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RESUMO 
A aquisição do sistema de mísseis RBS-70, no contexto do Programa 
Estratégico do Exército Defesa Antiaérea (PEE DAAe) dotou a 1ª Brigada de 
Artilharia Antiaérea de novas capacidades, tornando seus Grupos de Artilharia 
Antiaérea mais capazes de prover a  defesa antiaérea (DAAe) necessária às 
Divisões de Exército (DE). O artigo tem como objetivos avaliar quesitos de 
mobilidade e proteção das Seções de Artilharia Antiaérea (Sec AAAe) dotadas 
do míssil RBS-70, a fim de verificar sua capacidade de prover DAAe adequada 
ao Regimento de Cavalaria Mecanizado (RCMec), orgânico da DE, o qual 
cumpre missões de proteção de flancoguarda entre outras, durante a execução 
de uma Operação de Marcha para o Combate (MCmb). 
 
Palavras-chave: Divisão de Exército, Sec AAAe, RBS-70, mobilidade, 
proteção blindada 
 
 
RESUMEN 
La adquisición del sistema de misiles RBS-70, en el contexto del Programa 
Estratégico de Defensa Antiaérea del Ejército (PEE DAAe), proporcionó a la 
1ra Brigada de Artillería Antiaérea nuevas capacidades, haciendo que sus 
Grupos de Artillería Antiaérea puedan proporcionar mejor defensa antiaérea 
(DAAe) a las Divisiones del Ejército (DE). El objetivo de este trabajo es avaliar 
en términos de movilidad y protección las Secciones de Artillería Antiaérea 
(Sec AAAe) equipadas con el misil RBS-70, para verificar su capacidad de 
proporcionar DAAe adecuada al Regimiento de Caballería Mecanizada 
(RCMec) de la División del Ejército (DE), que realiza misiones de protección de 
la guardia de flanqueo, entre otras, durante la ejecución de una Operación de 
marcha de combate (MCmb). 
 
Palabras claves: División del Ejército, Sec AAAe, RBS-70, movilidad, 
protección blindada 
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1 INTRODUÇÃO 

 O sistema de mísseis RBS-70 revolucionou o emprego da artilharia 

antiaérea no Exército Brasileiro, agregando tecnologia moderna no sistema de 

armas da  defesa antiaérea, através de algumas características que lhe são 

próprias, além de mobilidade entre outros que poderemos destacar durante o 

trabalho. Podemos inferir que o sistema RBS-70 possui mobilidade e prontidão 

semelhantes ao seu antecessor no Exército, o míssil Igla, com tempos de 

ativação semelhantes, entretanto perdendo em prontidão devido ao seu tempo 

de entrada em posição, de cerca de 30 segundos, o que ainda é bom e não 

prejudica ações de movimento. 

 A guarnição do sistema RBS-70 é composta de três serventes, sendo 

um chefe de peça, um atirador e um municiador, que também pode ser o 

motorista. (SUÉCIA, 2009). A guarnição do míssil Igla é semelhante a esta, e 

os dois sistemas atualmente convivem mobiliando a maior parte dos Grupos de 

Artilharia Antiaérea da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea. 

 Com o advento dos eventos internacionais ocorridos no Brasil desde 

2014, percebeu-se a necessidade da utilização de equipamentos modernos 

para o cumprimento de rígidas regras internacionais para a segurança de 

grande eventos. Um dos fatores mais importantes era a capacidade de 

dissuadir potenciais riscos ligados a segurança aeroespacial das áreas de 

eventos, com novas tecnologias aéreas de vigilância, como as aeronaves 

remotamente pilotadas, radares de detecção a baixa altura e um sistema de 

armas que dispusesse da capacidade de autodestruição, mesmo após 

acionado.  

O míssil IGLA, mesmo com seus naturais talentos para emprego por 

tropas convencionais ou especiais, como a simplicidade de manuseio e a 

possibilidade de instalação em qualquer local, não possui a capacidade de 

autodestruição comandada pelo atirador, pois uma vez acionado pelo operador, 

o mesmo segue sua trajetória definida pela assinatura de calor apreendida 

ainda em solo, e somente se autodestrói caso perca esta assinatura e 

permaneça em vôo por mais de 14 seg. O míssil RBS-70, por sua vez, por ser 

guiado por facho laser, ativamente criado pelo operador, segue o curso da linha 

de maior emissão de facho laser, podendo ser destruído pelo operador, após a 
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desativação do facho pelo tempo de 1,2 seg. Ou seja, o operador age no 

sentido de abandonar o alvo que se propunha destruir, evitando a queda do 

míssil em regiões povoadas ou mesmo a falta de controle do mesmo sobre a 

área onde será destruído. 

 Em um cenário de eventos internacionais ou operações não-guerra, é 

interessante tal propriedade em um sistema de armas com grande capacidade 

de destruição, entretanto, cabe ressaltar que a artilharia antiaérea possui 

aplicação dual, podendo ser empregada desde os tempos de não guerra, 

alocada como elemento eventual do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro 

(SISDABRA), como na situação de conflitos num teatro de operações, onde 

atuará em conjunto com elementos de manobra convencionais do Exército 

Brasileiro (BRASIL, 2017). 

 No contexto de guerra, a Artilharia Antiaérea faz parte de um conjunto de 

ações da defesa aeroespacial ativa, desencadeado da superfície, visando 

impedir, anular ou neutralizar a ação de vetores aéreos hostis, tripulados ou 

não. (BRASIL, 2017). 

 Para tais ações que visam a anulação, impedimento ou neutralização, a 

atuação de um sistema de armas eficaz  é condição sem a qual não é possível 

o cumprimento da missão de defesa aeroespacial, de tropas ou instalações; 

nessa idéia, o terreno abarca não somente os aspectos de relevo, mas também 

o cenário onde atua o material. 

 A guerra em ambiente urbano é uma realidade no século XX, uma vez 

que as ameaças às tropas amigas podem estar definidamente identificáveis, 

seja pela composição em um Exército, ou seja pela utilização do terreno em 

frações constituídas. Entretanto, não raro, a ocupação do terreno de forma não-

linear por combatentes descaracterizados num ambiente urbano torna mais 

difícil a tarefa de identificar e neutralizar uma ameaça inimiga, seja ela aérea ou 

no solo. 

 

1.2 PROBLEMA 

 Apresentados os dados acima, podemos verificar que o material 

empregado tem que estar adequado ao seu ambiente de uso nas operações de 

guerra, possuindo mobilidade compatível com a tropa a que pertence ou 

possuindo mobilidade compatível com as possíveis tropas a apoiar. Não 
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obstante, este trabalho pretende realizar uma breve síntese sobre a adequação 

do material RBS-70, no contexto de emprego de uma operação ofensiva de 

movimento, nos cenários urbanos e rurais, como plano de fundo. Assim sendo, 

o problema a que se pretende analisar neste artigo é a adequação deste 

sistema de armas, sendo empregado por uma GU da infantaria ou cavalaria em 

operações ofensivas. O material é adequado para a defesa antiaérea em uma 

operação de segurança realizada por RCMec, em um contexto de marcha para 

o combate de Divisão de Exército, por exemplo? 

 

1.3 OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL 

- Analisar a adequação do sistema RBS-70 em operações ofensivas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Apresentar as possibilidades e as limitações do míssil de defesa 

antiaérea RBS 70; 

- Apresentar a necessidade de defesa antiaérea de um elemento de 

manobra de Divisão de Exército (RCMec) realizando operação de segurança; 

- Concluir sobre a utilização do sistema RBS-70 de um GAAAe, em 

reforço a um RCMec que realiza operação de segurança. 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Este trabalho justifica-se pela observação, em inúmeras oportunidades, 

desde a realização de temas em sala de aula até indagações realizadas por 

oficiais e sargentos sobre a possibilidade da utilização do sistema RBS-70 em 

uma operação de movimento. Pretende-se contribuir com o entendimento das 

capacidades e limitações elencadas no manual EB-70-MC.10.231 (DEFESA 

ANTIAÉREA), particularmente em relação a questão da mobilidade compatível. 

 

2 METODOLOGIA 

Quanto à natureza, este artigo científico caracteriza-se por ser uma 

pesquisa do tipo aplicada, por ter a finalidade de produzir conhecimentos para 

a aplicação prática dos seus resultados.  
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A fim de solucionar o problema em estudo, primeiramente será realizada 

uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratória e seletiva, bem como sua 

revisão integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos 

resultados de vários estudos, produzindo um corpo de literatura atualizado. 

Será realizado o levantamento de dados, por meio de questionário, 

envolvendo a opinião de especialistas acerca do material RBS-70, com foco na 

técnica, e emprego do mesmo (voltada para oficiais aperfeiçoados). 

Por fim, serão coletadas as informações e discutidos, possibilitando o 

entendimento do melhor emprego deste material em operações ofensivas.  

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 Segundo o manual C2-30 (BRIGADAS DE CAVALARIA MECANIZADA) 

“os meios antiaéreos da Bda devem possuir mobilidade igual ou superior a dos 

seus elementos, sendo, normalmente, empregados canhões e mísseis 

autopropulsados e mísseis portáteis”. Assim sendo, corrobora-se com o 

explicitado no manual de Defesa Antiaérea EB-70-MC.10.231, em relação a 

capacidades e limitações. Desta feita, pode-se inferir que tais meios sejam 

pertencentes a esta Brigada, assim teremos, para uma Bda C Mec, uma Bia 

AAAe Mec ou AP orgânica da GU, ou dotada de míssil portátil antiaéreo. 

Atualmente, a 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada possui como meio de AAAe 

orgânica a 2ª Bia AAAe, dotada de míssil Igla. 

 A solução dada a mobilidade desta tropa, atualmente, é o seu emprego 

planejado com viaturas Guarani, que possibilitam o deslocamento da tropa, 

realizando a DAAe na execução de uma marcha para o combate. O míssil 

portátil antiaéreo Igla possui a capacidade de tiro em movimento embarcado 

em viatura, com velocidade de até 20 km/h (BRASIL, 2000).  

para o cumprimento de tão importante missão para a manobra de uma DE. 

 O RCMec orgânico da Divisão de Exército é elemento de manobra 

frequentemente empregado como proteção de flancoguarda na manobra da 

Divisão de Exército, e, assim sendo, normalmente recebe meios de apoio de 

fogo e proteção compatíveis com seu valor (BRASIL, 1989) 

 A Divisão de Exército possui os meios de Artilharia Antiaérea para serem 

empregados na defesa antiaérea de suas necessidades durante uma operação 

de Marcha para o Combate (BRASIL, 1989). Pode valer-se de seus meios 
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orgânicos para a realização das missões de proteção de flancoguarda ou 

determina esta missão a um elemento de manobra, cabendo a este prover os 

meios de Ap F e proteção necessários a esta missão. 

 Assim sendo, uma Bda C Mec pode ter que deslocar seus meios de 

manobra (RCMec) para a realização da Operação de Segurança, levando 

consigo, normalmente, uma Bia O e uma Sec AAAe dos meios orgânicos desta 

mesma Brigada, em outra Z Aç. Dadas as informações acima descritas, 

nenhum óbice se apresenta ao cumprimento desta missão. 

 Outrossim, o emprego de um RCMec orgânico de DE para uma 

operação de segurança de flancoguarda, ou como F Cob, demandaria a 

alocação de meios desta mesma DE para seus apoios específicos. Assim 

sendo, ao GAAAe presente na operação caberia a passagem de uma Sec 

AAAe em reforço ao seu RCMec. 

 Decorre que, dada a natureza da Bia AAAe ou Sec AAAe deste GAAAe, 

pode haver a incompatibilidade, ou não, do material empregado para a DAAe 

do RCMec, posto que, atualmente, um Grupo de Artilharia Antiaérea é dotado 

de  Bia AAAe com material RBS-70 ou Igla. Esta possível incompatibilidade 

pode ocorrer em termos de mobilidade e proteção blindada, uma vez que os 

meios orgânicos de um GAAAe não dispõe de viatura que as forneça aos seus 

elementos.  

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 Foram conduzidos duas coletas de dados, voltadas para militares que 

são especialistas no material RBS-70, para que opinem sobre a mobilidade do 

material RBS-70, e uma coleta voltada para militares aperfeiçoados, ou 

realizando curso de aperfeiçoamento, especialistas em Defesa Antiaérea, para 

que opinem sobre a compatibilidade do material Igla versus RBS-70, dado um 

contexto de movimento (operação de segurança, F Cob etc). 

 

2.2.1 QUESTIONÁRIO VOLTADO PARA OPERADORES DO SISTEMA RBS-

70 

 1. Como o Sr. avalia o tempo para montagem do posto de tiro do RBS-

70 (dados do manual) até sua completa possibilidade de uso (noturno), após 

receber uma mensagem do COAAe, durante uma marcha motorizada, em 
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combate, embarcado em uma viatura Guarani. Considere uma aeronave de 

asa rotativa inimiga a apreendida pelo radar a 20 minutos de sua posição (100 

nós e 60 km de distancia); 

 2. Como o Sr. avalia o tempo para montagem do posto de tiro do RBS-

70 (dados do manual) até sua completa possibilidade de uso (noturno), após 

receber uma mensagem do COAAe, durante uma marcha motorizada, em 

combate, embarcado em uma viatura Guarani. Considere uma aeronave de 

asa fixa inimiga a apreendida pelo radar a 4 minutos de sua posição (485 nós e 

60 km de distancia); 

 3. Sobre o equipamento de visão noturna do sistema RBS-70 (COND ou 

BORC), como o Sr. avalia a aquisição do alvo, de tempo e azimute conhecido, 

em relação a aquisição com o OVN;  

 4. Dada a necessidade de pronta resposta a um alvo voando a 250 m/s 

(Anv de ataque ao solo armada), e a grande possibilidade de um ataque ao seu 

comboio, como o Sr. transportaria o RBS-70 dentro de uma Vtr Guarani 

durante uma marcha para o combate; 

5. Qual seria o melhor emprego, em sua opinão, no momento de ser 

atribuído meios, a uma Seç AAAe que presta DAAe a um RCMec na Mcmb. 

6. Dada a necessidade de pronta resposta a um alvo voando a 250 m/s 

(Anv de ataque ao solo armada), e a grande possibilidade de um ataque ao seu 

comboio, como o Sr. transportaria o RBS-70 dentro de uma Vtr Guarani 

durante uma marcha para o combate. 

 

2.2.2 QUESTIONÁRIO VOLTADO PARA OFICIAIS APERFEIÇOADOS 

ESPECIALISTAS EM DEFESA ANTIAÉREA 

1. Sendo o Sr. o Cmt do GAAAe (orgânico da DE), qual assessoramento 

seria pertinente para ser levado ao Cmt DE, em princípio, e na sua visão, 

acerca do sistema de armas (Sec AAAe Igla/RBS-70), a ser passado em 

reforço a um elemento de manobra (Vlr U e orgânico desta DE), que realizará a 

DAAe da proteção de flancoguarda ou Fcob?; 

2. Supondo a DAAe do RCMec ter de ser realizada pela Sec AAAe do 

GAAAe orgânico da DE, como o Sr avalia a mobilidade (capacidade de sair da 

coluna, tomar posição para o tiro e retornar a coluna) desta Sec AAAe (dotada 

de míssil Igla e viaturas sobre rodas sem blindagem); 
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3. O Sr acredita ser importante a proteção blindada para uma tropa de 

AAAe, tendo em vista a limitação de defesa aproximada das Pos Utir?; 

4. Na situação de MCmb, sabemos que são prioridades de DAAe as Rg 

Psg, pontes, as FSeg (1º Esc e vanguarda) e os meios Log, Art Cmp e C2 

(EB70-MC-10.235, p. 7-2). Diante desta afirmação, como o Sr enxerga o 

emprego diversificado de sistemas de armas AAAe em relação a mobilidade, 

proteção blindada e tempo de resposta; e 

5. O Sr acredita ser adequado ao emprego junto as FSeg (RCMec), de 

uma Sec AAAe dotada de RBS-70 para prover sua DAAe? 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir dos dados coletados em dois diferentes questionários, foram 

obtidos os seguintes resultados: 

 

3.1 RESULTADOS 

 A partir dos questionamentos realizados na coleta de dados, podemos 

concluir, dentro de um cenário já especificado anteriormente, os seguintes 

parâmetros: 

3.1.1 Tempo de resposta do RBS-70 (asa rotativa):  

 O tempo de resposta de resposta do material RBS-70 foi considerado 

suficiente para um inimigo aéreo de asa rotativa, por 50% dos operadores 

entrevistados, e não suficiente para 50%. 

  

3.1.2 Tempo de resposta do RBS-70 (asa fixa) 

 O tempo de resposta do material RBS-70 foi considerado insuficiente 

para um inimigo aéreo de asa fixa, por 75% dos operadores e foi considerado 

restrito por 25% dos operadores entrevistados.  

3.1.3 Melhor elemento DAAe a ser empregado para DAAe de FSeg Vlr U 

(RCMec): 

 Tendo em vista os meios atuais de DAAe existentes, 66,7% dos 

entrevistados responderam que a Sec AAAe do GAAAe divisionário dotada de 

míssil Igla é mais apta a acompanhar um RCMec durante sua missão de força 

de segurança na marcha para o combate. 22,2% responderam que a Sec 

AAAe dotada de míssil RBS-70 é mais apta e 11,1% disseram não haver uma 
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relação de aptidão. Considera-se que a Sec AAAe dotada de míssil Igla possui 

as mesmas VBR que dotam o RCMec protegido. 

3.1.4 Importância da proteção blindada para a guarnição do sistema de míssil 

no ambiente especificado: 

 Para os entrevistados selecionados, 77,8% consideram importante a 

proteção blindada para a guarnição da Sec AAAe, enquanto 22,2% consideram 

que esta não é requisito para a utilização de um meio AAAe do GAAAe ou 

outro. 

3.1.5 Utilização do sistema RBS-70 para prover proteção a tropa de grande 

mobilidade (GAAAe de DE realizando DAAe de RCMec): 

 Para os entrevistados selecionados, 66,7% julgaram inadequada a 

utilização do RBS-70, no atual modelo, para a defesa antiaérea de um RCMec 

considerando sua mobilidade e capacidade de proteção da guarnição. 

3.1.6 Nível de prontidão: como o operador transportaria o sistema RBS-70 em 

uma viatura durante uma operação de movimento:  

 Para os entrevistados selecionados, 75% julgam mais adequado o 

transporte do material fora de seus cases, com os serventes em condições de 

desembarcar rapidamente para a montagem do material. 25% dos 

entrevistados julgam mais adequado o transporte dentro dos cases, admitindo 

uma perda considerável de tempo no acionamento da peça. 

3.2 DISCUSSÃO 

 Focado nos objetivos gerais deste trabalho, e a partir dos conhecimentos 

e pressupostos do problema, um cenário de marcha para o combate requer 

meios que possuam alta mobilidade, capazes de manter o contato com o 

inimigo, de forma a imprimir o ritmo das ações e negar a iniciativa das ações ao 

mesmo. Para isto, os elementos de 1º escalão empregados dotam-se de meios 

blindados ou mecanizados, capazes de tornar essas tropas rápidas e com alto 

poder de fogo direto, durante seu movimento.  

 O sistema de mísseis ou canhões a serem empregados para esta tarefa 

deve possuir a mobilidade compatível com a tropa que apoia ou protege. A 

título de ilustração, vemos o caso do emprego das Vtr M109 A3 em brigadas de 

infantaria mecanizada, ou cavalaria blindada, e Vtr M108 AP em brigadas de 
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cavalaria mecanizada. Estas são capazes de entrar em posição rapidamente, 

prover o apoio de fogo necessário aos elementos empregados e retomar sua 

coluna de marcha. 

 Ao analisar os resultados de entrevistas, vemos que é perceptível que o 

sistema RBS-70 não seria o mais adequado meio para proteger um RCMec 

empregado em segurança em um contexto de marcha para o combate, posto 

que seus esquadrões mantém-se em permanente mudança de posição, assim 

como sua vanguarda (BRASIL, 2002). O sistema de mísseis Igla-S é percebido 

com melhor compatibilidade, haja vista sua possibilidade de tiro sobre viatura 

em movimento até 20km/h (BRASIL, 2000). Em verdade, esta é a grande razão 

pela qual vários países do mundo não abandonam os MANPADS, e mais de 25 

grandes países ainda o produzem, posto que são excelentes armas para 

autodefesa, e são compatíveis com o uso sobre qualquer tipo de viatura. O 

sistema RBS-70 traz consigo a capacidade de impedir ou dificultar a ameaça 

aérea em usar seu armamento sobre instalações ou tropas, sendo imune às 

ações de MPE da ameaça mais comuns (chaff e flare), uma vez que seu 

guiamento ocorre por antenas instaladas na retaguarda do míssil, que o 

direcionam por um facho laser  direcionado pelo operador, além da 

possibilidade de destruição do míssil durante seu vôo, sendo esta a grande 

vantagem sobre os sistemas guiados por infravermelho, como é o caso do 

míssil Igla. 

 O radar de busca PS-70 Giraffe não foi adquirido pelo Brasil, tornando a 

aquisição do alvo dependente da visualização da aeronave pelo atirador. Em 

uma operação noturna do equipamento, esta aquisição passa a depender da 

utilização do sistema COND/BORC, que é destinado a pontaria. 

 

 

 

  

 

 

 

                                      
                                      Figura 1 - Radar PS-70 Giraffe   
                                      Fonte: SAAB 
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 Acerca da proteção blindada, o manual C2-20 (RCMec) nos assevera 

que é “proporcionada, em grau relativo, pela blindagem de parte de suas 

viaturas, que resguardam suas guarnições contra fogos de armas portáteis, 

fragmentos de granadas de morteiro e artilharia”. Esta proteção dar-se-á a um 

elemento cuja ação de choque é esperada e buscada por quem determina as 

missões a serem cumpridas, exigindo, assim, que os elementos que o apóiam 

de maneira aproximada, também possuam esta proteção. A questão Nr 3 

demonstra esta importância. A Sec AAAe dotada de Igla-S é concebida para 

ser empregada com VBR Guarani ou Urutu, ou VBTP M113, quando orgânica 

de Bia AAAe de brigadas C Mec ou Inf Mec. Nas Bda C Bld ou Inf Bld, a título 

de comparação, a solução já encontrada para a defesa antiaérea foi a 

aquisição do sistema Gepard, capaz de adquirir, acompanhar e engajar alvos, 

com proteção blindada e mobilidade compatível com a tropa que apoia. 

 Assim sendo, parece razoável que vários países tenham soluções para a 

adaptação de sistemas de mísseis ou canhões antiaéreos já em uso, para 

deixá-los melhor adaptados ao cenário de emprego em que atuam. A  Suécia já 

o fez quando criou o RBS-70 VLM (Vehicle Laucher Missile). 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 2 - RBS-70 VLM   
                                    Fonte: SAAB 
 Existe ainda a questão do nível de prontidão da peça, a qual neste 

trabalho fica caracterizada pela simplicidade no manuseio para as ações 

necessárias para o tiro, combinadas com o tempo de acionamento da peça. 

Conforme as respostas aos questionamentos 1, 2 e 6, fica evidenciado pelos 

operadores que a prontidão dos sistema RBS-70, no modelo atual, para 

operações de segurança, complementar a uma marcha para o combate, é 

prejudicada pela necessidade das ações de desembarcar material, montar o 

posto de tiro e, somente após isso, municiar e adquirir o alvo. Nestas ações, 

ressalta-se a exposição da guarnição e a necessidade de interrupção do 

movimento. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após a análise das missões que cumprem um RCMec orgânico de DE, 

em um contexto de marcha para o combate, verifica-se que o sistema de 

mísseis a ser utilizado para a defesa antiaérea deste elemento, deve possuir a 

mobilidade e proteção blindada da qual dispõe os Esquadrões do Regimento 

empregado na campanha. Ademais, a versatilidade de um sistema com poucas 

imposições relativas ao armazenamento, manutenção simples, integração com 

sistema de aquisição de alvos e visão noturna, aumenta o nível de prontidão do 

mesmo, garantindo ao RCMec uma defesa antiaérea compatível com as 

possíveis ameaças aéreas que podem se apresentar durante a execução da 

operação de segurança conduzida durante a marcha para o combate. 

 O sistema deve possuir a capacidade de movimentar-se com 

rapidez, promovendo a proteção da tropa durante seu deslocamento ou, 

havendo a necessidade de parada para o tiro, a capacidade de realizar o 

engajamento do alvo aéreo, e retomar a coluna, de forma a não prejudicar as 

ações do RCMec. Seu nível de prontidão deve garantir que a guarnição 

realize somente as ações de municiamento da peça e energização do sistema, 

evitando as exposições ao ambiente externo da viatura com a montagem de 

posto de tiro. A aquisição de alvos deve ser facilitada com a integração de um 

sistema de visão noturna, aliado a um radar de tiro, capaz de direcionar a 

guarnição contra a ameaça aérea, antes da mesma entrar no campo de visão 

da guarnição. 

Deve possuir proteção blindada que garanta a segurança contra fogos 

de tiro tenso das armas automáticas inimigas, em consonância com o efeito de 

proteção desejado para a tropa defendida. 

 Conclui-se, portanto, que o sistema RBS-70 que atualmente dota os 

Grupos de Artilharia Antiaérea não atende em boas condições os requisitos de 

mobilidade, prontidão, proteção blindada necessários para a atuação em uma 

marcha para o combate de DE, acompanhando um RCMec. 
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ANEXO 

 SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

 Uma solução prática para o tema discorrido neste artigo foi apresentado 

neste ano por ocasião do 1º Seminário Internacional de Defesa Antiaérea, nos 

dia 20 e 21 de março de 2019 em Brasília-DF. O sistema móvel de míssil de 

baixa altura telecomandado MSHORAD (Mobile Short-range air defense), do 

RBS-70. 

O sistema MSHORAD integra o sistema de mísseis RBS-70 NG, 

dotando o mesmo de mobilidade e proteção blindada. Sâo unidades de tiro 

móveis (sobre viatura) e uma viatura C2 dotada do radar Giraffe 1X. É 

compatível com o uso dos materiais atualmentes empregados na artilharia 

antiaérea, como o Radar SABER M60 e o COAAe Elt, segundo o fabricante. 

 

Figura 3 - Folder MSHORAD                                                   
Fonte: SAAB 
 

 O sistema RBS-70, já adquirido para a 1ª Brigada de Artilharia 

Antiaérea, possui pessoal capacitado e cadeia logística em funcionamento. 

Assim, a inserção de um modelo dotado de mobilidade, proteção e prontidão 

como é o exemplo citado, não demandariam as necessidades de capacitação 

de pessoal e logística tão inovadoras quanto a aquisição de um outro sistema 

para atender as necessidades elencadas neste trabalho.  
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