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RESUMO 

 

POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DA ARTILHARIA ANTIAÉREA NA GUERRA 
DE YOM KIPUR E SEUS ENSINAMENTOS PARA A ARTILHARIA ANTIAÉREA 

DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 

 

Erick Patrick Aguiar do Nascimento 

 

O presente trabalho trata da Evolução da Defesa Antiaérea na Guerra de Yom Kipur 
e possui como objetivo geral verificar a evolução da capacidade operacional dos 
componentes do Sistema de Defesa Antiaérea, bem como identificar o 
desenvolvimento desse Sistema pelos países em conflito. Sendo assim, será 
analisado o emprego dos diversos componentes de Defesa Antiaérea pelos países 
em conflito antes e durante a Guerra de Yom Kipur e, posteriormente, qual foi o 
legado deixado pela Guerra que colaborou para a evolução do Sistema de Defesa 
Antiaéreo dos países beligerantes onde, para tal, foram levantadas as causas que 
impulsionaram o emprego de novos componentes, bem como a relevância de seu 
emprego e as suas características importantes. Esta análise consistirá como base 
para estudarmos os principais progressos referentes à modernização e evolução 
pós-guerra dos componentes do Sistema de Defesa Antiaérea dos países em 
questão, bem como, os fatores que influenciam na operacionalidade do Sistema. 
Para a confecção desta monografia, empregou-se o método hipotético-dedutivo, 
onde foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o intuito de apresentar os fatores 
que impulsionaram países em guerra a aprimorarem sua Defesa Antiaérea. 

 

 

Palavras- chave: Artilharia Antiaérea, Defesa Antiaérea, Evolução, Yom Kipur
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RESUMEN: 

 

 
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LA ARTILLERÍA ANTIAÉREA 

EN LA GUERRA DE YOM KIPPUR Y SUS ENSEÑANZAS PARA LA ARTILLERÍA 
ANTIAÉREA DE BRASIL. 

 

Erick Patrick Aguiar do Nascimento 

 

El presente trabajo trata sobre la evolución de la defensa antiaérea enla guerra de 
Yom Kipur y su objetivo general es verificar la evolución de la capacidad operativa 
de los componentes del sistema de defensa antiaérea, así como identificar El 
desarrollo de este sistema por parte de los países em conflicto. Por lo tanto, se 
analizará el uso de los diversos componentes de la Defensa antiaérea por parte de 
los países em conflicto antes y durante la Guerra de Yom Kipur y, más adelante, el 
legado dejado por la Guerra que colaboró para la evolución del Sistema de defensa 
antiaérea de los países beligerantes. Para este propósito, se plantearonlas causas 
que estimularon elempleo de nuevos componentes, así como la relevancia de su 
empleo y sus características importantes. Este análisis servirá de base para 
elestudio del progreso principal hacialamodernización y laevolución de la pos guerra 
de los componentes del Sistema de Defensa de la Fuerza Aérea de los países em 
cuestión, así como los factores que influyenen el funcionamiento del Sistema. Para 
la preparación de este trabajo, se utilizo el método hipotético-deductivo, donde se 
llevó a cabo una investigación bibliográfica com el fin de presentarlos factores que 
motivaron a los países en guerra a mejorar su defensa antiaérea. 

 

 

Palabras clave: artillería antiaérea, defensa aérea, evolución, Yom Kipur.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Considerando a superioridade aérea como fator de decisão e objetivo principal 

em um conflito entre nações, como cita o manual de campanha “Defesa Antiaérea”, do 

Exército Brasileiro, EB70-MC-10.231, torna-se indispensável a análise e o estudo dos 

meios antiaéreos empregados pelos países nos diversos conflitos mundiais, com o 

objetivo minimizar equívocos e potencializar o desenvolvimento e aplicação da 

Artilharia Antiaérea 

 O conflito tema desse estudo está inserido em um contexto extremamente 

complexo que envolve não apenas a influência de poder sobre um território, mas 

também aspectos ideológicos, geopolíticos, históricos e religiosos. Os conflitos árabe-

israelenses, indubitavelmente, dividem espaço na história mundial entre os mais 

antigos e os mais modernos conflitos, pois desde a fundação de Israel até os dias 

atuais existe uma grande tensão na região da palestina, que dentre outras 

consequências permite a constante evolução das Forças Armadas dos países 

envolvidos e consequentemente da Artilharia Antiaérea, que nesse período viveu 

constantes aperfeiçoamentos e modernizações. 

 Durante os conflitos árabe-israelenses, a Artilharia Antiaérea apresentou 

capacidades e limitações em seu emprego e a partir de suas limitações surgiram as 

necessidades para aprimoramento e desenvolvimento de um novo meio para fazer 

frente às ameaças aéreas do próximo conflito. Essa constante na evolução da Artilharia 

Antiaérea levou Israel a se tornar uma potência militar. 

 A relevância dessa pesquisa está, não somente, no estudo das condições que 

levaram Israel a se tornar uma potência antiaérea, mas também, analisar as 

possibilidades de superação das limitações da Artilharia Antiaérea do Exército 

Brasileiro a partir dos ensinamentos empíricos com o conflito em questão, levando em 

consideração as prioridades para aplicação de verbas, os problemas relacionados a 

manutenção da capacidade operacional e os atuais projetos para modernização do 

componente terrestre da Defesa Aeroespacial. 

 A presente monografia estrutura-se da seguinte forma: no segundo capítulo, 

será feita uma abordagem com o objetivo de definir os termos necessários à 

compreensão do leitor, tratando do tema, da formulação do problema, questões de 

estudo, objetivos, justificativas, contribuição e procedimentos metodológicos. No 

terceiro capítulo, a abordagem engloba os antecedentes históricos à Guerra de Yom 

Kipur, o que inclui a formação do Estado de Israel e os conflitos posteriores. No quarto 

capítulo, é analisada a Guerra de Yom Kipur, sua evolução e aplicações táticas. No 
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quinto capítulo, são apresentadas as capacidades e limitações da AAAe a partir de 

comparações com conflitos anteriores e posteriores à guerra de Yom Kipur. No sexto 

capítulo, são apresentados os ensinamentos para a Artilharia Antiaérea do Exército 

Brasileiro a partir da análise dos dados obtidos com a constante evolução da AAAe de 

Israel, bem como a apresentação dos sistemas de armas utilizados atualmente pelo 

Brasil e aspectos referentes aos projetos para modernização dessa Artilharia, que 

servirão de base para o sétimo capítulo, onde é feita a conclusão desse trabalho. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 TEMA 

 

 O tema central do presente trabalho foi delimitado ao estudo sobre as 

possibilidades e limitações da Artilharia Antiaérea na Guerra de Yom Kipur e seus 

ensinamentos para a Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro. Assim, o tema está 

delimitado em objeto de estudo às possibilidades e limitações da Artilharia 

Antiaérea empregada não só pelos países beligerantes, mas também pelo Exército 

Brasileiro com a intenção de compreender as suas possibilidades e limitações. Por 

fim, limitou-se no tempo ao estudo em duas abordagens: a factual, em relação à 

situação presente (2019) do objeto de estudo, e a histórica, em relação à década 

de 1970. 

 A presente pesquisa trata o tema, em um primeiro momento, sob a 

perspectiva histórica, tendo em vista que leva em consideração a abordagem dos 

meios de Artilharia Antiaérea pesquisados, relacionada ao seu emprego em 

conflitos armados. 

 Além da abordagem histórica, será realizado um estudo factual e prognóstico, 

ao fazer considerações sobre a atual situação dos meios de Artilharia Antiaérea 

dos países do escopo delimitado e uma possível previsão, baseada na pesquisa 

realizada. 

 

2.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 A situação problematizada, que norteou a pesquisa realizada foi a seguinte: 

Quais os ensinamentos da Guerra de Yom Kipur que servem como incentivo à 

reestruturação e modernização constante da Artilharia Antiaérea do Exército 

Brasileiro? 

 

2.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno deste 

questionamento: 

a. Como se deu o início da Guerra de Yom Kipur? 

b. Quais as possibilidades e as limitações dos meios de Artilharia 

Antiaérea dos países beligerantes decisivos para o resultado do conflito? 
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c. A Artilharia Antiaérea Israelense estava em condições de aprestamento 

para defender da soberania do espaço aéreo? 

d. Quais os fatores da Guerra que influenciaram para que Israel se 

tornasse uma potência antiaérea? 

e. Quais os ensinamentos da Guerra de Yom Kipur para a Artilharia 

Antiaérea do Exército Brasileiro? 

 

2.4 OBJETIVOS 

 

 A fim de responder os questionamentos apresentados e o problema exposta, 

traçou-se como objetivo geral deste estudo abordar às possibilidades e limitações 

da Artilharia Antiaérea na Guerra de Yom Kipur e seus ensinamentos para a 

Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro e de forma a encadear logicamente o 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo, foram formulados os seguintes 

objetivos específicos: 

a. Descrever os antecedentes à Guerra de Yom Kipur. 

b. Analisar os meios de Artilharia Antiaérea utilizados pelos países 

beligerantes. 

c. Identificar as possibilidades e as limitações dos meios Artilharia 

Antiaérea dos países beligerantes. 

d. Apontar as atuais possibilidades da Artilharia Antiaérea de Israel 

resultantes dos ensinamentos colhidos com a Guerra. 

e. Verificar os aspectos relevantes do conflito e os ensinamentos para a 

Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro. 

 

2.5 JUSTIFICATIVAS 

 

 Os conflitos árabe-israelenses são ricos em ensinamentos que abrangem a 

constante necessidade de inovações tanto doutrinárias, como no emprego tático 

dos meios de combate. Conflitos como esses são observados atentamente pelas 

Forças Armadas de todo o mundo que buscam, através das experiências colhidas, 

o autoaperfeiçoamento de suas Forças. A Guerra de Yom Kipur é um exemplo do 

emprego de diversos fundamentos e princípios aplicáveis a Artilharia Antiaérea, 

além disso, tal conflito põe em evidência as possibilidades e limitações da Artilharia 

Antiaérea dos países beligerantes. 
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 Considerando que a última atualização dos conceitos doutrinários 

orientadores do preparo e emprego da Força Terrestre, coerente com as novas 

necessidades impostas pelo combate moderno foi elaborada pelo Estado-Maior do 

Exército no ano de 1996, e ainda que a guerra em estudo tenha antecedido essa 

atualização, esse trabalho busca evidenciar não apenas das possibilidades e 

limitações da Artilharia Antiaérea dos países beligerantes, mas a relevância desses 

ensinamentos para o aperfeiçoamento e melhoria da Artilharia Antiaérea do 

Exército Brasileiro. 

 Assim, faz-se necessário ter o conhecimento das possibilidades e limitações 

do subsistema de armas da AAAe dos atores da guerra, assim como das suas 

possíveis inovações tecnológicas ou intenções de aquisições de materiais e dos 

ensinamentos relevantes. 

 

2.6 CONTRIBUIÇÃO 

 

 A partir de um estudo de como Israel constituiu-se como uma das principais 

potências no desenvolvimento de tecnologias de aplicação ao Sistema de Defesa 

Antiaérea, o presente trabalho pretende corroborar para a preocupação da Artilharia 

Antiaérea do Exército Brasileiro em utilizar as experiências colhidas nos conflitos 

Árabes Israelenses, particularmente na Guerra de Yom Kipur, para ampliar suas 

capacidades e possibilidades e reduzir suas limitações. Além disso, a partir das 

informações levantadas, o estudo pretende dar subsídios para pesquisas futuras 

sobre os meios de AAAe na região. 

 

2.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do 

tipo aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática em 

estudos futuros, valendo-se para tal do método indutivo, o qual considera o 

conhecimento como baseado na experiência e no empirismo. 

 Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua consecução, terá por método a 

leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão 

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

vários estudos, de forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e 

compreensível. 
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 O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento 

das fontes, argumentação e discussão dos resultados. 

 No desenvolvimento serão abordadas as seguintes seções secundárias: 

- 2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS - Pretende fazer uma breve abordagem da 

formação do Estado de Israel, das características dos povos em conflito que 

influenciaram na Guerra de Yom Kipur e das Guerras que antecederam a Guerra de 

Yom Kipur. 

- 3. A GUERRA DE YOM KIPPUR- Pretende discorrer sobre o conflito e sobre a 

atuação dos países beligerantes,incluindo a abordagem sobre as 

POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DA AAAe no conflito. 

- 4. ENSINAMENTOS PARA ARTILHARIA ANTIAÉREA DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO – Pretende apresentar os ensinamentos colhidos da guerra de Yom 

Kipur, principalmente por Israel, no tocante a constante modernização da sua 

Defesa AAe. 
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3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

O desenvolvimento de uma Defesa Antiaérea, que se projeta mundialmente 

como sendo uma potência, é resultado de uma vasta gama de experiências obtidas 

através das inúmeras guerras em que esteve envolvido o Estado de Israel. Desde 

seu reconhecimento como país independente, em 1948, Israel esteve envolvido em, 

pelo menos, oito grandes guerras. 

No entanto, para o melhor entendimento das necessidades que levam um 

país a investir tempo e recurso na defesa de sua soberania é imprescindível que 

sejam analisados e ponderados com atenção seus antecedentes históricos, 

principalmente quando se trata de um país que representa um milésimo da 

população mundial e é alvo de um terço das deliberações da ONU. 

No fim do século XIX, movimentos nacionalistas cresciam por toda Europa. 

Nesse período o Sionismo, teoria do Theodor Herzl, surge embasando a 

prerrogativa de que a sobrevivência do povo judeu, outrora espalhado por todo o 

mundo, dependia da criação de um Estado próprio e a idéia era que esse Estado 

fosse erguido na região da Palestina, que na época tinha a maioria de sua 

população constituída por árabes e muçulmanos e dominada pelo Império 

Otomano. 

Com o fim do Império Otomano em 1918, a região da Palestina passou ao 

domínio Britânico, que assumiu posições ambíguas em relação aos interesses dos 

Árabes e dos Judeus. Tal ambiguidade é percebida em documentos como a 

Declaração Balfour de 1917, que dava apoio à causa sionista e outro, o Livro 

Branco de 1939, que limitava a imigração judaica e restringia a compra de terras 

árabes por judeus. 

Enquanto isso a perseguição dos nazistas aos judeus na Europa na década 

de trinta impulsionou a imigração para Palestina, intensificando os conflitos entre 

árabes e judeus na Palestina. 

 

3.1 A FORMAÇÃO DO ESTADO DE ISRAEL 

 

 Muitos avanços aconteciam no mundo entre a década de 40 e 50. No campo 

militar a artilharia antiaérea se mostrava obsoleta, com a combinação de canhões e 

metralhadoras, frente aos caças com motores à jatos supersônicos que começaram 

a atuar nos conflitos em meados da década de 50. Tais limitações contribuíram 
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para necessidade de inovações e para o desenvolvimento dos sistemas de mísseis 

guiados. No campo político e relacionado ao Oriente médio, a recém-fundada 

Organização das Nações Unidas (ONU), propôs, em 1947, um plano de partilha de 

território da Palestina entre árabes e judeus, após a saída dos britânicos. As 

autoridades judaicas aceitaram o plano, no entanto as lideranças palestinas e 

árabes não. (HENRIQUES, 2008) 

 

Figura 1:Gamal Nasser e Anwar Sadat 

(Fonte:http://www.defesanet.com.br/ecos/noticia/12545/40-Anos-da-Guerra-do-Yom-Kippur---

Ramadan/) 

 

 Inúmeros foram os conflitos desencadeados em virtude dos acontecimentos 

de um único dia: 14 de maio de 1948. Ainda que houvesse a discordância dos 

árabes com o anúncio da partilha da ONU em 29 de novembro de 1947, foi cerca 

de 6 meses depois, que David Ben Gurion fez a leitura da declaração de 

independência do Estado Sionista Judeu. O primeiro conflito ocorreu na tarde 

daquele mesmo dia, em 1956 decorreu o segundo conflito, passando pela Guerra 

dos Seis Dias em 1967 até culminar com a Guerra do Yom Kipur em 1973. 

Normalmente contra os mesmos adversários, Israel lutava para sobreviver, 

enquanto seus oponentes tinham por motivação a extinção do novo Estado 

Sionista. (HENRIQUES, 2008) 

http://www.defesanet.com.br/ecos/noticia/12545/40-Anos-da-Guerra-do-Yom-Kippur---Ramadan/
http://www.defesanet.com.br/ecos/noticia/12545/40-Anos-da-Guerra-do-Yom-Kippur---Ramadan/
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 Israel estava proibido de montar suas Forças Armadas. Porém, 

clandestinamente, montou uma Força Aérea, a Sherut Avir, utilizando aviões 

leves anteriores à 2ª Guerra Mundial. Foi uma batalha desigual, Israel com 

suas aeronaves leves e os árabes atacando com Spitfires, Fury, Hurricanes e 

G-55. Após um ano, Israel sendo um Estado Soberano constituído, conseguiu 

organizar sua Força Aérea, a ChelHa’Avir, mas continuava sem aeronaves 

capazes de atuar nos conflitos que afloravam. Israel procurou 

desesperadamente comprar aeronaves e armamentos para se defender, mas 

os países do mundo recusavam-se a ajudá-los, executando um embargo à 

Israel e selando acordos comerciais com os árabes. Após usar aviões B-17 

desmilitarizados como bombardeiros, a chegada das aeronaves Spitfire e P-

51D, no outono de 1948 deu início à verdadeira Força Aérea Israelense. 

(GONÇALVES, 2011). 

 

 Enquanto judeus em todas as partes do mundo comemoravam a criação do 

novo Estado, exércitos de cinco países se mobilizavam a fim de aproveitar o 

enfraquecimento militar de um Estado recém-formado para aniquilá-lo. Líbano, 

Síria, Egito, Iraque e Transjordânia formaram a conhecida Liga Árabe e atacaram o 

território Judeu. Nesse conflito ficou evidenciada a diferença abismal entre a 

quantidade e a qualidade militar dos árabes e judeus. Este tinha o arsenal escasso 

e antiquado, por conta da restrição britânica de importação de armas durante o 

mandato, enquanto aquele era mais moderno e volumoso, arrematado em boa 

parte da própria Grã-Bretanha. Mesmo com toda diferença, Israel logra êxitos 

militares com sua grande coordenação, frustrando a previsão de um massacre 

árabe. (VEJA, 1948) 

 

 Figura 2:GoldaMeir, Primeira Ministra de Israel e MosheDayan, Ministro da Defesa de Israel 
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(Fonte:www.timeofisrael.com) 

 

 Um ano após o conflito foi estabelecida a linha verde e o território da palestina 

agora estava dividido em pedaços. A faixa de gaza ficou sob controle do Egito, a 

Cisjordânia e a parte leste de Jerusalém ficou com a Jordânia, o resto foi ocupado 

por Judeus. Israel passou a ocupar um território maior que o previsto pela ONU. 

(VEJA, 1948) 

 

3.1.1 A Guerra de Suez (1956) 

 

 O Canal de Suez é uma via marítima que une o Oriente e o Ocidente. Sua 

importância abrange o transporte marítimo, que se relaciona ao comércio e 

consequentemente a economia, ou seja, dominar o canal de Suez era sinônimo de 

controle econômico e do comércio marítimo local. (GONÇALVEZ, 2011) 

 

 Por ser uma via de importância vital para diversos países, em 1888 foi 

assinada a Convenção de Constantinopla, que definia que o canal poderia ser 

usado por embarcações de todas as nações do mundo, inclusive em tempos 

de guerra. (GONÇALVEZ, 2011)  

 

 O início do século XX é marcado pela presença inglesa no domínio do Canal 

de Suez. Após conquistar sua independência em 1922, o Egito assina, em 1936, 

um acordo com a Inglaterra a respeito do Canal de Suez. No entanto, em 1952, 

Gamal Abdel Nasser efetua um golpe de estado e assume o poder no Egito. 

Quatro anos depois, as tropas inglesas se retiram do Canal e o agora presidente 

Nasser, com apoio soviético, bloqueia a passagem de embarcações com a 

bandeira israelense pelo Canal. (GONÇALVEZ, 2011) 

 Apoiado pela França e Inglaterra, em 29 de Outubro de 1956, Israel, não 

satisfeito com o bloqueio imposto por Nasser, desencadeou a operação Kadesh, 

desenvolvendo um ataque em várias frentes com efetivos muito bem treinados, 

motivados e comandados. Chefiados por Moshe Dayan, contam com um efetivo de 

cerca de 50 mil homens, 130 aviões de combate e 180 tanques (LEITE, 2007) 

 

 As forças européias presentes envolveram cerca de 90 mil homens e 

desenrolaram um plano de ataque concertado em três fases distintas. A 

primeira fase visava estabelecer a hegemonia aérea e enfraquecer as defesas 

terrestres egípcias, seguir-se-ia o lançamento de unidades paraquedistas com 

o objetivo de ocuparem os pontos estratégicos, como aeródromos e os portos 
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Said e Fouat, contando com o apoio aéreo e da artilharia naval dos navios de 

guerra que, posicionados no Mediterrâneo, garantiam a escolta aos navios que 

transportavam as tropas de desembarque. Finalmente, desembarcadas as 

forças, passariam a contar com o apoio de forças blindadas, artilharia e 

engenharia. (LEITE, 2007) 

 

 Neste conflito destaca-se uma novidade tática e técnica muito importante, que 

veio a se desenvolver e se tornar num tipo de armamento imprescindível as 

quaisquer forças armadas. Pela primeira vez os mísseis teleguiados, Nord SS 

Antitanque franceses, foram empregados pelas forças israelitas contra posições 

egípcias em Abu Aweiglia. (LEITE, 2007) Ao que tudo indica o conflito não contou 

com a participação de armas antiaéreas. 

 

3.1.2 A Guerra dos Seis Dias (1967) 

 

 Junho de 1967, o terceiro conflito israelo-árabe desde a independência do 

Estado Judaico se inicia e o curto período que Israel demora até a vitória dá nome 

a esse conflito: Guerra do Seis Dias, conflito este que servirá como prelúdio para a 

Guerra do Yom Kipur no que diz respeito à utilização dos sistemas de Defesa 

Aérea. (HENRIQUES, 2008) 

 Na Guerra dos Seis Dias, Israel tinha por oponentes o Egito, a Síria, Jordânia, 

Iraque, Arábia-Saudita e Líbano. Em 14 de maio desse ano, o presidente egípcio, 

Gamal Abdel Nasser, tinha mobilizado milhares de soldados na fronteira com Israel 

quando solicitou a retirada das forças de paz da ONU presentes na região desde 

1957. (GONÇALVES, 2011) 

 O sistema egípcio ainda rudimentar de vigilância aérea, baseado na cidade 

do Cairo contava com cerca de 20 estações de radar localizadas essencialmente 

na Península do Sinai e na zona oriental do Egito, com o objetivo de fornecer 

informação sobre incursões hostis no espaço aéreo egípcio, para tal estava ligado 

à Defesa Aérea nacional. A artilharia antiaérea egípcia era composta por cerca de 

1000 armas antiaéreas de origem Soviética, de calibres 37, 57 e 85 mm e cerca de 

150 mísseis SA-2, distribuídos em 20 posições. (HENRIQUES, 2008) 

 Diante das limitações e dificuldades em cobertura a baixas altitudes da 

Defesa antiaérea egípcia, A Força Aérea de Israel (IAF) conseguiu desencadear 

vários tipos de incursões sobre território egípcio, garantindo a superioridade aérea 

no conflito, sendo assim, a ineficiência da AAAe egípcia foi notória para os pilotos 

da IAF que identificaram a dificuldade das baterias de mísseis SA-2 em atuar a 
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baixas altitudes e na ocasião não existia nenhum sistema AAe que conferisse 

proteção a estas altitudes contra caças supersônicos. (HENRIQUES, 2008) 

 A consequência mais notável da Guerra de 1967 diz respeito a domínio 

territorial. A chamada Guerra dos Seis Dias reafirmou a supremacia de Israel e 

ampliou seu território, conquistando a Península do Sinal e Faixa de Gaza ao norte 

e as Colinas de Golan e da Cisjordânia a leste, incluindo a porção oriental de 

Jerusalém. Esse movimento de expansão levou o Egito e a Síria a realizar um 

ataque surpresa no dia mais sagrado para o povo judeu. (BBC, 2017) 

 

3.1.3 A Guerra de Atrito (1967- 1970) 

 

 Nesse período viveu-se uma guerra fria, onde os contatos, negociações 

diplomáticas, reaparelhamento das Forças Armadas e adestramento das tropas 

estavam em voga. As negociações tinham por objetivo fazer com que Israel 

cedesse os territórios conquistados na Guerra dos Seis Dias. (HENRIQUES, 2008) 

 

 No período compreendido entre os anos de 1967 a 1970, decorreu desta forma 

uma chamada Guerra de Atrito, chamada assim porque os confrontos que 

foram levados a cabo tiveram como finalidade principal causar desgaste nas 

forças armadas e na própria economia dos países contendores. Os confrontos 

entre Israel e o Egito no Sinai basearam-se essencialmente em ataques de 

guerrilha, incursões de tropas especiais e de comandos, barragens de artilharia 

e ataques aéreos. Verifica-se assim que as operações desencadeadas durante 

esta Guerra de Atrito tinham objetivos limitados, já que não contavam com o 

envolvimento de tropas regulares do Exército na manobra terrestre. 

(HENRIQUES, 2008) 

 

 No âmbito das Forças Armadas várias medidas foram adotas nesse período. 

Além do reaparelhamento por meio de novas aquisições de material bélico, de 

forma a colmatar as perdas verificadas durante a Guerra dos Seis Dias, o ano de 

1968 contou com uma generosa remessa de material blindado e mecanizado, o 

que incluía carros de combate, veículos blindados ligeiros, morteiros e artilharia de 

campanha ligeira e autopropulsada, além de aeronaves MiG-21, MiG-19, MiG-17 e 

MiG-15 para os egípcios, vindo da URSS. (HENRIQUES, 2008) 

 No tocante à Defesa Aérea foi criado um Comando da Defesa Aérea, 

baseada nas doutrinas soviéticas, com a missão a proteção do espaço aéreo 

egípcio contando com Batalhões de mísseis SA-2 e SA-7 e cerca de 1000 armas 

antiaéreas de variados calibres para a proteção das bases militares, centros 



 
 

22 
 

logísticos e outros locais importantes. Posteriormente, começaram a ser recebidos 

sistemas míssil SA-3 oriundos da URSS. Esse sistema começou a ter especial 

relevância nesta Guerra de Atrito com o objetivo de reduzir a eficácia dos ataques 

aéreos israelitas. (HENRIQUES, 2008) 

 Em Israel as perdas de material bélico não tiveram o mesmo impacto que 

para os egípcios, no entanto, eram necessários novos materiais. Israel se alia aos 

Estados Unidos e começa a receber, em 1968, o caça-bombardeiro A-4 Skyhawk e 

no final do ano de 1969 recebeu também o caça-bombardeiro F-4 Panthom. A 

Conjugação de meios SHORAD (Short Range Air Defense) e HIMAD (High 

toMedium Air Defense) fez com que os israelitas começassem a dar maior 

importância ao míssil ar-ar na luta aérea, sendo assim, junto às aeronaves, 

adquiriram o míssil AIM-9 Sidewinder e desenvolveram um míssil ar-ar nacional, o 

Shafrir. (HENRIQUES, 2008) 

 Essas eram as possibilidades nos novos mísseis em relação aos antigos 

canhões: Permitiam ataques a maiores distâncias relativamente ao canhão, eram 

mais precisos já que eram guiados por infravermelhos e possibilitavam a utilização 

de táticas “fire and forget”, o que aumentava substancialmente a probabilidade de 

sobrevivência da aeronave atacante. (HENRIQUES, 2008) 

 Segundo Henriques, o cessar – fogo que pôs fim à Guerra de Atrito deu-se no 

dia 8 de Agosto de 1970 através de conversações entre o Egito, Israel e as 

Superpotência. 
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4. A GUERRA DE YOM KIPPUR 

 

4.1. CAUSAS DO CONFLITO 

 

 Árabes humilhados diante de consecutivas derrotas pelo pequeno Estado de 

Israel e pela perda de influência em territórios ocupados pelos judeus. Esse era o 

cenário em que Anwar Al Sadat assumiu o governo do Egito, com a promessa de 

reconquistar os territórios perdidos na Guerra dos Seis Dias. Sadat fez diversos 

esforços diplomáticos nesse sentido, no entanto, Israel se mantinha irredutível em 

relação à entrega dos territórios ocupados. (MILITAR, 2019) 

 Em paralelo, o Egito passa por um programa de rearmamento pela URSS, 

Sadat realiza contatos diplomáticos que o fazem, num período de 6 meses, 

conseguir apoio de cerca de 50 países, que incluíam França e Inglaterra, 

resultando no isolamento de Israel em relação ao mundo. (MILITAR, 2019) 

 De um lado um país motivado, invicto em conflitos e com apoio apenas dos 

Estados Unidos, do outro, a Liga Árabe totalmente reaparelhada, em vantagem de 

pessoal e material, motivada a reconquistar territórios e com apoio de dezenas de 

nações. Com o Egito concentrando cerca de 200 mil militares em pontos 

estratégicos ao longo do Canal de Suez era notória intenção de ataque. GoldaMeir, 

a então Primeira-Ministra de Israel, sabia que um ataque aconteceria, no entanto 

não sabia como ou quando os árabes atacariam. (MILITAR, 2019) 

 Um dos primeiros ensinamentos desse conflito está justamente inserido na 

escolha do GDH para o ataque árabe: 061400Out1973. O que estava para 

acontecer no dia 6 de Outubro de 1973, certamente marcaria a história mundial. 

 O dia 6 de Outubro de 1973 era um dia de grande relevância para Árabes e 

Judeus. Os Árabes comemoram este dia como sendo o dia em que Maomé iniciou 

a Batalha de Badr, que foi a primeira vitória muçulmana contra os infiéis da tribo de 

Kuraich. Por outro lado, a data marcava para os judeus o dia do perdão, dia 

considerando sagrado, onde os judeus se dedicavam a prática de jejum e às 

orações nas sinagogas, inclusive parte dos efetivos em prontidão. Foi o dia 

escolhido, onde sob ponto de vista tático, os árabes utilizariam do fator surpresa 

para iniciar seus ataques coordenados. (NICOLAEVSKY, 2012). 

 Às 14 horas, do dia 6 de outubro de 1973, Exércitos do Egito e Síria cruzam a 

fronteira no momento em que o povo de Israel estava diante de Deus. Mais uma 

vez, os israelenses não tinham dúvida do que fazer: sair da sinagoga e se 
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apresentar à sua unidade militar. Não havia tempo pra pensar em paz ou guerra, 

apenas em sobreviver. 

 Em declaração pública o Major General Chaim Herzog afirmou: 

 

 Eles fizeram isso depois de uma preparação de três anos, uma preparação 

meticulosa, na qual eles foram treinados e preparados para esse momento 

pelos russos. Os russos planejaram essa operação e introduziram uma 

tremenda quantidade de equipamento na região, aproximadamente o mesmo 

número de tanques e aviões de toda OTAN e atacaram Israel no dia de Yom 

Kipur. A batalha começou nas melhores condições que os árabes escolheram 

com apoio declarado dos russos, com transporte aéreo e naval prontos para 

atuar no momento em que fosse necessário, para que eles recebessem 

suprimento e com todo apoio político que era necessário para garantir que eles 

fossem vitoriosos e que lhe asseguravam que se algo desse errado a batalha 

seria interrompida e haveria um cessar fogo de forma segura. (FIERJ, 2019) 

 

4.2.  EVOLUÇÕES TÁTICAS DO CONFLITO 

 

 Segundo Henriques, para conseguir alcançar o sucesso na ofensiva os 

Árabes teriam que atingir os “três pilares” mais importantes das Forças Armadas 

Israelitas: as informações, a Força Aérea e as tropas mecanizadas e blindadas. 

 Como já mencionado, o ataque árabe ocorre de forma bem coordenada de 

forma que exatamente às 14 horas, ocorresse uma ofensiva da Síria com apoio de 

tropas do Iraque e Jordânia nas Colinas de Golan e uma ofensiva egípcia na 

península do sinal, ultrapassando o Canal de Suez e combatendo os postos de 

defesa israelenses. (FIERJ, 2019) 

 

4.2.1. A ofensiva Síria nas Colinas de Golan 

 

 A ofensiva Síria nas Colinas de Golan contou com incursões dos caças Sírios 

MIG 17 que invadiram o espaço aéreo israelense na região das Colinas de Golan 

atacando tanques, blindados e posições do Quartel General das Forças de Defesa 

de Israel na região e realizando bloqueios com artilharia visando não só as baixas 

detanques israelenses, como também permitir a penetração de suas forças 

blindadas. (NICOLAEVSKY, 2012) 

 Israel estava sofrendo ofensivas ao sul e ao norte e dividir as tropas não foi a 

decisão tomada pelo comandante do Exército Israelense. O Alto Escalão das 

Forças de Defesa de Israel concentraram seus esforços bélicos primeiramente na 
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região norte, uma vez que tinha superioridade sobre o Exército Sírio e por se tratar 

de uma região mais estreita em relação ao Sinai. No entanto, foram desastrosos os 

ataques aéreos israelenses, frente a defesa antiaérea síria. (NICOLAEVSKY, 2012) 

 Como resultado do primeiro dia da Guerra, Israel havia perdido mais de 

quarenta aviões F-4 Phantom II e A-4 Skyhawk, o que causou a suspensão dos 

ataques, permitindo aos sírios avançarem e conquistarem o monte Hermon, visto 

que a maioria dos blindados israelenses haviam se retirado ou foram abatidos. No 

dia seguinte, os Sírios seguiram conquistando, com o apoio dos carros de combate 

do tipo T-62, que com os antigos T-50 e T-55 russos, eliminaram diversos 

blindados Sherman israelenses, avançando até o Mar da Galileia. (NICOLAEVSKY, 

2012) 

 

4.2.2. A ofensiva egípcia no Sinai 

 

 A ofensiva no Sinai é indubitavelmente um referencial doutrinário no tocante à 

AAAe, uma vez que nessa batalha o Egito possuía o que havia de mais moderno 

em Sistemas de Armas Antiaéreas e que assumiram grande relevância nas 

oposições às ameaças aéreas da IAF. (HENRIQUES, 2008) 

 No início da ofensiva, tropas egípcias cruzaram o canal de Suez e ocuparam 

posições com mísseis antitanque e mísseis antiaéreos SAM-7 de fabricação russa. 

Cerca 32 mil soldados egípcios atravessaram o Canal de Suez em seis pontos. 

Tanto Sírios ao Sul como os egípcios ao Norte, transportavam uma colossal 

quantidade de Bia AAAe cujo objetivo era manter a temida IAF fora de combate. A 

primeira linha defensiva de Israel montada na margem oriental do canal de Suez 

foi rapidamente ultrapassada pelos egípcios com mais de 2.000 peças de artilharia 

egípcias lançando dezenas de milhares de tiros contra as posições israelenses na 

Península do Sinal causando pesadas baixas. (MILITAR, 2019) 

 Pequenas unidades egípcias equipadas com RPG infiltraram-se vários 

quilômetros no interior da Península do Sinal atacando colunas israelenses que 

tentavam reforçar a linha de frente. Nos céus, mais de 2000 aeronaves egípcias 

atacaram as bases israelenses e cerca de seis horas após a travessia do Canal de 

Suez, as forças egípcias já haviam conquistado 15 posições fortificadas 

israelenses. (MILITAR, 2019) 
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 Figura 3: Tropas Egípcias transpondo o Canal de Suez (Fonte: 

http://www.defesanet.com.br/ecos/noticia/12545/40-Anos-da-Guerra-do-Yom-Kippur---Ramadan/) 

 

 No dia seguinte ao conflito, o Egito buscou reforçar as posições conquistadas. 

No 3º dia de conflito, o Egito continua logrando êxito destruindo colunas 

israelenses que tentavam desesperadamente e de forma mal coordenada buscar 

um contra-ataque. No entanto, a falta de suprimento, obriga as Forças Egípcias a 

diminuírem a intensidade do ataque, favorecendo o reagrupamento das forças 

israelenses. (MILITAR, 2019) 

 Após receber suprimentos russos, o exército egípcio tomou a decisão de 

avançar suas posições até o interior da península do Sinai em uma arriscada 

manobra. A ação derivou de um pedido sírio a Sadat visando aumentar uma 

pressão contra Israel a fim de Israel recuar de suas posições nas Colinas de 

Golan. O Egito prossegue nessa ofensiva e cerca de 800 blindados egípcios 

avançam contra cerca de 700 blindados israelenses, resultando em pesadas 

baixas para os egípcios. Esse fracasso na ofensiva egípcia abriu caminho para um 

contra-ataque. (NICOLAEVSKY, 2012) 

 

4.2.3. O Contra-ataque Israelense 

  

 Na ofensiva ao Norte, diante das baixas do primeiro dia da Guerra, Israel 

utilizou pouco a aviação nas colinas de Golan, iniciando um contra-ataque com um 

emprego em larga escala de blindados e em 48 horas de contra-ataque, os sírios 

http://www.defesanet.com.br/ecos/noticia/12545/40-Anos-da-Guerra-do-Yom-Kippur---Ramadan/
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se encontravam novamente nas posiciones iniciais antes da guerra, com perdas 

materiais superiores a 80%. A pressão sobre os sírios gerou grande número de 

baixas e a necessidade de suprimentos para manter suas tropas de blindados e 

veículos de transporte contribuíram para a superioridade de Israel na Região. Só 

então, a aviação israelense pode atuar destruindo diversas unidades sírias 

isoladas causando um grande número de baixas e perdas de equipamento. 

(NICOLAEVSKY, 2012) 

 

Em 11 de Outubro, forças blindadas de Israel haviam penetrado até o coração 

da Síria pelo lado Norte, tomando o monte Hermon, avançando em direção a 

capital, Damasco. Por causa do avanço rápido das tropas israelense, tropas 

iranianas cruzaram a fronteira a fim de apoiar o exército sírio, as quais foram 

rapidamente eliminadas na região estratégica de TelShams, mesmo tendo 

recebido apoio de unidades blindadas da Jordânia. Por causa destas novas 

posições, Israel estava situado somente a 40  quilômetros da capital daSíria, 

ameaçando-a até mesmo com a sua artilharia blindada, sem a necessidade de 

aviões de combate.”(NICOLAEVSKY, 2012) 

 

 Na ofensiva ao Sul, a arriscada operação de avanço dos blindados egípcios 

contra as posições israelenses favoreceram um contra ataque israelense, assim 

como declarou no dia 16 de outubro de 1973, o Chefe de Estado de Israel, David 

Eleazar: “Nós detemos o ataque e conseguimos iniciar o contra-ataque.” (FIERJ, 

2019) 

 Na noite do dia anterior, paraquedistas atravessaram o Canal de Suez 

seguido de veículos e blindados que se espalharam na retaguarda do exército 

egípcio, destruindo principalmente baterias antiaéreas, levando os comandantes 

egípcios a acreditarem que o exército israelense havia cruzado o canal com 

grande efetivo. Com grande parte das baterias antiaéreas destruídas, as 

aeronaves israelenses da IAF avançaram, destruindo importantes pontos 

sensíveis dos egípcios (MILITAR, 2019) 

 

4.3.  A ARTILHARIA ANTIAÉREANO CONFLITO 

 

4.3.1. Sistema de Armas Árabe 

 

4.3.1.1. SAM-2 
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Figura 4: Míssil SAM-2 (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/S-75_Dvina) 

 

O míssil SAM-2 (denominação russa S-75) é um sistema de míssil terra-ar (SAM) 

de baixa a alta altitude. Desde a sua primeira implantação em 1957, tornou-se o míssil 

de defesa aérea mais amplamente implantado e utilizado na história. O míssil SAM-2 

foi projetado para a defesa de alvos fixos e forças de campo e para lidar com a ameaça 

representada por pequenos grupos de aeronaves, em vez de ataques em massa. 

Flexibilidade e mobilidade são suas principais vantagens em relação ao SAM-1. O 

SAM-2 é capaz de realizar uma cobertura de 360 °. (GONÇALVES, 2011) 

 

4.3.1.2. SAM -3 

 

 

Figura 5: Míssil SAM-3 (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/S-125_Neva/Pechora) 
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 O sistema SAM-3, que tem a nomenclatura russa de S-125 Neva teve o início de 

seu desenvolvimento no ano de 1956 como um complemento dos mísseis de baixa a 

média altura SAM-1, S-75 (SAM-2 ) e S-200 (SAM-5). O S-125, usando o míssil V-600 

entrou em serviço operacional com as unidades de mísseis PVO-Strany (Voyska 

Protivovozduchnoy Oborony Strany - Tropas da Defesa Aérea Nacional) para uso em 

defesa de aeródromos, defesa aérea de baixo nível em torno de sistemas SAM de 

longo alcance . Em 1964, o sistema S-125M Neva-M aprimorado entrou em serviço. 

Isso usou o míssil V-601 e, posteriormente, os mísseis 5V27 e 5V27V. A atualização 

naval era conhecida como sistema 4K91. A versão de exportação do sistema foi 

designada S-125 Pechora. Em 1973, o lançador de trilhos quádruplos 5P73 foi 

introduzido em serviço pelas forças de defesa aérea para complementar o lançador 

duplo 5P71 original em áreas de importância estratégica. No mesmo ano foi 

amplamente empregado na Guerra do Ramadã ou Yom Kipur. (ARMYRECOGNITION, 

2018) 

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

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

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

duplos e quádruplos em uso. Um par de mísseis é transportado em conjunto em um 

caminhão modificado ou veículo rastreado. O S-125 é normalmente transportado das 

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

ZIL-157 (6 x 6) e carregado nos lançadores. Aproximadamente um minuto é necessário 

para carregar os mísseis nos trilhos de lançamento, mas são necessárias quase uma 

hora entre os lançamentos de mísseis devido à preparação, transporte de caminhões e 

outros procedimentos de recarga. (ARMYRECOGNITION, 2018) 

O sistema de mísseis terra-ar S-125 SA-3 GOA de altitude média utiliza um 

míssil de combustível sólido de dois estágios, construído pelo Isayev OKB. O míssil S-

125 inclui um grande propulsor sólido de propulsor sólido de 2,6 segundos com aletas 

retangulares que giram 90 ° no lançamento. O palco principal menor possui um motor 

sustentador de propulsor sólido de 18,7 segundos e tem quatro aletas fixas traseiras e 

quatro controles móveis para frente. Após o lançamento do booster, o míssil é 

rastreado pelo radar do sistema com sinais de orientação enviados para uma antena 

nas aletas traseiras. O sistema S-125 usa 2 versões diferentes de mísseis. O V-600 (ou 

5V24) possuía a menor ogiva com apenas 60 kg de alto explosivo. Tinha um alcance 

de cerca de 15 km. (ARMYRECOGNITION, 2018) 
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O aviso prévio de longo alcance e a aquisição de alvos geralmente são tratados 

por um radar de coordenada plana (face russa P-15), faixa C, com faixa C a 210 km, 

duas coordenadas (azimute e ângulo posicional) com duas antenas parabólicas 

elípticas empilhadas utilizando uma largura de feixe vertical de 5º e 2º horizontal. Em 

muitos batalhões S-125, o P-15 foi substituído pelo conjunto Squat Eye (designação 

russa P-15M), que tem aproximadamente o mesmo desempenho, mas teve sua antena 

montada em um mastro de 20 a 30 m para melhorar a baixa altitude cobertura. 

Também é usado um radar lateral (designação russa PRV-11) com alcance de 180 km 

e 32.000 m de altitude. (ARMYRECOGNITION, 2018) 

O S-125 é um pouco móvel, uma melhoria em relação ao sistema S-75. Os 

mísseis geralmente são implantados em torres fixas contendo dois ou quatro, mas 

podem ser transportados prontos para disparar em caminhões ZIL em pares. 

Recarregar os lançadores fixos leva alguns minutos. (ARMYRECOGNITION, 2018) 

 

4.3.1.3. SAM -6 

 

O SA-6 Gainful (denominação russa 2K12 Kub) é um sistema de mísseis terra-ar 

de baixa a média altitude. O SA-6 entrou em serviço com o exército russo em 1967 e é 

destinado à destruição de aeronaves, mísseis, mísseis de cruzeiro e helicópteros de 

assalto a baixas a médias altitudes. (GONÇALVES, 2011) 

 

Figura 6: Míssil SAM-6 GAINFUL (Fonte: https://en.uos.ua/modernizatsiya/239-aamc-kvadrat-sam--6-

gainful-overhaul-and-modernization) 

 

 

https://en.uos.ua/modernizatsiya/239-aamc-kvadrat-sam--6-gainful-overhaul-and-modernization
https://en.uos.ua/modernizatsiya/239-aamc-kvadrat-sam--6-gainful-overhaul-and-modernization
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O projeto é centrado em torno do uso de três mísseis guiados lançados por 

trilhos utilizando uma mira óptica e um iluminador de alvo de onda contínua. Cada 

bateria possui seu próprio radar de controle de incêndio STRAIGHT FLUSH (IS-91), 

quatro lançadores em um chassi de transporte blindado e quatro veículos de transporte 

e suporte. Sistemas comparáveis incluem Hawk (EUA) e Rotale (FR). (GONÇALVES, 

2011) 

O sistema é caracterizado por uma mobilidade muito boa mesmo em condições 

exigentes de cross-country. A plataforma rastreada garante que ela possa ser 

realocada para qualquer posição em defesa das principais instalações. Em sua forma 

controlada, o chassi faz uso de seis rodas de rodagem duplas com a roda motriz na 

parte traseira do casco. A tripulação é totalmente selada em seu veículo blindado 

enquanto o lançador que atravessa - o encaixe dos três mísseis - fica no topo do teto 

do casco. Teve sua inauguração em combate em 1973, sendo amplamente empregado 

pela Síria e pelo Egito durante a guerra de Yom Kippur, quando a versão 2K12 Kub se 

mostrou altamente eficaz contra aeronaves israelenses durante os primeiros dias da 

guerra. (GONÇALVES, 2011) 

 

4.3.1.4. SAM- 7  

 

 

 

Figura 7: Míssil SAM-7 GRAIL (Fonte: https://www.historynet.com/sa-7-grail-man-portable-missile-packs-

punch.htm) 

 

 

https://www.historynet.com/sa-7-grail-man-portable-missile-packs-punch.htm
https://www.historynet.com/sa-7-grail-man-portable-missile-packs-punch.htm
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Construído pelos soviéticos a partir de dados colhidos pela inteligência da KGB 

do míssil terra-ar Fey-43 Redeye americano (SAM), o SA-7 Grail (denominação russa 

9K32M Strela-2)é a primeira geração do sistema portátil de mísseis de defesa aérea 

(MANPADS),foi introduzido para o serviço em 1968, mas logo foi substituído pelo SA-

7b (9K32M Strela-2M), que se tornou o modelo de produção mais comum. 

(GONÇALVES, 2011) 

Construído pelos soviéticos a partir de dados colhidos pela inteligência da KGB 

do míssil terra-ar Fey-43 Redeye americano (SAM), o SA-7 Grail (denominação russa 

9K32M Strela-2)é a primeira geração do sistema portátil de mísseis de defesa aérea 

(MANPADS),foi introduzido para o serviço em 1968, mas logo foi substituído pelo SA-

7b (9K32M Strela-2M), que se tornou o modelo de produção mais comum. 

(GONÇALVES, 2011) 

O SA-7 GRAIL (Strela-2) é um SAM portátil, de ombro a ombro, de baixa 

altitude, com uma alta ogiva explosiva e orientação passiva de navegação 

infravermelha. O SA-7a tem um alcance efetivo de 800 m a 3,2 km e uma zona de 

morte entre 15 e 1500 metros de altitude, com uma velocidade de cerca de 430 metros 

por segundo (Mach 1.4). O SA-7 Grail é capaz de destruir todos os alvos aéreos que 

voam a baixa altitude, como helicópteros de combate, aviões de caça de baixa altitude 

e UAV. O STRELA-2 é consideravelmente difundido, está em serviço com muitos 

exércitos em todo o mundo e foi produzido em muitos países com base em uma 

licença. O número total de mísseis que foram fabricados é estimado em 50.000 peças. 

(GONÇALVES, 2011) 

 

4.3.1.5. ZSU-23/4 

 

A Shilka ZSU-23-4 (ZSU = Zenitnaya Samokhodnaya Ustanovka - Pistola 

Antiaérea Autopropulsada) é uma Arma Antiaérea Autopropulsada que possui um prato 

de radar proeminente que pode ser rebatido montado em um PT- 76 chassis. Foi 

desenvolvido no início dos anos 1960 sendo capaz de adquirir, rastrear e engajar 

aeronaves de baixa altitude (bem como alvos terrestres móveis enquanto estiver no 

local ou em movimento). (FACTORY, 2019) 
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Figura 8: Canhão ZSU-23/4 (Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-885010979-meng-russian-

zsu-23-4-shilka-self-propelled-montado-_JM?quantity=1) 

 

Normalmente empregado em pares a uma distância de 200 a 400 metros atrás 

dos elementos principais do batalhão. O armamento consiste em quatro canhões de 23 

mm com um alcance máximo de 3.000 metros. A munição é normalmente carregada 

com uma proporção de três rodadas HE para uma rodada AP. O ZSU-23-4 provou ser 

altamente eficaz durante a guerra de Yom Kippur, em 1973, no Oriente Médio e foi 

responsável por um grande número de Perdas de aviões israelenses. (FACTORY, 

2019) 

 

4.3.2. Sistema de Armas Israelenses 

 

4.3.2.1. SAM MIM-23 HAWK 

 

 O Hawk foi o primeiro míssil antiaéreo guiado móvel de médio alcance 

implantado pelo Exército dos EUA e foi o mais antigo sistema de SAM ainda em uso 

pelas forças armadas dos EUA no final dos anos 90. O sistema Hawk foi usado por 

muitos países da OTAN e outros países, e o míssil foi construído sob licença na 

Europa Ocidental e no Japão. (GONÇALVEZ, 2011) 

 O míssil terra-ar M3 Hawk é impulsionado por um motor de foguete de 

propulsão sólida e é controlado em voo por suas grandes aletas triangulares com 

superfícies de controle de borda traseira. Ele é armado com uma ogiva de 

fragmentação explosiva de 54 kg (119 lb), que é equipada com fusíveis de impacto e 
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proximidade de radar. O míssil é guiado por um buscador de radar semi-ativo 

monopulse CW (Onda Contínua) de banda X, e possui um alcance efetivo de engate 

de 2-25 km (1,25 a 15 milhas). (GONÇALVEZ, 2011) 

 

 

Figura 9: SAM MIM-23 HAWK (Fonte:https://www.artstation.com/artwork/LzWJ5) 

 

4.3.3. Possibilidades das armas de AAAe no conflito 

 

 Diante do fator surpresa, empregado pelos egípcios, no dia 6 de Outubro de 

1973, o Estado Israelita precisava deter os avanços egípcios, e enfrentou grande 

dificuldade ao usar sua Força Aérea para que se conseguisse efetuar a 

mobilização necessária, uma vez que as probabilidades de obter a superioridade 

aérea não eram fáceis, devido a vasta concentração de sistemas de Defesa Aérea 

egípcia na zona do Canal. (HENRIQUES, 2008) 

 Na zona do Canal, encontravam-se empregados todos os sistemas da Defesa 

Aérea Egípcia, com as posições SAM e de AAAe respeitando seus alcances, 

sendo empregados na retaguarda das linhas egípcias os sistemas SA-2 e SA-3 

que cobriam uma grande extensão de território, abrangendo inclusivamente uma 

parte importante de terreno na zona oriental do Canal. Esse emprego deve-se 

principalmente às características desses sistemas, que englobavam: o peso 

elevado e a poderosa sensibilidade, o que contribuiu para a dificuldade de 

deslocamento e mudança de posição. No entanto, os novos SA-6 possuíam 

possibilidades distintas aos SA-2 e SA-3. Eles proporcionavam a execução de 

tiros com rápida mudança de posição, se fosse necessário, bem como com o 

sistema canhão ZSU 23-4. E foi o SA-6, a única arma do tipo SAM que cruzou o 

Canal com as forças de manobra a partir do dia 10 de Outubro com o objetivo de 
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ampliar ainda mais a cobertura dos sistemas de Defesa Aérea na zona do Canal. 

(HENRIQUES, 2008) 

 A evolução constante das possibilidades dos sistemas de armas antiaéreas 

se revelou de forma inédita na Guerra de Yom Kipur. Diferente da Guerra dos Seis 

Dias, onde o Egito contava em sua DAAe com o sistema SA-2, em termos de 

SAM, os pilotos israelitas, buscando se contrapor a essa ameaça buscavam voar 

em altitudes mais baixas, e desta maneira evitavam a perseguição radar do 

sistema SA-2 e contavam com as CME para despistamento dos mísseis, se fosse 

necessário, na Guerra de Yom Kipur, por sua vez, o cenário apresentado na 

Batalha Aérea foi totalmente diferente, especialmente no que concerne à AAAe. 

(HENRIQUES, 2008) 

 A fim de evitar os mísseis SA-2 e SA-3 os pilotos da IAF procuravam voar em 

baixas altitudes e quando percebidos pelos radares dos SA-2, logo eram lançados 

inúmeros mísseis até conseguir abater a aeronave, estratégia que forçava os 

pilotos a voarem em baixa altitude. (HENRIQUES, 2008) 

 Porém, ao voarem em baixa altitude se deparavam com os SA-6 e até então, 

não existiam sistemas de detecção passíveis de avisar o piloto do lançamento do 

míssil, ao contrário do SA-2 e SA-3, o único sinal que indicava o encaminhamento 

de um SA-6 para a aeronave, era o rasto de fumaça branca que seguia o míssil, 

deslocando-se este a uma velocidade três vezes superior ao som. (HENRIQUES, 

2008) 

 Para escapar de um SA-6 um piloto israelense tinha duas possibilidades: voar 

a uma altitude ainda mais baixa ou empregar manobras violentas de evasão. A 

questão é que as manobras de evasão normalmente vinham acompanhadas de 

mísseis SA-2 e SA-3 e o vôo em altitudes mais baixas resultavam em encontros 

com a AAAe SHORAD, bem representada por canhões ZSU 23-4, temidos por 

suas impressionantes rajadas de tiro e por sua alta mobilidade e muitas vezes 

utilizado para a defesa de áreas e pontos sensíveis; e pelos mísseis portáteis SA-

7, que normalmente era atribuído às unidades de manobra, em virtude da sua 

grande mobilidade, não integrando o Comando da Defesa Aérea. Assim sendo, a 

AAAe egípcia permitia a grande integração dos seus sistemas de AAAe. 

(HENRIQUES, 2008) 
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 Figura 10: Artilharia Antiaérea egípcia desdobrada 

(Fonte:http://www.defesanet.com.br/ecos/noticia/12545/40-Anos-da-Guerra-do-Yom-Kippur---Ramadan/) 

 

 O SA-7 à semelhança do ZSU 23-4 era também utilizado para a defesa de 

pontos e áreas sensíveis, bem como na proteção AA dos sistemas SAM do tipo 

HIMAD. A tática mais utilizada pelos Pelotões SA-7 para tentar abater as 

aeronaves israelitas que sobrevoavam o espaço aéreo egípcio consistia em 

disparar mais do que um míssil simultaneamente buscando reduzir as 

possibilidades de manobras evasivas e aumentar as possibilidades de abate da 

aeronave, tática essa também empregada pelos sistemas HIMAD, nomeadamente 

pelo SA-6, com disparos de dois ou três mísseis no máximo. (HENRIQUES, 2008) 

 

 Do ponto de vista árabe,  o  sucesso  da  guerra  estava garantido pela tática 

de armar um escudo de defesa formado pelos SAM e canhões antiaéreos, que 

asseguravam uma cobertura efetiva sobre seus exércitos e avanço nos 

primeiros dias da guerra, isso não apenas deu aos exércitos sírio e egípcios a 

surpresa tática, permitindo assaltos coordenados através do canal de Suez e 

às colinas de Golan, como anulou os contragolpes iniciais da IAF, impedindo 

que o Exército  Israelense  recebesse  o  apoio  aéreo  adequado. (GIORDANI, 

2016) 

 

 O Sistema de Defesa Antiaérea egípcio tinha condições de coordenação do 

seu emprego, concentração de seus fogos, mobilidade tática compatível com a 

http://www.defesanet.com.br/ecos/noticia/12545/40-Anos-da-Guerra-do-Yom-Kippur---Ramadan/
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natureza da força que defendia e ainda a combinação diversos tipos de materiais 

com seus SA-2, SA-3, SA-6, SA-7 e seus canhões ZSU 23-4. No entanto, todas as 

capacidades no momento não impediram as investidas terrestres das forças 

mecanizadas as posições egípcias, após a travessia do canal. (HENRIQUE 2007) 

 

Toda esta conjuntura levou a que tivessem sido criadas brechas no seio da 

rede de Defesa Aérea, abrindo desta forma corredores aéreos. Esta situação 

permitiu o ganho da superioridade aérea por parte da IAF na zona do canal. 

Por consequência, a partir desta altura a aviação egípcia, mais propriamente 

as aeronaves MiG-21 do Comando da Defesa Aérea, começaram a ter um 

papel mais ativo na Batalha Aérea, através da execução primária de missões 

de intercepção aérea. (HENRIQUE, 2007) 

 

 Israel contava com o apoio dos mísseis americanos AGM-45 Shrikeanti-

radiação, que eram capazes de guiar-se pela emissão dos radares direcionadores 

dos SAM, além de um modesto arsenal de SAM que compreendiam cerca de 

cinquenta baterias de mísseis HAWK, inicialmente usados para defesa de Tel Aviv 

e da Usina Nuclear de Domona. Contava também com os mísseis AIM-9 

Sidewinder, que possuía com grande vantagem, a inclusão de um sistema de 

orientação e detecção bastante sofisticado e o Shafir-2. (GIORDANI, 2016) 

 

4.3.4. Limitações das armas de AAAe no conflito 

 

 Se tratando dos sistemas SA-2 e SA-3, as limitações mais claras consistiam 

na baixa mobilidade associada ao peso do sistema; a presença de uma zona 

morta por cima da unidade de tiro, que permitia a realização de ataques aéreos do 

tipo SEAD, através da aproximação da aeronave em “mergulho” diretamente por 

cima da unidade de tiro; e a vulnerabilidade às CME. (HENRIQUES, 2008) 

 O sistema míssil SA-6, por sua vez, possuíam limitações em detectar a partir 

de seus radares aeronaves voando a muito baixa altitude; semelhantemente ao 

SA-2 e SA-3, apresentava um setor morto por cima da unidade de tiro; e possuía 

uma baixa elevação de sua plataforma na fase do lançamento do míssil, o que 

permitia a execução de ataques de supressão diretamente por cima da unidade de 

tiro. (HENRIQUE, 2007) 

 O míssil portátil SA-7 tinha como principais limitações o seu alcance máximo 

e a sua velocidade de ponta. Segundo Henriques, estas limitações eram evidentes 

quando o SA-7 era disparado contra uma aeronave F-4 Phantom, cuja velocidade 
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de ponta era bem superior à do míssil, havendo dificilmente uma intercepção 

aérea. (HENRIQUE, 2007) 
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5. ENSINAMENTOS PARA A ARTILHARIA ANTIAÉREA DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

 

 Ainda que cerca de setenta anos após seu reconhecimento como Estado 

independente, Israel, ainda hoje, é alvo das convicções de Gamal Abder Nasser, 

que disseminou em seus discursos enquanto presidente do Egito a ideia de que os 

judeus não tinham qualquer direito sobre a região da Palestina. Ainda que 

posteriormente, Anwar Sadat, o substituto de Nasser, tenha sido coagido a um 

acordo com Israel, a ideia já havia sido disseminada e cada vez mais se 

fortalecendo na cultura árabe, de tal modo que, a postura flexível adotada por 

Sadat, deu origem a grupos extremistas que não desistiam da ideia de exterminar 

Israel.  

 A constante tensão na região da Palestina, obrigou Israel a se desenvolver de 

tal forma que lhe permitiu o crédito de potência militar, com destaque no 

desenvolvimento de novas tecnologias que garantem a soberania de seu Estado e 

projetam constantes ensinamentos para todo o mundo.  

 Particularmente, no tocante a Artilharia Antiaérea, Israel é possuidor de um 

sistema que integra um radar de detecção e rastreamento, o sistema 

computadorizado de gestão de batalha e controle de armas e a unidade de 

disparo de mísseis. 

 Israel possui atualmente sete baterias antimísseis Iron Dome que apesar de 

ser um sistema moderno, teve o projeto inicial em 1990, quando o grupo 

paramilitar islâmico Hisbolá, iniciou lançamentos de foguetes contra Israel. 

Ganhando força em 2004, sendo empregado a partir de 2009, quando a empresa 

Rafael Defense Systems começou a trabalhar no projeto. 

 Atualmente o sistema Iron Dome é responsável por cerca de noventa por 

cento das interceptações dos mísseis lançados contra Israel, promovendo além da 

segurança do seu povo, uma redução nas perdas econômicas das cidades 

israelenses outrora afetadas pelos mísseis inimigos. 
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 Figura 11 Lançadora de mísseis Iron Dome (Fonte: 

https://br.pinterest.com/pin/214554369725641090/?lp=true) 

 

 Recentemente foi lançado por Israel outro armamento com capacidade de 

abater mísseis com um alcance de cerca de 60 a 125 milhas, além da capacidade 

do Iron Dome. Tal a armamento recebeu a designação de “Funda de Davi”. 

Também desenvolvido pela Rafael Defense Systems, o sistema foi inaugurado em 

2017 com a fama de superar até mesmo as expectativas dos seus 

desenvolvedores. Uzi Rubin, ex-chefe do programa israelense de defesa 

antimíssil, afirma que: “Nem os EUA possuem um armamento tão sofisticado”. A 

capacidade de interceptação é tal que os mísseis inimigos lançados contra Israel 

são passíveis de serem abatidos ainda sobre território inimigo. (ARAGÃO, 2016) 

 

Figura 12 Lançadora de mísseis Funda de Davi (Fonte: https://shalom-israel-

shalom.blogspot.com/2017/03/israel-estreia-novo-sistema-de-defesa.html) 

https://br.pinterest.com/pin/214554369725641090/?lp=true
https://shalom-israel-shalom.blogspot.com/2017/03/israel-estreia-novo-sistema-de-defesa.html
https://shalom-israel-shalom.blogspot.com/2017/03/israel-estreia-novo-sistema-de-defesa.html
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 Analisando as capacidades e limitações atuais da AAAe do Exército Brasileiro 

verifica-se que o manual EB70-MC10.231 – Defesa Antiaérea, descreve como 

possibilidades da AAAe, a capacidade de coordenar seu emprego, seus fogos e a 

utilização do espaço aéreo com a força aérea e a força terrestre, concentrar fogos 

sobre um ou mais alvos, bater, simultaneamente, diversos alvos com rapidez e 

precisão, deslocar-se com rapidez, possuir mobilidade tática compatível com a 

força que defende, combinar diversos tipos de materiais, montar um sistema de 

controle e alerta capaz de integrar-se com os sensores de vigilância de suas 

unidades, realizar a busca, detecção e destruição de alvos aéreos, detectar e 

abater aeronaves remotamente pilotadas de dimensões superiores a categoria 3, 

empregar variados tipos de munições contra alvos aéreos e de superfície e atuar 

sobre quaisquer condições de tempo, de visibilidade e em um ambiente de GE. 

 Já quanto as suas limitações, a AAAe do Exército Brasileiro possui dificuldade 

para realizar a defesa aproximada de suas posições, exige atividades de 

suprimento e manutenção bem estruturadas, possui dificuldade de coordenação, 

de controle e de manutenção do sigilo das defesas antiaéreas, quando operando 

em ambiente de GE, dificuldade de engajar mísseis balísticos e de cruzeiro, bem 

como demais alvos com pequenas dimensões, com grande velocidade e que 

empreguem tecnologia furtiva, possui dificuldade de detectar e abater, sem danos 

colaterais, aeronaves remotamente pilotadas, necessita de um alcance mínimo de 

emprego para os mísseis antiaéreos em função da impossibilidade de guiamento 

pleno no início da trajetória, e possui vulnerabilidade à capacidade de supressão 

de DAAe pelo oponente aéreo, devido à rápida e constante evolução tática e 

tecnológica da ameaça aérea. 

 Observa-se, portanto, que a atual AAAe do Exército Brasileiro compartilha de 

limitações vividas pela AAAe de Israel em 1973, o que ressalta a importância dos 

aprendizados colhidos por Israel na Guerra de Yom Kipur e que deram origem ao 

que hoje tornou-se referência no assunto para todo o mundo 

 Buscando o patamar dos países considerados potências antiaéreas, o Brasil 

constatando a importância estratégica da DAAe associada à constante evolução 

tecnológica que exige a especialização do combatente e modernização dos meios 

empregados, criou o Projeto Estratégico Defesa Antiaérea com o objetivo de: 

 

Recuperar e obter a capacidade do Sistema Operacional Defesa Antiaérea de 

Baixa e Média Altura, respectivamente, para permitir a proteção das estruturas 

estratégicas terrestres brasileiras, áreas sensíveis e da Força Terrestre, quando 

de seu emprego. (DEFESANET, 2014) 
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 Outros ensinamentos colhidos da Guerra de Yom Kipur e de extrema 

importância para construção da doutrina de emprego são conteúdos do banco de 

dados do general norte-americano Donn A. Starry, que um ano após o conflito, 

visitou oficialmente Israel com o objetivo de estudar os acontecimentos daquele 

conflito e buscar respostas sobre como um país que tinha tudo para ser dizimado 

conseguiu, ao fim do conflito, uma vitória histórica. (AMÉRICO, 2019) 

 Starry descobriu que, contrariando toda doutrina defensiva da época, Israel 

aplicou seus reforços de forma inovadora e ainda que tenha perdido grande efetivo 

na aplicação ofensiva de seus reforços, esses ataques inesperados surpreendiam 

as forças sírias e desiquilibravam o comando e controle do Exército Sírio, levando-

os a uma derrota lenta e fragorosa. (AMÉRICO, 2019) 

 Em fase final de sua pesquisa, o Gen Starry conclui que a lição primordial do 

conflito é que os coeficientes iniciais não determinam o resultado da batalha, ou 

seja, a iniciativa no combate é tão decisiva quanto à vantagem ou desvantagem 

numérica das forças beligerantes. (AMÉRICO, 2019) 

 Outro ensinamento importante deste conflito refere-se ao conceito de “batalha 

profunda”, ou de “campo de batalha ampliado”. Esse conceito aborda que o 

combate não aconteceu em uma única frente de batalha, mas também no flanco, 

no fundo, e na retaguarda do inimigo, sendo usado para tal o emprego combinado 

de vários sistemas operacionais e também das forças singulares de uma forma 

sincronizada. (AMÉRICO, 2019) 

 Outra das principais lições da Guerra do YomKippur e considerada como 

aspecto mais importante para a vitória de Israel está no que Clausewitz chamou de 

“as dimensões morais”, que compreendem a habilidade militar dos comandantes 

em seus escalões, a virtude militar das tropas em combate, o sentimento pátrio, o 

desejo pela vitória, entre outros. (AMÉRICO, 2019) 

 Particularmente, a Artilharia Antiaérea se destacou nesse conflito não só pelo 

emprego de meios tecnologicamente avançados para época, mas também pelas 

técnicas e táticas de emprego, uma vez que é notório o respeito a diversos 

princípios e fundamentos desse meio de combate na Guerra de Yom Kipur.  

 

A combinação de armas foi o princípio táctico mais bem utilizado pelos 

egípcios na sua “rede” de Defesa Aérea. Este princípio ficou demonstrado 

através do posicionamento de sistemas canhão e míssil SHORAD a conferir 

proteção aos sistemas míssil HIMAD às baixas altitudes e nas zonas mortas 

dos mesmos, para além de que o próprio SA-6 fazia a proteção ao nível das 

zonas mortas dos sistemas SA-2 e SA-3. O princípio da integração foi um dos 
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princípios tácticos da AAAe que surgiu durante a Guerra do Yom Kipur. Este foi 

evidenciado através da existência de unidades de AAAe em todos os escalões 

das unidades de manobra, desde a Companhia de Atiradores até ao Exército. 

(HENRIQUES, 2008) 

 

 Outro dos princípios empregados pela Defesa Aérea egípcia foi o apoio 

mútuo, uma vez que praticamente não existiam zonas mortas ou corredores de 

segurança no início da Campanha, fazendo com que todo o espaço aéreo na zona 

do Canal tivesse cobertura AAAe. (HENRIQUES, 2008) 

 Diante das novidades tecnológicas no tocante à antiaérea, somada às 

técnicas e táticas de emprego, os israelenses logo chegaram à conclusão de que a 

única chance de sucesso na frente do Sinal, seria explorar uma das poucas 

deficiências da AAAe egípcia: a mobilidade. Empregando, de forma arriscada, 

forças blindadas altamente móveis para a margem ocidental do canal, de modo a 

operar na retaguarda egípcia, neutralizando o apoio logístico, comando e controle e 

a tão temida artilharia antiaérea egípcia. Assim, os caças da poderosa IAF 

poderiam avançar e bombardear as posições de interesse. (HENRIQUES, 2008) 

 Desta forma, a Guerra do Yom Kipur revela a extrema importância  de que 

uma rede de Defesa Antiaérea bem integrada, que atenda aos princípios e 

fundamentos de emprego, técnicas e táticas, e ainda tecnologia de ponta, é 

necessária para que um país obtenha a vitória em um conflito. 

 

Sempre que as tropas terrestres árabes avançavam rápido demais e ficavam 

além do “guarda-chuva” do sistema de defesa antiaéreo árabe, a Força Aérea 

Israelense atacava essa tropa, causando grandes perdas aos árabes. No lado 

israelense, as aeronaves israelenses formaram um escudo contra as 

aeronaves árabes, o que tornou impossível que alguma instalação na Zona do 

Interior israelense fosse atacada ou bombardeada em qualquer momento do 

conflito. (GONÇALVEZ, 2011) 

 

 Outro fator relevante não só para Artilharia Antiaérea, mas para todos os 

meios empregados é a capacidade de reparação das avarias em materiais pelo 

corpo de Material Bélico, Vários historiadores deste conflito afirmam que o Material 

Bélico exerceu um papel de grande importância na guerra, uma vez que as altas 

taxas de perdas de material, em especial nos primeiros dias de combate, 

ocorreram, em grande parte, desde a frente de combate até os arsenais no interior 

e foram compensadas pelas reparações e recuperações feitas pelo pessoal de 

manutenção. (JUNIOR, 2008) 
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Mais de 75% dos tanques disponíveis foram avariados neste período. No 

entanto, aproximadamente 80% destes tanques foram reparados em menos de 

24 horas. Alguns dos tanques foram danificados e reparados 4 a 5 vezes. A 

ação mais dramática ocorreu nas Colinas de Golan, quando os tanques 

retornados permitiram que os israelenses montassem seu contra-ataque. 

(JUNIOR, 2008) 

 

 O General Herzog afirma que: "os homens das equipes de manutenção 

demonstraram estar entre os grandes heróis da guerra, movimentando-se durante 

o combate e consertando os carros avariados sob o fogo". Sendo assim, os 

israelenses atribuíram grande parte deste sucesso às técnicas de manutenção de 

emergência no campo de batalha, responsável pela maioria das reparações. 

(JUNIOR, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chaim_Herzog
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6. CONCLUSÃO 

 

 Certamente muitas das lições aprendidas na Guerra do Yom Kipur serviram 

para a elaboração e aperfeiçoamento da doutrina de guerra usada pelo Exército 

Brasileiro, particularmente no tocante à Artilharia Antiaérea, consolidando a 

importância do estudo de conflitos internacionais, em especial de conflitos 

recentes, buscando, não apenas o aumento do conhecimento profissional militar ou 

a consolidação e exemplificação de princípios de guerra, mas também, o 

entendimento de novas técnicas e táticas de combate, das dimensões morais dos 

conflitos e dos aprendizados da guerra. 

 O estudo das limitações e possibilidades da artilharia Antiaérea na guerra de 

Yom Kipur permitiu a percepção da importância da Defesa Antiaérea na 

manutenção da soberania de uma nação. Percebe-se ainda, que o conflito 

estudado foi palco de uma série de inovações tanto tecnológicas como doutrinárias 

em todos os aspectos da Guerra e consequentemente nos meios de Artilharia 

Antiaérea. 

 Ao analisarmos os antecedentes históricos percebemos os diversos 

ensinamentos no que se refere às dimensões morais envolvidas no conflito, que 

são de extrema importância para nossa conclusão, pois possuem influência direta 

no emprego dos meios de defesa, que incluem a Artilharia Antiaérea, afinal, a 

Guerra de Yom Kipur foi um exemplo claro de que o avanço e a superioridade 

tecnológica não são fatores determinantes para o resultado de uma Guerra, pois 

devem ter somado a eles as chamadas dimensões morais, daqueles que, de fato, 

empregam os meios de combate, para tanto é necessário o constante 

aperfeiçoamento dos militares visando extrair o máximo da capacidade operativa 

do sistema composto por “homem e arma”, além do estímulo constante do 

sentimento pátrio, da motivação profissional e do incentivo à cultura de guerra. 

 Analisando a história, percebemos que a cultura foi um dos fatores que levou 

Israel, ainda que em grau reduzido devido a alertas do serviço de inteligência, a ser 

afetado pelo efeito surpresa do ataque coordenado inimigo, somada à escassa 

defesa antiaérea, pois confiando em sua superioridade aérea frente as Forças 

Aéreas do Egito e Síria, suas posições de defesa não estavam fortalecidas pela 

AAAe. Sendo assim, reforça-se o conceito de prontidão permanente, 

principalmente de meios que alcancem as fronteiras do país, para que, dessa 

forma, se evite que o inimigo ameace a soberania do país. 
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 Ainda como fator relevante deste conflito, ressalta-se a preocupação com a 

manutenção da capacidade operacional dos meios empregados, e se tratando da 

Artilharia Antiaérea, é de extrema importância para o Exército Brasileiro a 

necessidade permanente de um Batalhão de Manutenção Antiaérea, buscando 

manter a capacidade operacional de seus sistemas, visto que o emprego do 

pessoal de material bélico foi fundamental para o sucesso de Israel na contra 

ofensiva dos conflitos supracitados.  

 Pouco menos de 50 anos após a Guerra, Israel ainda se mantém 

estabelecido como nação, e certamente o faz através do seu poderoso Sistema de 

Defesa Antiaéreo. Sendo Assim, conclui-se que a Guerra de Yom Kipur, além dos 

ricos ensinamentos doutrinários, técnicos e táticos, foi um start para o incentivo ao 

estudo de um Sistema que freou a temida IAF em seus ataques no interior do 

Egito. Assim, ainda que o Brasil enfrente enormes desafios tais como: questões 

orçamentárias, defesa de uma extensa fronteira terrestre e marítima, sistema de 

manutenção antiaérea deficiente, alcance de tiro limitado à baixa altura, e uma 

série de outras limitações, é necessário que os operadores antiaéreos se 

mantenham intensamente motivados, entendendo a importância das atividades 

preventivas, envolvidos com os interesses da Força e da Nação, fazendo com que 

as dimensões morais da Artilharia Antiaérea Brasileira seja notória. Igualmente, 

princípios como mobilidade, profundidade do combate, flexibilidade, capacidade de 

manutenção, entre outros, devem ser amplamente abordados visando garantir o 

máximo de possibilidades e o mínimo de limitações da capacidade operacional da 

AAAe do Exército Brasileiro. 
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