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OS SISTEMAS DE ARMAS DE ARTILHARIA ANTIAÉREA DOS PAÍSES DO 

CONE SUL 

Leandro Martins Parra 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo levantar os principais 

aspectos relacionados ao subsistemas de armas de artilharia antiaérea utilizados 

atualmente pelos países integrantes do Cone Sul, além do Brasil. A fim de facilitar a 

compreensão do estudo, são abordados, com mais profundidade, as características 

dos principais armamentos utilizados e suas principais capacidades e limitações. É 

realizada um abordagem histórica sobre o emprego em conflitos recentes dos 

diversos sistemas de armas levantados na pesquisa, com a finalidade de auxiliar a 

compreensão e orientar a análise dos dados e a conclusão do presente trabalho. 

Ainda, é realizado uma abordagem do provável prognóstico dos meios de artilharia 

antiaérea no contexto regional a partir de um levantamento de dados atualizados 

sobre as intenções e indícios de aquisições de novos subsistemas de armas de 

artilharia antiaérea no contexto regional. Para alcançar os objetivos propostos, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica com base em um processo indutivo, dividindo a 

pesquisa em quatro capítulos destinados à exposição dos dados pesquisados dos 

sistemas de armas de artilharia antiaérea de cada país, seguidos de uma análise 

dos dados obtidos e de uma conclusão sobre o tema.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Armas, Cone Sul, Artilharia Antiaérea. 
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Abstract: The present approach has as its main goal to gather the key issues 

related to the air defense artillery weapon systems employed currently by the 

Southern Cone countries, exception only made for Brazil. To simplify the present 

study comprehension, the employed weapons’ main features, capacities and 

limitations are shown, with higher degree of deepness. A historical overview is used 

to refer to recent combat use of the weapons systems studied, to make easier to 

understand the data analysis and to enforce its conclusions. Along with it, an 

approach regarding the most likely prognostic for the air defense artillery means in a 

local environment according to the updated data surveyed, about intentions of 

acquiring new air artillery weapons systems. As a road to our goal, a literal research 

was made, based on an inductive method, dividing the present work in four different 

sections to show the relevant data gathered concerning each country’s air defense 

artillery weapon systems, followed by a customized data analysis and a conclusion 

about the subject.  

 

 

KEY WORDS: Weapons Systems, Southern Cone, Air Defense Artillery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a Segunda Guerra Mundial, todas as Forças Armadas têm atestado a 

importância dos vetores aéreos em conflitos para a manutenção de suas soberanias 

em seus territórios. A capacidade de se contrapor a tais ameaças é uma 

preocupação constante de todos os países, principalmente no contexto regional, 

sendo que os meios de AAAe (Artilharia Antiaérea) têm sido um dos principais 

atores para compor a DA Ae (Defesa Antiaérea) dos países. 

Os meios de AAAe disponíveis, desde a constatação da necessidade de fazer 

frente aos vetores aéreos no início do século XX, vêm sofrendo constantes 

aperfeiçoamentos e modernizações, desdobrando-se em diversos segmentos e 

englobando cada vez mais tecnologia de ponta agregada aos seus componentes e 

em seus princípios de funcionamento. Como fator catalisador dessa crescente 

evolução, reside a necessidade de acompanhar, à altura, o exponencial 

desenvolvimento dos vetores aéreos e as tecnologias furtivas por eles utilizadas 

contra os diversos tipos de materiais bélicos empregados. 

No centro da questão, encontram-se os armamentos utilizados pela AAAe dos 

diversos países, que são os principais meios utilizados para destruir os vetores 

aéreos hostis, sendo o seu conjunto denominado como subsistema de armas. 

Decorrente da pródiga variedade de ameaças aéreas empregadas atualmente, os 

subsistemas de armas utilizados podem ser classificado quanto a sua faixa de 

emprego, quanto ao seu tipo, alcance, entre outros, o que reforça a necessidade de 

haver uma diversidade de meios de AAAe tão grande quanto são as ameaças 

encontradas (BRASIL, 2015, p. 2-11).   

 

 

2   METODOLOGIA 

 

2.1 TEMA 

  

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

subsistema de armas de AAAe empregado pelos demais países integrantes do bloco 

regional da América do Sul denominado como Cone Sul, que é composto nos dias 

atuais pelo Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Assim, o tema está 
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demilitado em objeto de estudo ao subsistema de armas empregado por esses 

países (excetuando-se o Brasil) e, no espaço, aos países do Cone Sul. Por fim, 

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

presente (2017) do objeto de estudo, e a histórica, em relação a um período de 50 

anos. 

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

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

armamentos pesquisados relacionada ao seu emprego em conflitos armados 

recentes. Além da abordagem histórica, será realizado um estudo factual e 

prognóstico, ao fazer considerações sobre a atual situação dos meios de AAAe 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 principais materiais utilizados pelos subsistemas de armas dos países do 

Cone Sul na realização da DA Ae destes países?”. 

 

 

2.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

Dentre os questionamentos levantados para o guiamento do presente estudo, 

destacam-se os seguintes:  

a. Dentre os materiais de AAAe apresentados, existe algum com grande 

poder dissuasório? 

b. Quais são os principais armamentos utilizados pela AAAe dos países do 

Cone Sul? 

c. Quais são as principais possibilidades e limitações dos armamentos A Ae 

utilizados pelos países do Cone Sul? 

d. Existem indícios de aquisição de novos materiais de AAAe pelos países 

que fazem parte do Cone Sul?  

 

e. Dentre os materiais considerados, quais já foram empregados em conflitos 

armados recentes? 
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2.4 OBJETIVOS 

Atrelado aos questionamentos apresentados e ao problema exposto, traçou-

se o objetivo geral de pesquisa foi de abordar apectos gerais relacionados aos 

subsistemas de armas de AAAe, sendo os objetivos específicos os que seguem: 

a. Apresentar os principais materiais utilizados pelo subsistema de armas de 

AAAe dos países do Cone Sul; 

b. Apresentar as possibilidades e limitações dos subsistemas de armas de 

AAAe dos países do Cone Sul; 

c. Destacar as tendências para o futuro dos subsistemas de armas da AAAe 

dos países do Cone Sul; 

d. Apresentar a atuação dos subsistemas de armas de AAAe em conflitos 

recentes, em especial, por países do Cone Sul. 

 

 

2.5 JUSTIFICATIVA 

 

 As inovações tecnológicas em curso no século XX e, sobretudo, nesse início 

do século XXI, estão apresentando mudanças cada vez mais rápidas e 

determinantes no meio militar. Novos tipos de armamentos e, por consequência, 

novas respostas técnicas de proteção têm provocado mudanças na maneira de 

conduzir o combate. 

 Com relação à AAAe, o panorama não é diferente. Desde o último século, 

observam-se diversos sistemas para combater vetores aéreos hostis, cada vez mais 

sofisticados. Dentre as inovações, podem-se destacar os sistemas de radar na 

direção eletrônica de canhões, o guiamento de mísseis por diferentes métodos, 

sistemas inerciais, sistemas de guiamento por satélite, entre outros. 

 Nesse sentido, o presente trabalho justifica-se por promover uma discussão 

sobre a evolução da AAAe observada no contexto regional do Cone Sul e buscar 

levantar dados sobre o que há de mais recente sobre o tema. 
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2.6 CONTRIBUIÇÃO 

 

 O trabalho pretende realizar uma análise com a finalidade de atualizar o 

conhecimento que já existe sobre os subsistemas de armas de AAAe dos países da 

região delimitada, assim como contribuir para que se possa traçar um panorama 

futuro provável.  

 

 

2.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Quanto à natureza, o presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa do 

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

suporte e fonte de dados, às análises sobre o tema, dentro dos limites estabelecidos 

em tempo e espaço. Para tanto, utiliza-se o método indutivo, por valer-se das 

observações dos casos particulares e buscar a generalização dos dados, 

respeitados os limites já citados. 

Trata-se de estudo bibliográfico, uma vez que tem como método a leitura 

seletiva do material pesquisado, assim como sua revisão para a realização da 

análise dos dados levantados e a posterior síntese, com o intuito de formar uma 

nova literatura atualizada e relevante sobre o tema. 

As principais fontes de pesquisa utilizadas no presente trabalho foram, em 

sua maioria, documentos digitais disponíveis na rede internacional, sendo de 

domínio público. Foram priorizadas fontes de periódicos militares reconhecidos 

(Jane’s, InfoDefensa, Defesanet, entre outros), livros específicos sobre os diversos 

conflitos (também disponíveis em fontes livres na rede), manuais militares nacionais 

e estrangeiros e mídia aberta em geral. 

O presente trabalho está estruturado da seguinte maneira: 

 

a. Os capítulos de 3 a 6 abordam os subsistemas de armas empregados nos 

países objetos do estudo, destinando um capítulo para cada país na 

seguinte ordem: Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. São compostos da 

exposição dos meios de AAAe e suas características, do emprego destes 

meios em conflitos recentes e da aquisição de novos meios, seguido de 

um breve resumo qualitativo do exposto. 
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b. No capítulo 7 é realizada a análise dos dados colhidos na pesquisa feita 

nos capítulos anteriores de forma qualitativa. 

c. No capítulo 8, último do presente trabalho, são apresentadas as 

conclusões da pesquisa e suas considerações finais. 

 

Com o propósito de operacionalizar a pesquisa, foram adotados os 

procedimentos metodológicos descritos nos próximos parágrafos. 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica visando a rever  

literatura que nos fornecesse dados oficiais, se disponíveis, sobre quais os 

subsistema de armas atualmente utilizados pelos países objetos do estudo. Nesse 

sentido, foram encontrados dados relevantes sobre os meios de AAAe de todos os 

países, com exceção do Chile. Dados complementares foram encontrados em 

diversas publicações de periódicos na áerea de defesa, dos quais foram, 

principalmente, extraídos dados técnicos relevantes para o trabalho. 

Em um segundo momento, foi conduzida uma pesquisa com o objetivo de 

encontrar o emprego dos meios de AAAe pesquisados em conflitos armados 

recentes, sendo encontradas publicações relevantes sobre a maioria dos meios 

estudados em ebooks específicos de domínio público na rede. Ressalta-se que 

nessa etapa foram necessárias a leitura e a tradução, por parte do autor, de um 

grande volume de textos em inglês, espanhol e francês.   

Na última etapa da pesquisa, foi adotado como foco principal a busca por 

indícios que indicassem na direção da aquisição, modernização ou substituição de 

novos subsistema de armas de AAAe. Para tanto, foram adotadas fontes, 

prioritariamente, de periódicos na área de defesa datados, no mínimo, da última 

década, além de notícias sobre o tema da mídia aberta em geral. Ressalta-se que, 

assim como na etapa anterior, o trabalho de tradução foi de considerável relevância. 

O principal instrumento de coleta de dados foi o fichamento, tendo em vista a 

natureza factual e histórica dos fatos referentes ao tema e aos objetivos específicos 

do presente trabalho. 

Na análise dos dados, foram comparados os dados obtidos na pesquisa dos 

diferentes países de forma conjunta, a fim de estabelecer uma linha de racioncínio 

lógica baseada no processo dedutivo, uma vez que as conclusões advindas da 

presente análise são baseadas em proposições ou resultado de experiências.  
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3.  O SUBSISTEMA DE ARMAS AAAe DAS FORÇAS ARMADAS ARGENTINAS 

 

A Argentina é um país com área territorial relativamente extensa na América 

do Sul, tendo fronteiras com o Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia. Sua história 

recente tem sido conturbada em suas relações internacionais, em sua política 

interna e em sua economia, como se vê descrito a seguir: 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, uma era de populismo Peronista e 
interferência militar direta e indireta nos governos subsequentes deram lugar 
a um governo militar que tomou o poder em 1976. A democracia foi 
restaurada em 1983 após uma tentativa frustada de conquista das Ilhas 
Falklands (Islas Malvinas) à força, e persistiu apesar de inúmeros desafios, 
sendo o mais formidável deles a grave crise econômica em 2001-2002 que 
levou a protestos públicos violentos e deposição de sucessivos presidentes. 
(CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, 2016, tradução nossa) 

 
 

Em relação às suas Forças Armadas e, por consequência, seus meios 

utilizados para DA Ae a situação reflete ao momento em que o país vive, 

observando-se que sua renovação e modernização tem encontrado severas 

restrições, como será abordado nesse capítulo. 

 

3.1  SUBSISTEMA DE ARMAS UTILIZADO ATUALMENTE 

O sistemas de armas em uso atualmente pelas Forças Armadas Argentinas 

não se encontram centralizados, estando dividos entre suas três forças. A seguir, 

estão relacionados os armamentos empregados oficialmente pelas respectivas 

Forças: 

 

Tabela 1. Subsistemas de armas utilizados oficialmente pelas Forças Armadas Argentinas 
Força Material País de Origem 

Ejército Argentino 
Oerlikon Flabkan 20mm (GAI B01 

L70) 
Suíça 

Armada Argentina SAAB RBS 70 Suécia 

Fuerza Aerea Argentina 

Sistema Roland II França/Alemanha 

Rheinmetall RH 202 Alemanha 

Can Oerlikon 35mm GDF 002 Suíça 

Fonte: ARMADA ARGENTINA, 2017; EJÉRCITO ARGENTINO, 2017; FUERZA AEREA 
ARGENTINA, 2017. 
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3.1.1 OERLIKON FLABKAN 20mm (GAI B01) 

 

3.1.1.1 Características 

A versão GAI B01 do Oerlikon 20mm é uma das mais compactas, leves e 

simples, podendo ser rebocada por uma viatura leve ou, até mesmo, desmontada 

em 10 fardos e transportada por tropa a pé (MUKAHY, 2007). As características 

oficiais do material estão dispostas abaixo: 

 
Figura 1 e 2: Canhão OERLIKON FLABKAN 20mm (GAI B01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EJÉRCITO ARGENTINO, 2017. 
 

Tabela 2: Características FLABKAN 20mm. 
Características 

Nome: FLABKAN 20mm Modelo: Oerlikon GAI B01 L70 
Fabricante: Oerlikon Carregador 60 / Cartucho 

Calibre: 20 mm Sistema de tiro: Retrocarga 
Comprimento do 

tubo: 
2210 mm 

Cadência de 
disparo: 

450 disparos / min 

Altura: 1,9 m 
Velocidade do 

projetil: 
820 m/s 

Peso: 480 Kg Alcance: 2000 m 

Fonte: EJÉRCITO ARGENTINO, 2017. 

 

Devido as suas características, trata-se, portanto, de um armamento de baixa 

altura. Além de seu emprego em solo em plataforma rebocável, o armamento é, 

também, utilizado sobre viaturas leves e em plataformas navais. 

Esse sistema de armas foi doado pelo governo suíco, por ocasião da 

modernização dos equipamentos de defesa de seu Exército. A quantidade envolvida 

nessa doação parece divergir dentre as fontes consultadas, variando de 180 e 220 

peças do armamento doados ao todo pelo governo suíço. (DESARROLLO Y 

DENFENSA, 2008) 

A partir do ano de 2008,  o sistema passaria por um processo de 

modernização para adaptar o mecanismo manual de direção de tiro a um sistema 
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automatizado, associando-o a um radar diretor de tiro. Tal modernização seria 

realizada pela CITEDEF (Instituto de Investigaciones y Técnicas para la Denfensa), 

conforme pode-se constatar a seguir: 

 

 (...) O Departamento de Sistemas de Controle, subordinada a CITEDEF, se 
encontra automatizando tais canhões. As modificações consistem em: 
controlar a direção, elevação e disparo remotamente por uma uma unidade 
diretora de tiro, possibilitando bater alvos com quatro canhões 
simultaneamente. A modernização está organizada em três etapas: a primeira 
é a automação em direção, já cumprida, a segunda consiste na automação 
em elevação e disparo, atualmente

1
 em processo, e a terceira consiste na 

integração com a central de tiro, que se encontra em planejamento e se 
cumprir em breve. (AVIACIÓN ARGENTINA, 2011, tradução nossa) 

 

 

 Entretanto, não há registros oficiais das Forças Armadas Argentinas ou do 

próprio CITEDEF, sobre o andamento desse processo de modernização, sua 

conclusão ou eventual abandono. 

 

3.1.1.2 Emprego em conflitos recentes 

O sistema de 20mm Oerlikon possui as versões L70 (armamento em questão 

no presente tópico) e L85. Apesar de ambas versões foram amplamente utilizadas 

durante a 2ª Guerra Mundial, não há registros sobre seu emprego em conflitos 

recentes. 

 

 

3.1.2 SAAB RBS 70 

 

3.1.2.1 Características 

O sistema RBS 70 (Robotsystem 70) é utilizado somente pela Infantería de 

Marina (Fuzileiros Navais) argentina como armamento contra ameaças de baixa 

altura (ARMADA ARGENTINA, 2017).  

O sistema foi desenvolvido na década de 70, passando por diversas 

atualizações,  e tem sido empregado por cerca de dezoito países, incluindo o Brasil 

(BRASIL, 2015). As suas principais características podem ser verificadas a seguir: 
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Tabela 3: Características do RBS 70. 
Míssil MK2 Míssil BOLIDE 

Velocidade Máx: Mach 1.7 Velocidade Máx: Mach 2.0 

Espoleta: 
Impacto e 

proximidade 
Espoleta: 

Impacto e 
proximidade 

Carga útil: AE Frag 1Kg Carga útil: AE Frag 1Kg 
Sistema de 
guiamento: 

Facho Laser 
Sistema de 
guiamento: 

Facho Laser 

Alt Máx 
engajamento: 

4000 m 
Alt Máx 

engajamento: 
5000 m 

Alc Máx 
engajamento: 

7000 m 
Alc Máx 

engajamento: 
8000 m 

Fonte: BRASIL, 2015. 
 
 
Figura 3: Míssil RBS 70 NG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SAAB, 2017 

 

 A última atualização do sistema RBS 70 é a versão NG (New Generation), 

que possui relevantes atualizações e sua aquisição tem sido considerada pelos 

órgãos de defesa tanto do Brasil, quanto da Argentina (HIGERA, 2016). Além das 

especificações técnicas, o sistema tem as seguintes características: 

 
 
O sistema, diferentemente da maioria dos MANPADS, não é do tipo Fire and 
Forget (atire e esqueça), possuindo um sistema de guiamento do tipo 
seguidor de facho laser. Isso o torna muito resistente às MPE e MAE, porém 
exige muito treinamento por parte da guarnição. Sua versão NG ganhou 
aprimoramentos nas capacidades do míssil BOLIDE que substituiu o míssil 
Mk2, tais como: melhor desempenho do motor a foguete que aumenta a 
capacidade de alcance, velocidade, altitude e manobrabilidade, uma nova 
ogiva com capacidade altoexplosiva pré-fragmentada (balins de tugstênio) e, 
como o Stinger RMP, capacidade de atualização do software do míssil, com a 
introdução de novos tipos de ameaças. Apesar do sistema já ser empregado 
em plataformas navais, em sua nova versão o sistema ganhou maior 
flexibilidade em suas plataformas de lançamento, podendo atuar de forma 
remota e sobre viaturas, dentro de um conceito modular de operação. 
(BRASIL, 2015) 
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 Estima-se que as Forças Armadas Argentinas receberam cerca de 30 mísseis 

RBS 70 entre 1989 e 1990 e mais 30, já na versão mais recente MK3 Bolide, entre 

2009 e 2010. Ainda, tem-se que serão adquiridos mais cerca de 150, sendo 30 

destes últimos já do sistema mais moderno (RBS 70 NG), a serem entregues entre 

2018 e 2020 em um contrato com a empresa suéca de cerca de 44 milhões de 

dólares (SIPRI, 2017). 

 

3.1.2.1 Emprego em conflitos recentes 

Há registros de que o sistema RBS 70 tenha sido utilizado durante a Guerra 

Irã-Iraque com êxito, também conhecida como a 1ª Guerra do Golfo, conflito 

relativamente recente da década de 1980.  

A tecnologia das plataformas aéreas ainda não tinham plenamente 

desenvolvido MPE (medidas de proteção eletrônica) eficazes contra ameaças que 

utilizam a iluminação laser como sistema de guiamento do artefato, sendo que “as 

aeronaves precisavam ser equipadas com sensores e sistemas para fazer frente às 

novas ameaças” (NORDEEN, 2002, tradução nossa).  

Sobre o emprego do sistema RBS 70 nesse conflito, têm-se as seguintes 

passagens: 

 

O míssil superfície-ar guiado a laser RBS 70 demonstrou sua eficácia durante 
a Guerra Irã-Iraque. Contudo, a maioria das aeronaves atuais ainda não tem 
sensores de detecção para alertar o piloto para um ataque com um RBS 70 
ou um míssil de guiamento passivo infra-vermelho. (NORDEEN, 2002, 
tradução nossa) 

 

Durante a operação [Karbala 5], as forças Iraquianas perderam de 50 a 60 de 
suas aeronaves a jato – cerca de dez porcento de sua força aérea – muitos 
deles pelos efeitos letais de mísseis superfície-ar iranianos tais como o 
MANPAD, míssil de ombro, sueco e importado RBS 70. (McNABB, 2016, 
tradução nossa) 

 

 

 Ainda sobre a utilização do sistema RBS 70 na 1ª Guerra Golfo, tem-se 

indícios de que o sistema foi fornecido às forças iranianas pelo governo sueco em 

ação contrária ao que previam as leis, à época, o que teve desdobramentos em 

diversas investigações pós conflito (RAZOUX, 1992). 

 Um outro registro do emprego bem-sucedido do sistema RBS 70, apesar de 

mais isolado e menos relevante, é encontrado na crise venezuelana durante o Golpe 
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de Estado de 1992, como ficou conhecido a tentativa de derrubada do governo de 

Carlos Andrés Pérez, naquele ano. Na ocasião, um número não confirmado de 

aerovanes OV-10 Bronco foi abatido pelas Bia AAAe das forças leais ao governo 

Pérez, juntamente com aeronaves F-16, também não confirmado (COVA, 1993).    

 

 

3.1.3 SISTEMA ROLAND II 

 

3.1.3.1 Características 

O sistema Roland II é utilizado pela Força Aérea Argentina para a defesa 

contra aeronaves em voos de baixa altura. Consiste, em linhas gerais, em um radar 

IFF (Identification Friend or Foe), um radar de vigilância com alcance de 16 Km, um 

radar diretor de tiro e a lançadora com capacidade para dez mísseis superfície-ar 

(FUERZA AEREA ARGENTINA, 2017). Estima-se que as Forças Armadas 

Argentinas receberam 4 lançadoras e cerca de 80 mísseis Roland entre os anos de 

1982 e 1983 (SIPRI, 2017).   

O sistema de guiamento desse míssil é realizado pelos radares da plataforma 

de lançamento, que mantêm as informações relativas ao alvo por meio de radares 

ativos. As informações relativas à trajetória do míssil são calculadas a partir de 

emissões IR do próprio artefato (FUERZA AEREA ARGENTINA, 2017). Assim, tem-

se que o sistema de guiamento é do tipo CGS (Command Guidance System), ou 

guiamento comandado (BRASIL, 2015). 

As características gerais do armamentos são as seguintes: 

 

Tabela 4: Características do míssil Roland II 
Características 

Nome: Roland II País de Origem: Alemanha / França 
Fabricante: Euromissile Velocidade: 500 m/s 
Peso Total: 65 Kg Tempo de Voo: 13 seg 

Peso da Carga: 6,5 Kg Guiamento: Comandado 

Alcance: 6000 m 
Alcance de 
Detecção: 

16 Km 

Fonte: FUERZA AEREA ARGENTINA, 2017 
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  Figura 4: Sistema Roland II    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: TARINGA, 2015 
 

3.1.3.1 Emprego em conflitos recentes 

Dentre os conflitos recentes em que o sistema Roland e suas variações foram 

empregados estão a 1ª Guerra do Golfo, na década de 1980, a Guerra do Iraque, 

em 2003, e a Guerra das Falklands, em 1982. 

Faz-se mister ressaltar algumas ressalvas técnicas observadas pelo mau 

emprego do armamento e a facilidade com que o sistema pode sofrer algum tipo de 

bloqueio ou despistamento, devido ao seu sistema de guiamento, como pode ser 

observado nas passagens a seguir: 

 
 
O último SAM empregado pelos iraquianos foi o francês Roland. Os 
iraquianos o usaram para a defesa aérea. O míssil Roland, guiado por radar, 
tinha um alcance máximo operacional de 5 milhas náuticas e um teto de 
emprego de 17.100 pés. (...) Contudo, nas mãos de operadores pouco 
treinados, se mostrou vulnerável a bloqueios e outras medidas de ataque 
eletrônico. Ainda, a guarnição tinha que operar o sistema de uma posição 
exposta, deixando-os vulneráveis ao ataque inimigo, fator que inibiu a eficácia 
do armamento. (MOKHAITIS, 2013, p. 19, tradução nossa) 

 
Presume-se que o exército iraquiano tinha mais de 1.000 de tais mísseis [SA-
7, SA-8, SA-9, SA-14 e Roland], mas os seus tipos não eram confirmados. 
Esses sistemas tinham eficácia limitada contra os caças americanos e 
ingleses de grande altura com armamento stand off, mas por vezes se 
apresentavam como ameaça significante a baixas alturas. (CORDESMAN, 
2003, p. 51, tradução nossa) 

  

 

 Apesar de as características dos mísseis Roland dificultarem o engajamento 

das aerovaves americanas aliadas, notadamente seu sistema de guiamento e 

mobilidade, considera-se a possibilidade de ter sido abatido uma aeronave A-10 

Thunderbolt durante o conflito: 
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O apoio aéreo cerrado em ambiente urbano fortemente defendido continuava 
sendo perigoso, e um A-10 foi perdido em Bagdá; relatórios não confirmados 
sugerem que a aeronave foi abatido por um SAM Roland. Contudo, a coalizão 
continuou dando o necessário suporte sempre e em qualquer lugar que as 
forças de superfície travavam contato com o inimigo. (CORDESMAN, 2003, p. 
108, tradução nossa) 

 

 

 Além dos conflitos no oriente médio, há indícios de que foram disparados oito 

mísseis Roland durante a Guerra das Falklands pelos argentinos, sendo que há 

registro de que ao menos uma aeronave Sea Harrier foi abatida na região sul de 

Port Stanley pelo GADA 601 (Grupo de Artillería de Defensa Aerea). Ainda, tem-se 

que uma das quatro lançadoras adquiridas pelo exército argentino foi capturada e 

transportada à Inglaterra, após o conflito (GORDON, 2006, p. 97) 

 

 

3.1.4 SISTEMA OERLIKON 35mm GDF002 

 

3.1.4.1 Características 

O sistema Oerlikon 35mm GDF002 tem como sistema diretor de tiro o sistema 

SKYGUARD I, que é um sistema miniaturizado e móvel para realizar a defesa em 

baixa altura. Foi desenvolvido para controlar  canhões de 35mm assim como mísseis 

com guiamento semi ativo (FUERZA AEREA ARGENTINA, 2017). Estima-se que 

foram adquiridos cerca de 80 canhões entre 1979 e 1981 e cerca de 54 radares 

diretores de tiro SKYGUARD (SIPRI, 2017)  

A origem do sistema é suíça e teve diversas versões e atualizações ao longo 

dos anos, tanto quanto aos canhões, quanto ao sistema diretor de tiro. Ainda, os 

canhões 35mm Oerlikon têm vasto emprego em diversos sistemas de armas 

terrestres e navais: 

 

O GDF é um canhão antiaéreo de origem suíça. Foi desenvolvido no final dos 
anos 50 pela Oerlikon Contraves e também é denominado sistema Skyguard. 
O GDF é facilmente reconhecível pelos seus potentes canhões duplos 
automáticos de 35mm. A maioria dos GDF são utilizados em conjunto com os 
sistemas radar Superfledermaus ou Skyguard para aumentar seu 
desempenho. Com esse último, mísseis superfície-ar podem também ser 
utilizados com o GDF para aumentar seu envelope de emprego. (WEAPON 
SYSTEMS, 2017, tradução nossa) 
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O sistema opera com duas peças compostas por dois canhões geminados de 

35mm automáticos montados sobre um reparo giratório e podem ser disparados de 

forma elétrica ou automática. A cadência de fogo teórica de cada um dos canhões é 

de 550 disparos/min por tubo, resultando em uma cadência de 1100 disparos/min 

por arma. Ainda, a peça pode atuar isolada ou ligada ao diretor de tiro (MARTINEZ, 

2010, p.37). 

A munição utilizada pelo sistema segue o padrão OTAN de munições 

35x228mm, originalmente designadas como 353MK, sendo atualmente designadas 

como KD Series, que também são utilizadas em outros sistemas, como o Gepard 

(WEAPON SYSTEMS, 2017). 

 

   Figura 5: Sistema Oerlikon 35mm GDF002 
 

       

 

 

 

 

 

 

   Fonte: WEAPON SYSTEM, 2017. 

 

 

Tabela 5: Características do Oerlikon 35mm GDF002 
Características 

Nome: 
Oerlikon 35mm GDF 

002 
País de Origem: Suíca 

Fabricante: Oerlikon Contraves Velocidade (V0): 1175 m/s 
Teto de Emprego: 4 Km Comprimento: 7,8 m 

Peso por Peça: 6,7 Kg Comprimento do Tubo: 3,15m 

Alcance Máximo: 11,2 Km 
Alcance de Detecção 

(Skyguard I): 
Até 20 Km 

Alcance de 
Utilização 

4Km   

Fonte: FUERZA AEREA ARGENTINA, 2017 e WEAPON SYSTEMS, 2017 
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3.1.4.2 Emprego em conflitos recentes 

O sistema  Oerlikon 35mm GDF 002 foi amplamente utilizado durante a 

Guerra das Falklands pelas forças argentinas, ocasião em que realizou a defesa de 

diversas instalações e pontos estratégicos tais como Port Stanley e Goose Green: 

 
 

A defesa antiaérea era formidável, particularmente devido ao fato de que um 
provável ataque aéreo teria que utilizar sobrevoos a baixa altura para 
empregar sua armas corretamente. O Exército e a Força Aérea [argentinos] 
empregaram no total quatorze canhões automáticos 35mm Oerlikon, com 
cinco sistemas de controle radar Skyguard, os quais podiam buscar e 
acompanhar alvos em praticamente quaisquer condições meteorológicas. 
(BROWN, 1993, p. 85, tradução nossa) 
 

 
Além das restrições impostas à Royal Air Force observadas no trecho acima, 

há registros de que, durante o conflito, a eficácia do sistema foi comprovada à 

época. A detecção realizada pelo sistema Skyguard é observada em diversas 

ocasiões, com o engajamento de diversas aeronaves (BROWN, 1993). Contudo, 

tem-se que, pontualmente durante a Guerra das Falklands, houve eliminação de um 

Sea Harrier: 

 

O radar Skyguard operado pelo Exército [argentino] detectou os Sea Harriers 
à distância de dez milhas e os canhões 35mm Oerlikon abriram fogo assim 
que as aeronaves cruzaram a costa, atingindo a aeronave do Tenente Nick 
Taylor, que entrou em chamas e explodiu no céu, matando o piloto. (BROWN, 
1993, p. 85, tradução nossa) 

 

 

 Além do registro de emprego observado anteriormente do sistema na Guerra 

das Falklands, foi empregado, também, durante a Guerra do Golfo pela Arábia 

Saudita e pelo Kwait. Alguns relatórios apontam que haveria cerca de 35 canhões 

35mm Oerlikon (com sistema Skyguard) de posse das forças terrestres sauditas 

enquanto o Kwait teria em seu poder apenas dois canhões e um radar Skyguard 

(CORDESMAN, 2003, p. 100 e 220). Entretanto, não se têm registros sobre sua 

eficácia, pontual ou qualitativamente, durante este último conflito. 
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3.2  AQUISIÇÕES DE NOVOS SISTEMAS DE ARMAS 

Como foi visto na apresentação dos materiais do item anterior, os sistemas de 

armas utilizados para a DA Ae pelas Forças Armadas Argentinas têm diversas 

limitações. Tal constatação pode ser observada, também, na conclusão do trabalho 

acadêmico de um oficial do Exército Argentino, ex-aluno da EsACosAAe: 

 
 

(...) o material (sic) de canhões de baixa altura encontram-se (sic) 
desatualizados e com baixa disponibilidade. É preciso uma atualização em 
matéria de canhões ou compra de novos materiais com melhores prestações 
(sic). 
A disponibilidade de mísseis de baixa altura encontra-se limitada só à 
Marinha Argentina e (sic) Força Aérea Argentina, neste sentido as prestações 
(sic) do RSB 70 encontram-se atualizadas, os mesmos não conseguem 
atingir todas as necessidades que a Argentina representa (sic). (MARTINEZ, 
2010, p.37) 
 

 
Ainda, pode-se dizer que os meios de AAAe argentinos acompanham o déficit 

no qual têm se encontrado as suas Forças Armadas durante um longo período. 

Estas, por sua vez, refletem o baixo orçamento de menos de 1% relativo ao produto 

interno bruto na área de defesa dos últimos anos (que podem ser detalhadamente 

observados no Anexo A), comparativamente aos vizinhos do Cone Sul, que giram 

em torno de 1% a 2% (CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, 2017 e SIPRI, 2017). 

Atualmente, na região do Cone Sul, a Argentina é notadamente o país com o menor 

orçamento percentual na área de defesa, acumulado nos últimos dez anos: 

 
 

Em 2012, o orçamento argentino em defesa dobrou desde 2007. O 
pagamento de pessoal consumia 70% dos 4 bilhões de pesos desse 
orçamento em 2011. Mesmo com 100% de aumento em relação a 2007, 
ainda representa apenas 0,6% do PIB. (GLOBAL SECURITY, 2017, tradução 
nossa) 
 
 

Entretanto, nos últimos anos, com a mudança de governo ao final de 2015, 

tem-se na Argentina uma sinalização de que esforços no sentido de se direcionar 

mais investimentos na área de defesa devem ocorrer nos próximos anos, o que tem 

sido comprovado com ações objetivas. Depois de anos de perdas por falta de 

manutenção e obsolescência durante a longa era Kirchner, o novo governo aprovou 

a aquisição de diversos meios para as Forças Armadas. O atual ministro da defesa 

argentino revelou que “o total das aquisições passarão dos 2,5 bilhões de dólares 
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(...) e não impactarão no orçamento de 2017, mas somente em 2018 e 2019” 

(DEFENSE NEWS, 2016, tradução nossa). 

Nesse sentido, com relação à AAAe, o governo argentino estaria em tratativas 

com a empresa sueca SAAB-Bofors para a aquisição do sistema RBS 70 NG. 

Segundo matéria encontrada no periódico Jane’s 360, a intenção do governo 

argentino seria a aquisição do material para “padronizar as três forças com o 

sistema RBS 70 NG mais avançado” (HIGERA, 2016, tradução nossa).  

Apesar de não se enquadrar no escopo do presente trabalho, é relevante citar 

o desenvolvimento do Radar de Vigilância RPA 3D. Produzido pela empresa 

argentina INVAP e com mais de 400 Km de alcance no final de 2015, a principal 

finalidade será a interceptação de aeronaves para o combate ao narcotráfico nas 

regiões de fronteira (INVAP, 2017).   

Contudo, não há mais indícios relevantes de intenção concreta de aquisição 

ou desenvolvimento de outros sistemas de armas da AAAe em fontes oficiais do 

Ministerio de la Defensa e das três forças, assim como nos principais centros de 

pesquisa e desenvolvimento da indústria bélica nacional. Observa-se nas diversas 

fontes consultadas que grande parte dos investimento tendem a estar voltados para 

aquisição e modernização de estruturas básicas, tais como novas aeronaves, 

navios, viaturas e armamento individual, como na seguinte passagem: 

 
 
O recente aumento no orçamento geral aprovado pelo governo argentino tem 
claramento como beneficiárias as Forças Armadas do país. Ao todo, a 
Argentina investirá 819,5 milhões de dólares na compra de aviões médios de 
transporte, aeronaves de treinamento, navios patrulha e pistolas. (INFO 
DEFENSA, 2017, tradução nossa) 

 

 

3.3  PERSPECTIVAS DA AAAe ARGENTINA 

As Forças Armadas Argentinas têm sido deixadas em segundo plano pelos 

governos das últimas décadas, traduzido pelo baixíssimo investimento comparativo 

(mesmo que regional em termos relativos e percentuais), fato que refletiu 

diretamente na manutenção, aquisição e desenvolvimento de novos equipamentos 

de defesa. Logo, os materiais utilizados para a DA Ae não são exceção a essa 

afirmação, visto que grande parte estão obsoletos ou já tiveram sua vida útil 

comprometida, estando indisponíveis. 
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Aliado a esse fato, possuem apenas um sistema de armas para prover defesa 

a baixa altura e não têm ostensivamente em vista a aquisição ou o desenvolvimento 

de sistemas de média ou grande altura. Ainda, não possuem em suas fileiras 

nenhum tipo de sistema de armas dissuasório levando-se em conta a região do 

Cone Sul, fatos que restringem a capacidade de sua DA Ae.  

Entretanto, é relevante historicamente a participação das Forças Armadas 

Argentinas em um dos conflitos convencionais mundiais mais recentes, que foi a 

Guerra das Falklands. De acordo com a pesquisa realizada, apesar de o desfecho 

do conflito ter sido desfavorável à Argentina, o emprego dos meios AAe obtiveram 

algum êxito na guerra ao engajar e abater aeronaves e, inclusive, realizar missões 

de superfície ao disparar sobre tropa a pé. Tais fatos fazem supor que diversos 

ensinamentos foram tirados e, possivelmente, assimililados às Forças Armadas em 

relação emprego dos sistemas de armas AAe.   

Infelizmente, muito pouco se encontra registrado por fontes argentinas sobre 

o conflito do ponto de vista estratégico-militar (o que é amplamente encontrado em 

fontes britânicas), resumindo-se a obras com enfoque político e ideológico com 

exacerbado sentimento nacionalista. 

Por fim, é relevante ressaltar que, apesar da situação precária em que se 

encontram os meios de DA Ae argentinos, o atual governo (Maurício Macri) sinalizou 

na direção de uma política de investimentos contínuos na área de defesa que, 

mesmo sem contemplar a AAAe em primeiro instante como prioridade, poderá 

resultar em novas aquisições e desenvolvimento de tecnologias em médio ou longo 

prazos.  
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4.  O SUBSISTEMA DE ARMAS AAAe DAS FORÇAS ARMADAS PARAGUAIAS 

 

O Paraguai é um país com área territorial equivalente ao estado do Mato 

Grosso do Sul, com o qual faz fronteira terrestre com o Brasil, a leste. Ainda, tem 

limites territoriais compartilhados com a Bolívia, ao norte, e com a Argentina, ao 

oeste e sul, sem saída direta para o mar, que só é possível por vias fluviais 

navegáveis em território argentino e fronteiriço com o Brasil e Uruguai (IBGE, 2017). 

Em sua história, o Paraguai tomou parte em duas guerras: a Guerra do 

Paraguai de 1865-1870 (também referida como Guerra da Tríplice Aliança) e, mais 

de meio século depois, a Guerra do Chaco, de 1932-1935. 

Um breve resumo da história político-militar recente do Paraguai pode ser 

observada no seguinte trecho:  

 

O Paraguai conquistou sua independência da Espanha em 1811. Na 
desastrosa Guerra da Tríplice Aliança (1865-70) – entre o Paraguai e 
Argentina, Brasil e Uruguai – o Paraguai perdeu mais de dois terços de seus 
adultos homens e grande parte de seu território. O país estagnou 
economicamente por meio século. Após a Guerra do Chaco de 1932-35 
contra a Bolívia, o Paraguai ganhou um grande extensão da região do baixo 
chaco. A ditadura militar de 35 anos de Alfredo Stroessner acabou em 1989 
e, apesar de conflitos políticos internos recentes, o Paraguai manteve 
eleições presidenciais livres e regulares desde a abertura democrática. 
(CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, 2016, tradução nossa) 

 

 

4.1  SISTEMA DE ARMAS UTILIZADOS ATUALMENTE 

Dentre as três Forças Armadas do Paraguai – Ejército Paraguayo, Fuerza 

Aérea de Paraguay e Armada Paraguaya – os meios de AAAe estão presentes 

apenas em seu Exército, que conta com um Comando de Artillería, localizado na 

cidade de Paraguari, localizada a poucos quilômetros da capital Assunção. 

Subordinado a ele, estão três Grupos de Artillería de Campaña e um Grupo de 

Artillería Anti Aérea, os únicos existentes no país (EJÉRCITO PARAGUAYO, 2017).  

A aquisição de um subsistema de armas de AAAe pelo Exército do Paraguai é 

recente, datada do início da década de 1980 com a compra de metralhadoras .50 

múltiplas e canhões do sistema 20mm Oerlikon. No final da mesma década, foram 

adquiridos canhões do sistema de 40mm Bofors (DÍAZ, 2011). 
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Com relação à quantidade e ao modelo dos sistemas relevantes adquiridos, 

há divergências nos registros consultados e não há referência aos materiais 

empregados pelo Exército Paraguaio em seus sítios oficiais na rede. Quanto à 

quantidade, seriam 20 unidades do sistema Oerlikon 20mm GAI B01 e 10 unidades 

do sistema Bofors 40mm (GLOBAL  SECURITY, 2017 e NUEVA MAYORÍA, 2007). 

De qualquer forma, é adequado afirmar que tais quantidades são compatíveis visto 

que o país possui apenas uma unidade AAAe em sua estrutura.  

Os dados do sistema Oerlikon 20mm GAI B01 já foram expostos e discutidos 

no capítulo anterior. Quanto ao sistema Bofors 40mm, não há registros sobre qual 

modelo desse sistema foi adquirido pelo Exército Paraguaio. 

 

4.2  AQUISIÇÕES DE NOVOS SISTEMAS DE ARMAS 

De acordo com o exposto, pode-se observar que o Exército Paraguaio tem 

grande deficiência de meios para realizar sua DA Ae, tanto quanto à quantidade e à 

qualidade de seu sistema de armas, como quanto aos tipos de materiais 

empregados. Aliado a esse fato, agrava-se ainda mais a situação pelo fato de que 

os materiais existente encontram-se ultrapassados e com disponibilidade muito 

baixa, de tal modo que os meios tem capacidade limitada de prover a defesa 

antiaérea (DÍAZ, 2011). 

Como principal causa dos problemas observados, não restritos somente à 

AAAe, tem-se a seguinte premissa: 

 
A realidade militar paraguaia é o resultado da falta de implementação de 
políticas militares integradas aos demais setores do Estado, talvez como uma 
reação exagerada de alguns grupos políticos, claramente antimilitaristas, que 
durante décadas sofreram a perseguição e o exílio, e que hoje consideram 
que ao mantê-las [Forças Armadas] em um nível mínimo operativo, diluem 
qualquer possível ação política futura. (NUEVA MAYORÍA, 2008, tradução 
nossa) 

 

 

Contudo, observa-se os gastos em porcentagem relativas ao PIB na área de 

defesa têm aumentado gradativamente desde 2005, como pode-se observar Anexo 

A, que mostra os gastos militares em relação ao PIB ao longo dos últimos anos. 

Ainda considerando-se que o crescimento do PIB paraguaio tem sido acentuado na 

última década, sendo um dos maiores do mundo.  
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Pode-se inferir que o aumento dos investimentos em defesa tem como 

principal causa a eleição, em 2013, de Horácio Cartes (centro-direita) após 

conturbado período no plano político pós impeachment de Fernando Lugo (LA 

NACIÓN, 2013). Sobre o plano de modernização das forças armadas, tem-se o 

seguinte trecho: 

 
 
Entre os objetivos estão a aquisição de aviões de combate – dos quais o 
Paraguai carece praticamente por completo - helicópteros, veículos blindados 
e embarcações armadas. Também se planeja comprar radares e outros 
equipamentos tecnológicos. Este projeto demandará um importante 
investimento de recursos por parte do Estado, mas se trata de um gasto 
absolutamente necessário para que as Forças Armadas cheguem a níveis 
mínimos de operatividade de cumprir (sic) assim com eficácia a missão que 
lhe impõe a Constituição Nacional. (DEFENSA, 2014, tradução nossa) 
 
 

Observa-se que, a exemplo do verificado acima, que meios de AAAe não têm 

figurado dentre as prioridades de novas aquisições, que se concentram em meios 

mais básicos das Forças Armadas como viaturas, aeronaves e, até mesmo, 

fardamento. 

 

4.3  PERSPECTIVAS DA AAAa PARAGUAIA 

Mesmo com poucos dados oficiais disponíveis sobre os meios AAAe das 

Forças Armadas do Paraguai, é possível observar que, tal como no caso da 

Argentina, que a capacidade do Exército em prover uma DA Ae eficiente tem estado 

gravemente comprometida, muito por conta da falta de investimentos em suas 

Forças Armadas por um longo período, seja por motivos políticos, seja por 

deficiências econômicas. 

Notadamente, há um grande hiato temporal e tecnológico que torna os já 

escassos meios existente indisponíveis por mera obsolescência. Aliado a isso, tem-

se que essa lacuna também se faz presente em todas as Forças Armadas 

paraguaias, o que faz com que os meios AAAe fiquem postos em segundo plano 

dentro das prioridades de investimentos na área de defesa, visto que há 

necessidades mais urgentes para garantir a operatividade. 

Assim, é possível inferir que, mesmo a médio ou longo prazo, é improvável 

que haja a aquisição de novos sistemas de armas AAAe para o país, considerando-

se um cenário de normalidade na região. 
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Contudo, com a mudança de governo ocorrida em 2013 e a urgente 

necessidade de manter os indíces mínimos de operatividade, houve a sinalização do 

atual governo no sentido de conduzir um plano reestruturação das Forças Armadas 

com ações concretas e mensuráveis. 
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5.  O SUBSISTEMA DE ARMAS AAAe DAS FORÇAS ARMADAS URUGUAIAS 

 

O Uruguai, historicamente denominado como República Oriental do Prata é o 

menor país do Cone Sul, localizado a leste da bacia do Rio Prata e faz fronteiras 

com o Brasil a norte (Rio Grande do Sul) e com a Argentina a oeste, às margens do 

rio Uruguai (IBGE, 2017). 

Nos últimos anos, ainda considerando a Guerra da Tríplice Aliança de 

meados do século XIX, o Uruguai passou por um período de luta contra o grupo 

insurreto dos Tupamaros, de orientação ideológica marxista, assim como os demais 

países da região: 

 

A administração do presidente José Batlle no início do século XX lançou um 
amplas reformas políticas, sociais e econômicas que estabeleceram uma 
tradição estatista. Um movimento guerrilheiro marxista violento denominado 
Tupamaros, lançado no final da década de 60, levou o presidente uruguaio a 
ceder o governo aos militares em 1973. Ao fim do ano, os rebeldes foram 
derrotados, mas os militares se mantiveram no poder. A abertura política 
aconteceu em 1985. Em 2004, a Frente Amplio Coalition, de centro-esquerda, 
ganhou as eleiçoes que acabaram com os 170 anos de controle político dos 
partidos Colorado e Blanco. (CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, 2016, 
tradução nossa) 

 

5.1 SUBSISTEMAS DE ARMAS UTILIZADOS ATUALMENTE 

Assim como as Forças Armadas do Paraguai, os meios de AAAe uruguaios 

estão presentes apenas em seu Exército, que conta com apenas o Grupo de 

Artillería A.A Nº 1, localizado na cidade de Canelone, a poucos quilômetros a norte 

de Montevidéu (EJÉRCITO NACIONAL, 2017).  

Os materiais utilizados, características e histórico da AAAe uruguaia pode ser 

encontrado em sua fontes oficiais do Exército. De forma resumida, foi criada a 

primeira unidade em 1946 e foi dotada com metralhadoras Browning .50 e com 

canhões 40mm Bofors. Mais tarde, em 1973, seriam recebidos mais 4 desses 

canhões, em 1981, 6 unidades do sistema M-167 A1 Vulcan 20mm e, por último, em 

1998, 9 unidades do sistema TCM 20mm, conforme pode ser observado a seguir: 

 

Criado por Decreto do Poder Executivo nº 6068, de 24 de janeiro de 1946 (...) 
O efetivo inicial foi de 81 praças. O armamento que a integrou foi: 
4 peças de Can Boffors 40mm com diretor de tiro e grupo eletrógeno. 
7 metralhadoras AAe Browning .50 refrigeradas à água. (...) 
Em 26 de janeiro de 1955 recebe 7 projetores AAe 60” com gerador e posto 
de comando. (...) 
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Em 20 de novembro de 1973 são recebidas 4 peças de Cab Bofors 40mm, 
que complementam a Bia AAAe. 
A unidade se organiza com 1 Bia AAAe, 1 Bia de Projetores, 1 BCSv, com um 
total de 297 militares. (...) 
Em 1º de dezembro de 1981 a unidade recebe 6 sistemas M-167 A1 Vulcan 
20mm e 2 radares ELM-2106, o que obriga uma reestruturação de sua 
organização a partir de 22 de março de 1982, sendo: 1 BCSv (com uma 
Seção de Projetores), 1 Bia de Tiro A (Can Bofors 40mm) e 1 Bia de Tiro B 
(com sistema Vulcan). (...) 
Em 13 de maio de 1998 a unidade recebe 9 sistemas TCM 20mm, que 
passam a integrar a Bateria de Tiro A, dividindo os Can Bofors em 2 Seções, 
uma em cada Bia de Tiro. (EJÉRCITO NACIONAL, 2017, tradução nossa). 

 

 

Do exposto, verifica-se que os meios AAAe podem ser resumidos no seguinte 

quadro:  

 

     Tabela 6: Meios AAAe do Uruguai 
Quantidade Sistema Ano de aquisição 

4 Can Bofors 40mm 1946 
7 Mtr .50 Browning 1946 
7 Projetores AAe 60” 1955 
4 Can Bofors 40mm  1973 
6 M-167 Vulcan 20mm 1981 
2 Rdr ELM-2106 1981 
9 TCM 20mm 1998 

      Fonte: EJÉRCITO NACIONAL, 2017. 

  

5.1.1  SISTEMA BOFORS 40mm 

É um sistema britânico amplamente utilizado por muitos anos por sua 

robustez e poder de fogo. Tem como pricipais alvos aeronaves em voo de baixa 

altura para bombardeio e sua estrutura é desenvolvida para disparar projéteis de 

890g em rajadas curtas (EJÉRCITO NACIONAL).  

Algumas de suas especificações técnicas podem ser observadas a seguir: 

 

Tabela 7: Principais características do Sistema Bofors 40mm 
Características 

Nome: Bofors 40mm
 

País de Origem: Grã-Bratanha
 

Peso por Peça: 2,4 Ton Peso da Mun: 0,9 Kg 
Alcance Máximo: 4 Km Cadência: 120 disparos/min 

Alcance de 
Utilização 

3.640 m 
Quantidade de 

Serventes: 
6 

 Fonte: EJÉRCITO NACIONAL, 2017. 
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 Figura 6: Canhão Bofors 40mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: EJERCITO NACIONAL, 2017 

 

5.1.2.1 Emprego em conflitos recentes 

O sistema Bofors 40mm é um dos sistemas mais utilizados em conflitos desde 

sua concepção no início do século XX, em diversos modelos terrestres e com 

destaque para os operados sobre plataformas navais, participando de praticamente 

todos os conflitos armados regulares até os atuais, como a Guerra do Golfo, no final 

do século passado. Contudo, nos conflitos mais recentes, têm sido utilizados apenas 

em plataformas navais e aéreas, como no caso do AC-130 americano (TUCKER, 

2014 e LAMBETH, 2001). 

Durante a Guerra do Golfo, o sistema foi empregado, sem registros de 

pontuais deste sistema sobre engajamento e destruição de aeronaves: 

 
 

O Exército Saudita empregou os M-163 com suas unidade móveis os 
canhões Bofors 40mm L70 suécos em tornos de pontos sensíveis. Ao 
contrário dos Vulcan, os Bofors podiam utilizar um radar diretor de tiro, que 
geralmente concentrava os fogos de toda a bateria de quatro peças contra 
um único alvo. Utilizavam munições com espoletas de proximidade e impacto 
para garantir a destruição dos alvos, enquanto os Vulcan utilizavam munições 
menores e apenas com espoletas de impacto. (TUCKER, 2014, tradução 
nossa)  

 

 

5.1.2  M-167 VULCAN 20mm 

O sistema M-167 Vulcan (M167 Vulcan Air Defense System – VADS) é um 

sistema americano rebocado e é, atualmente, utilizado por poucos países. Foi 

projetado para proteção de bases aéreas e pontos sensíveis contra ameaças a baixa 
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altura. Utiliza munição explosiva de 20mm e também pode ser empregado contra 

alvos levemente blindados (GLOBAL SECURITY, 2017). 

Os principais dados técnicos disponibilizados por fontes oficiais do Exército do 

Uruguai sobre o sistema estão dispostos a seguir: 

 

Tabela 8: Principais características do Sistema M-167 Vulcan 
Características 

Nome: M-167 Vulcan
 

País de Origem: Estados Unidos
 

Peso por Peça: 1,429 Ton Radar de Tiro: AN/VPS2 
Alcance Máximo: 5 Km Cadência: 1000 a 3000 dpm 

Largura: 4,72 m 
Munição: 

AE, incendiária, 
Traçante, manejo 

e inerte  
Altura: 2,05 m 

Fonte: EJÉRCITO NACIONAL, 2017. 

 

 

  Figura 7: Canhão M167 Vulcan 20mm    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: EJÉRCITO NACIONAL, 2017. 
 

 

5.1.2.1 Emprego em conflitos recentes 

Como visto na passagem exposta no item anterior, assim como o sistema 

Bofors 40mm, o sistema M167 Vulcan foi empregado na Guerra do Golfo pelos 

sauditas. Contudo, sem registros pontuais deste sistema sobre engajamento e 

destruição de aeronaves (TUCKER, 2014). 

O sistema, originalmente desenvolvido e empregado pelos EUA, foi 

substituído em suas fileiras em 1994 e, atualmente, está em uso por cerca de 6 

países. 
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5.1.3  SISTEMA TCM 20mm 

O sistema TCM 20mm é um sistema de curto alcance, semi blindado que tem 

seu funcionamento elétrico provido por baterias. Pode ser ser rebocado por viaturas 

leves ou adaptado e montado sobre viaturas blindadas descobertas (EJÉRCITO 

NACIONAL, 2017). 

A seguir, as suas principais características: 

 

Tabela 9: Principais características do Sistema TCM 20mm 
Características 

Nome: TCM 20mm
 

País de Origem: Israel
 

Peso por Peça: 1,350 Ton Velocidade Inicial: 830 m/s 
Alcance Máximo: 1 Km Cadência: 1300 dpm 

Largura: 3,27 m 
Munição: 

Incendiária e 
traçante  Altura: 1,63 m 

Fonte: EJÉRCITO NACIONAL, 2017. 

 

 

O sistema TCM 20mm tem origem israelense, e provou-se muito eficaz em 

combate, apesar de ser considerado um sistema obsoleto para os padrões atuais. 

Com o advento de novos sistemas de defesa aérea, muitos das unidades do sistema 

TCM-20 israelenses foram exportados para a África e para a Amércia do Sul, como 

foi o caso do Uruguai (WEAPON SYSTEMS, 2014). 

 

Figura 8: Canhão TCM 20mm    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EJÉRCITO NACIONAL, 2017. 
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5.1.2.1 Emprego em conflitos recentes 

O sistema se provou muito eficiente durante a Guerra de Yom Kippur, guerra 

entre a coalizão árabe da Síria e Egito contra Israel ocorrida em outubro de 1973. 

Ainda, durante seu emprego na Guerra do Líbano, teria repetido o sucesso 

alcançado em 1982 (WEAPON SYSTEMS, 2014 e EJERCITO NACIONAL, 2017). 

Especificamente na Guerra de Yon Kippur, a eficácia do sistema foi ratificada: 

 
 
O sistema TCM-20 foi desenvolvido pela MBT Divisão de Indústrias 
Aeronáuticas Israelenses desde 1969 para atender os requerimentos do 
Comando de Defesa Aérea Israelense. Foi utilizado pela primeira vez em 
1970 durante a Guerra de Desgaste, quando lhe foram atribuídas dez 
aeronaves abatidas em dez engajamentos. Durante a Guerra de Yon Kippur, 
abateu cerca de 60% das aeronaves derrubadas por defesas em terra. 
(FOSS, 1984) 

 

 

Devido ao sucesso do armamento frente aos inimigos regionais, aliado à 

constante necessidade de manter-se em condições de fazer frente a novos conflitos 

iminentes, foram fabricadas 700 peças do TCM-20 (FOSS, 1984). 

 

5.2  AQUISIÇÕES DE NOVOS SISTEMAS DE ARMAS 

Assim como nos demais países já abordados, os sistemas de armas 

utilizados para a DA Ae pelo Exército Uruguaio têm diversas limitações, não 

somente pela falta de tecnologia, mas também pela obsolescência destes meios. Tal 

fato acompanha, da mesma forma, o estado crítico em que se encontram suas 

Forças Armadas, em especial a Força Aérea e a Armada, sendo que esta última se 

“encontra nos dias de hoje com notória obsolescência”, segundo seu comandante 

(DEFENSA, 2016, tradução nossa).  O trecho a seguir resume o estado atual das 

Forças Armadas do Uruguai: 

 
 

(...) Apesar de não terem sido reveladas as causas da tragédia, a experiência 
dos oficiais que pilotavam ambas aeronaves aponta mais a sua 
obsolencência que a erros humanos, o que enfatiza uma necessidade de 
renovação que deve levar em conta vários fatores. Não pode ser imediata 
devido à escassez de recursos mas deve ser encarada em um futuro próximo 
na medida do possível para substituir equipamentos de quase 50 anos, 
especialmente na Armada e na Força Aérea. (...) 
A Força Aérea tem em operação apenas 39% de suas 81 unidades, o que 
afeta sua capacidade de controle do espaç aéreo e outras missões. (...) As 
necessidades nas três forças foram sinalizadas pelos seus comandantes ao 
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comparecerem, juntamente com o ministro da Defesa, Jorge Menéndez, a 
uma comissão parlamentar após o primeiro acidente. (EL OBSERVADOR, 
2016, tradução nossa) 

 

 

Com relação ao Exército, a situação tem sido amenizada pela participação do 

país nas diversas missões de paz da ONU com tropa, fato que reverte recursos para 

o país na forma de equipamentos (EL OBSERVADOR, 2016). 

No que diz respeito à AAAe, não há registro de intenção de renovação 

pontual do sistema de armas ou modernização dos existentes. Em documento em 

que está disposto minuciosamente o projeto de reestruturação e visão para os anos 

de 2020, datado de 2004, é possível verificar que há grande preocupação 

orçamentária, remuneratória e com relação a equipamentos mais básicos. Ainda, é 

possível inferir que uma das preocupações mais urgentes do Exército Uruguaio é 

com relação ao narcotráfico nas regiões fronteiriças. Entretanto, nesse mesmo 

documento, não há previsto um plano de estruturação que contemple meios AAAe 

(EJÉRCITO NACIONAL, 2004). 

 

5.3  PERSPECTIVAS DA AAAe URUGUAIA 

De maneira semelhante às considerações realizadas sobre a AAAe da 

Argentina e do Paraguai, é possível verificar que a capacidade do Exército Uruguaio 

em prover uma DA Ae eficiente está comprometida pelos mesmos motivos já vistos: 

o baixo investimento acumulado durante décadas na área de defesa e a situação 

econômica adversa. 

O Uruguai dispõe apenas de canhões como sistemas de armas concentrados 

em apenas uma unidade, sem possuir um radar diretor de tiro que os integre. 

Ademais, o equipamento mais recente adquirido foi fabricado há mais de 40 anos, 

estando praticamente obsoleto e descompassado em relação às novas 

possibilidades de ameaças regionais.   

Malgrado manifestações ostensivas de seus comandantes sobre necessidade 

de reestruturação, a perspectiva de aquisição de novos materiais de AAAe é baixa. 

Tal fato tem como origem, notadamente, que há outras necessidades mais urgentes 

nas Forças Armadas Uruguaias, fazendo com que, pressupostamente, a 

reestruturação da AAAe não seja prioridade de investimentos na área de defesa.  
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Por fim, verifica-se que a atuação das Forças Armadas Paraguaias está 

supostamente voltada para o combate ao narcotráfico regional e, ao que se supõe, 

não há a iminência de um conflito regional. Ademais, a perpetuação do governo do 

partido Frente Amplio desde 2005 (até 2020) à frente do país, indica que, salvo 

novos acontecimentos regionais, não deverá ser alterada substancialmente a curto 

prazo a política em relação a área de Defesa. 
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6.  O SUBSISTEMA DE ARMAS AAAe DAS FORÇAS ARMADAS CHILENAS 

 

O Chile é o único país do Cone Sul  com saída direta para o Oceano Pacífico, 

estando isolado geograficamente dos demais pela Cordilheira dos Andes, que 

constitui obstáculo físico natural de grande vulto na região. Apesar de ter grande 

extensão setentrional (cerca de 50º em latitude), sua extensão meridional o 

configura como um país estreito, sua área e população são comparáveis ao estado 

de Minas Gerais, sendo que grande parte do território não é habitado, fato que 

concentra sua população na área central entorno de Santiago e Valparaíso (IBGE, 

2017). 

A seguir, temos um breve resumo da história recente desse país: 

 
 

(...) Na Guerra do Pacífico (1879-83), o Chile derrotou o Peru e a Bolívia para 
conquistar a atual região norte do país. (...) Após uma série de governos 
eleitos, o governo de três anos de Salvador Allende, de orientação marxista, 
foi deposto em 1973 por um golpe militar liderado pelo general Augusto 
Pinochet, que governou até que um governo de um presidente eleito 
democraticamente foi inaugurado em 1990. Políticas econômicas sólidas, 
mantidas consistentemente desde os anos 80, contribuiram para um 
crescimento constante, reduziram os índices de pobreza pela metade, e 
ajudaram a assegurar o compromisso do país com a democracia e um 
governo representativo. O Chile tem assumido um crescente papel de 
liderança regional e internacional adequados a sua condição como uma 
nação estável e democrática. (CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, 2017, 
tradução nossa) 

 

 

 

6.1  SISTEMA DE ARMAS UTILIZADOS ATUALMENTE 

As Forças Armadas Chilenas possuem meios de AAAe nas três forças. 

Contudo, a grande maioria dos meios adquiridos em decorrência do processo de 

modernização, entre eles os de maior poder dissuasório e poder de fogo, tem sido 

empregado somente pela Força Aérea Chilena. 

Nos sites oficiais das três forças não é possível encontrar referências ao 

sistema de armas empregados. Entretanto, em diversas fontes extraoficias 

(noticiários, periódicos na área de defesa, vídeos institucionais na internet, entre 

outros), é possível elencar os principais sistemas armas atualmente em uso por suas 

Forças Armadas: 
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    Tabela 10. Subsistemas de Armas utilizados pelas Forças Aérea  
Material País de Origem 

NASAMS Noruega 

TCM-20 Israel 

FIM-92 Stinger (Avenger) EUA 

MBDA Mistral França 

Oerlikon GDF-007 Skyguard III Alemanha/Suíça 

    Fonte: TARINGA, 2015; DEFENSA, 2016 e BRASIL, 2015. 

 

 

6.1.1 SISTEMA NASAMS 

 

6.1.1.1 Características 

O sistema NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) é 

de origem norueguesa, pelo próprio nome do sistema, e utiliza os mísseis de 

interceptação áerea AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) 

lançados de uma plataforma em terra (BRASIL, 2015). 

Trata-se de um sistema de média altura, atualmente o único a atuar nessa 

faixa de emprego no contexto regional do Cone Sul. A seguir, um trecho que resume 

as principais potencialidade do sistema: 

 
 
A bateria NASAMS tem a capacidade de realizar engajamentos com mais de 
50 mísseis no ar, além de poder posicionar suas lançadoras a até 25Km do 
restante da bateria, provendo, desta forma, DA Ae numa área vasta. 
As lançadoras têm a capacidade de atuar em 360º (...). O míssil AIM-120 
utiliza sistema de guiamento inercial em sua fase inicial, e guiamento ativo 
por radar na fase final, possuindo uma ogiva altoexplosiva de fragmentação 
com espoleta de proximidade ou impacto. (BRASIL, 2015) 

 

 

Quanto ao míssil, o sistema encontra-se atualmente em um processo de 

modernização de seu hardware. As características do míssil AIM-120 estão 

designadas no quadro a seguir: 
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Tabela 11. Características do Míssil AIM-120 
Características 

Velocidade Máx Mach 2.0 – 3.0 
Espoleta Proximidade ou impacto 
Carga útil AE de fragmentação 20,4 Kg 

Sistema de guiamento 
Guiamento inicial inercial e final ativo por 

radar 
Altura mínima de engajamento 2 Km 
Alcance máx de engajamento Entre 50 e 70 Km (versão A) 

  

Fonte: BRASIL, 2015 e RAYTHEON, 2017 

 

 

O sistema foi adquirido pela Força Aérea Chilena em 2011, por um contrato 

que havia sendo sinalizado desde 2002 entre o governo chileno e a empresa 

norueguesa Kongsberg, fabricante do sistema NASAMS e já encontra-se em 

emprego na região norte do país (DEFENSA, 2011). Atualmente, o sistema está em 

uso, além da Força Aérea Chilena, pelas Forças Armadas da Noruega, Espanha, 

EUA, Holanda, Grécia, Suécia, Turquia e Finlândia (BRASIL, 2015). Foram 

adquiridas três lançadoras do sistema, sendo entregues em 2014 e 2015, parte de 

um contrato de cerca 100 milhões de dólares (SIPRI, 2017). 

 

   Figura 9. Lançadora do sistema NASAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
       Fonte: KORGSBERG, 2017 

 

6.1.1.2 Emprego em conflitos recentes 

Apesar de o desenvolvimento e emprego do sistema NASAMS ser 

relativamente recente, os testes realizados pelas Forças Armadas que o adotam, 

aliados a novas evoluções dos mísseis empregados e do próprio sistema (NASAMS 
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II), têm assegurado que países militarmente relevantes no cenário internacional o 

adotassem.  

 O sistema foi utilizado por mais de 35.000 horas acumuladas em operação na 

defesa do espaço aéreo de Washigton DC, capital dos Estados Unidos na guerra 

contra o terror. O sistema se comprovou “extremamente confiável e demonstrou 

disponibilidade muito alta” durante a ocasião (KORGSBERG, 2017, tradução nossa). 

 Ainda, sobre o desempenho do Sistema em testes diversos realizado, estão 

os seguintes trechos: 

 
 

Um exercício recente de tiro real em Andøya na Noruega validou novamente 
a capacidade do NASAMS, da Raytheon/Korgsberg. Quatro mísseis foram 
lançados pela Força Aérea Real Norueguesa, e todos foram bem sucedidos 
em engajar seus alvos designados. A empresa Raytheon relatou que em 
todos os teste e exercícios de tiro o NASAMS alcançou índice de acerto de 
mais de 90 porcento. (JANE’S, 2014, tradução nossa). 
 
Uma versão de alcance extendido do AMRAAM da Raytheon destruiu um 
alvo drone no primeiro teste de voo do novo míssil, validando a 
compatibilidade do novo armamento com as lançadoras NASAMS da 
Korgberg. (JANE’S, 2016, tradução nossa) 

 

 

6.1.2 TCM-20 

 

O sistema israelense TCM-20 já foi abordado no capítulo anterior sobre os 

sistemas de armas AAAe utilizados pelo Uruguai. Contudo, as Forças Armadas 

Chilenas utilizam uma adaptação destas armas sobre uma MONWAG Piraña 6x6, 

tornando a unidade autopropulsada, como se pode observar na figura abaixo.  

     
  Figura 10. Sistema TCM-20, montado sobre MONWAG Piraña 6x6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: TARINGA, 2017 
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6.1.3 MÍSSIL FIM-92 STINGER (SISTEMA AVENGER) 

 

6.1.3.1 Características 

O míssil FIM-92 STINGER é de origem americana, fabricado pela empresa 

Raytheon e tem seu emprego registrado desde 1981 até os dias atuais, devido a 

constantes atualizações de seu sistema. A versão mais atual é a RMP Block – 1, 

que pode sofrer atualizações de software em seus microprocessador, oferecendo 

maiores dados sobre alvos e MPE. Ainda, o míssil tem a capacidade de guiar-se 

tanto por energia UV quanto por IR, o que aumenta sua confiabilidade (BRASIL, 

2015) 

Além de poder ser lançado como um MANPADS (Man Portable Air Defence 

System), o sistema pode ser integrado a outras plataformas de lançamento, tais 

como o ATAS (Air-to-Air-Stinger) em plataformas de asas rotativas e o sistema 

Avenger sobre rodas. Este último têm a capacidade de lançar mais um míssil em 

sua lançadora, sendo, também, empregado pelas Forças Armadas Chilenas 

(BRASIL, 2015). 

 

Tabela 12. Características do Míssil Stinger 92B/C RMP 
Características 

Velocidade Máx Mach 2.2 
Espoleta Impacto 
Carga útil AE de 1 Kg 

Sistema de guiamento Passivo IR e UV 
Alcance máx de engajamento 8 Km 

Fonte: BRASIL, 2015. 

 

         Figura 11. Lançamento de Míssil FIM-92 STINGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: RAYTHEON, 20174 
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         Figura 12. Lançamento de Míssil FIM-92 STINGER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
           Fonte: RAYTHEON, 2017 
 
 
6.1.3.2 Emprego em conflitos recentes 

A empresa produtora americana Raytheon credita ao sistema mais de 270 

interceptação de aeronaves de asas fixas e rotativas desde o início de seu emprego 

em combate. Ainda, afirma que há mais de 18 países que adotaram oficialmente o 

sistema para realização da defesa de seu espaço aéreo (RAYTHEON, 2017).  

Além dos países que oficialmente adquiriram o sistema, existe diversos 

grupos rebeldes e paramilitares que têm em suas fileiras versões anteriores do 

míssil, notadamente, na região do Oriente Médio. Durante a 1ª Guerra do 

Afeganistão (1979-1989), os EUA proveram extraoficialmente unidades do míssil às 

forças rebeldes (Mujahideen), que fizeram amplo uso durante o conflito. A facilidade 

de manejo, simplicidade e portabilidade fizeram com que fossem abatidas cerca de 

200 aeronaves russas no período, malgrado o pouco ou nenhum treinamento dos 

grupos rebeldes (DISCOVERY CHANNEL, 199?). 

Tal fato teve desdobramentos posteriores até os dias atuais, pois foi 

enormemente dificultado o controle dos mísseis por estarem em mãos de rebeldes, 

como pode-se observar no trecho a seguir: 

 
 
(...) Alguns espiões também foram designados para a operação sigilosa para 
comprar de volta mísseis Stinger. Efetivamente, o confronto clandestino havia 
acabado para os britânicos e americanos. A Diretriz de Operação no 
Afeganistão da CIA foi alterada: a coleta de inteligência sobre as intenções e 
capacidades de Masoud, Hekmatyar e outros deveria cessar. Espiões 
poderiam ser recrutados somente se relatassem fatos sobre drogas, 
terrorismo e mísseis Stinger (DIMITRAKIS, 2013, tradução nossa). 
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Apesar da tentativa de recuperação dos mísseis supridos na guerra anti-

soviética afegã, ao final dos anos 90, o destino de aproximadamente 600 unidades 

das 2300 permanecia desconhecido (COLL, 2004). Fato que confirma a existência 

desses armamentos em mãos de grupos rebeldes extremistas até os dias atuais foi 

a derrubada de um avião sírio em 2016, durante a Guerra Civil da Síria (2011 – 

presente): 

 
 

Um MiG-21 da Força Aérea Síria foi abatido por um míssil superfície-ar 
americano Stinger na província oeste de Hama na Síria, de acordo com 
fontes militares que confirmaram o incidente nessa terça-feira [10/03/16]. O 
ataque da aeronave russa aconteceu no mesmo dia que o Kremlin começou a 
retirada de seus miiltares que têm estado apoiando o autoritário presidente 
Sírio Bashar Assad e lutando contra o grupo terrorista Estado Islâmico, 
conhecido como ISIS, desde setembro [2015]. (IBTIMES, 2016, tradução 
nossa) 

 

 

De fato, é inegável o fato de o míssil Stinger ser um dos armamentos AAe 

mais utilizados mundialmente até os conflitos mais atuais. É possível encontrar 

diversas publicações americanas, israelenses, britânicas, entre outros, dedicadas 

exclusivamente sobre a história e o emprego desse armamento. 

 

 

6.1.4 SISTEMA MBDA MISTRAL 

 

6.1.4.1 Características 

O sistema MBDA Mistral tem origem francesa e está em operação desde 

1989. O míssil é lançado sobre um suporte tripé com banco e pode ser adaptado 

para viaturas leves abertas, através de uma lançadora dupla ATLAS (Advanced Twin 

Launcher Anti-Air Strikes). Além disso, o sistema é amplamente utilizado em 

plataformas aéreas e navais, com o nome de ATAM para as primeiras e Simbad, 

Tetral ou Sidral para as últimas (BRASIL, 2015). Estima-se que entre 1991 e 1997 

foram adquiridos cerca de 750 mísseis Mistral e 12 lançadoras Mygale pelas Forças 

Armadas Chilenas (SIPRI, 2017). 
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Suas principais características podem ser observadas a seguir: 

 

     Tabela 13. Características do Míssil Mistral I e II 

Mistral I Mistral II 

Velocidade Máx Mach 2.5 Velocidade Máx Mach 2.6 

Espoleta 
Impacto e 

proximidade 
Espoleta 

Impacto e 
proximidade 

Carga Útil AE 1.1 Kg  Carga Útil AE 1.1 Kg 
Sistema de 
Guiamento 

Passivo IR 
Sistema de 
Guiamento 

Passivo IR 

Altura Máx de 
Engajamento 

3 Km 
Altura Máx de 
Engajamento 

3 Km 

Alcance Máx de 
Engajamento 

5 Km 
Alcance Máx de 

Engajamento 
5 Km 

     Fonte: BRASIL, 2015. 

 

O míssil Mistral é um artefato do tipo fire and forget, totalmente digital e 

desenvolvido para atender todas as forças armadas, sendo “seu índice comprovado 

de acerto chega a 97% e tem maior confiabilidade do que qualquer outro míssil de 

defesa aérea de baixa altura existente” (MBDA MISSILE SYSTEMS, 2017, tradução 

nossa). 

 

Figura 13. Míssil Mistral sobre viatura aberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TARINGA, 2015 

 
6.1.4.2 Emprego em conflitos recentes 

O sistema Mistral, desde o ano de sua fabricação em 1989, tem sido adotado 

oficialmente por aproximadamente 30 países por todo o mundo (BRASIL, 2015). Da 

mesma forma que os mísseis FIM-92 Stinger, por terem características muito 

semelhantes, há registros de que o míssil Mistral tenha sido utilizado (em escala 

muito menor) por forças irregulares e grupos rebeldes. Um exemplo de um caso de 
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suposto emprego em atentados terroristas pôde ser observado em Ruanda (1994), 

no trecho a seguir: 

 
 
Quinze mísseis Mistral, então de venda proibida, estavam no arsenal do 
Exército da Ruanda na véspera do genocídio [conflito étnico deflagrado no dia 
seguinte ao atentado, no qual a etnia hutu iniciou a matança da etnia tutsis], 
indica um documento da ONU datado de 31 de maio aos arquivos de 
investigação sobre o atentado contra o presidente Habyarimana, afirmou o 
jornal francês Libération. (RFI AFRIQUE, 2012, tradução nossa) 

 

 

Outra suposição da utilização em atos terroristas foi observada em Maryland, 

ocasião em que um avião (TWA Flight 800) foi derrubado, possivelmente por um 

míssil lançado do solo: 

 
 
O comandante William Donaldson, presidente de um grupo conhecido como 
Profissional Aposentados da Aviação, do qual incluíam ex-investigadores do 
governo, acreditava que a real causa do desastre estava sendo encoberta. 
Donaldson relatou ao World Net Daily: 
“Não há dúvidas que o voo 800 da TWA foi atingido na asa esquerda. O 
míssil aparenta ter sido um daqueles chamados de mísseis MANPADS. (...) 
Em 1994 havia um míssil francês Mistral carregado pronto para disparar em 
seu tripé. Um homem carrega o míssil e outro conduz o seu tripé, e é (sic) um 
míssil de defesa de ponto extremamente potente. A polícia do estado de 
Marylando encontrou ao lado de uma estrada próxima a Westminster, em 
Maryland.” (STICH, 2013) 

 

 

6.1.5 SISTEMA OERLIKON GDF 007 – SKYGUARD III 

O sistema Oerlikon já foi abordado em capítulos anteriores ao serem 

abordados os sistemas de armas AAAe da Argentina. Contudo, a versão desse 

sistema utilizada pelos chilenos é mais avançada, de terceira geração do sistema 

Skyguard.  

O sistema é otimizado para proteção realizando a segurança aproximada, tem 

uma unidade de controle de fogo que pode se conectar a dois canhões Oerlikon 

35mm, a duas lançadoras de mísseis VSHORAD e utiliza tecnologia Ahead em suas 

munições (RHEINMETAL, 2017). 
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Figura 14. Sistema Skyguard III 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RHEINMETALL, 2017. 

 

6.2  AQUISIÇÕES DE NOVOS SISTEMAS DE ARMAS 

De acordo com o exposto, observa-se que o Chile tem os meios mais 

avançados quando comparados com os demais países do Cone Sul e, 

possivelmente, de toda a América Latina. Para alcançar esse patamar diferenciado, 

suas Forças Armadas passaram por um processo de modernização, chamado de 

Plan Bicentenario (Plano Bicentenário), divido em duas fases, iniciado em 1992: 

 

 

Os objetivos que guiaram o processo de modernização das Foças Armadas 
são: 
(...) 
- Completar os armamentos e recursos de sistemas técnicos necessários 
pelas unidades operacionais, através da incorporação, substituição ou 
restauração de elementos já existentes (...) 
As Forças Armadas Chilenas estão colocando em prática o “Plano 
Bicentenário”, o documento mestre do processo de modernização. Em geral, 
o principal objetivo desse plano é racionalizar e otimizar os recursos humanos 
e materiais da instituição, em harmonia com a realidade política, econômica e 
cultural do país (...): 
- Primeira Fase: Iniciada em 1992 e completada em 1998; 
- Seguda Fase: Iniciado em 1998 e prevista para término em 2013. 
(…)  
Reorganização de unidade, incluindo a incorporação, substituição e 
completamento de sistemas de armas modernos e recursos técnicos, dentro 
do conceito de cumprimento de tarefas em um sentido mais ampo em tempos 
de paz, crise, guerra e desastres naturais. (...) (GLOBAL SECURITY, 2017, 
tradução nossa) 

 

Juntamente com o processo de modernização ocorrido, pode-se observar que 

a AAAe foi contemplada com diversos sistemas de armas, mais modernos e 
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adequados para realização de sua DA Ae. No início da década de 90, o país possuía 

apenas mísseis Blowpipe, estimados em 150 unidades entre 1982 e 1988 (SIPRI, 

2017), e canhões AAe 20mm. 

 
 
De acordo com uma assessoria realizada pela revista Tecnología Militar em 
sua edição de janeiro de 1994 (...) avaliações das Forças Armadas indicaram 
que suas capacidades antiaéreas como seu ponto mais fraco. Mísseis 
“Blowpipe” e canhões 20mm seriam provavelmente substituídos por mísseis 
“fire and forget”. Diversos sistemas de mísseis nessa categoria estão 
atualmente sendo considerados. (GLOBAL SECURITY, 2017, tradução 
nossa) 

 
 

Ainda sobre o processo de modernização pelo qual tem passado as Forças 

Armadas Chilenas nos últimos 20 anos, pode-se observar que um dos fatores de 

sucesso que pode ser inferido foi a prioridade dada à área de defesa, que se 

configurou a maior em comparação com os demais países do Cone Sul (em termos 

relativos ao PIB), como pode ser observado no Anexo A – Gastos Militares (% do 

PIB). 

 

 

6.3  PERPECTIVAS DA AAAe CHILENA 

As Forças Armadas Chilenas são, notadamente, uma das mais bem 

equipadas do Cone Sul e, muito provavelmente, de toda a América Latina. Logo, sua 

AAAe também acompanhou esse patamar e é atualmente a melhor equipada 

regionalmente considerando-se os países dentro do escopo deste trabalho. 

Dentre os armamentos do sistema de armas de que dispõe suas Forças 

Armadas, há de ser ressaltado o sistema NASAMS, que é um moderno sistema 

norueguês de média altura, sendo o único dessa categoria dentre as AAAe do Cone 

Sul. Tal fato faz com que o poder disuasório de suas Forças Armadas seja 

considerável.  

Com relação aos demais armamentos, observa-se que estão em acordo com 

a realidade do país e da América do Sul, sendo que seus meios dispões de dois 

tipos diferentes de mísseis de baixa altura (Mistral de Stinger) e dois sistemas de 

canhões, sendo um deles autopropulsado (TCM-20, montado em viatura sobre 

rodas) e o outro um sistema moderno de terceira geração (Skyguard III).   
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Não obstante, é prudente considerar que os altos investimentos na área de 

defesa sejam, dentre outros, motivados pelo desempenho bom econômico 

observado nos últimos anos e por questões fronteiriças ocorridas no século 

passado, na região norte do país, com a Bolívia e o Peru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

7.  ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

 

7.1  SISTEMAS DE ARMAS UTILIZADOS ATUALMENTE 

Os sistemas de armas AAAe utilizados pelas Forças Armadas dos países do 

Cone Sul, de acordo com os capítulos expostos anteriormente, estão, de maneira 

geral, com suas capacidades de prover DA Ae comprometidas até mesmo para o 

contexto regional em que se encontram, a excessão do sistema de armas 

empregado atualmente pelas Forças Armadas do Chile. 

Apenas as Forças Armadas de dois países, Chile e Argentina, têm 

capacidade de combinar diferentes tipos de armamentos na realização da sua DA 

Ae, por disporem de canhões e mísseis dentre seus materiais. Ainda, essas mesmas 

Forças Armadas são as únicas que possuem um radar integrado em seu sistema de 

armas, fato que aumenta sobremaneira a eficácia ao aliar a detecção e a obtenção 

de elementos de tiro mais precisos para a realização do engajamento por meios 

eletrônicos.  

Abaixo, estão resumidos, qualitativamente as capacidades observadas dos 

sistemas de armas dos países do Cone Sul: 

 

Tabela 14. Resumo qualitativo dos subsistemas de armas países do Cone Sul 

País 
Possui Msl 

Grande 
Alt? 

Possui 
Msl Me 

Alt? 

Possui 
Msl Bx 

Alt? 

Possui 
Can? 

Possui Rdr 
Integrado? 

Armt considerado 
dissuasório? 

Chile Não Sim Sim Sim Sim Sim 
Argentina Não Não Sim Sim Sim Não 
Paraguai Não Não Não Sim Não Não 
Uruguai Não Não Não Sim Não Não 

Fonte: O autor 

 

Observa-se pelo quadro que nenhum dos países possui armamento que atua 

na faixa de grande altura e que apenas as Forças Armadas do Chile possuem 

armamento empregado na faixa de média altura, fato que pode ser considerado 

como dissuasório no escopo regional do trabalho. Ainda, pode-se inferir que o foco 

da DA Ae é, regionalmente, a faixa de baixa altura, sendo que o alcance dos 

armamentos não excede 10 Km em nenhum dos casos (com exceção do NASAMS, 

empregado pelo Chile). 

Quanto à qualidade dos meios, faz-se mister ressaltar que, novamente a 

exceção das Forças Armadas do Chile, observou-se na pesquisa realizada que a 

manutenção dos meios existente (ou mesmo a própria ação do tempo, por vezes, 
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maior de quarenta anos) os tornou indisponíveis ou obsoletos em relação às 

condicionantes regionais. Observou-se, ademais, que as Forças Armadas da 

Argentina, Paraguai e Uruguai possuem meios produzidos há décadas que carecem 

de manutenção ou, até mesmo, substituição, para que possam prover uma DA Ae 

adequada a que se destinam. 

Como um outro aspecto relevante, uma constante observada foi a origem dos 

armamentos pesquisados. Houve a tendência notória de aquisição de armamentos 

semelhantes (por vezes iguais, incluindo do Brasil) entre os países, sendo que boa 

parte têm origem em empresas suécas e suíças (canhões Bofors, Oerlikon e os 

mísseis RBS 70), como observa-se no quadro resumo a seguir: 

 

Tabela 15. Resumo qualitativo dos armamentos dos países do Cone Sul 

País 
Msl 
RBS 
70 

Msl 
Mistral 

Msl 
Stinger 

Msl 
Roland 

Can 
Oerlikon 

20mm 

Can 
Bofors 
40mm 

Can 
Oerlikon 

35mm 

M167 
Vulcan 
20mm 

TCM 
20mm 

Msl 
NASAMS 

Chile  X X    X  X X 
Argentina X   X X  X    
Paraguai     X X     
Uruguai      X  X X  

Fonte: O autor 

 

 

7.2  EMPREGO EM CONFLITOS RECENTES 

Grande parte dos armamentos levantados na pesquisa foram empregados em 

algum conflito armado recente da história mundial, com destaque para os conflitos 

no Oriente Médio e a Guerra das Falklands, sendo que, este último, teve como palco 

um dos países da região do Cone Sul (Argentina). 

Dentre as principais análises que podem ser realizadas pelos dados colhidos 

está no papel crescente em importância que tem sido obtido e desempenhado pela 

AAAe no final do século XX e início do século XXI, com o destaque em relação aos 

armamentos que tiveram a sua eficácia comprovada com o engajamento bem-

sucedidos de aeronaves. 

Nesse sentido, há de serem ressaltados o míssil RBS-70 (SAAB, sueca) e o 

míssil FIM-92 Stinger (Raytheon, americana), que tiveram a eles creditados dezenas 

de aeronaves abatidas, no caso do primeiro, e de centenas, no caso do segundo. 

Tratam-se de dois armamento que são empregados até os dias atuais [Guerra Civil 

da Síria – (2011 – presente)] e ainda têm a sua capacidade atestada para o contexto 
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regional, mesmo em detrimento dos avanços tecnológicos por terem guiamento 

passivo, que torna sua detecção muito difícil pelas plataformas aéreas em geral. 

Da mesma forma, é relevante ressaltar a eficiência do sistema Skyguard 

(Oerlikon, suíço) e o TCM-20 (MBT, israelense) nos conflitos em que foram 

empregados, apesar de terem mais de 35 anos de fabricação. 

Por fim, apesar de não ter sido a esse sistema creditado o abate de nenhuma 

aeronave, faz-se mister destacar o sistema NASAMS (Kongsberg, noruega). O fato 

de ter sido escolhido e empregado para compor a DA Ae da capital da maior 

potência militar mundial durante um período crítico da história recente dos EUA 

(combate ao terrorismo mundial) comprova, por si só, que se trata de um sistema de 

grande confiabilidade quanto às suas capacidades em prover DA Ae à média altura.   

 

7.3  AQUISIÇÕES DE NOVOS SISTEMAS DE ARMAS 

 De acordo com a pesquisa realizada, foi constatado que o investimento na 

área de defesa na região tem sido muito baixo nas últimas décadas, com a valores 

percentuais em tendência decrescente desde o início da década de 90, sendo que 

não ultrapassaram a marca de 3% do PIB em nenhum país nesse período (Anexo 

“A”). Atualmente, esse mesmo percentual de investimento varia entre 0,9% a 1,9%. 

 Observou-se que tal fato teve origens diversas, seja por motivos econômicos, 

seja por motivos políticos internos ou externos. Independente dos motivos (que 

fogem ao escopo do trabalho), contatou-se que o impacto desse baixo investimento 

acumulado em anos teve reflexo direto no fato de as Forças Armadas dos países do 

Cone Sul não terem sido consideradas entre as prioridades dos governos em 

relação ao orçamento e, como consequência, houvesse grandes dificuldades de 

manutenção dos níveis mínimos de operacionalidade nos dias atuais. 

 Com relação à AAAe, a situação não foi diferente. As necessidades das 

Forças Armadas desses países têm colocado a aquisição ou modernização de 

novos armamentos que possam prover uma DA Ae mais eficiente, de forma a 

acompanhar o constante desenvolvimento dos vetores aéreos, em segundo plano. 

Observou-se na pesquisa que a renovação de meios básicos para as Forças 

Armadas (tais como viaturas, aeronaves e navios) configura-se atualmente como 

condição sine qua non para que essas se mantenham em índices mínimos de 

operatividade. 
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 Em contrapartida, mesmo levando em consideração o cenário atual, foram 

encontrados indícios de que, no médio e longo prazos, poderão ser observadas 

aquisições de novos meios, incluindo de AAAe (notadamente, mísseis de baixa 

altura). Foi constatado que há a sinalização de alguns dos atuais governos 

(Paraguai e Argentina, particularmente) no sentido de reeestruturar, modernizar ou 

aumentar os meios existentes ou incrementar os investimentos na área de defesa, 

que poderão se concretizar efetivamente nos próximos anos. 

 O único país dentro do escopo do presente trabalho a ser exceção a esse 

cenário é o Chile, que tem passado por um processo de transformação de suas 

Forças Armadas desde a década de 90. Dentro desse projeto, constatou-se que a 

AAAe foi colocada em prioridade na aquisição de novos armamentos, sendo, nos 

dias atuais, o país na região do Cone Sul (e possivelmente de toda a América 

Latina) com os meios mais modernos e relevantes para prover sua DA Ae.  
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8.  CONCLUSÃO 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral abordar os principais apectos 

relacionados ao subsistema de armas de AAAe dos países do Cone Sul. Mais 

especificamente, teve-se como foco elencar quais são os meios de AAAe 

empregados atualmente por esses países, suas capacidades e limitações, as 

tendências de aquisição ou modernização para o futuro e o seu emprego em 

conflitos recentes.   

 Sob um dos aspectos da pesquisa realizada, verificou-se que todos os países 

do Cone Sul possuem um história recente análoga, que vai além do fato de 

compartilharem a mesma região ao sul do continente. Todos participaram de 

conflitos recentes em contendas territoriais, foram submetidos a governos militares e 

reabertura política em períodos próximos entre si e passaram por um processo de 

duas décadas de redução significativa de investimentos na área de defesa. Como 

consequência, concluiu-se que a atual carência de meios de defesa, incluída nesse 

mesmo cenário a AAAe, decorre diretamente de uma queda que chegou a 80% em 

termos percentuais em alguns casos, no período. 

 Conclusões sobre a situação de obsolescência dos meios de AAAe dos 

países da região são inevitáveis. Com exceção das Forças Armadas Chilenas, 

verifica-se que há somente meios para realizar a DA Ae a baixa altura, condicionada 

a sérias restições quando comparadas ao desenvolvimento tecnológico dos vetores 

aéreos, mesmo na conjuntura regional. A obsolescência dos meios e sua baixa 

disponibilidade presumida puderam ser materializadas tanto quantitativa (em alguns 

casos) quanto qualitativamente durante o trabalho, uma vez que os materiais 

utilizados já apresentam sua vida útil comprometida, seja pela má conservação, seja 

pela ação do tempo.  

 Sobre o aspecto histórico dos materiais estudados, apesar do quadro descrito 

acima, alguns ainda têm como suporte para seu emprego atual o sucesso obtido ou 

a confiabilidade a eles creditados no passado. Regionalmente, constatou-se que, 

mesmo com as restrições apontadas durante o estudo, os meios de AAAe 

disponíveis podem oferecer ameaça comprovada aos vetores aéreos, uma vez bem 

empregados. Ressaltam-se os mísseis Stinger e RBS 70 como armamentos que 

tiveram sua eficácia consagradas em combate e têm creditado a eles grande 

número de casos bem-sucedidos de abates de aeronaves em conflitos. Em menor 
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relevância, tendo em vista a natureza e estado de desgaste atual provável desses 

materiais, o Skyguard e TCM-20 também foram armamentos que se provaram 

eficazes quando empregados para a DA Ae. 

O prognóstico que pode-se arriscar em traçar para o futuro da AAAe dos 

países do Cone Sul é de que não há indícios, no momento, de mudanças 

substanciais na situação atual. Concluiu-se que as necessidades de equipamentos e 

meios elementares de defesa dos países da região são consideráveis e, ceteris 

paribus, continuarão a relegar a atualização e modernização maciça dos meios de 

AAAe como uma segunda prioridade nos próximos anos. Contudo, é possível 

constatar que há a especulação e, portanto, o reconhecimento da necessidade dos 

atuais governos dos países regionais (novamente, a exceção do Chile), de um 

investimento na área de defesa para garantir que as forças continuem a operar em 

um nível mínimo.  

Ainda dentro de um possível prognóstico, arrisca-se afirmar que a tendência 

de atualização dos subsistemas de armas ocorra da mesma forma que tem ocorrido 

nos demais segmentos de defesa, que é a aquisição de armamentos semelhantes 

no âmbito regional (seja pela natureza do emprego, custos, ou relações entre os 

governos, que estão claramente fora do escopo do trabalho). Nesse aspecto, 

conclui-se que uma possível tendência regional seja a futura aquisição de mísseis 

portáteis de baixa altura (já de dotação de alguns países) e, em um segundo 

momento, sistemas de mísseis na faixa de média altura, pelos países que não os 

possuem. 

 Na contramão do restante dos países estudados, é imprescindível reconhecer 

e ressaltar que as Forças Armadas Chilenas, tanto em relação ao conjunto 

propriamente dito, quanto em relação aos seus meios disponíveis de AAAe, 

apresentam-se como sigulares na região. O processo de modernização conduzido 

na última década resultou na aquisição de meios de DA Ae (com destaque ao 

sistema norueguês NASAMS) que despotam como os mais relevantes e atuais, 

quando comparados aos demais países do Cone Sul e, possivelmente, de toda a 

América Latina. 

 Do exposto, conclui-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados 

satisfatoriamente, dentro de seu escopo, e que o presente trabalho abre caminho 

para novos estudos relevantes, tendo em consideração que houve temas de grande 

interesse encontrados durante o processo, mas que fugiram ao recorte inicial 



57 

proposto. Sugere-se que, no sentido de continuar e aprofundar as pesquisas sobre o 

tema, sejam abordados em propostas futuras os aspectos do emprego tático que os 

países em questão fazem atualmente dos respectivos armamentos, com a finalidade 

de enriquecer e ampliar ainda mais as discussões sobre a doutrina da organização e 

o emprego da atual AAAe do Brasil. 
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ANEXO A – GASTOS MILITARES (% DO PIB) 
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