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O EMPREGO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA BRASILEIRA NO AMBIENTE DE 

SELVA

Resumo: O tema deste trabalho é a Artilharia  Antiaérea (AAAe) no ambiente de selva e

centra-se em apresentar e analisar informações relevantes referentes às peculiaridades desse

ambiente  no  Emprego  da  Artilharia  Antiaérea  Brasileira.  Ao  serem  apresentadas  as

características geográficas dessa porção territorial amazônica presente nos diversos livros de

geografia nacional, e principalmente a Doutrina da Artilharia Antiaérea presente nos manuais

do Exército Brasileiro, em conformidade com os conhecimentos obtidos pela experimentação

doutrinária  do 12º  Grupo de Artilharia  Antiaérea  de Selva  (12º  GAAAe Sl),  foi  possível

identificar as particularidades necessárias para possibilitar ou potencializar a eficiência dos

materiais de uso na Doutrina da Artilharia Antiaérea atual na selva amazônica. Dessa maneira,

os  principais  pontos  levantados  por  meio  dos  estudos  e  das  avaliações  dos  militares  que

atualmente realizam operações militares e exercícios de adestramento no ambiente de selva

são:  pôde-se  ser  verificada  as  possibilidades  e  limitação  dos  sistemas  de  mísseis,  a

ineficiência dos sistemas de canhão, a necessidade das adaptações no Centro de Operações

Antiaéreas  Eletrônico  para  deslocar-se  de  maneira  eficaz,  os  métodos  que  aumentam  a

possibilidade de sucesso nas comunicações rádio, as necessidades redrobradas de manutenção

e as sugestões levantadas na análise de dados, que comprovadas na prática, poderão trazer

benefícios para a Doutrina Militar na região amazônica.

PALAVRAS-CHAVE:  Amazônia,  Artilharia  Antiaérea,  experimentação  doutrinária, 12º

GAAAe Sl.



THE  BRAZILIAN  AIR  DEFENSE  ARTILLERY  IN  THE  JUNGLE’S

ENVIRONMENT

Abstract:  The  theme  of  this  work  is  the  Jungle’s  Air  Defense  Artillery  and  focuses  on

presenting and analyzing relevant information about the peculiarities of this environment in

the Brazilian Air Defense Artillery work. Presenting the geographic characteristics of this part

of the Amazon region present in the various national geography books, and especially the Air

Defense Artillery Doctrine present in the Brazilian Army manuals, in accordance with the

knowledge  obtained  by  the  doctrinal  experimentation  of  the  12th  Group  of  Air  Defense

Artillery  in  the  Jungle  (12º  GAAAe Sl)  used  to  enable  or  enhance  the  efficiency  of  the

materials used in the current Air Defense Artillery Doctrine in the Amazon jungle. That way,

the  main  points  raised  through  the  studies  and  evaluations  of  the  military  that  currently

perform military  operations  and  training  exercises  in  the  jungle  environment  are:  it  was

possible to verify the possibilities and limitations of the missile systems, the inefficiency of

cannon systems, the need for adaptations in Electronic Center of Air Defense Operations to

move  effectively,  the  methods  that  increase  the  likelihood  of  success  in  radio

communications, the increased maintenance needs and the suggestions raised in data analysis,

that if we prove them in practice,  they may bring benefits to the Military Doctrine in the

Amazon region.

KEY WORDS: Amazon, Air Defense Artillery, doctrinal experimentation,  12º GAAAe Sl.
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1     INTRODUÇÃO

A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea (1ª Bda AAAe) deu um importante passo para

ampliação da defesa estratégica nacional  quando, em 1º  de janeiro de 2018, ativou o 12º

Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva (12º GAAAe Sl) com sede na cidade de Manaus-AM,

por meio da Portaria Nº 1.050, de 21 de agosto de 2017, apresentada no Artigo 1º do Boletim

do Exército nº 35/2017 de 1º de setembro de 2017.

A principal motivação deste presente estudo é ativação recente dessa Unidade Militar,

presente  no  domínio  morfoclimático  Amazônico,  que  como cita  o  Manual  de  Campanha

EB70-MC-10.231,  Defesa  Antiaérea  de  2017,  do  Ministério  da  Defesa,  possuí  algumas

influências territoriais que não são comuns em outras regiões do Brasil e que são obstáculos a

mais a serem superados pela Artilharia Antiaérea (BRASIL, 2017).

Desta  maneira,  conhecendo  adequadamente  as  características  da  selva  amazônica,

pôde-se  identificar  pontualmente  as  características  do  clima,  da  vegetação,  do  relevo,  do

terreno,  das  condições  meteorológicas  predominantes,  e  as  influências  geológicas,

encontradas principalmente nos materiais do Sistema de Armas, Sistema de Controle e Alerta

e  Sistema  de  Comunicações,  tanto  na  conservação  destes  materiais  quanto  no  seu

desempenho.  Além  disso,  encontram-se  no  escopo  de  análise,  as  adequações  de

posicionamento, deslocamento e manobra das tropas de AAAe no Emprego Tático particular

ao ambiente de selva.

A fim  de  aprofundar  e  direcionar  os  conhecimentos  adquiridos  foi  levantado  um

problema  para  a  pesquisa,  sendo  ele:  a  doutrina  da  Artilharia  Antiaérea  brasileira  está

adequadamente  adaptada  às  características  inerentes  ao  ambiente  de  combate  amazônico?

Dessa maneira,  toda  a  pesquisa  permitiu  conhecer  o  trabalho do 12° GAAAe através  de

entrevista com Oficiais empregados em funções importantes desse Grupo, e permitiu ainda

fazer todos os levantamentos de forma a comparar materiais presentes em países vizinhos que

também compartilham de selva amazônica em seu território.



9

2     METODOLOGIA

O presente trabalho apresenta a construção da pesquisa do tipo aplicada e nos seus

aspectos  de  metodologia  e  fundamentação  teórica  está  inserido  na  pesquisa  de  natureza

científica, conforme a conceituação definida por GIL (2008). Visando uma possível aplicação

prática dos resultados obtidos, o método científico viabiliza a tomada de decisões acerca do

alcance  da  investigação, através  da  observação  dos  fatos  descritos  pelo  estudo  e  pela

experimentação  de  obras  de  diversos  especialistas,  para  a  formulação  dos  conhecimentos

interligados interdisciplinarmente.

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica aliada a pesquisa observacional, delimitada

pelos conceitos de GIL (2008), serão utilizados conhecimentos disponíveis a partir de livros,

artigos, manuais, documentários, da rede mundial de computadores e de experiências vividas

levantadas, coerentes com o estudo e relacionadas ao tema, por meio de leitura exploratória e

seletiva destes materiais de pesquisa, bem como sua revisão integrativa, aliadas para definir a

síntese e análise dos resultados de vários estudos, de forma a consubstanciar um corpo de

literatura atualizado e compreensível.

A partir da reunião de conhecimentos, com os fatores previstos em manuais que são

fundamentais a serem observados para a atuação de tropas AAe no ambiente amazônico, as

necessidades levantadas pelas tropas que atuam nos dias de hoje naquela porção territorial e o

aprimoramento geral da Doutrina Militar Terrestre, será feita uma análise de dados com os

resultados obtidos, gerando novos conhecimentos e novas perspectivas, de forma a confirmar

a hipótese do problema levantado para este trabalho de que a Artilharia Antiaérea brasileira

atua no ambiente de selva com seus materiais mais pertinentes às características climáticas a

que estão expostos.

A  seleção  das  fontes  de  pesquisa  foi  baseada  em  publicações  de  autores  de

reconhecida  importância  no  meio  acadêmico  e  nos  manuais  de  conteúdo  militar  que  são

utilizados  pelo  Exército  Brasileiro,  de  forma  a  agregar  credibilidade  às  informações

levantadas  e  facilitar  o  entendimento  dos  assuntos  aqui  abordados.  Para  tanto,  foram

utilizadas fontes com conteúdo relevante à pesquisa, divididos nos campos da Geografia e no

campo da Doutrina Militar Terrestre.

No campo da Geografia, o livro Conexões Geografia (2018), de Lygia Terra, Regina

Araújo e Raul Borges Guimarães, todos doutores em Geografia mundial e brasileira voltada

para  o Ensino Médio  (MODERNA, 2019).  Assim como Geografia  Para  o  Ensino Médio

(2019)  de  Demétrio  Magnoli,  que  dentre  seus  diversos  trabalhos  na  área  da  geografia  e
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sociologia  se  destaca  nessa  área  com suas  colunas  em grandes  veículos  de comunicação,

palestras e livros voltados também para o Ensino Médio (EDITORA CONTEXTO, 2019).

Lygia Maria Terra, segundo Moderna (2019) é uma das mais importantes geógrafas do

Brasil. Há mais de trinta anos, tem contribuído com os principais autores de livros didáticos

na área. Formada pelo Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, atua como

professora na rede pública de ensino no Estado de São Paulo. É ainda a autora do Livro

Conexões – Estudos de Geografia Geral e do Brasil, fonte recorrente deste estudo e outros dos

quais se destacam: Geografia Geral: Espaço Natural e Socioeconômico; e Construindo um

Novo Mundo: Estudos de História e Geografia.

Demétrio  Magnoli,  outra  fonte  muito  importante  para  este  trabalho,  tem sua  vida

profissional e acadêmica resumida pela Editora Contexto, que na área de biografia dos autores

de  seu  sítio  (EDITORA  CONTEXTO,  2019),  o  apresenta  como  sociólogo  e  doutor  em

Geografia Humana pelo Departamento de Geografia da FFLCH-USP e integrante do Grupo

de Análises de Conjuntura Internacional  (Gacint)  da USP. Dentre suas demais ocupações,

Magnoli também foi colunista semanal da Folha de S. Paulo entre 2004 e 2006. De 2006 em

diante passou a ser colunista  dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.  Por fim, atua

também  desde  1993  como  diretor  editorial  do  boletim  Mundo  -  Geografia  e  Política

Internacional.

Já no campo da Doutrina Militar; os Manuais de Artilharia Antiaérea catalogados pelo

Ministério da Defesa, que são as fontes fundamentais dos trabalhos de pesquisa no âmbito do

Exército Brasileiro em conjunto com as demais obras e trabalhos consultados em proveito do

enriquecimento do trabalho científico.

Dentre os Manuais de emprego utilizados como fonte de pesquisa, destacando-se o

Manual de Campanha Defesa Antiaérea (EB70 MC-10.231) e o Manual de Campanha de

Defesa  Antiaérea  nas  Operações  (EB70 MC-10.235)  e  os  manuais  técnicos  dos  materiais

empregados nas operações da AAe, como o Manual Técnico Operação do Sistema de Mísseis

RBS 70 (EB 60-MT23.460), o Manual de Ensino Operação do Sistema Gepard (EB60-ME-

23.016), Minuta dos Princípios Básicos do Radar (EB60-N-23.018), Manual de Ensino Centro

de Operações Aéreas (EB 60 ME-23.401), Manual do Radar Saber M60 (EB 60 MT-23.401),

Manual de REOP (Reconhecimento, Escolha e Ocupação de Posições Radar) Radar (EB 60

MT-23.403), Manual Técnico Operação do Sistema de Mísseis IGLA-S (EB 60 MT-23.456).

Estes  manuais  compilam  todos  os  estudos  prévios  relacionados  à  Doutrina  da

Artilharia  Antiaérea  empregada no Brasil  e  todos os  dados  técnicos  e  levantamentos  que

foram comprovados pela utilização dos materiais utilizados nas Operações de AAAe, e por
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isso são a base para os estudos voltados para as ciências militares deste trabalho.

Além disso, o foco deste trabalho inclinou-se a estudar e analisar tanto os aspectos que

norteiam o Emprego da Artilharia  Antiaérea já contemplados nos manuais  da doutrina da

AAAe quanto os conhecimentos obtidos por meio de experimentação doutrinária, conforme

qas necessidades levantadas e os aprendizados colhidos pelo 12ª GAAAe Sl. Dessa maneira,

foi possível acompanhar os avanços do Emprego da AAAe naquela região e a influência dos

estudos para atingir os objetivos da doutrina militar terrestre.
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3     AMAZÔNIA BRASILEIRA

Segundo Lygia Terra (2018), existem diversas formas de delimitação dos ambientes

naturais  seguindo  critérios  variados.  As  formas  de  classificação  mais  usuais  são  as

geoeconômicas  e  as  geonaturais.  A principal  classificação  geoeconômica  é  das  Regiões

brasileiras:  “norte,  sul,  centro-oeste,  sudeste  e  nordeste”,  e  as  principais  classificações

geonaturais são os domínios morfoclimáticos e os biomas.

Os domínios morfoclimáticos são regionalizações criadas em 1970 através dos estudos

do livro “Províncias geológicas e domínios morfoclimáticos no Brasil”,  do geógrafo Aziz

Nacib Ab’Saber que, um pouco mais tarde, passou a denominá-los Domínios Paisagísticos

Brasileiros, que são resultados da combinação de alguns elementos naturais, com destaque

para  o  clima  e  a  vegetação.  São  divididos  em Amazônico,  Caatinga,  Pradarias  (Campos

Sulinos), Araucárias, Cerrado e Mares de Morros (Mata Atlântica) e as faixas de transição.

Alguns desses domínios não se restringem ao território nacional, pois possuem características

que também são intrínsecas de porções de território de outros países vizinhos (TERRA, 2018).

Figura 01 - Domínios Morfoclimáticos

Fonte: Globo Educação, 2019

Os biomas  ou  grupos  biológicos,  correspondem a  um conjunto  de  vida  animal  e

vegetal,  sendo  definidos  pelas  características  das  condições  geológicas  e  climáticas.  Os

biomas brasileiros denominam-se Amazônico, Cerrado, Caatinga, Pampa, Mata Atlântica e
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Pantanal, conforme MAGNOLI (2018).

Figura 02 – Biomas IBGE 2018

Fonte: IBGE 2018.

Portanto,  podemos  observar  que  mesmo  apresentando  delimitações  que  não  são

exatamente iguais dentro do território nacional, as áreas das imagens 1 e 2, principalmente

para  a  região  Amazônica,  têm  limites  territoriais  semelhantes.  Dentro  desses  limites

semelhantes  das  áreas  de  floresta  tropical  estão  compreendidos  os  territórios  do  Acre,

Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão e parte do Estado de Tocantins. Estes

territórios  são  áreas  de  responsabilidade  do  Comando  Militar  da  Amazônia  (CMA)  e  do

Comando Militar do Norte (CMN), conforme os sítios do CMA e do CMN (MINISTÉRIO

DA DEFESA,  2019),  além  de  serem  as  principais  áreas  de  atuação  do  12°  GAAAe  Sl

(TECNODEFESA, 2018).

Desta forma, é possível afirmar que mesmo atuando em estados diferentes e em 

extensa porção territorial, as peculiaridades geonaturais englobam, em sua maioria, o mesmo 

bioma e o mesmo domínio paisagístico brasileiro.
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3.1 Características Geonaturais Amazônicas

Com relação ao clima, devemos analisar suas peculiaridades para entendermos suas

possíveis influências nos materiais de emprego de Artilharia Antiaérea.

Levando em consideração a autora Lygia Terra, as condições climáticas da Amazônia

possuem as seguintes características:

O  clima  equatorial  úmido  abrange  a  maior  parte  da  Amazônia.  Apresenta

temperaturas  elevadas  e  chuvas  abundantes  e  bem distribuídas  durante  o  ano.  As

médias  térmicas  mensais  variam  de  24  °C  a  28  °C,  ocorrendo  apenas  leves

resfriamentos no inverno (julho). O índice pluviométrico ultrapassa 2.500 mm anuais,

e a amplitude térmica anual é baixa (inferior a 3 °C). A principal massa de ar que atua

na região é a Equatorial continental (Ec). (TERRA, 2018, p. 223)

Terra (2018) ainda acrescenta que “A grande umidade nas áreas equatoriais favorece a

formação da floresta, que por sua vez, contribui para a evaporação e as chuvas.” (TERRA, 2018,

p. 223).

Portanto,  a  influência  do  clima  está  interligada  com  a  frequência  pluviométrica,

umidade e com manuntenção do bioma por ser resultado da vegetação e ao mesmo tempo

causador dessa mesma formação florestal, possibilitando o ciclo de vida desse ecossistema.

Quanto a hidrografia ou ciclo hidrológico do ambiente de selva, pode-se destacar o

seguinte trecho de Conexões Geografia:

A água é devolvida para a atmosfera na forma de vapor por meio da evaporação da

água  dos  solos  e  da  transpiração  da  cobertura  vegetal.  Esses  dois  processos  são

conhecidos  como  evapotranspiração.  A  parte  que  se  precipita  pode  escoar

superficialmente ou se infiltrar no solo e atingir o lençol freático, camada subterrânea

situada  sobre  um terreno  ou rocha  impermeável.  O ciclo hidrológico se completa

quando a água regressa ao oceano por meio dos rios e da chuva. (TERRA, 2018, p.

243)

Além disso,  a  bacia  hidrográfica  amazônica,  a  maior  do  mundo  segundo TERRA

(2018),  influencia  diretamente  na  sua  área  florestada,  pois  conforme  o  sítio  FLORESTA

AMAZÔNICA (2019) sua grande extensão de bacia hirográfica corrobora para a necessidade

do transporte fluvial para se chegar a todos os pontos de interesse. Essa informação é explícita

no trecho: “Os barcos são os principais meios de transporte da Floresta Amazônica, graças a

imensa quantidade de rios da região”,  o que seguramente influi nas Operações militares e

principalmente na logística durante os deslocamentos (FLORESTA AMAZÔNICA, 2019).

Quanto aos aspectos relacionados à vegetação, as características das áreas florestadas

http://meios-de-transporte.info/
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da  Amazônia também  são  relevantes:  “a  alta  densidade  vegetal  da  Floresta  Amazônica

abrange uma área de cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados...A mata de terra firma

(80%  da  floresta)  desenvolve-se  em  áreas  de  maiores  altitudes,  livres  de  inundação.”

(TERRA, 2018, p. 269). Essa densidade vegetal compõe uma gama de informações relevantes

a serem considerados nos Exames de Situação das Operações de Defesa Aeroespacial.
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4.     ARTILHARIA ANTIAÉREA BRASILEIRA

A Defesa Aeroespacial desencadeada pela Artilharia Antiaérea Brasileira é realizada

pelo Sistema de Defesa Aeroespacial do Brasil (SISDABRA) no Território Nacional (TN),

dividido em Regiões de Defesa Aeroespacial  (RDA) e no Teatro de Operações (TO) pelo

Centro de Operações Aéreas do Teatro (COAT) da Força Aérea Componente (FAC) (BRASIL,

2017). Desse modo, não há só a necessidade de coordenação entre os elementos de AAAe,

mas sim uma coordenação sistêmica e integrada que tem como controlador  operacional a

Força Aérea.

Artilharia  Antiaérea é explicada no Manual EB70-MC-10.231 de Defesa Antiaérea

(DA Ae), conforme o seguinte trecho: ‘‘A AAAe, componente terrestre da defesa aeroespacial

ativa,  realiza a DA  Ae de forças,  instalações ou áreas,  desencadeada da superfície  contra

vetores aeroespaciais inimigos.’’ (BRASIL, 2017, p. 3-2). Assim, é um elemento da Força

militar terrestre brasileira que atua com a finalidade de realizar a defesa de instalações ou área

de importância militar ou civil, contra vetores aéreos inimigos (BRASIL, 2017).

Ainda  conforme  o  Manual  de  Defesa  Antiaérea,  a  missão  principal  da  Artilharia

Antiaérea é definida mais especificamente em:

A missão antiaérea consiste em realizar a DA Ae de zonas de ação (Z Aç), de áreas
sensíveis, de pontos sensíveis e de tropas, estacionadas ou em  movimento, contra
vetores aeroespaciais hostis. Sua finalidade é impedir,  neutralizar ou dificultar um
ataque. Assim, a missão principal da AAAe tem por finalidade:

a) impedir ou dificultar o reconhecimento aéreo inimigo;
b) impedir ou dificultar ataques aéreos inimigos a fim de:
- na zona do interior (Zl),  possibilitar o funcionamento das infraestruturas críticas
sediadas em território nacional;
-  no  TO,  permitir  a  liberdade  de  manobra  para  elementos  de  combate,  o  livre
exercício do comando e uma maior disponibilidade e eficiência das unidades de apoio
ao combate e apoio logístico; e
c)  em determinadas  situações,  dificultar  a  utilização  pelo  inimigo  de  porções  do
espaço aéreo na ZI (Zona de Interior) ou no TO (Teatro de Operações). (BRASIL,
2017, p. 3-2)

Portanto, a AAAe, conforme citado acima de maneira geral, atua tanto em períodos de

paz como em períodos de guerra, mudando somente suas prioridades e seus tipos de missão.

Ou seja, nos períodos de paz, contribui para a defesa nacional, impedindo, neutralizando ou

dificultando ataques inimigos a áreas e pontos sensíveis de maneira contínua, possibilitando

manter a estabilidade e segurança aeroespacial  sobre áreas ou instalações  estratégicas das

Forças Armadas ou da população brasileira em geral e, nos períodos de conflitos armados,
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atua  realizando  a  Defesa  Aeroespacial  das  tropas,  estacionadas  ou  em movimento,  áreas

sensíveis e pontos sensíveis contra vetores aeroespaciais hostis.

 4.1 Subsistemas da Artilharia Antiaérea

Conforme o Manual de Defesa Antiaérea (BRASIL, 2017), a Doutrina da AAAe do

Exército  Brasileiro  nos  seus  diversos  escalões,  apresentam  a  denominação  de  Sistema

Antiaéreo para cumprir suas missões, e este, por sua vez, é divido em Subsistemas, de forma

que, ao atuarem de maneira integrada, possibilitam o êxito das Operações de Defesa AAe. São

divididos  em:  subsistema de  controle  e  alerta,  subsistema de  armas,  subsistema de  apoio

logístico e subsistema de comunicações.

4.1.1 Subsistema de Controle e Alerta

O subsistema de controle e alerta possui a seguinte missão: “Realizar a vigilância do

espaço aéreo sob responsabilidade de determinado escalão de AAAe, receber e difundir  o

alerta  da  aproximação  de  incursões,  bem  como  acionar,  controlar  e  coordenar  a  AAAe

subordinada.” (BRASIL, 2017, p. 3-4) e é constituído da seguinte maneira: “pelos centros de

operações antiaéreas (COAAe), pelos sensores de vigilância e pelos postos de vigilância (P

Vig).” (BRASIL, 2017, p. 3-4). Os sensores de vigilância são comumente conhecidos como

radares e, assim como todos os outros subsistemas, são fundamentais para o exercício da DA

Ae.

De maneira  geral,  é  o  subsistema que em conjunto  com os  demais,  possibilita  ao

subsistema  de  armas  realizar  a  defesa  antiaérea  em  tempo  hábil,  pois  informa  todos  os

indicadores necessários para que a Unidade de Tiro possa estar previamente em condição de

abater ou impedir o sucesso da missão da ameaça aérea inimiga.

Também  é  responsável  pelo  acompanhamento  da  situação  aérea  e  pelas

documentações referentes às Operações AAe. Isso ocorre através do COAAe Manual e do

COAAe Eletrônico, conforme explica o Manual de Ensino do Centro de Operações Antiaéreas

no seguinte trecho:

De acordo com a existência ou não de equipamentos automáticos e informatizados

para o recebimento, processamento e difusão das informações, um COAAe

pode ser classificado como eletrônico, caso possua os referidos equipamentos,

ou manual, caso não possua estes recursos. (BRASIL, 2017, p, 1-2)
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Quanto  as  suas  possibilidades,  ele  foi  concebido de  maneira  modular,  de  modo a

permitir seu transporte na aeronave KC 130 – Hércules (BRASIL, 2016).

Figura 03: COAAe Eltr 21 Bia AAAe Pqdt

Fonte: Bda Inf Pqdt, 2019

Os radares empregados na AAAe brasileira são os Radares Saber M60, de fabricação

nacional.  Para  todos  os  materiais  empregados,  é  importante  identificar  se  os  mesmos

permitem  o  deslocamento  com  acessibilidade  e  se  possuem  capacidade  de  operar  nas

condições geonaturais amazônicas. Segundo o Manual Técnico de Operação do Radar Saber

M60, este radar possui os seguintes dados técnicos:
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Tabela 01: Extrato do Manual Técnico EB60-MT23.401 p, 1-2

Fonte: BRASIL, 2016, p 1-2.

Conforme  seu  Manual  Técnico,  é  atestada  também  sua  capacidade  de  operar  e

deslocar-se em qualquer ambiente brasileiro, como explica o seguinte trecho:

O Radar SABER M60 possui baixo peso e elevada mobilidade, além de suportar a

operação em todas as condições climáticas do continente sul-americano. Estas
características  o  tornaram indicado para  emprego em operações  de  defesa
externa, bem como em operações de garantia da lei da ordem e em operações
de paz. (BRASIL, 2016, p, 1-1)
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Figura 04: Radar Saber M60

Fonte: FOLHA MILITAR ONLINE, 2019

Este material foi confeccionado de maneira a permitir uma adequada mobilidade, visto

que suas partes maiores são modulares. Como descrito por seu Manual Técnico:

Por apresentar construção modular,  o Radar SABER M60 foi projetado de

forma que módulos fossem guardados em caixas distintas, visando facilitar o

transporte e o manuseio do material. Para isso, os módulos do Radar foram

divididos em 06 (seis)  caixas,  que fornecem a devida proteção quando do

transporte em viaturas, aeronaves e outros meios. (BRASIL, 2016, p. 5-1)

Por fim, os Postos de Vigilância são compostos por militares capacitados a realizarem

a vigilância  das  zonas  de  sombra  do  radar  e  a  emitirem os  alertas  via  rádio  relativos  à

localização  das  aeronaves  visualizadas  que  adentrem  na  sua  área  de  responsabilidade

(BRASIL,  2017).  Quanto  maiores  as  zonas  de  sombra  radar,  maior  a  importância  e

necessidade de P Vig.

4.1.2 Subsistema de Comunicações

O subsistema de Comunicações,  “destina-se a ligar  os meios de alerta  (sensores e

postos de vigilância) aos COAAe (Centro de Operações Antiaéreas) e estes a outros centros
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de operações e ao subsistema de armas, bem como a assegurar as comunicações necessárias

ao comando dos diversos elementos que constituem o escalão considerado.” (BRASIL, 2017,

p. 3-7). Ou seja,  é o elo que possibilita interligar os subsistemas e permitir  o comando e

controle dos escalões superiores.

Segundo o Manual de Emprego das Comunicações, o C 11-1, as comunicações no

ambiente de selva apresentam as seguintes peculiaridades:

As características climáticas e operacionais da selva e as servidões por ela impostas

ao movimento trazem uma série de consequências para as comunicações. A umidade e

o  calor  excessivo  danificam  os  equipamentos  de  comunicações  e  os  circuitos

eletrônicos; a falta de estradas limita ou até mesmo impede a utilização de viatura de

comunicações;  a  densidade  da  vegetação atenua fortemente os  sinais  de  rádio;  as

grandes distâncias existentes entre diferentes elementos de manobra exigem o uso de

conjuntos rádio de maior potência e o emprego de antenas especiais. Por outro lado, o

ambiente operacional da selva pode afetar o combatente, exigindo cuidados especiais

com  a  adaptação  e  preparação  do  pessoal  de  comunicações,  antes  mesmo de  se

iniciarem as operações. (BRASIL, 1997, p. 7-18)

Dada as necessidades da missão da Artilharia Antiaérea, é imprescindível a utilização

do  meio  rádio  devida  a  importância  da  velocidade  de  recebimento  das  informações  dos

COAAe e dos P Vig. Entretanto,  conforme explicado pelo C 11-1, é de conhecimento do

Ministério da Defesa as deficiências dos meios rádio face às influências do território de selva

como no seguinte trecho:

As condições encontradas na selva restringem as possibilidades de emprego do rádio.

Por conseguinte, é desejável que se disponha de diversos tipos de equipamentos rádio,

dotados  de  recursos  que  permitam  o  seu  emprego  nos  deslocamentos  fluviais  e

intraflorestais  e  nas  ligações  com  aeronaves  e  embarcações.  Além  disso,  para

contornar as condições desfavoráveis do ambiente, deve-se empregar expedientes de

toda ordem e qualquer tipo de equipamento disponível, mesmo que não pertença à

dotação orgânica da unidade. (BRASIL, 1997, p. 7-18)

Portanto,  como o próprio Manual  de Emprego das  Comunicações  já  orienta,  é  de

fundamental  importância  a  utilização  de  diversos  meios  rádio,  com  recursos  e  faixas

diferentes,  que  possam recobrir  as  faixas  deficitárias  dos  demais  radares  empregados  nas

operações. Isso deve ser executado em conjunto com o desdobramento de antenas, de maneira

a aumentar a eficiência da comunicação rádio.
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4.1.3 Subsistema de Apoio Logístico

O subsistema de apoio logístico tem por definição as seguintes características retiradas

do Manual de Defesa Antiaérea:

A evolução das armas antiaéreas, cada vez mais sofisticadas em suas estruturas, bem
como  a  permanência  dos  canhões  no  campo  de  batalha,  geram  uma  elevada
necessidade de suprimento de munição, de lubrificantes, de componentes específicos,
e de manutenção especializada. Decorre daí a necessidade de um eficaz subsistema de
apoio  logístico  para  permitir  a  permanência  da  AAAe  em  operação  contínua  e
eficiente diuturnamente. (BRASIL, 2017, p. 4-7)

Portanto,  esse  subsistema  possibilita  a  continuidade  das  Operações  de  Artilharia

Antiaérea, pois possibilita a permanente reposição de munição e a manutenção de todos os

meios  empregados.  Desta  forma,  o  subsistema  de  apoio  logístico  necessita  deslocar-se

adequadamente entre as Bases Logísticas e as posições dos sensores de vigilância e unidades

de tiro.

4.1.4 Subsistema de Armas

O subsistema de armas tem por missão destruir os vetores inimigos, e é classificado

em sistema de canhão e sistema de míssil, que se completam da seguinte forma:

“a) o canhão assegura a proteção aproximada; e

b) o míssil proporciona uma proteção mais afastada.” (BRASIL, 1997, p. 3-6)

Dentre os materiais de Artilharia, os armamentos orgânicos das Unidades de AAAe

têm fundamental importância, tendo cada um deles suas particularidades e sendo ideal para

cada  tipo  de missão  ou necessidade.  Atualmente  os  armamentos  mais  usuais  do Exército

Brasileiro são o Míssil IGLA 9k338 (IGLA-S), Sistema Gepard, Sistema de mísseis RBS 70 e

o Canhão .40.

Os mísseis utilizados na AAAe brasileira em geral, são portáteis. Portanto, possuem

tamanho e peso suficientes para serem transportados pelos próprios operadores em marcha a

pé, por embarcações fluviais e marítimas e aerotransportado.

Para  facilitar  a  compreensão  da  importância  de  cada  material  empregado,  é

fundamental identificar suas características por meios de seus dados técnicos.

4.1.4.1 Sistema de Mísseis IGLA-S

Conforme o EB60-MT-23.456, Manual Técnico de Operação do Sistema de Mísseis
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IGLA-S (BRASIL, 2015), o Msl IGLA S é um armamento que atua contra alvos aéreos de até

3.500 m de altura e até 6.000 m de distância. Dessa maneira, é classificado como baixa altura

e muito curto alcance. Em relação ao transporte, possui um peso do conjunto em posição de

marcha de aproximadamente 20 kg. Quanto sua condição operacional de funcionamento, o

Manual Técnico define as seguintes limitações: “a. altitude acima do nível do mar - Até 3,000

m; b. umidade relativa (temperatura de 40 °C) - Até 98%; c. velocidade do vento no solo - Até

25 m/s; d. Temperatura ambiente - De – 44 °C até + 50 °C (BRASIL, 2015, p. 1-3).

Figura 05 – IGLA-S

Fonte: ARMED ASSAULT, 2019

O manual define também os dados gerais deste armamento, que em conjunto com as

demais possibilidades e limições do material, auxiliam avaliar se suas características estão de

acordo com o ambiente de selva, sendo estas:

“a. SISTEMA DE DIREÇÃO: atração passiva por infravermelho.

b. MODO DE GUIAMENTO: aproximação proporcional.

c. TIPO DE ESPOLETA: impacto e proximidade.” (BRASIL, 2015, p.1-4).

4.1.4.2 Sistema de Mísseis RBS 70

O Msl RBS 70, conforme o Manual Técnico EB 60-MT23.460 (BRASIL, 2015), atua

contra  alvos  até  4.000  m  de  altura  e  possui  um  alcance  máximo  de  7.000  m,  sendo

classificado como baixa  altura  e  curto  alcance.  Por  possuir  uma Unidade de  Tiro  com 3

militares na guarnição, se torna possível carregar os componentes do armamento para deslocá-

lo. Assim, possui peso do aparelho de pontaria de 35 kg, do pedestal (sem baterias) de 25 kg,

da caixa de acessórios de 28 kg e de um kit de camuflagem de 13 kg.
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Figura 06 - Sistema de Mísseis RBS 70

Fonte: FORTE, 2019.

Das características gerais relevantes para este estudo, destaca-se o tipo de guiamento 

do RBS 70:

O sistema RBS 70 possui o sistema de guiamento do seu míssil por um feixe

de facho laser gerado pelo aparelho de pontaria, cuja potência máxima é de

50W. O feixe de orientação forma um corredor de guiamento. Dentro deste, o

míssil detecta a sua posição exata em relação à linha central do corredor. A

distância entre o míssil e a linha central determina continuamente a dimensão

de um sinal de erro. Este sinal orienta o míssil para a referida linha. Durante

todo o guiamento do míssil, até que atinja o alvo, a orientação do mesmo para

a linha central do corredor de facho laser é realizada pelo operador. Isto é

possível em virtude do fato de que a linha de visão do telescópio coincide

com a linha central do corredor de guiamento. (BRASIL, 2015, p. 1-1)

Este guiamento não sofre efeitos negativos do clima ou umidade direta durante seu

acionamento. Essa característica fica evidenciada ao se descrever as capacidades do RBS 70,

pois este sistema de mísseis é capaz de realizar seu tiro em condição meteorológica de chuva,

como  explica  o  seguinte  trecho:  “O  equipamento  possui  tampas  de  proteção  para  as

superfícies óticas da lente  frontal de IR e o espelho dicróico. Estas tampas também servem
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como proteção contra chuva.” (BRASIL, 2015, p. 1-38).

Entretanto, deve-se atentar para a manutenção periódica, pois a negligência do cuidado

com a limpeza dos resíduos de chuva e excesso de umidade poderá impossibilitar o tiro, como

explica o seguinte trecho: “No indicador de umidade existe um círculo com as marcações de

porcentagem em azul,  quando fica na cor rosa indica que a  umidade atingiu determinada

graduação. Se o setor "50" mudou a cor, o cartucho desicante deve ser substituído.” (BRASIL,

2015, p. 1-10).

4.1.4.3 Sistema Gepard

Esse sistema de armas alia blindagem, transporte por lagartas e canhões atrelados a um

radar  próprio.  Segundo  seu  Manual  de  Ensino  de  Operação  do  Sistema  Gepard  EB  60-

ME23.016 “a Viatura Blindada de Combate (VBC) Defesa Antiaérea (D AAe) GEPARD 1A2

é capaz de proporcionar muito boa combinação entre mobilidade, proteção blindada, defesa

antiaérea e situação aérea local de defesa aeroespacial.” (BRASIL, 2014, p. 1-1).

Figura 07 – Gepard

 

Fonte: DEFENSA, 2019

Ainda conforme seu manual, o EB 60-ME23.016, apresenta uma série de 

características gerais, das quais cabe destacar:
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- Guarnição – 03 (três) homens: Comandante da viatura blindada de combate (Cmt 

VBC), atirador (Atdr) e Motorista (Mot);

- Capacidade de munições:  320 (trezentas e vinte) munições no compartimento de

munições  antiaéreas  para  cada  arma  e  20  (vinte)  munições  no  compartimento  de

munições anti-carro para cada arma;

- Cadência de tiro teórica: 550 (quinhentos e cinquenta) tiros/ minuto por arma;

- Largura: 3,29 m;

- Comprimento: 7,29 m;

- Altura com a antena do Radar de Busca levantada: 4,22 m;

- Peso de combate: 46,06 T. (BRASIL, 2014, p. 1-2)

4.1.4.4 Sistema Fila Bofors 40 mm

Segundo o Manual Escolar B-2 da EsACosAAe, este armamento possui as seguintes

características: “O canhão automático antiaéreo 40mm C/70, de origem sueca, é uma arma de

curto alcance para emprego na defesa antiaérea de pontos (áreas) sensíveis.” (ME B-2)

Sua mobilidade, assim como no Sistema Gepard é muito eficiente. Entretanto, ambos

sistemas apresentam grandes limitações para o deslocamento através selva em relação aos

mísseis. No caso do sistema de canhões do Fila Bofors, como sugere seu Manual de Ensino,

“Pode  ser  tracionado  com  considerável  velocidade  em  boas  estradas  e,  com  velocidade

reduzida, em estradas de má qualidade ou através campo” (BRASIL, 2004, p.1-1).

Figura 08 - Canhão Fila Bofors L/70 40mm

Fonte: BRASIL EM DEFESA, 2019
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Na concepção  dos  sistemas  de  canhões  segundo BRASIL (2014),  este  armamento

realiza a defesa antiaérea de baixa altura de instalações e tropas com baixa mobilidade.
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5    ARTILHARIA ANTIAÉREA EM AMBIENTE DE SELVA

A seguir,  serão  abordados  os  principais  conceitos  e  estudos  relativos  à  Artilharia

Antiaérea  no  ambiente  de  selva,  a  fim  de  que  sejam  identificadas  as  complexidades  do

combate nessa região e as necessidades da doutrina da AAAe que são influenciadas pelas

características desse bioma.

O Manual de Defesa Antiaérea nas Operações, EB70-MC-10.235, tem um capítulo

somente para apresentar as características especiais das Operações neste terreno.

Este  capítulo  inicia  da  seguinte  maneira:  “A selva  proporciona  boas  condições  de

cobertura e abrigo para as forças e, consequentemente, diminuem as necessidades de DA Ae.

As frações dessas forças não contam, em princípio, com uma DA Ae, economizando-se meios

em benefício da defesa dos meios de C², Ap Log e Ap F.” (BRASIL, 2017, p. 10-1). Dessa

maneira, podemos identificar que caso não haja a defesa antiaérea de uma tropa da força que

necessite se deslocar em combate no ambiente de selva, esta tropa deverá estar em condições

de realizar sua auto-defesa antiaérea com seus materiais de dotação orgânicos. Contudo, como

o próprio manual EB70-MC-10.235 cita no parágrafo seguinte, a DA Ae nas áreas florestadas

sempre que possível deve ser atendida devido aos obstáculos naturais que afunilam as tropas

em locais vulneráveis como trilhas, rios e em clareiras.

De maneira a conciliar as dificuldades de operar na Amazônia com as necessidades da

Defesa Antiaérea, as prioridades dessa defesa são voltadas para as instalações, como expõe o

seguinte  trecho:  “As  localidades  que  possuem  desenvolvida  infraestrutura,  tais  como

aeroportos, instalações de infraestrutura e portos, recebem prioridade de DA Ae.” (BRASIL,

2017, p.10-1).

A  interferência  causada  pela  vegetação  densa  é  somente  um dos  muitos  desafios

enfrentados pela Artilharia Antiaérea na Amazônia. Essa interferência, aliada aos obstáculos

naturais das áreas florestadas, tornam o Comando e Controle centralizado uma tarefa muito

difícil, e por isso, tanto as tropas dos elementos de manobra quanto a AAAe atuam de maneira

descentralizada,  como  pode  ser  verificado  no  seguinte  trecho:  “Em  virtude  da

descentralização das operações de selva e da atuação generalizada de pequenos efetivos, o

emprego de frações de AAAe também ocorre descentralizado. A descentralização do Cmdo é,

normalmente, necessária, devido às dificuldades de controle e das Com.” (BRASIL, 2017,

p.10-2).  A  já  citada  dificuldade  do  subsistema  de  Comunicações  no  ambiente  de  selva

presente no capítulo 4.1.2 pode ser verificada tanto no Manual de Emprego das Comunicações

quanto no Manual de Defesa Antiaérea nas Operações, o que demonstra que ainda não há uma

solução eficaz para este problema.
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As soluções parciais  e  imediatas  com relação ao subsistema de Comunicações  são

sugeridas  pelo  Manual  EB70-MC-10.235  da  seguinte  maneira:  “As  restrições  das  Com

dificultam as ligações do Ct de U e SU e o estabelecimento de um S Sist Ct Alr. O rádio tem

seu  alcance  limitado  pela  vegetação,  exigindo  o  estabelecimento  de  antenas  especiais  e,

quando for o caso, de estações retransmissoras.” (BRASIL, 2017, p.10-2).

Relacionado ao subsistema de controle e alerta, os obstáculos naturais da mata densa,

segundo o Manual de DA Ae nas Operações (BRASIL, 2017), limitam de certa maneira a

detecção dos radares de busca e também a identificação oportuna de aeronaves por parte do P

Vig. Em consequência disso, ainda conforme o Manual, “o tempo para a reação dos materiais

AAe é menor do que em outras operações.” (BRASIL, 2017, p. 10-2). Acrescenta-se a isso, o

desdobramento dos sensores radar no ambiente de selva, que, conforme extraído do Manual

de  DA  Ae  nas  Operações,  é  um  dos  obstáculos  a  serem  superados  com  a  seguinte

recomendação:  “Devido  à  grande  descentralização  das  ações,  os  radares  de  vigilância

normalmente operam em proveito de DA Ae localizadas em centros urbanos, localidades ou P

Sen.” (BRASIL, 2017, p. 10-3).

Um dos tópicos mais interessantes relacionados ao desdobramento dos sensores radar

do Subsistema de Controle e Alerta da Artilharia Antiaérea no ambiente de selva está exposto

no Item 10.2.20.3 da página 10-3 do Manual EB70-MC10.235, pois afirma o seguinte: “A

defesa  passiva  será a  prioridade,  evitando-se modificar  a  cobertura  vegetal  em função da

melhor  instalação do sensor” (BRASIL,  2017,  p.  10-3).  Este  breve trecho demonstra  que

doutrinariamente existe a preferência em permanecer com cobertura e camuflagem à expor os

radares para sua operação. Conforme prevê a doutrina de desdobramento dos sensores radar

apresentada no capítulo 13 do EB60-N-23.018, Manual de Radar, o posicionamento ideal de

um radar seria em uma posição alta com visada livre para as prováveis rotas de aproximação

inimiga. Tendo em vista as áreas florestadas com vegetação densa da Amazônia, um local

ideal com essas características para o desdobramento dos radares é improvável, entretanto,

como demonstrado pelo manual, não se deve, por exemplo, cortas as árvores a fim de preparar

o terreno.

Com relação ao subsistema de armas, o manual de DA Ae nas Operações alerta para a

seguinte  limitação dos materiais:  “O alcance  de Msl AAe, que usa sistema de guiamento

passivo (infravermelho, ótico etc), decresce devido à grande umidade e às chuvas constantes.”

(BRASIL, 2017, p. 10-2). Nesse caso, apesar de possuir características de transporte e de

deslocamento positivas, o Míssil IGLA-S apresenta uma piora no seu desempenho, devido às

condições climáticas. Essas limitações do míssil IGLA-S nas situações de excesso de umidade
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podem ser superadas com sua utilização combinada com o sistema de mísseis RBS-70, que

apesar de ainda não ter sido implementado na Unidade de AAAe de Selva, não apresenta até o

presente  momento,  de  maneira  documentada,  influências  negativas  das  características

geonaturais da Amazônia.

Com relação ao emprego de mísseis e canhões AAe, cabe destacar o seguinte trecho

do Manual de DA Ae nas Operações:

O  movimento  e  a  ocupação  de  posições  de  tiro  na  selva  sofrem  sérias

limitações. Deve ser levado o mínimo de equipamento necessário à realização

do tiro. O transporte do material por helicópteros é vantajoso devido ao seu

raio de ação, sua rapidez e possibilidade de pousar em clareiras e regiões de

difícil acesso. O emprego de canhão (Can) AAe é desaconselhável devido a

tais  dificuldades,  limitando-se  o  emprego  deste,  caso  seja  possível,  nas

localidades. (BRASIL, 2017, p. 10-2)

Um dos reflexos dessa análise do manual de DA Ae nas Operações EB70-MC-10.235

pode ser a inexistência de uma Bateria de Canhões no 12° GAAAe Sl.

O  Manual  de  DA Ae  nas  Operações,  EB70-MC-10.235  (BRASIL,  2017)  detalha

também as peculiaridades do Subsistema de Logística da Artilharia Antiaérea, pois reforça as

necessidades do transporte aéreo e fluvial, considerando todos os processos de adaptação na

estocagem  de  munição  e  combustível  para  geradores  de  equipamentos  eletrônicos.  Essa

dificuldade de mobilidade exige um planejamento mais detalhado da missão,  assim como

estocagem de materiais em maiores quantidades que as previstas doutrinariamente, de forma a

permitir o ressuprimento imediato.

São  destacados  também  os  procedimentos  executados  de  maneira  a  diminuir  a

corrosão dos equipamentos de AAAe causada pela combinação da alta temperatura com o

elevado grau de umidade, como exposto no trecho seguinte:

A combinação da temperatura elevada com alto grau de umidade e de chuvas

constantes pode ocasionar corrosão em equipamentos. A fim de que o material

AAe se mantenha com um grau aceitável de disponibilidade e confiabilidade,

deve-se  realizar  uma  constante  limpeza  e  manutenção,  e  o  equipamento

eletrônico, sempre que possível, deve ser ligado. As munições (Mun) e peças

de reposição são mantidas em suas embalagens originais enquanto não for

necessário seu uso imediato. (BRASIL, 2017, p.10-3)

Dessa maneira,  muitos  pontos  importantes  quanto  as  características  das  Operações
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Antiaérea na Amazônia foram avaliados nos Manuais de Campanha do Ministério da Defesa,

mesmo antes de haver um Grupo de Artilharia Antiaérea especializado e focado no emprego

em ambiente de selva.
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6      DEFESA ANTIAÉREA DOS DEMAIS PAÍSES AMAZÔNICOS

A floresta Amazônica engloba partes de outros países além do Brasil e muitos deles

possuem poderio militar considerável, o que pode agregar para a obtenção de conhecimento

deste trabalho, ao abordarmos sobre seus materiais de Defesa Antiaérea.

Como visto no Capítulo 4 e 5 da presente monografia, a Defesa Antiaérea por meio de

canhões são de baixa ou muito baixa altura, não possuem a mesma mobilidade em mata densa

ou em deslocamentos  por  rios  que  os  mísseis  superfície-ar  portáteis.  Por  isso,  não  serão

avaliados outros sistemas de canhões dos países que compartilham da floresta amazônica.

Possuem em seu território parte da floresta Amazônica os seguintes países segundo o

sítio Agência Brasil (2019): Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Bolívia, Guiana,

Suriname e Guiana Francesa, conforme marcação em amarelo da Figura 09 abaixo (IPEA,

2019):

Figura 09: Países com Floresta Amazônica

Fonte: IPEA, 2019

Da figura 09 acima apresentada dos países que possuem floresta amazônica, somente

não serão avaliados os materiais presentes nas Guianas e Suriname nas seções subsequentes

do presente Capítulo pois esses países não possuem uma Força Armada expressiva presente

em seu território.
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6.1 Defesa Antiaérea da Venezuela

A defesa  Antiaérea  venezuelana  apresenta  diversos  materiais,  que  assim como na

doutrina brasileira,  se complementam em alcance e finalidade de forma a haver um apoio

mútuo que potencialize os meios antiaéreos (FORTE, 2019).

Dentre  os  materiais  disponíveis  na  Venezuela,  destacam-se  os  mísseis  IGLA-S,

Pechora  S-125-2M,  Buk-M2E e  três  baterias  S-300VM Antey-2500.  O míssil  IGLA-S,  o

único míssil portátil de baixa altura da Venezuela é de fabricação Russa e é o mesmo sistema

de armas presente no Brasil conforme o capítulo 4 deste estudo. Os demais armamentos são

todos mísseis de média altura. (FORTE, 2019).

Tabela 02 – Pechora S-125-2M

Tipo Sistema de Mísseis Terra-Ar de Média Altura
País de Origem Rússia
Capacidade da lançadora 2 mísseis
Mobilidade Chassi com 6 rodas
Alcance do míssil 35 km

Fonte: Traduzido e adaptado de ARMYRECOGNITION, 2019

Outro  sistema  de  armas  de  média  altura  presente  dentre  os  materiais  de  defesa

antiaérea venezuelana é o Buk M2E com as seguintes características:

Tabela 03 – BUK M2E

Tipo Sistema de Mísseis superfície-ar de Média Altura
País de Origem Rússia
Capacidade da lançadora 4 mísseis
Mobilidade Sobre rodas, lagartas ou fixo
Alcance do míssil 50 km

Fonte: Adaptado e traduzido de ARMY RECOGNITION, 2019

Por fim, para concluir o sistema de armas venezuelano, o S-300VM Antey-2500, que 

apresenta as seguintes características:

Tabela 04 – S-300VM ANTEY-2500

Tipo Sistema de mísseis terra-ar anti-mísseis balísticos
País de Origem Rússia
Capacidade da lançadora 2 a 4 mísseis
Mobilidade Blindado Sobre lagartas
Alcance do míssil 200 km e altitude de 30 km

Fonte: ARMY RECOGNITION, 2019
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Como visto, as capacidades de baixa altura no ambiente de selva da Venezuela e do

Brasil são semelhantes, entretanto, é importante ressaltar a existência dos mísseis de média

altura do Exército Venezuelano, que são um diferencial  perante a nossa Defesa Antiaérea.

Como  explica  o  manual  de  Defesa  Antiaérea  nas  Operações  (BRASIL,  2017),  temos  a

seguinte  informação:  “Os  materiais  para  proteção  de  Me  Altu  do  Cmdo  AAAe  são

empregados na área de retaguarda para defesa de regiões de maior concentração de tropa e

material.”  (BRASIL,  2017,  p.  7-9).  Dessa maneira,  dadas  as  finalidades  dos  materiais  de

Média Altura e suas características, é possível utilizá-lo mesmo no ambiente de selva, pois

ocupariam áreas de retaguarda e possuiriam alcance para realizar a defesa antiaérea.

A presença de uma AAAe de Me Altu por si só já altera o planejamento das missões

aéreas inimigas, o que demonstra que a existência deste tipo de material já atua como fator

dissuasório e de proteção, conforme o seguinte trecho: “Os Msl Me Altu também poderão ser

empregados em proveito da manobra dos Esc Subrd, aprofundando a DA Ae à frente da LC,

com o objetivo de forçar o Ini Ae a voar dentro do alcance das armas AAe Bx Altu, orgânicas

desses Esc.” (BRASIL, 2017, p. 7-9)

De  acordo  com  a  reportagem  do  Portal  de  notícias  da  Rede  Record,  o  R7,  há

atualmente uma série de movimentações militares da Venezuela a fim de demonstrar força

antiaérea  perante  os  países  vizinhos  como  a  Colômbia,  a  fim  de  dissuadir  possíveis

intervenções na Venezuela em meio à crise instaurada nesse país (RECORD, 2019).

6.2 Defesa Antiaérea do Peru

Dando  sequência  nos  materiais  de  Artilharia  Antiaérea  dos  países  com  floresta

amazônica dentro de seus territórios, o Peru, segundo ARMY RECOGNITION (2019) possui

os seguintes sistemas de mísseis: Strela-3 SA 14, IGLA-S, Grom e Blowpipe. O IGLA-S,

assim como na defesa antiaérea  venezuelana,  é  o  mesmo sistema de mísseis  utilizado no

Brasil. Quanto aos demais sistemas de mísseis, temos as seguintes características:

Tabela 05 – Strela – 3 SA 14

Tipo Sistema de mísseis portátil de baixa altura
País de Origem União Soviética
Ano de lançamento 1974
Mobilidade Portátil
Alcance 4,5 Km
Teto 3 Km

Fonte: MILITARY TODAY, 2019
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Segundo o sítio MILITARY TODAY (2019) o Strela-3 físicamente e visualmente,

assim como os demais sistemas de mísseis Russos, são semelhantes ao sistema de mísseis

IGLA-S. Porém, como cita a própria página da internet, o sistema IGLA-S é uma versão que

veio posteriormente, com melhorias que ainda não foram superadas na baixa altura. O Strela-3

conseguiu ser superior  somente ao seu antecessor,  o Strela-2,  considerado um sistema de

mísseis ruim em diversos aspectos.

Tabela 06 – Sistema GROM

Tipo Sistema de mísseis portátil de baixa altura
País de Origem Polônia
Ano de lançamento 1995
Mobilidade Portátil
Alcance 5,5 Km
Teto 3,5 Km

Fonte: MISSILE DEFENSE, 2019

Apesar de ser um sistema de mísseis relativamente novo, dada sua data de fabricação

ser de 1995, o sistema portátil de mísseis polonês GROM foi desenvolvido com a finalidade

de ser uma cópia do sistema de mísseis russo, o IGLA-S. Porém, o sistema de mísseis GROM

não vai além disso, pois não evoluiu e nem aprimorou o sistema russo, de 1981 e que vem

constantemente apresentando novos modelos (MISSILE DEFENSE, 2019). Essa dificuldade

em superar o míssil IGLA-S sugere ou que o sistema russo é de muita qualidade ou que seria

muito custoso fazer melhoramentos no seu sistema de acionamento ou alcance.

Tabela 07 – BLOWPIPE

Tipo Sistema de mísseis portátil de baixa altura
País de Origem Reino Unido
Fabricação 1975-1993
Mobilidade Portátil
Alcance 3,5 Km
Teto 2 Km

Fonte: MILITARY TODAY, 2019

Conforme descrito pelo sítio Military Today (2019), o Blowpipe é um dos sistemas de

míssil portátil mais ineficazes em atividade. Em todas os seus empregos em campo de batalha,

mostrou-se um sistema de mísseis pouco preciso, pois mesmo necessitando do controle do

operador do míssil para atingir o alvo, as aeronaves mais furtivas inviabilizavam o sucesso do

Blowpipe.  Seus  problemas  na  eficácia  do  armamento  foram constantes  até  o  fim do seu

período de fabricação.
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6.3 Defesa Antiaérea do Equador

A defesa antiaérea equatoriana apresenta uma grande variedade de canhões, mísseis e

foguetes. Alguns de seus materiais também são utilizados por países já citados neste trabalho,

como é o caso do Blowpipe,  Strela-2 (versão antecessora do Strela-3 presente na Defesa

Antiaérea peruana) e o sistema de mísseis IGLA-S. Estes, assim como os sistemas de canhões,

não serão  abordados.  Dos demais  materiais  presentes  na Artilharia  Antiaérea  do Equador

abordaremos os seguintes: Mistral e HN 5. Os lançadores MIM 72 Chaparral e o SA-8 Gecko

também não serão abordados neste estudo pois mesmo possuindo alta mobilidade por lagarta

e blindagem leve (características comuns em sistemas de defesa antiaérea de média altura),

possuem grande tamanho e utilizam somente mísseis de baixa altura, se configurando em um

sistema de mísseis de alcance equivalente aos mísseis portáteis e com as mesmas dificuldades

de transporte através selva que os sistemas de canhões sobre rodas. (DEFENSA, 2018).

Tabela 08 –HN 5A

Tipo Sistema de mísseis portátil de baixa altura
País de Origem China
Fabricação 1970
Mobilidade Portátil
Alcance 4,5 Km
Teto 2 Km

Fonte: WEAPOM SYSTEMS, 2019

 Segundo  o  WEAPOM  SYSTEMS  (2019),  o  HN  5A  é  um  sistema  de  mísseis

originado da engenharia reversa do sistema de mísseis Strela-2, que como citado no Capítulo

6.2 deste trabalho, é um sistema de mísseis com muitos problemas de qualidade. Tendo sido

originado de um armamento tecnologicamente defasado e de baixo desempenho, o HN 5A

apresenta os mesmos problemas.

Tabela 09 – MISTRAL

Tipo Sistema de mísseis portátil de baixa altura
País de Origem França
Fabricação 1988
Mobilidade Portátil, com suportes aéreos, navais e terrestres
Alcance 6 Km
Teto 3 Km

Fonte: MILITARY TODAY, 2019
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O Mistral é um sistema de mísseis com alta taxa de acertos e bastante versátil pois

apresenta  diversas  adaptações  por  parte  do seu fabricante,  dentre  elas  um suporte  para  o

disparo superfície-ar, adaptações para veículos de variados tamanhos, belonaves e até mesmo

versões do sistema de armas para o tiro ar-ar. De bastante qualidade e precisão, difere-se tanto

do IGLA-S quanto do RBS 70 pelo método de guiamento do seu míssil, que além de ser Fire

and Forget (atire e esqueça, ou seja, após o acionamento, o operador não controla a trajetória

do míssil),  possui um dispositivo óptico buscador de infravermelho dentro de uma matriz

espelhada  altamente  sensível,  o  que aumenta  a  precisão do míssil  (MILITARY TODAY,

2018).  Devido a essas qualidades,  o míssil  é utilizado por diversos países,  inclusive pelo

Brasil, por parte de sua Força Naval, a Marinha do Brasil (MARINHA DO BRASIL, 2017).

6.4 Defesa Antiaérea da Colômbia

A Defesa Antiaérea colombiana apresenta uma baixa variedade de sistemas de armas.

Jornalistas da Colômbia como HERALDO (2019) salientam a necessidade de renovação e

melhorias na defesa antiaérea do país, principalmente após as recentes tensões na América do

Sul causadas pelas crises diplomáticas com a Venezuela.

Novamente, como forma de avaliar os armamentos que teriam condição de atuar em

ambiente de selva, serão abordados os sistemas de mísseis, que no caso da Colômbia são o já

citado  Mistral,  com  as  mesmas  características  já  apresentadas  na  Defesa  Antiaérea  do

Equador e o FIM-92 Stinger (MILITARY TODAY, 2019), apresentado na tabela a seguir:

Tabela 10 – FIM-92 Stinger

Tipo Sistema de mísseis portátil de baixa altura
País de Origem EUA
Fabricação 1981
Mobilidade Portátil, com suportes aéreos, navais e terrestres
Alcance 4 - 8 Km (depende da versão)
Teto 3,8 Km

Fonte: MILITARY TODAY, 2019

O  sistema  de  mísseis  FIM-92  Stinger  como  sugere  o  sítio  MILITARY  TODAY

(2019), é um sistema de mísseis  portáteis  completo,  pois sua versão atual  possui o maior

alcance  e  teto  de  emprego,  acionamento  mais  rápido  que  os  demais  sistemas  de  mísseis

portáteis  e  o  armamento  destaca-se  pela  durabilidade,  mesmo  sem  manutenção.  Estas

características são relevantes pois, apesar do sistema de mísseis IGLA-S ter sido produzido
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pela  Rússia,  os  dois  materiais  são  visualmente  muito  parecidos  e  possuem características

semelhantes como forma de acionamento.

Entretanto,  conforme  as  análises  e  os  dados  técnicos  do  material,  extraídos  do

MILITARY TODAY (2019), o sistema de mísseis FIM-92 Stinger é superior em todos os

aspecteos técnicos ao IGLA-S utilizado pela AAAe do Brasil.

6.5 Defesa Antiaérea da Bolívia

Segundo RICHARD JONES (2017) autor do livro JANES INFANTRY WEAPONS,

da  Janes  Information  Group,  a  Bolívia  possui  somente  o  sistema  de  mísseis  HN 5A de

fabricação chinesa, sendo seus demais armentos de defesa antiaérea do tipo canhão. Por causa

disso, mesmo tendo parte significativa de seu território com presença de floresta Amazônica,

a Defesa Antiaérea deste país apresenta materiais inferiores em comparação com a AAAe dos

demais países que também compartilham de floresta amazônica.
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7   ANÁLISE DE DADOS

Foram avaliadas diversas informações contidas nos Manuais de Campanha do Exército

Brasileiro  e  relatos  dos  militares  que  atuam diariamente  no  ambiente  de  selva,  os  quais

utilizam os  materiais  de dotação do 12° GAAAe Sl,  a  única  AAAe presente  do domínio

morfoclimático amazônico.

Com relação ao subsistema de armas, apresentado no Capítulo 4.1.4 deste trabalho, as

informações  reunidas  nos  possibilita  chegar  às  seguintes  conclusões:  dentre  todos  os

armamentos antiaéreos presentes no Exército Brasileiro, os sistemas de míssil IGLA-S e RBS-

70 são os mais adequados a atuarem no ambiente amazônico. A portabilidade desses materiais

permite  às  unidades  de  tiro  deslocarem-se  em  solo  firme  através  trilha,  em  rios  por

embarcações e balsas e até mesmo serem aerotransportadas ou helitransportadas.

Pode-se  considerar  que  o  sistema  de  Canhões  Fila  Bofors,  independente  de  suas

demais  capacidades  e  resistência  a  fatores  climáticos,  como  um  material  com  muita

dificuldade em atuar no ambiente de selva devido às limitações de transporte, que são muito

dificultadas na mata fechada.

Quanto ao RBS-70, não há nenhum estudo ou documentação que comprove que o seu

disparo  de  míssil  seja  influenciado  diretamente  pelas  características  geoclimáticas  do

ambiente de selva. Além disso, os militares das Seções de AAAe do 12° GAAAe Sl aguardam

o recebimento  do material  para  confirmar  sua acessibilidade  nos  deslocamentos  em mata

fechada e contribuir com mais informações sobre o material.

Já o Sistema de mísseis IGLA-S, que em 2019 realizou o 1° disparo com sucesso em

território amazônico. Além disso, conforme explicado pelo Cmt de Seção AAAe da 1ª Bia de

Msl  do  12°  GAAAe  Sl,  é  um  armamento  que  cumpre  suas  finalidades  sem  maiores

problemas,  pois, além da sua portabilidade,  o armamento é capaz de realizar  seu tiro nas

condições  climáticas  amazônicas.  Entretanto,  como  explicado  no  capítulo  4.1.4.1  da

monografia, o alcance máximo desse material é comprometido devido as características do

seu sistema de guiamento. Contudo, essa deficiência não é suficiente para a ineficiência do

material. Dessa maneira, o planejamento do seu emprego considera o complemento entre os

sistemas IGLA-S e RBS-70, de maneira que cada um possa ser utilizado na situação mais

adequada às suas capacidades e limitações.

Além  disso,  conforme  apresentado  no  Capítulo  6,  o  sistema  de  mísseis  FIM-92

Stinger, de fabricação dos Estados Unidos, apresenta maiores capacidades de alcance e teto de

emprego que os materiais presentes no Brasil, além de o armamento possuir maior resistência
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e  durabilidade.  Mesmo  tendo  sido  desenvolvidos  com  características  e  finalidades

semelhantes, o sistema FIM-92 Stinger se mostrou superior ao sistema IGLA-S para operar no

ambiente de selva.

Entretanto, atualmente essas melhorias ainda não são significativas o suficiente para

que fosse justificada uma alteração logística e estrutural da AAAe Brasileira, para que fossem

feitas as substituições do sistema de mísseis atual pelo FIM-92 Stinger. Isso ocorre devido a

um  conjunto  de  fatores,  sendo  os  principais:  a  existência  de  simuladores  de  alto  custo

adaptados ao IGLA-S presentes nas OM de AAAe, aos contratos de aquisição desse material

que ainda estão vigentes,  dificuldades econômicas do país e também por que mesmo este

armamento sendo superior ao sistema IGLA-S, este sistema atende às necessidades de defesa

antiaérea.

Apesar de no contexto atual haver um conjunto de fatores desfavoráveis à substituição

do  sistema  de  mísseis  portátil  atual  pelo  FIM-92  Stinger,  deve-se  manter  pesquisando  e

acompanhando  as  melhorias  dos  demais  armamentos  presentes  nas  grandes  potências

mundiais.  Isso é fundamental  pois nada impede de futuramente,  com maiores  avanços do

FIM-92 Stinger e estando os demais fatores econômicos favoráveis à aquisição desse material,

que essa substituição possa ser viável ou necessária. É importante ressaltar que se há outro

sistema de mísseis melhor no mercado bélico mundial, é possível que futuramente as novas

versões do míssil  IGLA-S também acompanhem essa evolução dos sistemas de míssil  de

baixa altura e passe a apresentar dados técnicos semelhantes ou superiores aos do míssil FIM-

92 Stinger.

Assim como fora demonstrado no Capítulo 6.2, quando foi abordada a defesa antiaérea

da Venezuela, foi evidenciada a necessidade de um sistema de defesa de mísseis de média

altura na AAAe do EB. Por não ter a necessidade de estar tanto à frente junto à tropa como as

AAe de Bx Altu, a Artilharia Antiaérea de Média Altura é capaz de auxiliar na proteção do

espaço aéreo a longas distâncias.  Ao ocupar alguma área com visada livre, instalações ou

clareira,  a AAe de Média Altura,  aumentaria  as possibilidades da nossa Defesa Antiaérea

tanto no abate de aeronaves inimigas à média altura quanto na dissuasão, direcionando essas

aeronaves para baixas alturas, o que aumentaria a chance de serem abatidas pelos sistemas de

mísseis de baixa altura, mais baratos e com menor valor agregado.

Com relação ao Subsistema de Controle e Alerta, conforme abordado no capítulo 4.1.1

deste trabalho em conjunto com os conhecimentos obtidos através entrevista com o Oficial

Radar do 12° GAAAe Sl, podemos concluir que a selva não permite o emprego ideal dos

sensores de vigilância,  entretanto,  os radares atuam da melhor  maneira  possível,  dadas as
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características do terreno.

Não é possível,  por exemplo,  desmatar  uma cota com o apoio da Engenharia  para

permitir o desdobramento do radar, pois vai de encontro à doutrina presente no Manual de

Defesa  Antiaérea  nas  Operações,  EB70-MC10.235.  É  mais  vantajoso  para  a  AAAe

permanecer  com seus  radares  operando em uma localidade  com limitações  de  setores  de

detecção e em uma altitude não tão alta do que expor o radar às vistas inimigas, colocando-o

em uma elevação desmatada artificialmente.

Estando em tempo de paz, os radares no Território Nacional realizam Operações e

treinamentos  de  forma  a  empregar  os  radares  nas  posições  de  detecção  possíveis  e

minimamente adequadas, de maneira a verificar as capacidades do material na selva e adestrar

seus operadores. Por isso, mesmo não sendo a situação ideal de desdobramento do radar, a

operação do Radar Saber M60 sob uma balsa é de muita valia para os estudos de AAAe na

região Amazônica.

Ainda sobre  o subsistema de  controle  e  alerta,  o  Centro  de  Operações  Antiaéreas

Eletrônico,  que  conforme  BRASIL  (2017)  é  o  centro  de  coordenação  e  controle  mais

completo,  devendo  sempre  que  possível  ser  utilizado,  porém  não  está  adequadamente

adaptado a selva, carecendo de novos estudos para melhorias na sua acessibilidade.

O adestramento do COAAe Eletrônico ou Manual ainda passa por pesquisas no 12°

GAAAe Sl, pois com o pouco tempo da Unidade ainda não foram realizados treinamentos em

regiões de mata fechada para que sejam desenvolvidas e documentadas as adaptações e as

maneiras ideais de emprego deste Centro de comando e controle.  Devido a essa ausência de

estudos  ou  testes  dos  COAAe  Eltr  na  Amazônia,  até  o  presente  momento  não  há  de

adaptações que proporcionem sua maior mobilidade com o mínimo de perda de sua eficiência.

Apesar das suas vantagens e presteza em relação ao COAAe Manual, a utilização do

COAAe Eletrônico  é  preterida  no  ambiente  amazônico  devido  às  características  de  mata

densa. Isso ocorre por que, segundo o Manual Técnico do COAAe Eletrônico, esse tipo de

COAAe apesar de ter sido projetado para possuir a mesma mobilidade que a Seção de Mísseis

à qual ele está atuando em proveito, ele é um shelter atrelado à viatura Agrale 4x4, que por

muitas  vezes,  não é  capaz de deslocar-se adequadamente no ambiente de selva.  Portanto,

busca-se empregar o COAAe Eletrônico, mas as tropas de Selva devem estar em condições de

atuar plenamente com os meios do Centro de Operações Antiaéreas Manual.

Assim  como  nos  subsistemas  de  Apoio  Logístico  que,  conforme  explicado  na

entrevista  em  anexo,  o  pouco  tempo  de  existência  do  12°  GAAAe  Sl  faz  com  que  os

adestramentos militares na Amazônia ainda esteja em processo de melhorias e adaptações. Por
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causa disso, ainda há pouca informação ou levantamentos na área logística que pudessem ser

apresentados no trabalho.

O subsistema de Comunicações, apesar de ser muito dificultado pelo terreno e pelo

clima Amazônico, conforme explicado pelo Oficial Radar no Anexo A, é um subsistema que

é utilizado de maneira satisfatória pelo 12° GAAAe Sl, exatamente como prescreve o manual

de DA Ae nas Operações, EB70-MC10.235, pois os rádios presentes no Exército Brasileiro

sofrem com as influências do terreno, mas procura-se superar essas interferências empregando

rádios com frequências que se complementam nas faixas de operação de curto e de longo

alcance e levantando antenas e repetidoras para auxiliar na clareza e no envio de mensagens.

De modo geral, nesta análise de dados, temos como resultado deste estudo a certeza de

que a Doutrina de AAAe brasileira está adequadamente adaptada ao ambiente de selva, pois

os materiais mais convenientes a atuarem nessa região estão presentes no 12° GAAAe Sl e em

sua grande maioria, permitem a mobilidade necessária para os deslocamentos e operam com

grau aceitável de desempenho mesmo com as características climáticas intensas da Região

Norte. Acrescenta-se a isso que os manuais de Defesa Antiaérea e de Defesa Antiaérea nas

Operações, em conjunto com os levantamentos da experimentação doutrinária realizada pelo

12° GAAAe Sl apresentam uma normatização adequada da Defesa Antiaérea na Selva com as

adaptações necessárias da Artilharia Antiaérea convencional de maneira satisfatória.
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8    CONCLUSÃO

Este  trabalho  apresentou  um estudo  sobre  o  Emprego  da  Artilharia  Antiaérea  no

ambiente de Selva, demonstrando, de maneira detalhada, as informações contidas no Manual

das Operações de Defesa Antiaérea e realizando um comparativo com o que é feito no 12°

GAAAe Sl. Por meio de entrevista com Oficiais responsáveis pelos subsistemas de Artilharia

Antiaérea desta Organização Militar, foi possível conhecer os ensinamentos obtidos através

de suas atuações em Operações Militares e exercícios de adestramento na região Amazônica.

Foram ressaltadas  na  análise  de  dados  as  oportunidades  de  melhorias  relativas  às

aquisições de materiais para a defesa antiaérea de média altura. Tanto a real necessidade de

proteção nessa faixa do espaço aéreo para a consolidação de uma defesa estratégica em prol

da manutenção da soberania nacional, quanto em fator dissuasório, visto que demais países

fronteiriços com floresta amazônica em suas porções territoriais já possuem Defesa Antiaérea

de Média Altura. Um dos fatores que fomenta a celeridade nessa aquisição são os recentes

atritos diplomáticos com a Venezuela, ocasionados pela crise humanitária e imigratória do

país vizinho.

Além disso, há a necessidade da continuidade dos exercícios de adestramento na selva,

praticados pelo 12° GAAAe Sl, pois mesmo com pouco tempo desde a criação desta Unidade

de  Artilharia  Antiaérea,  este  Grupo  já  contribui  com  importantes  informações  sobre  o

Emprego e a Doutrina de Artilharia  Antiaérea no ambiente de selva e com mais tempo e

pesquisa, a tendência é de que haja um desenvolvimento ainda maior dessa Doutrina Militar.

Em todos os subsistemas da Artilharia Antiaérea brasileira há adaptações previstas nos

manuais em uso pelo Ministério da Defesa de forma a potencializar a Doutrina Militar para as

operações no ambiente de selva. Em complemento a isso, e com resultados bastante positivos,

o 12° GAAAe Sl já vem apresentando experimentações doutrinárias com novas adequações

da doutrina. Os testes quanto a utilização de radares sobre balsa e quanto ao tiro embarcado

dos sistemas de mísseis são alternativas que até o momento se mostram viáveis para contornar

os empecilhos das operações militares em mata fechada.

Podemos  concluir  que  para  os  materiais  presentes  no  Exército  Brasileiro,  o  COAAe

Manual e o COAAe Eltr  cumprem sua função da melhor maneira possível até o presente

momento.  Entretanto,  uma  possível  adaptação  do  COAAe  Eltr  de  maneira  a  diminuir  a

dificuldade  de  mobilidade  através  mata  densa  seria  uma  solução  para  potencializar  suas

capacidades frente a essa importante carência do subsistema de controle e alerta, elevando

bastante sua eficiência caso tivesse seu tamanho ainda mais reduzido.
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A identificação das necessidades e oportunidades de melhorias possibilitam a maior

quantidade de estudos focados na busca de melhores soluções a esses obstáculos.

Desta maneira,  conclui-se a partir  deste estudo que,  a Artilharia  Antiaérea atua no

ambiente de selva seguindo corretamente os conceitos presentes nos manuais de campanha do

Exército  Brasileiro.  Pode-se  afirmar  também  que  a  AAAe  brasileira  possui  os  meios

adequados  para  a  operação  neste  ambiente,  pois  os  materiais  empregados  apresentam

aproveitamento satisfatório quando utilizados na região Amazônica, superando os obstáculos

geográficos. É importante ressaltar também que estes materiais, com exceção dos produtos de

defesa de média altura, possuem equivalência em comparação com os armamentos dos países

vizinhos  que  compartilham  de  condições  geonaturais  semelhante  às  presentes  na  floresta

Amazônica.
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Anexo A - Entrevista

De maneira a complementar os estudos da doutrina da AAAe brasileira no ambiente

amazônico  deste  trabalho,  serão  apresentadas  algumas  características  singulares  do  12°

GAAAe  Sl  que  acrescentam  dados  relevantes  para  a  construção  dos  conhecimentos  do

trabalho.

Essas  informações  foram  coletadas  por  meio  de  entrevista  enviada  ao  Oficiais

responsáveis  pelas  funções  de  Cmt  de  Seção  Antiaérea  e  Oficial  Radar  nas  Operações

Militares e exercícios de adestramento de Artilharia Antiaérea executadas pelo 12° GAAAe

Sl.

Entrevista aos Oficiais do 12° GAAAe Sl

1) O 1° Ten Lucas Meira da Silva Barbosa, Cmt de Seção AAAe da 1ª Bia de Mísseis

disponibilizou-se a responder as seguintes perguntas:

a. Qual a composição do 12° GAAAe Sl?

- “O 12° GAAAe Sl, devido as características do terreno, necessita por operar com sistemas

de mísseis na seguinte composição: 02 Baterias de Artilharia Antiaérea, sendo uma com o

sistema de mísseis IGLA-S e outra, ainda não implementada, de Sistema de mísseis RBS-70 e

01 Bateria Comando.”

b. O 12° GAAAe Sl atua na DA Ae em proveito de quais regiões?

-  “O  12°  Grupo  de  Artilharia  Antiaérea  de  Selva  está  alocado  ao  Sistema  de  Defesa

Aeroespacial  Brasileiro  (SISDABRA)  no  território  nacional  (TN)  e  atua  na  defesa

aeroespacial da Região de Defesa Aeroespacial 4 (RDA 4) que engloba a região Amazônica,

que tem o Espaço Aéreo controlado pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do

Tráfego Aéreo 4 (CINDACTA IV).”

c. Estes armamentos apresentam alguma deficiência marcante ocasionada pelo clima ou

terreno?

- “Ambos os mísseis são portáteis, portanto, são mais adequados que os sistemas de armas

com canhões para deslocarem-se em ambiente de selva. Entretanto, como ainda não houve o

recebimento dos  Mísseis  RBS-70,  somente futuramente  poderemos averiguar  com clareza

como é seu deslocamento  através  selva  ou seu tiro  em condições  de alta  umidade e  etc.

Quanto ao IGLA-S, mostrou-se um armamento que permite o deslocamento mesmo em mata
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fechada, além de ser muito preciso e, acondicionado de maneira correta, consegue cumprir

seu objetivo sem maiores problemas.”

d. Como geralmente são realizados os exercícios de tiro AAe do míssil IGLA-S?

- “Nas proximidades dos rios para nos furtarmos das coberturas vegetais. Há o planejamento

para futuramente ser realizado o tiro em movimento, com uma unidade de tiro embarcada,

desde  de  que  sejam  atendidas  as  medidas  de  segurança  para  não  danificar  a  balsa  ou

embarcação.”

2) O 1° Ten Johnatan Scalco de Freitas, Oficial Radar do Grupo, disponibilizou-se a

responder as seguintes perguntas:

e.  Quais  as  principais  influências  geoclimáticas  percebidas  ao  longo  do  emprego  do

Radar Saber M60?

-  “O  alto  grau  de  umidade  e  de  chuva  que  reforçam a  necessidade  de  manutenção  dos

componentes metálicos e eletrônicos com maior frequência. A troca do gel sílica deve ser

realizada a cada duas semanas.  Mas todas essas características, apesar de dificultarem em

comparação com outras regiões brasileiras, elas não impedem a operação do radar. Portanto,

devido  à  qualidade  do  material,  realizando  os  cuidados  adequados,  todas  as  influências

negativas do clima são superadas.”

f.  Quais  são as  principais  características  percebidas ao longo do desdobramento dos

sensores de vigilância?

- “É relativamente complicado achar posições ideais para o desdobramento dos radares. As

cotas  possuem mata  densa  com grandes  árvores,  o  que  prejudica  a  operação  do  radar  e

impossibilita  sua  instalação  nesses  locais.  Geralmente  são  utilizadas  áreas  limpas  com

instalações pois permitem a instalação do radar e área disponível para ter visada livre para as

rotas prováveis de aproximação. Nas demais direções, é aberto um setor de bloqueio para que

árvores não prejudiquem a visualização do display. Recentemente foi realizado um teste com

sucesso no qual o radar foi empregado em uma balsa, o que aumenta as possibilidades de

emprego do Radar Saber M60.”

g. Há alguma influência geonatural amazônica que interfira nos Postos de Vigilância?

- “Como o radar acaba ficando com zonas de sombra devido à vegetação, o P Vig tem que

estar em condição de fazer o alerta antecipado em setores que o radar não detecta e onde o
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radar consegue atuar, o P Vig precisa identificar as aeronaves. Ou seja, são muito importantes

e  devem  atuar  com  atenção  redobrada.  Devem  estar  sempre  atentos  quanto  as  suas

comunicações  rádio.  O  rádio  é  o  meio  de  comunicação  mais  adequado  pois  aumenta  a

presteza do alerta antecipado, porém sofre diversas interferências pela vegetação e pelo solo,

por  isso,  devem estar  com as  antenas  necessárias  desdobradas  e possuir  materiais  que se

complementem, ou seja, rádios mais eficientes a curta distância e a longa distância, de modo

que esteja sempre em contato com o COAAe.”

h. Como é realizado o transporte do radar através selva?

- “O Radar é armazenado e transportado em módulos, o que facilita seu transporte através de

diferentes modais. Deste modo, seus módulos podem ser embarcados para transporte fluvial,

embarcados em viaturas 5 Ton para transporte rodoviário, ou podem ser helitransportado até a

área  onde o  radar  será  instalado.  No entanto,  a  acomodação dos  módulos  nos  diferentes

modais exigem variadas durações, fazendo assim, necessário um bom planejamento de como

será empregado o material.”
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