Nota de Coordenação Doutrinária 003/2015, integrará em princípio o Comando da 

Artilharia da Força Terrestre Componente (CAFTC), a qual será empregada 

normalmente contra alvos estratégicos ou complementado a Artilharia de Tubo. 

Assim será sempre um Alvo Altamente Compensador para as Forças Inimigas, o 

que reforça a ideia de que esteja sempre como uma das prioridades de Defesa 

Antiaérea, ou até mesmo, conforme seu emprego não seria ilógico vislumbrar a 

existência de uma Artilharia Antiaérea Orgânica de um Grupo de Mísseis e 

Foguetes. 

Neste sentido, este estudo tem a seguinte questão de pesquisa: Há 

necessidade de uma Defesa Antiaérea Orgânica do Grupo de Mísseis e Foguetes? 

Qual armamento Antiaéreo do Exército Brasileiro é mais adequado para prover a 

Defesa Antiaérea do Grupo de Mísseis e Foguetes? 

 

1.1 PROBLEMA 

Atualmente, observa-se, que o emprego do meio de apoio de fogo de 

Mísseis e Foguetes deve ser judicioso, tendo em vista tratar-se de um material 

nobre e um alvo altamente compensador para as forças inimigas, pois possui 

elevado poder de dissuasão. 

Por ser um nobre armamento e um alvo de grande prioridade para as Forças 

Inimigas, faz-se necessário executar a proteção antiaérea desse meio, já que por 

atuar a grandes distâncias, o inimigo aéreo é o principal fator a ser considerado 

quando nos referimos a proteção antiaérea. 

 Assim, a doutrina da Artilharia de Mísseis e Foguetes aborda maneiras pela 

qual o Grupo/Bateria/Unidade de tiro posiciona-se no terreno a fim de estar sempre 

em condições de cumprir eventuais missões de tiro. 

As peculiaridades dessa doutrina nos leva a problemática: como se dá a 

execução da Defesa Antiaérea do Sistema ASTROS, no que se refere a correta 

dosagem de meios antiaéreos pra sua proteção, material mais adequado, maneira 

como deve ser executada a Defesa Antiaérea na posição de espera do 

Grupo/Bateria/Unidade de tiro e na Posição a ser ocupada para realização da 

Missão de tiro? 

 



1.2 OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

- Identificar como deve ser estabelecida a Defesa Antiaérea de um Grupo de 

Mísseis e Foguetes, bem como o material antiaéreo mais adequado para esta 

missão.  

 

Objetivos Específicos 

- Descrever os princípios, fundamentos e principais fatores para realização da 

Defesa Antiaérea; 

- Conhecer as características da forma de emprego em combate do Grupo de 

Mísseis e Foguetes e suas Baterias; 

- Descrever as peculiaridades para se realizar a Defesa Antiaérea de um 

Grupo de Mísseis e Foguetes; 

- Descrever os principais armamentos antiaéreos de dotação do Exército 

Brasileiro. 

- Descrever a partir das peculiaridades observadas na Defesa Antiaérea do 

Grupo de Mísseis e Foguetes, o armamento antiaéreo de maior adequabilidade. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

- Observa-se que a tecnologia aumenta a cada dia as possibilidades de uma 

Força Armada em um Combate. O Surgimento do Avião, bem como sua inserção 

nos campos de Batalha trouxe um novo contexto, exigindo cada vez mais um maior 

planejamento na defesa antiaérea de um ponto; 

- O Grupo de mísseis e Foguetes, pelo seu elevado poder de dissuasão, 

estará sempre elencado como alvo prioritário para as ameaças aéreas, exigindo 

uma Artilharia Antiaérea eficaz e eficiente; 

- O armamento antiaéreo, conforme suas características, nem sempre poderá 

prover de forma eficiente e eficaz todas as necessidades de defesa, requerendo 

um estudo sobre a correta dotação dos meios antiaéreos no Exército Brasileiro;  

 

 

 

 

 

 

 



2  METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado por meio dos procedimentos metodológicos, 

descritos a seguir. Foi utilizado o método de abordagem dedutivo, pois se busca 

construir um raciocínio lógico, demonstrando o que se possui de MEM (Materiais 

de Emprego Militar) Antiaéreo e o que é colocado atualmente pela Doutrina militar 

existente. Será utilizado o Método de Procedimento descritivo, abordando 

características dos armamentos, vantagens e desvantagens que mais se adequam 

a estrutura do Grupo de Mísseis e Foguetes. 

Esta pesquisa pode ser classificada quanto à natureza como uma pesquisa 

aplicada, em que visa construir conhecimentos para solucionar ou sugerir soluções 

de problemas reais específicos e que têm aplicação prática. 

 Quanto a forma de abordagem do problema seria classificada como uma 

pesquisa qualitativa pois não necessita da utilização de métodos estatísticos tendo 

por base a interpretação dos dados e fenômenos.  

Quanto aos objetivos gerais caracteriza-se por ser uma pesquisa descritiva na 

medida em que busca descrever as características dos armamentos antiaéreos que 

Exército Brasileiro possui, buscando-se obter uma visão geral mais completa de 

forma a melhor subsidiar o processo decisório. 

No que se refere aos procedimentos técnicos, basicamente este trabalho 

seguirá pela Pesquisa Bibliográfica, com a revisão teórica do assunto, consulta a 

manuais doutrinários, documentos relacionados à parte técnica dos armamentos 

antiaéreos brasileiros e outros trabalhos científicos (trabalhos de conclusão de 

concurso e artigos científicos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 DEFESA ANTIAÉREA 

 Conforme manual EB70-MC-10.231 (Defesa Antiaérea) se refere ao 

conjunto de ações de defesa aeroespacial adotadas a partir da superfície que tem 

por objetivo impedir, anular ou neutralizar a ação de vetores aéreos hostis. A 

Artilharia Antiaérea (AAAe), componente da Defesa Aeroespacial, pode cumprir 

missões antiaéreas (principal) e de superfície (eventual).  

 O manual EB70-MC-10.231 nos coloca que dentre as várias finalidades da 

missão principal da AAe temos: impedir ou dificultar o reconhecimento áereo 

inimigo; e impedir ou dificultar ataques aéreos inimigos. Enfatiza-se essas duas 

finalidades por serem essenciais ao problema estudado como veremos adiante. 

 

3.1.1 Classificação 

Abaixo temos a classificação apresentada pelo Manual de Defesa Antiaérea 

(DA Ae). 

 

3.1.1.1 Quanto ao Tipo 

Tubo ou míssil 

 

3.1.1.2 Quanto ao Transporte 

Pode ser portátil, autorrebocada e autopropulsada. É classificada como 

portátil quando a guarnição dotada do material é capaz de realizar seu transporte 

sem necessidade de outros materiais. Autorrebocada se refere aos materiais AAe 

que são tracionados por viaturas. E autopropulsado são os materiais montados em 

viaturas. 

 

3.1.1.3 Quanto a faixa de emprego 

Temos materiais de baixa altura (para alvos até 3000 m), média altura (alvos 

entre 3000 m e 15000 m) e grande altura (alvos acima de 15000 m). 

 

3.1.2 Capacidades e Limitações 

Este tópico é de fundamental importância, pois será uma das bases para 

verificar o melhor armamento para compor a DA Ae do Sistema ASTROS. 

Conforme o Manual de DA Ae a AAAe possui diversas capacidades e limitações. 

No entanto serão citadas aquelas que mais se adequam ao escopo desta pesquisa. 

Podemos citar como capacidades a de deslocar-se com rapidez e de possuir 



mobilidade compatível com a natureza da força que defende. Como limitações 

podemos citar a vulnerabilidade à capacidade de supressão de DA Ae pelo 

oponente aéreo consequência da rápida evolução tecnológica. 

 

3.1.3 Tipos de Defesa Antiaérea 

Essa classificação, conforme nos traz o Manual de DA Ae  baseia-se na 

mobilidade do objetivo defendido, podendo ser Defesa estática ou Defesa Móvel. 

Este tópico é uma grande referência apresentada pelo Manual de DA Ae para 

seleção do material mais adequado. 

A Defesa Estática é quando o objetivo defendido é fixo, ou temporariamente 

estacionado. O material AAe também efetua deslocamentos e deve ter mobilidade 

compatível. 

A Defesa Móvel é aquela destinada apoiar tropas em movimento, incluindo-

se entre os objetivos defendidos as posições de artilharia de campanha em suas 

mudanças de posição. Além disso, o manual cita que a AAAe de baixa altura é a 

responsável sendo o material autopropulsado (AP) o mais indicado e na ausência 

deste o material portátil é o mais indicado. 

 

3.1.4 Princípios e Fundamentos da Defesa Antiaérea 

O Comandante do Escalão de AAAe para tomada de decisão ou melhor 

assessoramento sempre utilizará princípios que o nortearão e fundamentos que 

serão o alicerce de um planejamento mais eficaz. Assim, alinhado com o objetivo 

deste trabalho podemos elencar os princípios da prioridade adequada e 

flexibilidade. Entre os fundamentos apresentados pelo Manual de DA Ae podemos 

citar o fundamento de mobilidade. 

O princípio da prioridade adequada nos alerta que devido a insuficiência de 

meios AAe a atribuição de meios deverá seguir uma prioridade o qual será 

estabelecida por meio de alguns fatores: vulnerabilidade, importância, 

recuperabilidade e possibilidades do inimigo aéreo. 

A vulnerabilidade refere-se a grau do dano decorrente de um ataque aéreo, 

o qual depende da capacidade de mobilidade, camuflagem e autodefesa antiaérea 

do objetivo defendido. 

A importância está relacionada ao valor do objetivo, seu potencial 

econômico, político, militar no contexto das operações. 

A recuperabilidade traduz a maior ou menor facilidade e rapidez que um 

objetivo possui de se recuperar após sofrer um ataque aéreo. 



As possibilidades do inimigo aéreo são os conhecimentos levantados acerca 

do Inimigo áereo, suas capacidades juntamente com s caracter´siticas do terreno e 

do objetivo. 

O princípio da flexibilidade é atendido na medida em que a AAAe permita 

que o elemento defendido ou apoiado possua liberdade de manobra suficiente, de 

forma que sua DA Ae acompanhe a mudança de dispositivos e prioridades com 

rapidez e eficiência. A atribuição de meios que atendam as necessidades do 

objetivo defendido, bem como a mobilidade compatível. 

O fundamento da mobilidade indica que o meio AAe deve possuir mobilidade 

maior ou pelo menos igual à do elemento defendido, mesmo que se trate de pontos 

fixos, pois a capacidade de mobilidade relaciona-se a possibilidade de ocupação 

posições alternativas. 

 

3.2 MATERIAIS DE ARTILHARIA ANTIAÉREA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

3.2.1 Míssil 9K38 IGLA 

 Material de origem russa, portátil, SAM (superfície-ar) com sua cabeça de 

guerra infravermelha e que pode ser lançado em qualquer direção, pois possui uma 

espoleta de proximidade e uma de impacto, na qual detecta o calor produzido pela 

turbina ou motor, bem como do corpo como um todo, não necessitando da 

aproximação efetiva da ameaça aérea. Tem o alcance mínimo de engajamento de 

500 m e alcance máximo de 6000 m. Por se tratar de um material de DA Ae de 

baixa altura sua altura máxima de engajamento é de 3500 m. Pesa 

aproximadamente 18,25 kg. O míssil 9M342 alcança a velocidade de 600m/s ou 

2000 km/h. 

 Por ser portátil é de fácil mobilidade ao ser conduzido por sua guarnição 

(composta por três elementos), possuindo características compatíveis com o 

Sistema ASTROS. O transporte da guarnição é por meio uma viatura ½ ton. Ser 

classificado como portátil quer dizer que o armamento não precisa de viatura para 

ser transportado para realizar a DA Ae, o que garante flexibilidade e mobilidade ao 

armamento.  

 

3.2.1.1 Limitações 

 A fim de entender qual material mais adequado é interessante saber as 

limitações dos materiais que o Exército Brasileiro possui no que se refere a DA Ae. 

As principais limitações do material IGLA são: o míssil deve ser disparado longe de 

fonte de transmissão de rádio frequência e longe de fiação; não pode ser disparado 



de um ângulo de lançamento inferior a 10°; a pontaria é dificultada em dias com 

muitas nuvens, caso o piloto siga a trajetória passando por dentro delas; o míssil 

não deve ser lançado quando a velocidade do vento em solo for superior a 25 m/s. 

 

3.2.2 RBS 70 

 O Sistema RBS 70 é de origem sueca, da empresa SAAB, fabricado na 

década de 1970. Composto por um suporte com tripé, banco para o atirador e 

sistema de guiamento com designador laser. Assim o adestramento é de 

fundamental importância neste caso, pois o atirador faz a designação do alvo para 

o míssil, sendo fundamental o treinamento da guarnição. O Míssil foi desenvolvido 

de forma a ter a capacidade de se integrar sobre os veículos sobre rodas ou 

lagartas. 

 A altura máxima de engajamento é de 5000 m e seu alcance máximo é de 

7000 m. Sua espoleta é de impacto e proximidade, sendo possível atuar em 

qualquer ambiente pelo fato de possuir a designação por facho laser e diminuir a 

possibilidade de interferências no guiamento do míssil. 

  O sistema RBS 70 pode ser aplicado em múltiplas configurações sendo um 

armamento altamente adequado para defesas estáticas, e se adaptado a uma 

viatura compatível com o meio defendido, altamente adequado para defesas 

móveis, constituindo assim, um armamento de alta flexibilidade e mobilidade dentro 

da estrutura do exército Brasileiro. 

O exército sueco tem a tendência de operá-lo em um Land Rover de onde 

pode ser disparado ou retirado. Outra variante autopropulsada em serviço no 

exército sueco é sistema montado no veículo PBv-302, que proporciona a 

tripulação uma certa proteção através de blindagem. 

O ASRAD-R (projeto conjunto entre a SAAB Bofors Dynamics e STN ATLAS 

Elektronik da Alemanha) consiste de um pedestal com quatro mísseis RBS-70 em 

posição prontos para o disparo e um sistema de radar HARD (PS-91) da Ericson. O 

sistema completo é instalado em cima de um veículo M-113 ou similar.  



 

Figura 1 – ASRAD-R acoplado a um M113. 
                       Fonte: Internet 

 

3.2.2.1 Limitações 

 As principais limitações do sistema RBS 70 são: guiamento por facho laser 

(devo fazer o acompanhamento até o fim da trajetória); muitas partes sensíveis ao 

tempo, como os optrônicos (deve ser seguido as orientações para o controle de 

umidade); tempo de treinamento alto, em que necessita-se de muito adestramento; 

além disso o controle total do míssil pelo operador pós o disparo, é uma situação 

que apresenta vantagens e desvantagens, na medida que o desempenho no 

treinamento é totalmente diferente em uma situação de combate com pouco tempo 

para decidir e sob circunstâncias adversas, mas ao mesmo tempo o controle do 

atirador permite que o piloto tenha menos opções de defesa, com por exemplo o 

uso de tecnologias furtivas. 

 

3.2.3 Sistema Antiaéreo 35mm Gepard M1A2 

 Sistema de armas autônomo, autopropulsado sobre lagartas com alta 

mobilidade e pequeno tempo de reação. Por possuir alta mobilidade e elevado 

poder de fogo, além de um armamento Blindado, o Sistema Gepard faz parte da 

dotação das Brigadas Blindadas do Exército Brasileiro. 

 Sua guarnição é composta por três militares, possui um radar de busca com 

alcance de 15 km e um radar de tiro com alcance de dez km. Seu teto de emprego 

é 3500 m, alcance de cinco km e possui uma cadência de tiro 1100 tiros por 

minuto, dois canhões automáticos de 35mm com capacidade de 320 munições 

anti-aérea e 20 munições anti-tanque. É considerado um armamento autônomo, 

pois ao possuir um radar de busca que permite prever a aproximação da ameaça 

aérea, um radar de tiro que faz o acompanhamento, o armamento possui setor de 

tiro e mobilidade que lhe permite a defesa em qualquer direção e pronta resposta. 

Os outros armamentos supracitados possuem a flexibilidade do setor de tiro, mas 



necessitam de radares de busca e não possuem radar de tiro, o que não lhes 

coloca como um sistema de armas autônomo. 

 Percebe-se que o Sistema Gepard M1A2 pela sua flexibilidade, de poder 

detectar, acompanhar e destruir uma incursão inimiga pode constituir defesas  

estáticas ou móveis, devido a sua alta mobilidade, atendendo plenamente as 

necessidades dos objetivos defendidos. 

 

3.2.3.1 Limitações 

 As principais limitações do Sistema Gepard são: alto custo de manutenção; 

apresenta um certo desgaste em alguns componentes por ser  um material 

fabricado na década de 70 e 80; o tempo gasto para remuniciamento é elevado e 

para defesa de uma posição mais estática a camuflagem seria um fator relevante, 

devido a grande estrutura apresentada pelo material. 

 

3.2.3 Estrutura de Comando AAAe na Zona de Combate 

Como este artigo visa identificar a necessidade e adequabilidade de uma 

AAAe orgânica de um GMF é importante entender como funciona a estrutura de 

comando da AAAe. 

Conforme manual de DA Ae, EB70-MC-10.231, para defesa do espaço 

aéreo poderá ser estruturada um Comando de AAAe da Força Terrestre 

Componente (FTC), que enquadre as unidades ou subunidades de artilharia 

antiaérea. Basicamente o Comando (Cmdo) de AAAe assessorará o Comandante 

(Cmt) FTC sobre como deverá alocar os meios AAe para DA Ae. 

O manual de Defesa Antiaérea nas Operações, EB70-MC-10.235, enfatiza o 

exposto no parágrafo anterior, na qual aborda sobre os meios AAe orgânicos das 

Brigadas de Infantaria e Cavalaria estarem adjudicados ao Cmdo AAAe e serem 

alocados conforme a necessidade. 

É importante entender essas circunstâncias, pois incialmente, mesmo o 

GMF possuindo uma AAAe orgânica, esta seria adjudicada ao Cmdo AAAe e seria 

alocada ao GMF conforme a necessidade. 

 

3.3 PROJETO ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO GUARANI 

 Conforme descrito no sítio eletrônico do Departamento de Ciência e 

Tecnologia do Exército Brasileiro, o Exército Brasileiro (EB) passa por algumas 

transformações, consonante com a Estratégia Nacional de Defesa, visando a 

modernização de seus equipamentos. Um deles é o Projeto GUARANI, que teve 



início em 2007 cujo objetivo é modernizar as Organizações Militares (OM) 

mecanizadas do EB com Viaturas Blindadas sobre rodas. 

 Concebido pelo Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação do 

Exército, o Programa GUARANI foi desenvolvido em parceria com diversas 

empresas nacionais. A Viatura Básica de Transporte de Pessoal Média é capaz de 

transportar até 11 militares, incluindo o comandante do carro, o atirador e o 

motorista, em ambiente climatizado e ergonomia adequada. A viatura tem 6,91 m 

de comprimento, 2,70 m de largura e 2,34 m de altura, permitindo ser transportada 

por aeronave KC-390, da EMBRAER.  Foram definidas três configurações 

possíveis para o sistema de armas: a torre para canhão automático de 30 mm, o 

reparo de metralhadora automatizado e a torreta para a estação de armas de 

acionamento manual.  

 Este tópico visa apresentar um possível meio de transporte para as 

guarnições dos armamentos portáteis conferindo flexibilidade, mobilidade e 

proteção aos elementos que realizam a DA Ae. 

Além disso, conforme observamos as Viaturas do Projeto Guarani em seu 

projeto inicial possui apenas três configurações para o sistema de armas, 

demonstrando a alta capacidade e modularidade da Viatura sob desenvolvimento.  

O sistema RBS 70 é na Suécia acoplado a Viatura de Transporte, 

diferentemente da forma como é utilizado no Brasil.  

 

3.4 A ARTILHARIA DE MÍSSEIS E FOGUETES 

Conforme Nota de Coordenação Doutrinária 03/2015 atualmente se visualiza 

o emprego da Artilharia de Mísseis e Foguetes tendo por referência o Grupo de 

Mísseis e Foguetes como Unidade de Emprego, sendo constituído por uma Bateria 

Comando e três Bateria de Mísseis e Foguetes. 

Cada Bateria de Mísseis e Foguetes possui cerca de 15 Viaturas do Sistema 

em sua composição, sendo: 

  - Uma PCC – viatura posto de comando e controle; 

  - Uma UCF – viatura unidade de controle de fogo; 

  - Uma MET – viatura posto meteorológico; 

  - Uma OFVE – viatura oficina veicular e eletrônica; 

  - Seis LMU – viatura lançadora múltipla universal; 

  - Três RMD – viatura remuniciadora (uma para cada duas LMU); e 

  - Duas UAS – viatura unidade de apoio em solo – uma por seção (três peças). 



 Conforme NCD 03/2015, atualmente se prevê o emprego de um Grupo de 

Mísseis e Foguetes, o qual estará integrando o Comando da Artilharia da Força 

enquadrado pela Força Terrestre Componente. Atuará contra Alvos táticos, 

operacionais e até mesmo estratégicos, realizar fogos sobre estruturas 

estratégicas, centros de gravidade ou alvos de grandes dimensões e longos 

alcances. Conforme NCD 2018 do Centro de Doutrina do Exército, o GMF 

complementará o apoio de fogo prestado pela Artilharia de Tubo, na qual executará 

fogos de aprofundamento do Combate.  

 O sistema ASTROS do EB utiliza quatro tipos de Foguetes atualmente. São 

denominados da seguinte forma: SS-09, SS-30, SS-40 e SS-60. O termo “SS” 

significa que o foguete é disparado do solo e visa alvos no solo (solo-solo). O 

número em seguida significa a faixa de alcance em quilômetros que o material 

deve ser empregado. Os foguetes SS-40 e SS-60 poderão ser percutentes ou 

podem ser constituídos de submunições em seu interior, sendo que cada uma 

possui um raio de ação de destruição no alvo, equivalente a 50 m. O foguete SS-40 

possui 20 submunições e o foguete SS-60 possui 65 submunições. 

A capacidade de saturação e o longo alcance fazem com que o Sistema 

ASTROS seja considerado como um armamento decisivo no combate, não 

havendo convergência sobre sua Forma de emprego. Até a publicação da NCD 

03/2015 se visualizava o emprego da Artilharia de Foguetes por meio de Baterias 

descentralizadas para as Artilharias Divisionárias, processo utilizado na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais. Neste caso estaria complementando a Artilharia de 

Tubo e aprofundando o combate. Além disso, até hoje se tem somente a existência 

do C6-16, Manual de Campanha da Bateria de Lançadores Múltiplos de Foguetes, 

e o C6-26 (Emprego do GMF) está sendo realizado, mas sem data certa para 

entrar em vigor. 

 Para se ter uma ideia da capacidade deste material em termos de poder de 

fogo e saturação, conforme dados do sistema ASTROS, um foguete SS-40 possui 

20 submunições com raio de ação de 50  metros cada. Cada contêiner (local onde 

permanece foguete e que é utilizado para realizar os disparos) armazena quatro 

foguetes SS-40 e cada viatura lançadora armazena quatro contêineres. Assim uma 

viatura pode disparar até 16 foguetes SS-40 em 16 segundos (intervalo mínimo do 

sistema para uma rajada). Um grupo completo dispararia 288 foguetes em 16 

segundos, com 20 submunições cada um, o que em termos comparativos equivale 

ao disparo simultâneo de 492 granadas do material 155 mm (material de Artilharia 

de tubo com maior poder de fogo existente no EB).  



Como o EB possui 29 Organizações Militares de Artilharia sendo algumas de 

material 155 mm e outras de material 105 mm, entende-se que o um GMF possui 

uma capacidade superior ao material de Artilharia de Tubo existente no EB nos 

dias atuais. 

 Além disso, apesar da Bateria de Mísseis e Foguetes ser a Unidade de 

Emprego, pelo poder de saturação do Material, não é impeditivo o emprego de 

seções de uma Bia em missões distintas. Admite-se, inclusive, o emprego de uma 

peça somente, em que seriam constituídas frações distintas em uma mesma Bia 

MF, com uma Seção com três peças, uma Seção com duas peças e uma peça 

atuando isoladamente (formas de emprego conforme manual C6-16). 

 O desdobramento de uma Bia MF, para o cumprimento das Missões de Tiro 

se dá em uma região denominada Área de Posição, na qual em seu interior ter-se-

á Posição de Espera (região camuflada, normalmente centralizada na Área de 

Posição, para carregamento das munições) e Posição de tiro. Conforme o C6-16 

deve haver uma Posição de espera para cada quatro Posições de Tiro em uma 

Área de Posição. A Posição de Tiro ocupada por uma Bia MF possui uma área de 

aproximadamente 1000 m de largura com 600 m de profundidade.  A Área de 

posição possui uma dimensão em torno de 8000 m de largura com 4000 m de 

profundidade. 

 Essas dimensões são importantes para entender sobre o material mais 

adequado para se fazer uma DA Ae do GMF. Considerando que o manual de 

Defesa Antiaérea (DA Ae), EB70-MC-10.231, prevê que ao posicionar os meios 

AAe em uma defesa a distância entre eles deve ser no máximo a metade do 

alcance útil do material a fim de se possibilitar o recobrimento. 

 Assim considerando que o sistema RBS 70 MK II (versão adquirida pelo 

Brasil) possui o maior alcance entre os materiais do EB, cerca de 7000 m, e 

considerando que adota-se na doutrina do material, ainda em formação, a Seção 

AAe com apenas três peças a distância máxima seria de 3500 m entre as peças. 

Assim uma Seção AAe de RBS 70 não seria suficiente para defender uma Bia MF.  

O sistema Gepard adota a seção a quatro peças.  Considerando que 

somente algumas munições possuem o alcance de 5000 m, então a distância entre 

as peças seria de 2500 m o que já torna insuficiente para DA Ae de uma Bia MF 

apenas uma Seção Gepard. 

O Sistema Igla possui o alcance de 6000 m. Teríamos a distância de 3000 m 

entre as peças. Adota-se a Seção AAe de Igla com 4 ou 6 peças. Adotando-se a 



seção AAe com 6 peças Igla , teríamos uma dosagem adequada para DA Ae da 

Bia MF em uma Área de Posição. 

  

3.6 QUESTIONÁRIO 

 Foi realizado um pequeno questionário com militares possuidores e não 

possuidores do curso de Artilharia Antiaérea para Oficiais visando verificar se 

haveria necessidade, independente da forma de emprego (Grupo MF ou Bia MF), 

de uma defesa antiaérea ativa (ou seja um material antiaéreo realizando a defesa 

da Artilharia de Foguetes). Em caso de resposta positiva se haveria necessidade 

da dotação de uma Artilharia Antiaérea Orgânica quando do emprego de um GMF, 

tendo em vista a importância do material e o quanto seu papel pode ser decisivo no 

contexto de um combate.  

Foi questionado também sobre qual material, dentre os existentes no 

Exército Brasileiro, mais adequado para realizar a Defesa Antiaérea da Artilharia de 

Foguetes e motivo da escolha. 

Ao todo foram questionados 27 oficiais, 14 possuidores do curso de artilharia 

antiaérea para oficiais e 13 não possuidores. Deste universo 90% entendem o quão 

importante é realizar a Defesa Antiaérea da Artilharia de Foguetes. Em relação ao 

fato desta DA Ae ser realizada por meio de uma Bateria Orgânica o parecer não foi 

conclusivo, pois dentre aqueles que entendem que deve sempre haver uma DA Ae 

Ativa, 50% entendem que esta Defesa deveria ser realizado por uma Antiaérea 

Orgânica e outros cinquenta por cento acreditam que deve ser feita por meios não 

orgânicos. 

Em relação ao material mais adequado, 80% entendem que o Sistema de 

Mísseis é mais adequado para se realizar a DA Ae por apresentar melhor 

flexibilidade, adaptabilidade e mobilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSÃO 

Em relação aos objetivos pretendidos com este trabalho, entende-se que as 

informações levantadas são suficientes para se concluir e sugerir uma proposta 

visando a implementação prática. 

A revisão da literatura permitiu levantar as informações teóricas sobre o 

estudo, como dados dos materiais antiaéreos brasileiros e características da 

Artilharia de Foguetes. 

Verifica-se que há limitações em relação ao estudo, referentes ao fato da 

doutrina de emprego da Artilharia de Foguetes atuando de forma centralizada como 

um Grupo estar em desenvolvimento. No entanto pela importância que possui, com 

poder de saturação maior que 10 GAC 155 mm (tomando por base apenas uma 

Bia MF utilizando o foguete SS-60), mesmo atuando descentralizadamente, por 

meio de Bia MF reforçando os fogos de uma Artilharia Divisionária, seu papel 

decisivo no combate é inquestionável, sendo fundamental a Defesa Antiaérea Ativa 

da Artilharia de Foguetes. O questionário realizado por este aluno serve também 

como embasamento, já que 95% dos militares responderam afirmativamente. 

Em relação a questão de possuir uma Artilharia Antiaérea Orgânica, trata-se 

de um objeto de estudo que necessita ser aprofundado. Destaca-se que se esse é 

um questionamento que parte do pressuposto da atuação da Artilharia de Foguetes 

de forma Centralizada (GMF), caso em que teríamos um poder de saturação maior 

que todos os GAC juntos do Exército Brasileiro. Tomando por base que os manuais 

atuais de Artilharia Antiaérea sempre sugerem a Artilharia como uma das principais 

prioridades nas operações, sejam elas ofensivas ou defensivas, este por si só seria 

um dado fundamental para tomada de decisão.  

Além disso, supondo um contexto de combate (levando em consideração o 

que se tem existente e em operação), para realizar a Defesa Antiaérea da Artilharia 

de Foguetes, os meios antiaéreos seriam provenientes provavelmente de um 

Grupo de Artilharia Antiaérea, pois as Bia AAAe orgânicas das Brigadas estariam 

realizando a DA Ae de suas Brigadas. Assim, como a dosagem para defesa de um 

GMF é de uma Bia AAAe com 3 seções, um dos GAAAe subordinado a uma 

Divisão de Exército cederia uma Bia e dessa forma deixaria de defender meios da 

Divisão. 

É claro que ao se estabelecer uma Artilharia Antiaérea Orgânica, vários 

outros fatores devem ser levados em consideração, principalmente as 

problemáticas logísticas, no que se refere principalmente a manutenção do material 

AAe que é muito específica, além de munição AAe e óleos e lubrificantes 



específicos do material AAe. O questionário levantou que 70% entendem que 

deveria haver uma Artilharia Antiaérea Orgânica, devido a importância da Artilharia 

de Foguetes. Outro fato é que por estar mais a Retaguarda, e tomando por base 

todas as camadas da Defesa Aeroespacial (meios aéreos, grande altura, média 

altura e baixa altura), haveria muitas dificuldades em tese para o Inimigo atacar um 

meio da Artilharia de Foguetes. 

 No entender deste aluno, conforme a nova doutrina de emprego do 

ASTROS (por meio de um GMF) não deve haver uma Antiaérea Orgânica 

realizando a Defesa Antiaérea, pois conforme foi apresentado, mesmo que 

houvesse uma AAAe orgânica, no início das Operações em um contexto de 

combate estaria adjudicada ao Cmdo AAAe da FTC e poderia ser alocada ou não 

ao GMF, conforme decisão do Cmt FTC assessorado pelo Cmt AAAe. 

 Assim a principal proposta deste trabalho, com a doutrina que temos hoje é 

de atualizar os Manuais DA Ae, enfatizando a importância que possui a Artilharia 

de Mísseis e Foguetes, que apesar de doutrinariamente fazer parte da Artilharia de 

Campanha, possui uma capacidade muito superior e muito mais decisiva nas 

Operações. Assim deveria ser colocado nos manuais DA Ae que o sistema de 

Mísseis e Foguetes possui valor estratégico, é um alvo altamente compensador, 

dando a ênfase nos manuais de DA Ae, pois a Artilharia de Mísseis e Foguetes não 

é sequer citada nos mesmos. Verificamos que Artilharia é colocada sempre como 

uma sugestão para as prioridades de DA Ae, mas se não for separada a Artilharia 

de Mísseis e Foguetes, poderá não sobrar meios para defendê-la tendo em vista 

que outros materiais de Art de Campanha foram atendidos prioritariamente.  

É importante ressaltar que Artilharia de Tubo possui grande importância, 

mas a sugestão dada neste trabalho se baseia em termos de capacidade. Um 

Grupo de Mísseis Foguetes, com 6 seis peças em cada Bia MF, realizando uma 

rajada completa de foguetes SS-40 equivale ao disparo de 492 granadas do 

material 155 mm em 16 segundos, demonstrando uma capacidade superior a todos 

os materiais de tubo existentes hoje no Exército Brasileiro atirando juntos. 

Em relação ao Material mais adequado para se realizar a Defesa Antiaérea 

da Artilharia de Mísseis e Foguetes, independente da forma de atuação, conforme 

entendimento deste aluno seria o material de média Altura, em virtude de possuir 

um alcance maior e altitude maior, os quais são as bases de utilização das 

maiorias dos vetores aéreos na atualidade.  

Atribuir um material de Média Altura para Artilharia de Foguetes deve-se ao 

fato de este material ser o mais vocacionado para Áreas ou Pontos sensíveis em 



que se tem uma defesa mais estática, como pontos fixos ou temporariamente 

estacionários (Artilharia é um exemplo), conceito que está exposto no manual 

EB70-MC-10.231.  

A Artilharia de foguetes é um alvo sensível e necessita não só de estar 

sempre como uma das principais prioridades na DA Ae, mas ter um sistema de 

engajamento de vetores aéreos compatível com a nobreza do material e que possa 

fazer frente as possibilidade do Inimigo Aéreo na atualidade, em que temos vetores 

aéreos que dispõe de armamentos com alcance superior ao alcance dos materiais 

de DA Ae existentes atualmente no Brasil.  

No entanto na sua ausência o sistema de mísseis é o sistema de Defesa 

mais recomendado, sendo conforme a Doutrina atual o sistema IGLA com a Seção 

AAe a 6(seis) peças a dosagem adequada mínima para Defesa. O material Gepard 

apresenta inúmeras vantagens como a questão da mobilidade (material sobre 

lagartas), é um sistema autônomo, grande poder de fogo, proteção blindada para 

guarnição. No entanto, para a forma de atuação do Sistema ASTROS, que atua 

mais a retaguarda, com pouquíssima mobilidade, permanecendo em Posições de 

Espera, que devem ser bem camufladas, e cumprindo missões em sua maioria pré-

planejadas a mobilidade não seria o requisito principal. Além disso em situações 

práticas o Material Gepard, com chassi idêntico ao Material Leopard (utilizado pelos 

Regimentos de Carro de Combate) poderia identificar pelo rastro das lagartas uma 

Posição de Espera ou até mesmo possíveis Posições de Tiro, já que o sistema 

ASTROS é sobre rodas. Outro ponto desvantajoso, é o fato de possuir um tempo 

relativamente alto de remuniciamento, que segundo levantado por este oficial com 

oficiais que operaram o carro por anos em suas OM, é de no mínimo 1 h 30 min. 

Os sistemas RBS e IGLA possuem uma flexibilidade maior, pois são 

facilmente transportáveis, estariam, conforme Projeto Estratégico GUARANI, sobre 

veículos blindados sobre rodas e a logística relativa a munição, seria menos 

onerosa (considerando somente o fator tempo),  que em termos operacionais o 

fator de decisão tempo é sempre um dos mais importantes. Ambos os mísseis 

possuem limitações, algo inerente a qualquer sistema, mas possuem capacidade 

de remuniciamento ou recarregamento muito maior (entre 5 a 20 segundos) e um 

alcance para engajamento maior que o sistema Gepard (IGLA com alcance de 

6000 m e RBS MK II com alcance de 7000 m) O questionário também inferiu este 

dado, em que 85% entende que o Sistema de Mísseis é mais adequado, sendo a 

flexibilidade e mobilidade o principal critério adotado pelos militares em suas 

respostas. Cabe ressaltar que o sistema RBS 70 MK II é entendido atualmente com 



seções com 3 (três) peças somente, não sendo uma dosagem adequada apenas 

uma Seção AAe deste material. 
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ANEXO A 

  

 A título de solução prática, foi exposto na conclusão o entendimento que 

apesar da Artilharia de Mísseis e Foguetes estar inserida doutrinariamente como 

Artilharia de Campanha, devido ao papel estratégico que desempenha, 

(planejamento para neutralizar estruturas estratégicas, armamento já utilizado em 

combate, poder de saturação e alcance muito superior a Artilharia de Tubo), deve-

se separar a Artilharia de Tubo da Artilharia de Mísseis e Foguetes, para fins 

decisórios. Como foi citado por este aluno, nos manuais de Defesa Antiaérea há as 

sugestões de prioridade de Defesa Antiaérea e entre elas está sempre presente a 

Artilharia. No entanto, a Artilharia de Mísseis e Foguetes não é sequer citada. 

Sendo que possui uma importância e capacidade muito superior.  

Como consequência disso ao atribuir os meios de Defesa Antiaérea para 

defender a Artilharia de Campanha, sem essa separação e tendo por base a 

escassez de meios Antiaéreos, poderá não sobrar meios para Defesa Antiaérea 

para defesa de um GMF.  

Propõe-se assim enfatizar nos manuais de Defesa Antiaérea o sistema 

ASTROS como meio, que sempre que possível, a ser defendido, por ser um meio 

estratégico do Exército Brasileiro. 

Além disso, a atribuição de meios deve buscar alocar materiais mais 

vocacionados para cada tipo de Defesa. Assim o sistema de mísseis possui uma 

melhor adequabilidade, pois tem menor tempo de carregamento, melhor 

flexibilidade e praticidade no posicionamento para se realizar a Defesa, não afeta a 

camuflagem das Posições de Espera (pois deslocar-se-á em viaturas sobre rodas), 

além de possuir uma maior altitude de emprego e uma maior faixa de alcance. 

 


