
 

 

 

ESCOLA DE ARTILHARÍA DE COSTA E ANTIAÉREA 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO NÍVEL LATO SENSU DE 

APERFEIÇOAMENTO EM OPERAÇÕES MILITARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Ten Art (Arg) HECTOR JAVIER ACOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPREGO TÁTICO DA ARTILHARÍA ANTIAÉREA ARGENTINA DA BRIGADA 

BLINDADA, NA OPERAÇÃO OFENSIVA DE APROVEITAMENTO DO ÊXITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2014 

 

 



 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DECEx               -               DETMil 

ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAÉREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Ten Art (Arg) HECTOR JAVIER ACOSTA 

 

 

 

 

 

EMPREGO TÁTICO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA ARGENTINA DA 

BRIGADA BLINDADA, NA OPERAÇÃO OFENSIVA DE APROVEITAMENTO 

DO ÊXITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2014 

 

 

 



 

 

 

1° Ten Art (Arg) HECTOR JAVIER ACOSTA 

 

 

 

 

 

EMPREGO TÁTICO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA ARGENTINA DA 

BRIGADA BLINDADA, NA OPERAÇÃO OFENSIVA DE  

APROVEITAMENTO DO ÊXITO. 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado no programa de pós-graduação 

latu sensu como requisito parcial para a 

obtenção do certificado em Ciências 

Militares com ênfase na especialização em 

Artilharia Antiaérea. Escola de Artilharia 

de Costa e Antiaérea. 

 

 

 

 

 

Orientador: Cap Art LUIZ CARLOS BATISTA DE ALMEIDA JUNIOR 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2014 

 

 

 

 



 

 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO   BRASILEIRO 

DECEx    -      DETMil 

ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAÉREA 

 

 

 

COMUNICAÇÃO DO RESULTADO FINAL AO POSTULANTE (TCC) 

 

 ACOSTA, Hector Javier (1º Ten Art). Emprego da Artilharia Antiaérea Argentina, na 

Brigada Blindada, nas Operações Ofensivas, no Aproveitamento do Êxito. Trabalho de 

Conclusão de Curso apresentado no programa lato sensu como requisito parcial para obtenção 

do certificado de especialização em Operações Militares. Escola de Artilharia de Costa e 

Antiaérea. 

 

Orientador: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR – Cap Art  

 

Resultado do Exame do Trabalho de Conclusão de Curso: ____________________________ 

 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2014. 

 
 

 
 

_______________________________________________ 

CARLOS ROBERTO PAULONI – Cap Art 

PRESIDENTE 
 

 

_______________________________________________ 

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR – Cap Art  
ORIENTADOR 

 
 

 

 
_______________________________________________ 

LUCIANO ROVANI – Cap Art  
MEMBRO 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos Exércitos Argentino e 

Brasileiro por terem me dado a possibilidade 

de realizar este curso de Artilharia de Costa e 

Antiaérea e particularmente quero dar o 

agradecimento a Deus e a minha família pelo 

apoio nesta apaixonante carreira das armas. 

 



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AAAe Artilharia Antiaérea 

DAAe Defesa Antiaérea 

Bia Bacteria 

GAAAe Grupo de Artilharia Antiaéreo 

ANV Aeronave 

METTT Missão - Enemigo (em Português Inimigo) - Terreno - Tempo – Tropas 

disponíveis 

SADA Sistema de Artilharia de Defesa Aérea 

PC Posto Comando 

PCDA Posto Comando de Defesa Antiaérea 

Cmt Comandante 

P Sem / ZV Ponto Sensível / Zona Vital 

A Sen Área Sensível 

Atq Ataque 

Esc Escalão 

Bda Brigada 

Bld Blindada 

L Eval Linha de Evaluación (em Português Avaliação) 

Cal  Calibre 

Ap F Apoio de Fogo 

Ap Log Apoio Logístico 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - A-4 FIGHTINGHAWK 16 

Figura 2 - FMA IA -58 PUCARA  17 

Figura 3 - IA- 63 PAMPA  17 

Figura 4 - BELL UH-1 H IROQUOIS  18 

Figura 5 - DESSAULT MIRAGE 5P MARA  18 

Figura 6 - AMX A 1  18 

Figura 7 -  SUPER TUCANO A-29  19 

Figura 8 - SIKORSKY SH-3A SEA KING  19 

Figura 9 - FENNER ESQUILO AS 350B e 355    19 

Figura 10 - UH – 60 BLACK HAWC  19 

Figura 11 F -5 M 20 

Figura 12 CESSNA A-37B DRAGONFLY 20 

Figura 13 SUNORTHROP F-5E/F TIGER III 20 

Figura 14 MIRAGE 2000 21 

Figura 15 BELL UH-1H IROQUOS 21 

Figura 16 UH 60 BLACK HAWK 21 

Figura 17 CESSNA A-37B DRAGONFLY 22 

Figura 18  DESSAULT MIRAGE 5 22 

Figura 19 BELL UH-1H HUEY II 22 

Figura 20 SIKORSKY UH-60/L BLACK HAWK 23 

Figura 21 SUKHOI SU 30MK2 FLANKER-G 23 

Figura 22 F-16 A/B Block 23 

Figura 23 HONGDU K-8 24 

Figura 24 MIL MI 35 24 

Figura 25 PICADA (POP UP) 25 

Figura 26 TECNICA DE ATAQUE RASANTE (LAY-DOWN) 25 

Figura 27 LANÇAMENTO LONGE 26 

Figura 28 FODO DIREITO 27 

Figura 29 FOGO INDIREITO 27 

Figura 30 FOGO ESTACIONARIO 28 



 

 

 

Figura 31 CORRIDA DE TIRO 29 

Figura 32 PICADA DE TIRO 29 

Figura 33 PADRÃO TIPO HIPÓDROMO 30 

Figura 34 PADRÃO TIPO L 31 

Figura 35 PADRÃO TIPO FOLHA DE TRÉBOL 31 

Figura 36 SISTEMA DE 35 mm L 90 OERLIKON- CONTRAVES 33 

Figura 37 CANHÃO DE DEFESA ANTIAÉREA CAL 30 mm (HISPANO- 

SUIZA) 

34 

Figura 38 CANHÃO ANTIAÉREO OERLIKON 20 mm L70 35 

Figura 39 SISTEMA DE MISSIL RBS 70 35 

Figura 40 SISTEMA ROLAND I E II 36 

Figura 41 ORGANIZAÇÃO DA Bia AAAe ORGÃNICA DA Bda Bld 39 

Figura 42 DAAe À Bda Bld POR ACOMPANHAMENTO 45 

Figura 43  PROCEDIMENTO DA AAAe  NA DAAe DA Bda Bld POR 

PONTOS CRÍTICOS 

46 

Figura 44 DAAe À Bda Bld EM MOVIMENTO POR PONTOS CRÍTICOS 

SUCESSIVOS E ALTERNADOS 

47 

Figura 45 DAAe POR PONTOS CRÍTICOS SUCESSIVOS E 

ALTERNADOS 

48 

            

            

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

  

Tabela 1 - FAIXAS DE EMPREGO 16 

Tabela 2 - AERONAVES DA REPÚBLICA ARGENTINA 17 

Tabela 3 - AERONAVES DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 19 

Tabela 4 - AERONAVES DA REPÚBLICA DO CHILE 21 

Tabela 5 - AERONAVES DA REPÚBLICA DA COLOMBIA 22 

Tabela 6 - AERONAVES DA REPÚBLICA DA VENEZUELA 24 

Tabela 7 - MEIOS DE AAAe ORGÂNICOS NO EXERCITO ARGENTINO 35 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

ACOSTA, Héctor Javier. Emprego Tático da Artilharia Antiaérea Argentina, da Brigada 

Blindada, na operação ofensiva de aproveitamento do êxito. Rio de Janeiro, 2014. 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as diferentes ameaças aéreas atuais, de 

acordo aos meios orgânicos nas Forças Armadas de países da América Latina, assim como os 

procedimentos de emprego da Artilharia Antiaérea das Brigadas Blindadas, enfatizando o 

emprego tático durante operações ofensivas de aproveitamento do êxito, permitindo tirar 

experiências que permitam fazer uma análise de acordo às necessidades nesse tipo de 

operações e os meios de Artilharia Antiaérea disponíveis no Exercito Argentino. Neste 

sentido, o autor aborda o estudo, analisando as diferentes ameaças aéreas atuais na América 

Latina, a doutrina existente no emprego tático da Artilharia Antiaérea das Brigadas Blindadas 

Argentinas, assim, faz um estudo especial para as necessidades de Artilharia Antiaérea na 

Operação Ofensiva de Aproveitamento do Êxito.  

 

Considera-se que os meios atuais disponíveis pelo inimigo aéreo influem notoriamente 

no emprego tático que devem possuir os elementos de Artilharia Antiaérea. Neste sentido, 

para consolidar os objetivos, o autor baseou-se no estudo dos manuais de doutrina do Exército 

Argentino e artigos sobre o assunto. 

 

 

Palavras-chave: Ameaça aérea; Defesa Antiaérea; Emprego Tático, Operações Ofensivas, 

Aproveitamento do Êxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

ACOSTA, Héctor Javier. Empleo Táctico de la Artillería Antiaérea Argentina, de las 

Brigadas Blindadas, en la operación ofensiva de aprovechamiento del éxito. Rio de Janeiro, 

2014. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar as de diferentes amenazas aéreas 

actuales, de acuerdo a los medios orgánicos en las Fuerzas Armadas de países de  América 

Latina, como así también los procedimientos de empleo de la Artillería Antiaérea de las 

Brigadas Blindadas, enfatizando el empleo táctico durante el desarrollo de las operaciones 

ofensivas de aprovechamiento del éxito, permitiendo sacar experiencias que permitan hacer 

un análisis de acuerdo a las necesidades  en este tipo de operaciones y los medios de Artillería 

Antiaérea disponibles en el Ejército Argentino. En este sentido, el autor aborda el estudio, 

analizando las diferentes amenazas aéreas actuales en América Latina, la doctrina existente en 

el empleo táctico de la Artillería Antiaérea de las Brigadas Blindadas Argentinas, como 

también así,  hace un estudio especial a las necesidades de Artillería Antiaérea en las 

Operaciones Ofensivas de aprovechamiento del éxito. 

  

Se considera que los medios actuales disponibles por el enemigo aéreo influyen 

notoriamente en el empleo táctico que deben poseer los elementos de Artillería Antiaérea. En 

este sentido para consolidar los objetivos, el autor se basa en el estudio de los manuales 

doctrinarios del Ejército Argentino y artículos sobre el asunto. 

 

 

Palavras-chaves: Amenaza aérea; Defensa Antiaérea; Empleo Táctico, Operaciones 

Ofensivas; Aprovechamiento del Éxito. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Num conflito generalizado, as primeiras ações que se desenvolvem são aquelas que visam 

a conquista do espaço aéreo. Os oponentes procuram a surpresa estratégica e o primeiro objetivo 

a conseguir é a obtenção da superioridade aérea, fator que proporciona a liberdade de ação 

necessária para a execução das manobras terrestres. 

O surgimento de viaturas blindadas de combate na Primeira Guerra Mundial (1914 e 

1918) levou aos campos de batalha uma nova concepção de combate terrestre, calcada na 

mobilidade, potência de fogo, ação de choque e proteção blindada. 

No desenvolver das operações ofensivas as brigadas blindadas procuraram pôr seu poder 

de combate nas melhores condições, para obter a decisão e resolver rapidamente a situação 

criada. 

Ainda procuram, conquistar os objetivos  no menor tempo possível através da sua ação de 

choque. Quanto mais veloz e violento seja seu avance, e rápida a conquista de seu objetivo da 

operação, menores serão as perdidas e maiores a magnitude do sucesso. 

Nos campos de combates atuais, influenciados pelas novas tecnologias, o espaço aéreo 

contém inumeráveis meios próprios e do inimigo, requerendo de um emprego da Artilharia 

Antiaérea em constantes inovações tão no sentido técnico, como no sentido táctico.  

De acordo com as características das Brigadas Blindadas, que conta com alta mobilidade e 

grande poder de fogo, estas vem a se constituir no alvo perfeito para o inimigo aéreo e os meios 

de Artilharia Antiaérea a disposição do Comandante, tem que ser empregados de maneira 

eficiente e eficaz.  

Fazendo um estudo detalhado da situação do inimigo aéreo, como também, uma 

organização para o combate dinâmica que permita cumprir com os requerimentos de defesa 

antiaérea. 

O presente estudo pretende analisar os meios que constituem as ameaças aéreas atuais na 

América Latina e integrar com o emprego tático da Artilharia Antiaérea Argentina, no 

desenvolver das operações ofensivas de aproveitamento do êxito, para fornecer conclusões 

relativas as estruturas organizacionais da artilharia antiaérea, nas brigadas blindadas e os meios 

com os quais são mais aptos, de acordo com as características e as necessidades das mesmas. 
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2. AMEAÇA AÉREA 

 

Neste capítulo, serão explicados os conceitos relativos à ameaça aérea, as características 

do combate aéreo, os tipos de ameaças existentes para as brigadas blindadas nos campos de 

batalhas atuais, na América Latina, as tendências e características de emprego. 

 

2.1 DEFINIÇÕES 

 

A superioridade aérea define-se como a situação em um tempo e espaço determinado, 

dentro do qual será factível fazer uso e aproveitar do espaço aéreo a um custo aceitável e, do qual 

sua utilização e/ou interferência às próprias operações conjuntas, por parte do inimigo serão 

pouco significativas e de escassa magnitude. 

 

A ameaça aérea define-se como todo sistema de armas, comando e controle ou apoio 

aeroespacial cuja finalidade é agir sobre objetivos militares do inimigo, sejam eles meios aéreos, 

instalações, tropa no terreno, meios marítimos de superfície ou submarinos.  

 

Os tipos de ameaças aéreas podem ser materializados dividindo-os em cinco grupos: 

 Aeronaves de asa fixa: é todo tipo de avião tripulado. 

 Aeronaves de asa rotativa: é todo tipo de helicóptero. 

 Mísseis de cruzeiro e balístico: engenhos autopropulsados e não tripulados. 

 Satélites artificiais: qualquer corpo feito pelo homem e colocado em órbita ao redor da terra. 

 Aeronaves não tripuladas: não necessitam de pilotos embarcados para serem guiadas. 

 

2.2 FAIXAS DE EMPREGO DA AMEAÇA AÉREA 

 

Dando continuidade, por meio de uma tabela, serão explicadas as faixas de emprego, nas 

quais se classifica cada ameaça aérea, em consideração com as suas capacidades, características e 

missão, de acordo com a doutrina do Exército Argentino. 
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FAIXA ALTITUDE 
CARACTERISTICAS 

DO EMPREGO 
SISTEMAS EMPREGADOS 

ORBITAL 

 

Acima de 

1000 km 

 

Faixa que vai do 

limite da atmosfera 

terrestre para o espaço 

exterior.  

Satélites artificiais. 

-Satélites de comunicações 

-Satélites meteorológicos 

-Satélites de sensoriamento ativo 

e/ou passivo 

-Satélites de navegação 

GRANDE 

ALTURA 

 

De 15000 m 

até 1000 km 

 

Faixa que vai de 

15000 m até os limites 

da atmosfera. 

-Aeronaves tripuladas ou não (Rec 

Estrt) 

-Mísseis balísticos táticos / 

estratégicos (Principal ameaça 

usuária dessa faixa) 

MÉDIA 

ALTURA 

 

De 3000 m 

até 15000 m 

 

A atividade aérea 

nesta faixa é 

constituída de 

aeronaves de asa fixa. 

 

-Aeronaves AWACS/ AEW/ 

alarme terrestre 

-Bombardeiros e aeronaves de 

ataque ao solo 

-Aeronaves de transporte 

BAIXA 

ALTURA 

 

Até 3000 m 

 

É onde se concentram 

o maior número de 

ações desenvolvidas 

pela ameaça aérea, 

acessíveis a qualquer 

Força Armada. 

- Bombardeiros e aeronaves de 

ataque ao solo 

-Helicópteros 

-Aeronaves de transporte 

-Aeronaves de guerra eletrônica 

-Veículos aéreos não tripulados 

MUITO 

BAIXA 

ALTURA 

Até 1500 m A atividade aérea 

nesta faixa é 

constituída por 

aeronaves em apoio ás 

forças terrestres, 

reconhecimentos 

Táticos  e ataques com 

-Helicópteros 

-Mísseis de cruzeiro 

-Veículos aéreos não tripulados 
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mísseis cruzeiros. 

 

2.3 PRINCIPAIS AMEAÇAS AÉREAS PARA AS BRIGADAS BLINDADAS NAS 

OPERAÇÕES OFENSIVAS DE APROVEITAMENTO DO ÊXITO 

 

As ameaças para as brigadas blindadas no desenvolver das operações ofensivas de 

aproveitamento do êxito são, principalmente, os aviões e helicópteros de ataque, que mediante 

suas características, técnicas de ataques e o emprego adequado do seu armamento, podem influir 

nas operações destes elementos. 

 

Por meio de uma tabela, serão apresentadas algumas Aeronaves de ataque de asa fixa e 

rotativa, orgânicas das Forças Armadas de alguns países da América Latina. 

 

2.3.1 REPÚBLICA ARGENTINA 

 

AERONAVE CARACTERÍSTICAS 

GERAIS 

FOTOGRAFÍA 

A-4 

FIGHTINGHAWK 

 Vel Máx: 1080 Km/h (mach 

0,88) 

 Autonomía: 620 Km 

 Emprego: Ataque 

 Armamento: 2 x canhões 20 

mm con 200 disparos cada 

uno, Foguetes guiados de 

70 mm e de 127 mm 

 Teto de emprego: 13000m 

 Fabricação: Estados Unidos 

 

Figura 1: A-4 FIGHTINGHAWK 
Fonte: www.fuerzaaerea.mil.ar/material 
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FMA IA -58 

PUCARA 

 Vel Máx: 500 Km/h  

 Autonomía: 620 Km 

 Emprego: Ataque e apoio 

cercano 

 Armamento: 4 

metralhadoras de 7,62mm, 

2 canhões 20 mm, 3 

fixadores para 1500 Kg de 

armamento 

 Teto de emprego: 13000m 

Fabricação: Argentina 

 

Figura 2: FMA IA -58 PUCARA 

Fonte: www.fuerzaaerea.mil.ar/material 

IA- 63 PAMPA  Vel Máx: 990 Km/h  

 Autonomía: 2700  Km 

 Emprego: Ataque e 

Treinamento. 

 Armamento: 1Canhão Pod 

DEFA-Giat 554 de 30 mm 

com 150 munições,  estojos 

porta foguetes LAU-61/A 

para 19 foguetes FFAR de 

70mm, estojos  porta 

foguetes ARM-65/A 

Mamboretá, cada una com 6 

unidades Aspide de 57mm 

 Teto de emprego: 12900m 

 Fabricação: Argentina 

 

Figura 3: IA- 63 PAMPA 
Fonte: www.fuerzaaerea.mil.ar/material 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/FFAR
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BELL UH-1H 

IROQUOIS 

 Vel Máx: 230 Km/h 

 Emprego: Ataque, Utilitario 

e SAR. 

 Autonomía: 580 km. 

 Armamento: Metralhadoras 

30 e 50. Foguetes 70 mm e 

misseis anticarro. 

 Fabricação: Estados 

Unidos. 

 

Figura 4: BELL UH-1H IROQUOIS 
Fonte: www.fuerzaaerea.mil.ar/material 

DESSAULT 

MIRAGE 5P 

MARA 

 Vel Máx: 2350 Km/h 

 Autonomía: 3300 Km 

 Emprego: Ataque 

 Armamento: 02 Canhões 

552 e 20 mm com 125 

projétis cada um. 

Capacidades para 4000 Kg 

de armamento. 

 Fabricação: França. 

 

Figura 5: DESSAULT MIRAGE 5P MARA 
Fonte: www.fuerzaaerea.mil.ar/material 

 

2.3.2 REPÚBLICA REFERATIVA DO BRASIL 

 

AERONAVE CARACTERÍSTICAS GERAIS FOTOGRAFÍA 

AMX A 1  Vel Máx: 1160 Km/h 

 Autonomía: 1600 Km 

 Emprego: Caça – Bombardeiro 

 Capacidades: Reconhecimento, ataque 

e REVO 

 Armamento: 02 canhões de 30 mm, 

armamento externo em 4 pontos sob 

 

Figura 6: AMX A 1 
Fonte: http://www.fab.mil.br 
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as asas, misseis ar-ar 

 Fabricação: Itália/Brasil 

SUPER 

TUCANO 

A-29 

 Vel Máx: 593 Km/h 

 Autonomía: 1100 Km 

 Emprego: Atque, Reconhecimento e 

Treinamento 

 Armamento: Ametralladora 12,7mm, 

e cinco pontos externos para carregar 

diferentes bombas, misseis  e 

foguetes. 

 Fabricação: Brasil 

 

Figura 7: SUPER TUCANO 

A-29 
Fonte: http://www.fab.mil.br 

SIKORSKY 

SH-3A 

SEA KING 

 Vel Máx: 270 Km/h 

 Emprego: Ataque antisubmarino e 

terrestre. 

 Autonomía: 1000 Km 

 Fabricação: Estados Unidos. 

 

Figura 8: SIKORSKY SH-3A SEA KING 
Fonte: http://www.fab.mil.br 

FENNER 

ESQUILO 

AS 350B e 355 

 Vel Máx: 287 Km/h 

 Emprego: Ataque, Treinamento. 

 Autonomía: 650 km. 

 Fabricação: Brasil. 

 

Figura 9: FENNER ESQUILO AS 350B e 355 

Fonte: http://www.fab.mil.br 

UH – 60 

BLACK 

HAWC 

 Vel Máx: 357 Km/h 

 Emprego: Utilitário - Ataque. 

 Autonomía: 2220 km, com tanques 

suplementarios. 

 Armamento: Metralhadoras de  

Figura 10: UH – 60 BLACK HAWC 
Fonte: http://www.fab.mil.br 
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7,62mm ou canhões de 20 mm o 30 

mm. Foguetes Hydra 70 mm. AGM-

114 Hellfire 

 Fabricação: Estados Unidos. 

  

 
 

F – 5 M  Vel Máx: 1700 Km/h 

 Autonomía: 1740 Km 

 Emprego: Caça 

 Armamento: Canhões, mísseis, 

bombas. 

 Fabricação: Estados Unidos 
 

Figura 11: F – 5 M 

Fonte: http://www.fab.mil.br 

 

2.3.3 REPÚBLICA DE CHILE 

 

AERONAVE CARACTERÍSTICAS GERAIS FOTOGRAFÍA 

CESSNA 

A-37B 

DRAGONFLY 

 Vel Máx: 810 Km/h 

 Autonomía: 740 Km 

 Emprego: Ataque 

 Armamento: 01 Metralhadora 7,62 e 

2250 Kg de armamento em oito 

pontos externos 

 Fabricação: Estados Unidos 

 

Figura 12: CESSNA A-37B DRAGONFLY 

Fonte: www.halcones.cl 

SUNORTHROP 

F-5E/F 

TIGER III 

 Vel Máx: 1800 Km/h 

 Autonomía: 2470 Km 

 Emprego: Caça. Ataque  e 

Treinamento 

 Armamento: 02 canhões M39 20 mm 

e mais de 3200Kg de armamentos. 

 Fabricação: Estados Unidos 

 

Figura 13: SUNORTHROP F-5E/F TIGER III 

Fonte: www.halcones.cl 

http://es.wikipedia.org/wiki/AGM-114_Hellfire
http://es.wikipedia.org/wiki/AGM-114_Hellfire
http://translate.google.com.br/translate?hl=es-419&sl=pt&u=http://www.brasilemdefesa.com/2013/05/uh-60-black-hawk.html&prev=/search%3Fq%3DUH%2B%25E2%2580%2593%2B60%2BBLACK%2BHAWK%2Bbrasil%26biw%3D1366%26bih%3D667
http://translate.google.com.br/translate?hl=es-419&sl=pt&u=http://www.brasilemdefesa.com/2013/05/uh-60-black-hawk.html&prev=/search%3Fq%3DUH%2B%25E2%2580%2593%2B60%2BBLACK%2BHAWK%2Bbrasil%26biw%3D1366%26bih%3D667


21 

 

 

F-16 

FIGHTING 

FALCON 

 Vel Máx: 2414 Km/h 

 Autonomía: 4220 Km con tanque aux 

 Emprego: Caça e Ataque  

 Armamento: Misseis Antitanque 

6XAGM-45 SHRIKE, 4X AGM 88 

HARM, Bombas e Foguetes. 

 Fabricação: França 
 

Figura 14: F-16 FIGHTING FALCON 
Fonte: www.halcones.cl 

BELL UH-1H 

IROQUOIS 

 Vel Máx: 230 Km/h 

 Emprego: Ataque, Utilitario e SAR. 

 Autonomía: 580 km. 

 Armamento: Metralhadoras 30 e 50. 

Foguetes 70 mm e misseis anticarro. 

 Fabricação: Estados Unidos. 
 

Figura 15: BELL UH-1H IROQUOIS 
Fonte: www.halcones.cl 

UH – 60 

BLACK 

HAWC 

 Vel Máx: 357 Km/h 

 Emprego: Utilitário - Ataque. 

 Autonomía: 2220 km, com tanques 

suplementarios. 

 Armamento: Metralhadoras de 

7,62mm ou canhões de 20 mm o 30 

mm. Foguetes Hydra 70 mm. AGM-

114 Hellfire 

 Fabricação: Estados Unidos. 

 

Figura 16: UH – 60 BLACK HAWC 

 Fonte: www.halcones.cl  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/AGM-114_Hellfire
http://es.wikipedia.org/wiki/AGM-114_Hellfire
http://translate.google.com.br/translate?hl=es-419&sl=pt&u=http://www.brasilemdefesa.com/2013/05/uh-60-black-hawk.html&prev=/search%3Fq%3DUH%2B%25E2%2580%2593%2B60%2BBLACK%2BHAWK%2Bbrasil%26biw%3D1366%26bih%3D667
http://translate.google.com.br/translate?hl=es-419&sl=pt&u=http://www.brasilemdefesa.com/2013/05/uh-60-black-hawk.html&prev=/search%3Fq%3DUH%2B%25E2%2580%2593%2B60%2BBLACK%2BHAWK%2Bbrasil%26biw%3D1366%26bih%3D667
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2.3.4 REPÚBLICA DA COLOMBIA 

AERONAVE CARACTERÍSTICAS GERAIS FOTOGRAFÍA 

CESSNA 

A-37B 

DRAGONFLY 

 Vel Máx: 810 Km/h 

 Autonomía: 740 Km 

 Emprego: Ataque 

 Armamento: 01 Metralhadora 7,62 e 

2250 Kg de armamento em oito 

pontos externos 

 Fabricação: Estados Unidos 

 

Figura 17: CESSNA A-37B DRAGONFLY 

Fonte: https://www.fac.mil.co 

DESSAULT 

MIRAGE 5 

 Vel Máx: 2350 Km/h 

 Autonomía: 3300 Km 

 Emprego: Interseção. Ataque, caça  e 

Reconhecimento 

 Armamento: 02 metralhadoras 553 de 

30mm, misseis, bombas e foguetes. 

 Fabricação: França.  

 

Figura 18: DESSAULT MIRAGE 5 
Fonte: https://www.fac.mil.co 

 

 

BELL UH-1H 

HUEY II 

 Vel Máx: 230 Km/h 

 Emprego: Ataque, Utilitario, 

Inteligência eletrônica, Treinamento. 

 Autonomía: 580 km. 

 Armamento: Metralhadoras 30 e 50. 

Foguetes 70 mm e misseis anticarro. 

Fabricação: Estados Unidos. 

 

Figura 19: BELL UH-1H HUEY II  

Fonte: https://www.fac.mil.co/?idcategoria 

 

https://www.fac.mil.co/
https://www.fac.mil.co/
https://www.fac.mil.co/?idcategoria
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SIKORSKY 

UH-60/L 

BLACK 

HAWK 

 Vel Máx: 280 Km/h 

 Emprego: Ataque, Transporte e SAR. 

 Autonomía: 583 km. 

 Armamento: Metralhadoras de 

7,62mm ou canhões de 20 mm o 30 

mm. Foguetes Hydra 70 mm. AGM-

114 Hellfire 

 Fabricação: Estados Unidos. 

 

Figura 20: SIKORSKY UH-60/L BLACK 
HAWK 

Fonte: https://www.fac.mil.co 

 

 

 

2.3.5 REPÚBLICA DA VENEZUELA 

AERONAVE CARACTERÍSTICAS GERAIS FOTOGRAFÍA 

SUKHOI SU 

30MK2 

FLANKER-G 

 Vel Máx: 2600 Km/h 

 Autonomía: 3000 Km 

 Emprego: Ataque, Caça e treinamento 

 Armamento: 01 canhão GSh-30 de 

30mm mais 8200 Kg de armamento 

em quatorze pontos externos. 

 Fabricação: Rússia 

 

Figura 21: SUKHOI SU 30MK2 FLANKER-G 
Fonte: http://www.aviacion.mil.ve/ 

F-16 A/B Block   Vel Máx: 2414 Km/h 

 Autonomía: 1100 Km 

 Emprego: Caça polivalente. 

 Capacidade: REVO 

 Armamento: Bombas, foguetes, 

mísseis. 

 Fabricação: Estados Unidos. 

 

Figura 22: F-16 A/B Block 
Fonte: http://www.aviacion.mil.ve/ 

https://www.fac.mil.co/
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HONGDU K-8   Vel Máx: 800 Km/h 

 Autonomía: 750 Km 

 Emprego: Treinamento e Ataque. 

 Capacidade: Não. 

 Armamento: Bombas, foguetes, 

misseis. 

 Fabricação: China. 

 

Figura 23: HONGDU K-8  
Fonte: http://www.aviacion.mil.ve/ 

MIL MI 35  Vel Máx: 335 Km/h 

 Autonomía: 450 Km 

 Emprego: Ataque e transporte. 

 Armamento: 02 Metralhadoras 

GATTING 12,7mm; Can 30 mm; 

Misseis antitanque 4X9M17 e 9K114 

SHTURM; Foguetes S-5 55 mm. 

 Fabricação: Russia. 

 

Figura 24: MIL MI 35 
Fonte: http://www.aviacion.mil.ve/ 

 

 

2.4 TECNICAS DE ATAQUE DE AERONAVES DE ASA FIXA CONTRA ALVOS 

BLINDADOS 

 

Para atacar um objetivo blindado os aviões utilizaram diferentes técnicas. As mesmas 

estarão condicionadas, pelo tipo e alcance das armas que possua a ANV, assim como pela 

natureza do alvo.  

A seguir serão expostos algumas técnicas de ataques empregadas pelas aeronaves de asas 

fixas e rotativas, contra alvos blindados. 

 

2.4.1 PICADA ("Pop Up")  

 

Após a aproximação  a baixa altura a aeronave executará uma subida e assegurará um 

ângulo de ataque com adequada pendente até o alvo (entre 5 y 45º). Ao realizar a aproximação e 
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evasão a baixa e muito baixa altitude, a ANV diminuirá sua exposição à ação das armas do 

inimigo, protegendo sua própria manobra e obtendo a surpresa procurada.  

Assim mesmo, consumirá maior quantidade de combustível, disponibilizando de um 

menor tempo para adquirir o objetivo e será mais vulnerável ao fogo terrestre. 

 

Figura 25: Picada ("Pop Up") 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 

 

2.4.2 TÉCNICA DE ATAQUE RASANTE (Lay-Down)  

 

A aproximação será a baixa altura. O ataque e evasão se caracterizarão por efetuar-se a 

grande velocidade e muito baixa altitude (100 m) aproximadamente. 

Para desenvolver esta técnica, geralmente se empregarão armas com dispositivos de 

retardo, que diminuirão os riscos de dano para a própria ANV e os ângulos de ataque serão 

menores de 5 graus. 

 

Figura 26: Técnica de Ataque Rasante (Lay-Down) 

Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 
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2.4.3 LANÇAMENTO LONGE ("Stand-Off") 

 

O avião evitará ingressar no dispositivo de defesa, lançando suas armas desde uma 

distância considerável do objetivo. Os mísseis e as bombas inteligentes constituirão o armamento 

mais utilizado nesta técnica, já que, por suas características operativas, assegurarão uma alta 

probabilidade de impacto e destruição do alvo. 

  

 

Figura 27: Lançamento Longe 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 

 

2.5 TIPOS DE FOGOS EFETUADOS PELAS AERONAVES DE ASA ROTATIVA CONTRA 

ALVOS BLINDADOS 

 

Os tipos de fogos que farão os helicópteros de ataque se classificarão de acordo com o 

tipo de pontaria utilizado para sua execução. 

 

2.5.1 FOGO DIREITO 

 

Será empregado contra alvos que foram visíveis pelas ANV. Poderão se utilizar com 

qualquer classe de armamento. Será feito por meio de os tipos de vôo estacionário, corrida de tiro 

e picada.  
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Figura 28: Fogo Direito 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 

 

2.5.2 FOGO INDIREITO 

 

Será empregado contra alvos setoriais às maiores distâncias. A ANV se elevará somente o 

tempo necessário para obter a distância, a direção  e os elementos observáveis de referencia, 

como para adquirir o alvo em modo indireto. Este tipo de fogo poderá ser feito por meios dos 

tipos de vôo, fogo estacionário ou corrida de tiro. Este tipo de fogo, geralmente, será 

acompanhado por algum observador aéreo (helicóptero de observação) ou terrestre. 

 

 

Figura 29: Fogo Indireito 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 
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2.5.3 FOGO ESTACIONÁRIO 

 

Este tipo de execução do fogo implicará que a ANV se encontre em sustentação sobre o 

solo. O helicóptero poderá ficar imóvel ou não, mas sempre colgado e se movendo lentamente.  

Esta forma de disparo imporá ao helicóptero desde posições ocultas e encobertas ("Sneak and 

Peak"), quando deva executa-o ao descoberto, empregará só o tempo necessário para apontar e 

disparar. Normalmente, a ANV se moverá lateralmente entre rajadas e rajadas, para obter a 

surpresa e evitar sair duas vezes da mesma posição. Os mísseis serão os armamentos mais 

adequados neste tipo de execução.  

 

 

Figura 30: Fogo Estacionario 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 

 

2.5.4 CORRIDA DE TIRO 

 

Os helicópteros efetuaram corridas de tiro a distintas altitudes, desde a mínima que 

permitira o terreno, até a máxima que impor a situação. Executará o fogo elevando-se e efetuando 

uma rápida evasão (Pop Up). 

As ANV se deslocaram a velocidades de voo normal, priorizando a estabilidade do 

helicóptero, e consequentemente, a precisão de seu armamento. 
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Figura 31: Corrida de Tiro 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 

 

2.5.5 PICADA DE TIRO 

 

Este tipo de execução de fogo poderá ser empregado em conflitos de baixa intensidade o 

quando a meteorologia, misseis e Anv inimigas não forem consideradas como fator adverso em 

presença.  

 

 

Figura 32: Picada de Tiro 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 
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2.6 TECNICAS DE ATAQUES DOS HELICÓPTEROS 

 

As técnicas de ataque dos helicópteros se executarão através de padrões de ataque e tiro, e 

empregando um perfil determinado, segundo for a configuração da Anv e outros fatores a ter em 

conta. 

Normalmente, não serão planejados de antemão, se não de acordo com os procedimentos 

previamente estabelecidos, aplicáveis a determinadas situações. 

As condições a ter em conta para selecionar algum padrão em especial, estarão 

relacionadas com os fatores METTT (por exemplo, o número de helicópteros disponíveis, 

caraterísticas do alvo, capacidade do armamento aéreo; inimigo, caraterísticas defensivas  e 

mobilidade do inimigo). 

A seguir serão detalhados os tipos de padrões de ataque e tiro y suas combinações serão: 

 

2.6.1 PADRÃO TIPO HIPÓDROMO 

 

Será o circuito básico do qual se dependerão outros padrões. Poderá ser utilizado em 

qualquer ação. Neste padrão, as Anv farão proteção mutua (fogo e observação) mantendo o alvo 

aferrado e baixo fogo constante. 

 

Figura 33: Padrão Tipo Hipódromo 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 
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2.6.2 PADRÃO TIPO "L" 

 

Utilizam, normalmente, contra alvos que demandem grande volume de fogo em curtos 

períodos de tempo, alvos pontuais e, especialmente, contra aqueles dispostos frontalmente. 

Caracterizam-se por efetuar fogo e o escape à máxima distância possível, obrigando ao inimigo 

se defender em duas direções simultaneamente. 

 

 

Figura 34: Padrão Tipo L 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 

 

2.7.3 PADRÃO TIPO FOLHA DE TRÉBOL 

Utiliza-se para a destruição de alvos de reduzidas dimensões. Neste padrão, o fogo 

inimigo não poderá ser concentrado em uma direção determinada, pois em cada ataque, a posição 

será distinta. Por isso, considera-se como um procedimento muito flexível.  

 

 

Figura 35: Padrão Tipo Folha de Trébol 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 
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3. DEFESA ANTIAÉREA 

 

Neste capítulo, será passado os meios que integram o sistema de artilharia antiaérea 

argentina, as missões táticas atribuídas aos elementos de AAAe e a organização da Bia AAAe 

orgânica da brigada blindada, com suas possibilidades e limitações. 

 

3.1 SISTEMAS DE ARTILHARÍA ANTIAÉREA ORGÂNICA DA  BRIGADA BLINDADA  

 

O Sistema de artilharia antiaérea apoia à Brigada Blindada por intermédio de uma Bia 

AAAe orgânica desta Grande Unidade. Esta Bia AAAe, para cumprir com suas missões impostas 

possuem diferentes subsistemas, os quais são os seguintes: 

 

3.1.1 SUBSISTEMA DE INTELIGENCIA DE  DAAAe 

 

Composto por um conjunto de meios de reunião de informação, as quais uma vez obtida 

são transmitidas através do Subsistema de Comunicações ao Órgão de direção, comando e 

controle da AAAe, constituído pelo PCDA, o qual centralizará e utilizará ditas informações. 

 

3.1.2 SUBSISTEMA DE ARMAS DE DAAe (SADA) 

 

É aquele que cumprirá a missão primaria de destruir ou neutralizar a ameaça aérea 

inimiga para anular ou reduzir os efeitos de seu ataque. Para isso, engajará os alvos aéreos 

inimigos desde as maiores distâncias possíveis, utilizando míssil superfície – ar e/ou artilharia de 

tubo (canhões). 

O subsistema se encontra constituído por o armamento (canhões ou misseis) e por 

elementos específicos necessários para detectar o objetivo, lançar e conduzir o armamento, assim 

ainda com os meios de apoio necessários para manter a capacidade operativa do sistema. 

Mediante uma tabela serão  expostos os meios de DAAe que possuem as Forças Armadas 

Argentinas, na atualidade. 
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MATERIAL CARACTERÍTICAS GERAIS DADOS TÉCNICOS 

Sistema de 

35 mm L 90 

Oerlikon-Contraves 

 

É um sistema de armas qualquer tempo 

constituído por duas peças de defesa 

antiaérea com seus respectivos 

geradores de energia e o diretor de tiro 

SKYGUARD. 

Cada peça está composta por dois 

canhões geminados OERLIKON 

automáticos montados sobre um reparo 

giratório e podem ser disparados de 

forma elétrica ou automática.  

A peça pode atuar insolada (MODO 

LOCAL) ou ligada ao diretor de tiro 

(AUTOMÁTICO). 

 

 Alcance Máximo horizontal: 

11200 m. 

 Alcance Máximo eficaz: 4000 

m CDT e 3000 com viso 

XABA. 

 Peço da peça: 6330 Kg sem 

munição, 6550 Hg com 

munição. 

 Cadencia de disparos: 550 

cada canhão 

 

 

   
Figura 36: Sistema de 35 mm L 90 Oerlikon-Contraves 

Fonte: www.ejercito.mil.ar 

 

MATERIAL CARACTERÍTICAS GERAIS DADOS TÉCNICOS 

Canhão de 

Artilharia de 

Defensa Antiaérea 

Cal 30 mm  

(Hispano-Suiza) 

O canhão de artilharia de defesa 

antiaérea Cal 30 mm é um armamento 

equipado com um servo-motor 

hidráulico e um calculador mecânico 

incorporado ao visor. 

Em posição de tiro, a peça é operada 

por um só militar e os movimentos de 

pontaria em direção e elevação são 

feitos por um comando elétrico ou 

manualmente através de volantes em 

direção e altura, operados por o 

apontador. 

As possibilidades de tiros são três, 

 Alcance Máximo horizontal: 

10200 m. 

 Alcance Máximo eficaz: 

4000 m. 

 Peço da peça: 1140 Kg com 

munição completa. 

 Cadencia de disparo:  720 

disparos por minuto. 
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automático, automático e limitado e 

manual, sendo este ultimo a situação 

menos desejada, devido à perda de 

precisão e ao menor tempo de reação. 

A peça é rebocada por uma viatura de 

2,5 toneladas e para a colocação em 

pronta para o tiro são necessários cinco 

militares. 

 

 
Figura 37: Canhão de Artilharia de Defensa Antiaérea Cal 30 mm (Hispano-Suiza) 

Fonte: www.ejercito.mil.ar 

 

MATERIAL CARACTERÍSTICAS GERAIS DADOS TÈCNICOS 

Canhão Antiaéreo 

OERLIKON 20 

mm L70. 

 

O Canhão 20 mm OERLIKON 20 foi 

desenhado para a defesa contra 

aeronaves e eventualmente para alvos 

terrestres  ou viaturas levemente 

blindadas.  

O funcionamento é completamente 

automático e a possibilidade de 

disparo em direção é sem limitações 

aos 360 graus. 

 

 Alcance Máximo horizontal: 

2000 m. 

 Alcance Máximo eficaz: 

1500 m contra alvos velozes, 

2000 m contra helicópteros. 

 Peço da peça: 395  Kg pronta 

para o tiro. 

 Cadencia de disparo:  100 

disparos por minuto. 

 

 

 



35 

 

 

 
Figura 38: Canhão Antiaéreo OERLIKON 20 mm L70. 

Fonte: www.ejercito.mil.ar 

 

MATERIAL CARACTERISTICAS GERAIS DADOS TECNICOS 

Sistema de Missíl 

RBS -70 

 

O sistema RBS 70 é um míssil 

desenvolvido pela Suécia para o 

emprego de baixa altura, Sua grande 

eficiência operacional permite o 

disparo do míssil antes que a aeronave 

possa alcançar o ponto de lançamento 

ou disparo de suas armas. 

Na atualidade este sistema possui só a 

Armada Argentina, mas o Exército 

Argentino dentro de um projeto de 

atualização de seus materiais, possui a 

intenção de adquirir nos próximos 

anos.   

 Velocidade: Mach 1,2. 

 Alcance: 7000 m. 

 Altitude: 4000 m. 

 Sistema de Direção: 

Seguidor de facho laser. 

 Peso: 84 Kg. 

 

 
Figura 39: Sistema de Missíl RBS -70 

Fonte: www.ejercito.mil.ar 

MATERIAL CARACTERISTICAS GERAIS DADOS TECNICOS 

Sistema ROLAND I 

e II 

O sistema de míssil ROLAND é um 

sistema de armas Solo- Ar para a defesa 

de ameaças aéreas que voam a baixa 

altura. 

Possui todos os equipamentos para a 

 Peso de míssil: 65 Kg. 

 Peso da carga militar: 6,5 

Kg. 

 Velocidade: 500 metros 

sobre segundos. 
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neutralização do vetor aéreo inimigo, 

como identificador amigo-inimigo, 

radar de vigilância, radar de tiro e 

guiamento do míssil. 

 Tempo de Vôo: 13 segundos. 

 Alcance do radar de 

Vigilância: 16 Km. 

 

 
Figura 40: Sistema ROLAND I e II 

Fonte: www.ejercito.mil.ar 

 

 

 

3.1.3 SUBSISTEMA COMANDO E CONTROLE 

 

O elemento que possibilitará as ações de Comando e Controle no GAAAe ou na Bia 

AAAe será o Posto Comando de Defensa Antiaérea  (PCDA). 

O PCDA será aquela instalação que, formando parte do PC do GAAAe ou Bia AAAe, 

proporcionará pessoal, materiais e equipamentos que possibilitarão  a condução através da 

coordenação e o controle da operação de defesa antiaérea (DAAe). 

 

3.1.4 SUBSISTEMA DE COMUNICAÇÕES 

 

Para uma eficiente e oportuna execução das ações de DAAe por parte do GAAAe ou Bia 

AAAe, será necessário contar com um subsistema de comunicações rápido, confiável e seguro.  

 

3.1.5 SUBSISTEMA DE GUERRA ELETRÔNICA 

 

Compreende o pessoal e meios, próprios do GAAAe ou Bia AAAe, e aqueles que, 

eventualmente foram postos à disposição em apoio, para a execução das atividades de guerra 

eletrônica. 
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3.1.6 SUBSISTEMA LOGÍSTICO 

 

Composto pelo pessoal, materiais e meios que realizam o abastecimento, a manutenção e 

a provisão de efeitos, para permitirem a continuidade operativa dos elementos componentes do 

sistema. 

 

3.2 MISSÕES TÁTICAS, RELAÇÕES DE COMANDO E FUNCIONAIS 

 

A AAAe será organizada para o combate mediante o estabelecimento de missões táticas, 

de relações de comando e ou funcionais por parte do Comandante, onde  se determinará a 

responsabilidade de apoio de fogo de AAAe e as relações de Comando das mesmas. Sendo as 

seguintes: 

 

3.2.1 APOIO GERAL 

 

Proporcionará apoio de fogo à força como um todo. As responsabilidades inerentes serão: 

 Satisfazer os requisitos de AAAe que imponha o Cmt da Força Apoiada. 

 Estabelecer enlace e comunicações, com o elemento apoiado. 

 Ocupar posições, de acordo seja ordenado pelo elemento apoiado. 

 Planejar e operar, de acordo com a prioridades de AAAe que haja estabelecido o Cmt da força 

apoiada. 

 

3.2.2 APOIO DIRETO  

 

Um elemento de AAAe com missão tática de apoio direito, proporcionará apoio de fogo de 

DAAe em forma contínua, a um elemento da força. 

As responsabilidades inerentes a esta missão serão: 

 Satisfazer os requerimentos de DAAe, provenientes do Comandante  da força apoiada. 

 Estabelecer enlace e comunicações, com a força apoiada. 

 Ocupar posições, segundo ordene o Comandante da força apoiada. 

 Planejar e operar de acordo com a prioridades de DAAe estabelecida pelo Comandante da 

força apoiada. 
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3.2.3 MISSÃO TÁTICA MODIFICADA 

 

Recebe essa denominação aquela missão tática na qual se há variado alguma das 

responsabilidades inerentes à mesma.  

3.2.4 MISSÃO TÁTICA COM ORDEM PREPARATÓRIA 

 

Será a qual se imponha com a finalidade de alertar a elementos de AAAe, sobre trocas 

previsíveis nas missões táticas a cumprir durante o desenvolver das operações. 

 

3.3 EMPREGOS DA ARTILHARIA ANTIAÉREA NAS BRIGADAS BLINDADAS 

 

O elemento orgânico para a DAAA estabelecido doutrinariamente nas brigadas blindadas 

Argentina é a Bia AAAe, constituindo  o meio de apoio de Artilharia Antiaérea e devendo estar 

em condições de proporcioná-lo em todas as condições e situações do combate. 

 

Suas principais funções são: 

 

 Detecção de alvos. 

 Identificação. 

 Aquisição de alvos. 

 Seleção da arma. 

 Lançamento da arma. 

 Guiado da arma. 

 

3.3.1 ORGANIZAÇÃO DA Bia AAAe. 

 

A Bia AAAe executará os fogos de defesa antiaérea da brigada blindada, na muito baixa e 

baixa altura, em todo tempo (de acordo ao material disponível), podendo participar de uma defesa 

antiaérea simples ou composta. 

 Defesa Antiaérea Simples: é uma defesa de um P Sen, A Sen ou zona de responsabilidades 

com um só tipo de sistema de armas. È a situação menos provável para operações de 

aproveitamento do êxito, já que estas são caracterizadas pela alta mobilidade. Sendo 
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defendidos esses P Sen, A Sen ou zonas de responsabilidades, por elementos do Escalão 

Superior. 

 Defesa Antiaérea Composta: é uma defesa de um P Sen, A Sen ou zona de responsabilidades 

executada com dois ou mais tipos de sistemas de armas de defesa antiaérea. De acordo com as 

disponibilidades de meios de AAAe do Exercito Argentino, as DAAe composta serão o tipo 

mais comum. 

Cada Bia AAe poderá estar constituída com os seguintes elementos, de acordo à 

necessidade da força apoiada: 

 Seção Comando  

 Seção Serviços. 

 Seção Peças. 

 

Figura 41: Organização da Bia AAAe 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 

 

 É preciso salientar que, de acordo com os meios disponíveis, a AAAe do Exército 

Argentino não possui misseis portáteis, nem canhões autopropulsados, sendo estes os meios mas 

eficientes para o apoio das Bia AAAe às Brigadas Blindadas, precisamente durante o desenrolar 

das operações ofensivas de aproveitamento do êxito. 

 

3.3.2 POSSIBILIDADES DA Bia AAAe. 

 

 Facilitar o desenrolar das operações e demais atividades militares e civis. 

 Proporcionar alarmes oportunos sobre presença, na sua zona de responsabilidade, de alvos 

aéreos inimigos. 
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 Constituir o principal meio a disposição do Comandante da brigada blindada, para o comando, 

controle e coordenação da defesa antiaérea. 

 Proporcionar, eventualmente, apoio de fogo de superfície aos elementos de manobra, 

empregando pontaria direta. 

 Desenvolver, com meios específicos próprios, ações de guerra eletrônica. 

 

3.3.3 LIMITAÇÕES DA Bia AAAe. 

 

 Sua eficácia no cumprimento da missão será reduzida quando deva se empregar no combate 

próximo. 

   Necessitará de um efetivo contínuo e custoso apoio de materiais. 

   Será particularmente vulnerável às incursões terrestres e ataque aéreo inimigo, durante os 

deslocamentos. 

 Requererá pessoal altamente especializado. 

  Seus sistemas poderão ser afetados por meios de guerra eletrônicos. 

 Para fazer frente a sua missão com êxito, terá que possuir materiais com tecnologia igual ou 

superior ao da ameaça aérea.    
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4. DEFESA ANTIAÉREA DAS BRIGADAS BLINDADAS, NAS OPERAÇÕES 

OFENSIVAS DE APROVEITAMENTO DO ÊXITO. 

 

Neste capítulo, serão explicadas as definições das operações ofensivas, de aproveitamento 

do êxito e o apoio da Bia AAAe orgânica da Brigada Blindada Argentina. 

 

4.1 DEFINIÇÕES DAS OPERAÇÕES OFENSIVAS NAS BRIGADAS BLINDADAS. 

 

A finalidade da Brigada Blindada é de executar e participar nas operações ofensivas, 

aproveitando suas caraterísticas distintas, para cumprir com um ou mais dos seguintes propósitos: 

 Aniquilar forças inimigas. 

 Privar ao inimigo de seus meios necessários. 

 Conquistar objetivos decisivos e manté-lo por tempos reduzidos. 

As Brigadas Blindadas nas operações ofensivas  procurarão pôr seu poder de combate nas 

melhores condições, para obter a decisão e resolver rapidamente a situação criada. Ainda 

procurar conquistar o objetivo no menor tempo possível através da sua ação de choque. Quanto 

mais veloz e violento seja seu avance, e rápida a conquista de seu objetivo da operação, menores 

serão as perdidas e maiores a magnitude do sucesso. 

As Brigadas Blindadas lograrão seu maior rendimento quando seus elementos de tanques 

operem reunidos, servindo fundamentalmente à condução da mesma. Uma das suas caraterísticas 

mais importantes é seu grande poder de combate com o qual poderá desequilibrar as diferentes 

situações no campo de combate através de seu oportuno emprego. 

O Comandante da Brigada deverá procurar a obtenção da surpresa, operando em massa, 

em oportunidade e desde direções inesperadas, através de rápidas manobras prévias. O 

aproveitamento do êxito poderá ser executado pela Brigada Blindada como continuação de um 

combate com sucesso, realizado pela mesma ou aproveitar um êxito obtido por outra força. No 

primeiro caso, poderá começá-la pela própria iniciativa, enquanto, na segunda receberá a ordem 

de executá-la. 

Os elementos da AAAe serão empregados, normalmente, a partir do inicio das operações, 

em apoio às atividades e nos deslocamentos das forças desde o momento do aprestamento, 

durante a fase de concentração, e continuará alocado, durante todo o desenrolar da operação. 
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As caraterísticas do inimigo aéreo farão que a AAAe  possa atacar as forças terrestres, 

praticamente em quaisquer lugares, em toda oportunidade e seja qual fosse a situação em que se 

encontre a força (efetuando um deslocamento, no descanso, ou no combate). 

As operações ofensivas serão aquelas empreendidas para atacar ao inimigo. Seu 

desenvolver leva implícito o exercício da iniciativa, pelo qual, normalmente, na sua execução se 

despondera da superioridade aérea. Não obstante, não deverá descartar-se a possibilidade de 

ações aéreas inimigas capazes de causar danos importantes nas operações das Brigadas 

Blindadas.  

O apoio da AAAe deverá ter muita atenção à possibilidade de ataques levados a cabo por 

helicópteros de ataques capazes de se aproximar sem ser detectados e lançar suas armas sob as 

tropas. Os meios da AAAe deverão ser empregados, prioritariamente, para proteger as forças que 

executem as ações ofensivas, em particular aquelas do primeiro escalão. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DA AAAe DA BRIGADA BLINDADA, NO APROVEITAMENTO 

DO ÊXITO. 

 

O Comandante da Brigada Blindada necessitará dispor de sistemas de armas superfície- ar 

para baixa e muito baixa cobertura. 

A coordenação e integração dos meios de AAAe exigirão um planejamento centralizado. 

A necessidade de contar com um sistema que proporcione um tempo de reação mínimo, com 

meios desdobrados em amplos espaços e autossuficientes, obriga que a execução seja 

descentralizada. 

O emprego da AAAe na baixa e muito baixa cobertura, de acordo aos meios disponíveis 

(canhões e misseis), proporcionará a defesa antiaérea aos elementos de combate, mais adiantados,    

como constituir a ultima barreira contra o inimigo aéreo, desdobrando-a próximas às zonas de 

responsabilidades da defesa. 

Nas operações ofensivas, de aproveitamento do êxito, o apoio da AAAe  terá similares 

características ao apoio da defesa antiaérea por acompanhamento. A descentralização será 

máxima. 
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As forças que executem o aproveitamento do êxito serão, normalmente, apoiadas 

mediante o procedimento de defesa antiaérea por acompanhamento e executada por AAAe que 

disponha a Brigada Blindada, ou aquela que seja agregada para o desenvolver da operação. 

Os sistemas de armas autopropulsados (canhões e mísseis) serão os meios mais aptos para 

proporcionar apoio nesta operação. 

Os canhões leves ou mísseis portáteis poderão ser mobilizados por helicópteros para 

facilitar a mobilidade do apoio de defesa antiaérea, sobre o eixo de avance. 

Normalmente, os canhões rebocados se deslocarão com os escalões posteriores para 

apoiar a consolidação do objetivo fixado ao aproveitamento do êxito. 

Os meios Ae Inimigos, normalmente, terão maior dificuldade de atuar contra os elementos 

de 1° Esc da força, devido à fluidez, à velocidade e à dispersão da tropa atacante. Especialmente 

os helicópteros, poderá se concentrar no Atq aos Elm avançados da força e na neutralização e 

destruição de P Sen, de forma a dificultar ou retardar o movimento. 

 

4.3 TIPOS DE APOIOS DE AAAe  

 

Existem dois tipos de apoios de Artilharia Antiaérea nas operações de aproveitamento do êxito, 

segundo a doutrina Argentina: 

 Apoio de AAAe a instalações fixas: serão o menos consideráveis nas Brigadas Blindadas,  na 

operação ofensiva de Aproveitamento do Êxito, pela sua natureza estáticas (pontes, estradas, 

portos, depósitos logísticos, PC, etc). Mas, pode acontecer que pela sua importância para o 

desenvolver das operações militares, sejam necessário proteger dos efeitos de ataques aéreos 

inimigos e realizar uma defesa antiaérea. 

 Apoio de AAAe a uma força em movimento: será o apoio mais considerável neste tipo de 

operações, por isso cabe conhecer suas características importantes. As tropas blindadas 

executaram, normalmente, importantes movimentos durante o desenvolver das operações, 

devendo percorrer longas distâncias para fazer a manobra prevista. 

Os desdobramentos presentam uma grande vulnerabilidades aos ataques aéreos, que serão 

maior ou menor segundo seja a magnitude da força que se desdobre, os meios de AAAe e a 

situação aérea atual. 
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As medidas de defesa antiaérea passivas serão de particular importância durante os 

desdobramentos noturnos, contribuíram a diminuir os efeitos dos ataques aéreos inimigos. A 

defesa antiaérea ativa baseasse no curto tempo de reação e na precisão de seus fogos.  

A ação do inimigo aéreo durante os desdobramentos, normalmente se desenvolverá: 

 Atacando colunas se desdobrando para produzir danos aos materiais. Esses ataques, serão mais 

prováveis nos setores retos do caminho e, geralmente, levarão uma direção longitudinal à 

coluna. 

 Atacando pontos críticos dos caminhos de marcha, como pontes e cruzamentos de caminhos 

importantes, antes e durante o passo das forças. 

Nos dois casos o inimigo tentará causar danos e demora nos movimentos e obter efeito de 

interdição. 

Os procedimentos para apoiar as forças em movimentos serão as seguintes: 

 

4.3.1 DAAe à Bda Bld POR ACOMPANHAMENTO. 

 

 Serão executadas empregando subunidades dotadas de sistemas de armas de tubo e misseis 

autopropulsados para baixa altura, as quais se desdobrarão à mesma velocidade dos elementos 

das forças em movimento, e se o material permitisse, com seus radares de busca em 

funcionamento. 

 Se mantendo uma distância de apoio mutuo e com um desenho particular, integrando o 

dispositivo da força apoiada. 

 A distribuição das armas será equilibrada ao longo da coluna, devendo preservar uma maior 

concentração na cabeça e na cauda da coluna. 

 Os postos de observação e os radares se moverão por saltos a vanguarda e retaguarda das 

colunas, ocupando posições sobre avenidas de aproximação mais prováveis e aptas para ações 

inimigas a baixa altura. 

 O PCDA móvel controlará e coordenará os movimentos dos meios de AAAe. 

 Os materiais de AAAe autopropulsados, com proteção blindadas e com possibilidade de fazer 

fogo desde o movimento, executarão o apoio de defesa antiaérea mais apto para as forças 

apoiadas blindadas, sim deter-se. 
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 Quando a situação exija se poderá fazer apoio de superfície em apoio à força em contato com 

o inimigo. 

 

Figura 42: DAAe à Bda Bld por Acompanhamento. 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 

 

4.3.2 PROCEDIMENTOS DA AAAe NA DAAe  da  Bda Bld EM MOVIMENTO, POR 

PONTOS CRÍTICOS. 

 

 Se executar quando se dispunha de meios que não possam acompanhar às forças. Deverão 

ocupar as posições previstas no planejamento do Comandante. 

 Poderão existir pontos críticos, que por sua importância para o movimento, exigirão uma 

defesa estática permanentemente. 

 Uma vez que a foça blindada tenha passado o ponto crítico, os elementos de AAAe estarão 

disponíveis para ocupar uma nova posição. Isto exigirá coordenação com os demais 

elementos. Os canhões leves e mísseis poderão ser transportados por helicópteros até o 

próximo ponto crítico. 

 Os apoios serão executados ocupando posições em locais do caminho da marcha, eixo de 

avanço ou zonas de responsabilidades que, por suas características obriguem a diminuir o 
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ritmo de marcha, provoquem acoitamentos de distâncias ou sejam prováveis motivos de 

detenção do deslocamento que possam ser utilizados pelo inimigo aéreo em vôo. 

 

 Os materiais de AAAe que não possam acompanhar o movimento da força apoiada, mas sejam 

facilmente empregados na defesa antiaérea de aqueles lugares que sejam considerados críticos, 

para o desdobramento da força apoiada ou cuja proteção seja importante para o 

desenvolvimento das operações de combate. 

 

 

Figura 43: Procedimentos da AAAe na DAAe  da Bda Bld em Movimento, por pontos críticos 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 

 

 De acordo com a sequência da ocupação da posição dos pontos críticos, poderão ser de forma 

sucessiva ou alternada: 
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Figura 44: DAAe  da Bda Bld em Movimento, por pontos críticos sucessiva e alternada 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 

 

 

4.3.3 DAAe À Bda Bld EM MOVIMENTO, POR PONTOS CRÍTICOS. 

 

Executado com aqueles materiais de AAAe com capacidades de acompanhar às colunas 

de marchas, mas que tenham que deter-se para a execução do seus fogos. Integrados à força 

apoiada, ocupando posições de fogo, a cavaleiro do caminho de marcha ou eixo de progressão, 

ante a iminência do ataque aéreo inimigo. 

Poderá se empregar materiais que não possuam capacidade de acompanhamento às forças, 

mas rápidos para se movimentar, em particular se eles são transportados por helicópteros. 

Quando a situação aérea for favorável e existir uma alta probabilidade de ataque por parte 

do inimigo aéreo em vôo, estes materiais também ocuparam posições de fogo ao longo dos 

desdobramentos da força apoiada. Contudo, deverão existir adequadas previsões para seu rápido 

desdobramento, a fim de estar em capacidade de cumprir com sua missão. 

Este procedimento é o menos considerável para o apoio da brigada blindada, pois  

necessita de um número maior de unidades de empregos, considerando que a brigada só conta 

com uma Bia AAAe. De acordo com sua forma de execução, os procedimentos poderão ser: 
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a. POR SALTOS SUCESSIVOS 

Aquelas em que os elementos de fogo de AAAe ocupem todas as posições ao longo do 

desdobramento da força em movimento. Abandonado, uma vez que haja passado a totalidade da 

força apoiada e se avançará a maior velocidade que elas para ocupar a seguinte posição, antes que 

a vanguarda alcance a mesma.  

 

b. POR SALTOS ALTERNADOS 

Aquelas em vários elementos de AAAe se substituam entre si, para ocupar todas as 

posições de fogos ao longo do caminho de marcha da força apoiada.  

 

 

Figura 45: Defesa Antiaérea por pontos críticos sucessivas e alternadas 
Fonte: ROD 03 – 61: Conducción de la Artillería Antiaérea. Departamento Doctrina, Buenos Aires, 2001. 

 

4.3.4 NECESSIDADES DE  DAAe DOS ELEMENTOS DA Bda Bld NO 

APROVEITAMENTO DO ÊXITO 

A Bda Bld no desenvolver das operações de aproveitamento do êxito, terão necessidades 

de acordo às seguintes prioridades de DAAe: 
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 Os Elm de 1° Esc, em especial os Bld, 

 Os P Sen ao longo dos E Prog, 

 As Reservas, os meios de Ap F e de Ap Log, e  

 As Bases de Operações da aviação de Exército. 

Sendo essas as necessidades de DAAe e os meios escassos para o cumprimento da 

missão, é conveniente que a Bia AAAe receba unidades de fogos em reforço, para poder suprir  

as necessidades e prioridades da brigada. O aproveitamento do êxito é a oportunidades na qual o 

Cmt decide aproveitar uma situação favorável, enquanto o mais provável é que se encontre com a 

superioridade aérea, mas o inimigo necessitará mudar essa situação desfavorável, então os 

ataques aéreos se tornam mais factíveis, neste tipo de operação. Portanto, a DAAe atendendo às 

prioridades estabelecidas pelo Cmt serão de muita importância para o desenvolver do 

aproveitamento do êxito. 
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5. CONCLUSÃO. 

 

Nos últimos anos os países de América Latina incluíram dentro de suas Forças Armadas 

meios aéreos com diferentes capacidades para atacar alvos blindados, os quais atualizam e 

introduzem novas tecnologias dificultando a detecção e engajamento por parte dos meios de 

AAAe Dentro destas inovações feitas e novas aquisições de vetores aéreos, ainda a AAAe tende a 

evoluir rapidamente de acordo com as novas necessidades que aparecem no Combate 

Aeroespacial. 

O presente estudo teve por objetivo principal fazer uma análise do emprego da artilharia 

antiaérea Argentina, nas operações ofensivas de Aproveitamento do Êxito.  

No primeiro capítulo do trabalho foram expostas as principais ameaças aéreas, numerando 

os meios aéreos de alguns países de América Latina, as técnicas e procedimentos de ataques dos 

vetores aéreos de asa fixa e rotativas, contra alvos blindados, em movimentos ou estáticos, como 

assim, as definições necessárias para compreender porque os meios aéreos podem constituir- se 

como ameaças para as operações das Brigadas Blindadas. 

No segundo capítulo foram descritas a composição do sistema de AAAe, as missões 

táticas atribuídas à AAAe, as relações de comando e funcionais. Além disso, o objetivo foi 

explicar a organização, as possibilidades e limitações da Bia AAAe orgânica da Bda Bld, 

segundo a doutrina militar Argentina.  

No terceiro capítulo foram expostos os tipos de DAAe realizada pela Bia AAAe às 

Brigadas Blindadas, nas operações ofensivas de aproveitamento do êxito e as necessidades que 

possuem estes elementos de acordo as suas características e às da Operação. 

A Bia AAAe orgânica da Bda Bld nas operações ofensivas de aproveitamento do êxito, 

tem a necessidade de possuir meios com mobilidade igual ou ainda maior aos elementos de 

manobra, para engajar aeronaves inimigas durante o desenvolver das operações. 

O Exército Argentino atualmente possuí sistemas de DAAe de canhões auto rebocados, 

dificultando a mobilidade neste tipo de operações, embora tenha dentro de seu plano de 

modernização a compra de misseis portáteis, os quais poderão brindar à Brigada Blindada uma 

Bia AAAe com mais capacidades de DAAe. 

As operações de Aproveitamento do êxito caracterizam-se por serem desenvolvidas após 

o sucesso de outras operações táticas, por os quais os princípios surpresa, mobilidade e potencia 

de fogo constituem-se em fundamentais. Pelo qual a Bia AAAe orgânica da Bld Bda, necessitará 
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de meios aptos para o desenvolver da DAAe desses elementos. Sendo aqueles meios, os mísseis 

portáteis ou as viaturas blindadas de canhões e mísseis autopropulsadas. Os quais possuam uma 

mobilidade igual ou superior aos elementos em apoio de DAAe. 

Assim, chega-se à conclusão de que a evolução dos meios de DAAe justaposta da 

evolução dos vetores aéreos é muito importante, ainda da aquisição de sistemas de AAAe com 

mais tecnologia, versatilidade, eficácia e mobilidade, para fornecer uma adequada DAAe às 

Brigadas Blindadas no desenvolver da suas operações, permitindo ao Comandante da mesma a 

liberdade de ação necessária de acordo com as caraterísticas das operações a realizar.  
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