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RESUMO

Santos, Alexsandro Dias. A evolução da artilharia antiaérea brasileira até os dias de hoje e sua
atual situação em relação aos demais países da América do Sul. Rio de Janeiro, 2013.

Este trabalho tem por finalidade mostrar a evolução da artilharia antiaérea, dando ênfase ao
surgimento da artilharia antiaérea no Brasil até os dias de hoje. Outra finalidade do referido
trabalho é mostrar como está a atual situação da artilharia antiaérea do nosso país em relação
aos demais países da América do Sul. Esta pesquisa irá discorrer sobre a evolução da
artilharia antiaérea desde os primórdios, em meados do século XIX, passando pela Primeira
Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, década de 1950 até os dias de hoje. Após isso será
retratado o surgimento da defesa antiaérea no Brasil, citando os seus primeiros armamentos e
os materiais antiaéreos que atualmente o nosso país possui, juntamente com as suas
possibilidades, limitações e suas características. Outro ponto levantado neste trabalho será em
relação aos principais armamentos antiaéreos que os países do continente sul-americano
possuem, juntamente com as suas possibilidades, limitações e características. Por fim será
realizado uma comparação entre os materiais de DAAe brasileiros e dos demais países do
continente sul-americano, concluindo assim sobre a atual situação da AAAe do Brasil e
citando se o nossa nação está em condições favoráveis, desfavoráveis ou em condições de
igualdade com os referidos países.

Palavras-chave: Evolução da artilharia antiaérea; defesa antiaérea; América do Sul.
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RESUMEN

Santos, Alexsandro Días. La evolución de la artillería antiaérea brasilera hasta nuestros días
y su situación actual en relación con otros países de América del Sur. Rio de Janeiro, 2013.

Este estudio tiene como objetivo mostrar la evolución de la artillería antiaérea, destacando la
aparición de críticas en Brasil hasta la actualidad. Otro propósito de nuestro trabajo es
mostrar como está la situación actual de la artillería antiaérea de nuestro país en comparación
con otros países de América del Sur. Nuestra investigación discutirá la evolución de críticas
desde los inicios a mediados del siglo XIX, pasando por la Primera Guerra Mundial, la
Segunda Guerra Mundial, la década de 1950 hasta la actualidad. Después de eso vamos a
hablar un poco acerca de la aparición de la defensa antiaérea en Brasil y las primeras armas
que se utilizaron, mostraremos también los materiales antiaéreos actuales que posee nuestro
país, junto con sus posibilidades, limitaciones y características. Otro punto planteado en
nuestro trabajo estará en las principales armas antiaéreas que los países del continente
sudamericano poseen, además de sus posibilidades, limitaciones y características. Finalmente
será realizado una comparación entre los materiales de DAAe brasileros y de los demás
paises del continente sur americano, concluyendo de esa manera, sobre la situación actual de
la AAe de Brasil y citando si nuestra nación está en condiciones favorables, desfavorables o
en

igualdad

de

condiciones

en

comparación

a

los

paises

Palabras clave: Evolución de la artillería antiaérea, antibalas, América del Sur.

mencionados.
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1. INTRODUÇÃO

O homem vem evoluindo com o passar dos anos de forma acelerada. Inicialmente os
seres humanos, nos tempos das cavernas, se armavam com pedras, lanças e flechas de
madeiras. Com o passar dos anos a inteligência e a curiosidade do homem foram aumentando
e em consequência disso novos inventos de grande utilidade foram criados. Como forma de
proteger seu povo o homem foi desenvolvendo várias espécies de armas. Inicialmente foram
criadas as “armas brancas” e logo em seguida as chamadas “armas de fogo”. Nesse mesmo
instante iniciaram-se os grandes conflitos de nível continental e os de nível mundial, ondes
foram utilizados muitas dessas armas, demonstrando assim um alto grau de letalidade que
aumentava mais ainda com o passar dos anos e com o aperfeiçoamento dos referidos
armamentos.
No início do século XX o homem, em meio à revolução industrial, sentiu a
necessidade de procurar um meio de transporte mais rápido e eficiente que o trem, cavalo e
carro. Foi nesse contexto que surgiu em diversos países as pesquisas para o desenvolvimento
de um objeto voador, similar a uma ave, que proporcionasse ao ser humano um deslocamento
seguro e rápido. Assim, muitos cientistas e pesquisadores renderam-se em prol da causa de
voar, realizando muitas de suas pesquisas baseadas em relatórios de estudiosos como
Leonardo da Vinci e John J. Montgomery. Como fruto dessas pesquisas, por volta do ano de
1903 nos EUA, os irmãos Wilbur e Orville Wright conseguiram voar em um avião, com o
auxílio de uma catapulta, marcando assim o nascimento de uma nova era de desenvolvimento
aeronáutico.
As aeronaves evoluíram rapidamente no início do século XX sendo muitas delas
projetadas exclusivamente para a utilização militar. Podemos notar isso na Primeira Guerra
Mundial, onde várias dessas aeronaves foram utilizadas em missões de defesa, ataque e
reconhecimento. Essas aeronaves, por voarem relativamente alto em relação às tropas que
estavam no terreno, e por possuírem armamentos, causaram um grande número de baixas e de
terror aos seus inimigos. Como forma de se opor a esses meios aéreos, os demais países
procuraram desenvolver uma arma eficaz e que pudesse se opor a essa ameaça aérea, foi nesse
contexto de defesa antiaérea que surgiu de forma definitiva em meados da Primeira Guerra
Mundial a artilharia antiaérea, cuja principal missão era destruir ou neutralizar os ataques
aéreos inimigos.
A partir do surgimento da artilharia antiaérea, os vários países do mundo,
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principalmente as maiores potências mundiais, procuraram se armar cada vez mais, surgindo
assim uma corrida armamentista a nível global. De um lado a parte da força aérea, procurando
desenvolver rápidas e modernas aeronaves, dotadas de sistemas de radares, armamentos e
medidas de proteção eletrônica, do outro lado a artilharia antiaérea procurando desenvolver
novos armamentos antiaéreos capazes de fazer frente às constantes e modernas ameaças
aéreas que não paravam de surgir.
Foi nesse contexto de desenvolvimento armamentista que o Brasil, na década de 1927,
iniciou o seu estudo e treinamento na área de defesa antiaérea, na Escola de Aviação Militar,
situada no Campo dos Afonsos, próximo da Vila Militar no Rio de Janeiro. Como fruto dessa
escola surgiram os primeiros oficiais e praças especializados nos materiais de defesa antiaérea
do Brasil. A partir desse período as nossas Forças Armadas procuraram adquirir diversos
armamentos e sensores de defesa antiaérea, com o objetivo de se contrapor às diversas
ameaças aéreas que pudessem surgir. Como exemplo dessas aquisições temos a compra dos
Canhões Antiaéreos 40 mm C/60 e das Metralhadoras Múltiplas .50 na década de 1947; dos
Canhões Antiaéreos 90 mm de origem norte-americana, do Preditor de Tiro de origem italiana
Contraves, do Radar de Tiro Antiaéreo nº3 Mk7 e do Radar de Vigilância Aérea NA/TPS 1D, na década de 1950. Como consequência disso, o nosso país deu um passo muito grande
em relação à defesa antiaérea, inserindo-se assim no rol de países que teriam condições
naquela época de se defender das diversas ameaças aéreas. Do surgimento da artilharia
antiaérea no Brasil até a presente data foram adquiridos vários armamentos antiaéreos e a
doutrina de defesa antiaérea foi aperfeiçoada, procurando-se assim sempre se atualizar e ter
uma pronta resposta a qualquer ameaça que possa surgir.
Sendo assim, o referido trabalho visa estudar a evolução da artilharia antiaérea
brasileira até os dias de hoje e sua atual situação em relação aos demais países da América do
Sul, concluindo assim no final do trabalho se o nosso país está em vantagem ou desvantagem
em relação aos demais países sul-americanos.
Para isso, o trabalho foi dividido em 5 (cinco) capítulos de modo a seguir uma
sequência lógica a respeito do tema, tendo como primeiro capítulo uma introdução que visa
proporcionar uma familiarização sobre o tema que será abordado.
O segundo capítulo abordará o histórico da arma de artilharia, citando o seu
surgimento e mostrando como os canhões eram utilizados na defesa antiaérea. Logo em
seguida será retratado o surgimento da artilharia antiaérea no contexto mundial, ao qual
iremos mostrar como surgiu, em que conflitos e em quais países foram utilizados as primeiras
armas de defesa antiaérea. Por fim, mostraremos a evolução da artilharia antiaérea no Brasil,
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citando suas principais etapas de evolução e seus principais armamentos e centros de estudo
da época.
No terceiro capítulo iremos abordar sobre os materiais de artilharia antiaérea que o
Exército Brasileiro possui e os possíveis materiais que serão adquiridos pelo Brasil nos
próximos anos, citando suas principais características, possibilidades e limitações.
No quarto capítulo citaremos os principais armamentos de artilharia antiaérea que os
países da América do Sul possuem, retratando as suas principais características, possibilidades
e limitações.
O último capítulo será constituído por uma conclusão do trabalho, à qual iremos
comparar a artilharia antiaérea do Brasil com a de alguns países da América do Sul,
chegando-se a conclusão se o nosso país está em vantagem ou desvantagem e se o mesmo
precisa se preocupar em melhorar as suas defesas antiaéreas.
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2. HISTÓRICO DA ARMA DE ARTILHARIA

Analisando os livros de história veremos a artilharia ao lado dos assírios, dos
babilônios e dos romanos, que utilizavam em seus combates catapultas e balistas. Pouco
tempo depois o homem inventou a pólvora e garantiu uma profunda evolução dos métodos e
processos de combate, surgindo assim as primeiras bocas de fogo usadas de forma decisivas
pelos soberanos. Daí parte a inscrição que mais tarde Luís XV fez gravar nas peças da sua
poderosa artilharia “Ultima Ratio Regis”, ou seja, “O Último Argumento dos Reis”.
Grandes personagens da história tais como Gustavo Adolfo, Frederico o Grande e o
Imperador Napoleão Bonaparte contribuíram para o desenvolvimento da artilharia. Napoleão
assim declarou: “as armas pesadas são agora as principais, é pelo fogo e não pelo choque que
as batalhas são ganhas e é com a artilharia que a guerra é feita”.
A Artilharia de Costa do Brasil surgiu em 1532, nos mais diversos fortes presentes em
nosso país, com seus canhões instalados nas fortificações ao longo do litoral. Inicialmente
esses armamentos eram operados por soldados das tropas de infantaria e de outras origens,
sendo o quantitativo deles insuficiente para proporcionar a defesa de costa necessária para a
época. Segundo o Livro Canhões Cruzados, de Hugo G. Borges Fortes, o surgimento
oficialmente da artilharia de costa se deu da seguinte forma:
Nasceu dessa necessidade a decisão do Governador Gomes Freire de Andrade, em
Ordem de 16 de abril de 1736, mandando o General Mello e Castro “conferenciar
com o Brigadeiro José da Silva Paes sobre a formação de um regimento inteiro de
artilharia, e ordenando ao mesmo tempo que, concordando ambos em ser assim
conveniente, se a executasse logo”. Foi assim criado o Corpo de Artilharia do Rio de
Janeiro, composto de dez companhias, destinado a guarnecer os fortes do Rio de
Janeiro, o qual pela Resolução de Consulta do Conselho Ultramarino de 26 de
novembro de 1765 tomou a denominação de Regimento de Artilharia do Rio de
Janeiro. (2001, p. 17 – 18).

Após a chegada da família real, Dom João VI incrementa as forças e desenvolve a
artilharia. No império o exército passa por grande estruturação sendo criado o “Corpo de
Artilharia a Cavalo” em função da artilharia de campanha em nosso país.
Na segunda guerra mundial a artilharia brasileira foi representada na Força
Expedicionária Brasileira pelos seus Grupos de Artilharia de Campanha Expedicionária. Em
16 de setembro de 1944 a artilharia realizou os primeiros tiros nos campos de Monte Bastione
na Itália. Em fevereiro do ano seguinte seus fogos precisos foram fundamentais para a tomada
de Monte Castelo, neste episódio histórico o mundo passa a conhecer a qualidade dos
artilheiros do exército brasileiro, conforme comprova o relato de um prisioneiro de guerra
alemão: “Os tiros precisos dessa nova artilharia nos forçaram a abandonar as posições e nunca
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meu batalhão tivera tantas baixas até então!”. Com isso verificamos que a arma de artilharia é
indispensável a qualquer exército que deseje almejar a vitória.

Figura 1: Obuseiro 105mm M1/M101
Fonte: < http://veja.abril.com.br>

Ao analisarmos o nosso passado vimos que diversas foram as personalidades ilustres
da nossa história que pertenceram a arma de artilharia, aos quais influenciaram decisivamente
os destinos de nossa nação, entre eles podemos citar: Marechal Deodoro da Fonseca,
Marechal Floriano Peixoto, Marechal Mascarenhas de Moraes, Brigadeiro Eduardo Gomes,
Gen Ex Ernesto Giesel, entre outros. Procuramos também através desse capítulo mostrar o
surgimento e o desenvolvimento da artilharia de campanha e de costa como um todo, pois foi
através dela que, iremos ver mais adiante, surgiu à origem da artilharia antiaérea.
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2.1 O SURGIMENTO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA

Segundo a Enciclopédia Multilíngue de Licença livre, o primeiro registro do
surgimento da Defesa Antiaérea no campo de batalha ocorreu em 26 de junho de 1794,
quando as tropas austríacas, que sitiavam a fortaleza francesa de Maubert, tentaram abater o
balão L’ Entrepenant usados pelos sitiados para observarem o inimigo.
O primeiro bombardeamento aéreo da história ocorreu em 1849 na cidade de Veneza,
quando foram lançadas bombas à mão a partir de balões usados pelas tropas austríacas que
cercavam a cidade.
Durante a Guerra Civil Americana, o uso de balões pelas forças federais dos EUA,
obrigou as forças confederadas a terem que desenvolver métodos arcaicos de defesa. Os
métodos utilizados incluíram o uso de “artilharia antiaérea” e de outros meios.
Apesar dos acontecidos citados acima, foi somente em 1870, na Guerra FrancoPrussiana, que ocorreu a primeira utilização conhecida de armas especialmente concebidas
para a função antiaérea. Nesse conflito, depois da derrota do Exército Francês em Sedan, Paris
foi sitiada pelos prussianos, obrigando as forças francesas no exterior da cidade a tentar
reabastecê-las através de balões. A empresa Krupp desenvolveu então o “Ballonkanone”, um
canhão especialmente concebido para abater aqueles balões, constituído por uma peça
modificada de 32 mm, montada sobre um atrelado puxado por cavalos.
Segundo relato da Enciclopédia Multilíngue de Licença livre, temos que:
Não é talvez surpreendente que tenha sido apenas na Alemanha que o
desenvolvimento de armas antiaéreas tenha continuado. Em 1909, foram
apresentados vários projetos da Krupp, incluindo adaptações das suas peças de
65 mm, de 75 mm e até de 105 mm. Por altura do início da Primeira Guerra
Mundial, a peça antiaérea de 75 mm tinha-se tornado na arma antiaérea padrão
alemã, vindo montada numa travessa larga que poderia ser facilmente atrelada a um
vagão para ser movida.
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Figura 2 : Peça AAe de 65 mm Krupp de 1909
Fonte: <www.wikipedia.org>

Foi durante a Primeira Guerra Mundial que as aeronaves conquistaram um lugar no
campo de batalha, demonstrando ser um componente muito importante e imprescindível num
conflito armado. À medida que as aeronaves foram evoluindo, especialmente no que se refere
aos seus motores, tornou-se claro a importância do papel de uma defesa antiaérea para fazer
frente a essas ameaças aéreas, que passaram a ter motores mais potentes e poderiam levar uma
quantidade maior de armamentos e bombas, podendo assim atingir um número maior de alvos
de forma mais eficaz. Muitos países nessa época chegaram à conclusão que os sistemas de
defesa antiaérea tinham se tornado inúteis frente à evolução das aeronaves, que a cada dia
aumentavam suas velocidades e altitudes e seu poder letal de destruição. Por isso esses países
fizeram pouco caso e não investiram na pesquisa para o desenvolvimento de novas armas
antiaéreas. Em pensamento contrário a esses países, mais uma vez, apenas a Alemanha
considerou seriamente o que fazer neste aspecto com alguma antecedência, antes do início da
Segunda Guerra Mundial. As empresas alemãs desenvolveram uma série de novas armas
antiaéreas no final da década de 1920 e no início da década de 1930, contando com o apoio de
empresas suíças e suecas. Como fruto dessa parceria entre os três países surgiram as novas
peças de tiro rápido de 20 mm para baixas altitudes e de 37 mm para baixas e médias
altitudes.
Segundo a Enciclopédia Multilíngue de Licença livre em uma de suas afirmações
temos que:
No final da década de 1920, a Marinha da Suécia tinha solicitado, à empresa Bofors,
o desenvolvimento de uma peça naval antiaérea de 40 mm. A nova arma provou ser
leve, rápida e confiável, sendo logo desenvolvida uma sua versão montada num
atrelado de quatro rodas. Conhecida como "Bofors de 40 mm", acabou por ser
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adotada por 17 diferentes países ainda antes do início da Segunda Guerra Mundial,
mantendo-se ainda hoje em serviço.

Com a continuidade da evolução dos aviões e com o aumento de suas velocidades
chegou-se a conclusão, na década de 1930, que o calibre de 20 mm estava sendo pouco
potente contra as aeronaves cada vez mais rápidas e para solucionar temporariamente esse
problema, ao invés de se criar uma nova arma, reuniu-se num mesmo reparo quatro peças de
mesmo peso do canhão Krupp, aumentando-se assim o poder de fogo o suficiente para tornar
desnecessária uma mudança imediata para uma arma de calibre maior.
No início da Primeira Guerra Mundial os outros países ignoraram largamente a
possibilidade das aeronaves se tornarem um importante meio de combate. Essa mentalidade
mudou quando a Alemanha começou a orientar o fogo de artilharia, de forma precisa, pelos
seus aviões de reconhecimento. Como fruto disso, vários exércitos começaram a utilizar certo
número de armas antiaéreas, normalmente resultantes de adaptações rápidas e transitórias de
suas peças de artilharia de campanha de menor calibre. Na maioria das vezes essa adaptação
consistia em apenas colocar o armamento sobre um terreno inclinado, de modo a ficar
apontado para o céu.
Muitos foram os inventos e adaptações criados para se chegar a uma arma antiaérea
eficaz para fazer frente às ameaças aéreas da época, porém, essas armas de defesa antiaérea se
mostraram ineficazes e com poucos resultados alcançados. A maioria dessas armas
apresentavam os mesmos problemas, como a inexperiência dos artilheiros e a falta de material
adequado para verificar a precisão de seus tiros. Tinha-se também a dificuldade de se
conseguir engajar em altitude uma aeronave inimiga, pois os projéteis disparados estavam
caindo bem abaixo da ameaça aérea escolhida como alvo. Como forma de solucionar
temporariamente essa falha, foram criadas para as peças de 75 mm Krupp um sistema de mira
óptica que auxiliou em muito as tropas de artilharia antiaérea, porém o seu uso ficou restrito a
poucas unidades de artilharia antiaérea.
Com o desenrolar dos combates da Primeira Guerra Mundial, as aeronaves foram
sendo gradativamente mais utilizadas em missões táticas contra objetivos no solo, e em
virtude disso, foram escolhidas peças de artilharia com o objetivo de combater essas ameaças
aéreas. Na época essas peças de artilharia se mostraram demasiadamente grandes e pesadas
para ser apontadas de forma rápida contra os aviões que passavam em grande velocidade.
Como forma de resolver essa questão do peso e do tamanho vários países começaram a
empregar uma série de metralhadoras montadas em pedestais ou em reparos elevados. Dessa
combinação de leveza e agilidade surgiram armas antiaéreas de curto alcance e com um poder
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mortífero enorme, levando ao abate inúmeras aeronaves. Como exemplo de armas antiaéreas
utilizadas na Primeira Guerra Mundial temos a peça de tiro rápido de 1 libra QF inglesa e que
era uma versão da metralhadora Maxim de 37 mm montada em um reparo elevado. Outra
arma antiaérea utilizada, nesse caso pelos alemães, foi a metralhadora Maxim FlaMG 14.

Figura 3 : Metralhadora AAe de 37 mm FlaMG 14 alemã, durante a 1ª Guerra Mundial
Fonte: <www.wikipedia.org>

Ao término da Primeira Grande Guerra chegou-se a conclusão que para se abater
ameaças aéreas a alta altitude seriam necessárias armas antiaéreas pesadas e para se abater
objetivos a baixas altitudes seriam precisos armas antiaéreas mais ligeiras e leves. Passou-se
a utilizar nesse mesmo período os projetores de luz apontados para os objetivos aéreos e que
serviam como meio de se referenciar aeronaves durante ataques noturnos. O sistema de
detecção e de localização de ameaças aéreas a longas distâncias, baseados na emissão de
ondas sonoras emitidas pelas aeronaves, passou-se a ser utilizado principalmente pelos
ingleses. Nesse mesmo sentido foi-se instalado ao longo da costa do Reino Unido uma rede de
espelhos acústicos que permitiam detectar a aproximação de ameaças aéreas, determinando o
seu alcance e a direção de voo.
Até a Segunda Guerra Mundial muitos países, entre eles o Reino Unido, possuíam a
mentalidade que “o bombardeiro iria sempre conseguir passar”, concluindo-se assim de que
seria inútil e desnecessário investir em artilharia antiaérea. Foi com a introdução do radar que
esta mentalidade passou a mudar, iniciando-se assim uma “corrida armamentista antiaérea”
entre os países mais desenvolvidos da época. Nesse contexto os Britânicos notaram que seus
armamentos de 75 mm da Primeira Guerra Mundial estavam claramente desatualizados e
começaram a introduzir em seu sistema de armas as novas peças de tiro rápido QF de 3,75
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polegadas (94 mm), equipadas com sistemas de miras ópticas.
Como citado nos parágrafos anteriores, antes do início da Segunda Guerra Mundial, na
década de 1930, as aeronaves começaram a se desenvolver, apresentando elevadas
velocidades, grande autonomia e poder de destruição. A corrida desenfreada por armamento
pela maioria das grandes potências da época evidenciava o perigo da guerra, pondo em risco
assim a estabilidade internacional. Desta forma, com o início da Segunda Guerra Mundial a
artilharia antiaérea sofreu um grande desenvolvimento em termos de materiais antiaéreos,
especialmente os sistemas canhão que estavam em constante aperfeiçoamento, em 1945
bastavam 230 granadas para abater um avião.

Figura 4 : Bia AAAe de 3,75 polegadas QF do Exército Britânico, durante a 2ª Guerra Mundial
Fonte: <www.wikipedia.org>

Naquela época as necessidades alemãs de defesa contra aeronaves a alta altitude iriam
se preenchidas por uma peça de 75 mm da Krupp, concebida inicialmente em colaboração
com a sueca Bofors, que teve suas especificações, mais tarde, corrigidas no sentido de
exigirem desempenhos mais elevados. Em virtude disso os engenheiros da Krupp
apresentaram o novo canhão de 88 mm Flak 36. Conhecido popularmente como “Oitenta e
oito”, esse canhão tornou-se numa das mais famosas peças de artilharia da história,
demonstrando através de sua atuação em várias guerras no mundo ser uma das melhores
armas antiaéreas do mundo, sendo utilizada com êxito até mesmo contra carros de combate
ligeiros e médios.
No ano de 1943 desenvolveu-se, por parte dos aliados, um sistema inteiramente novo,
capaz de neutralizar qualquer aeronave em voo a baixa altitude com um único tiro. Nos
primeiros testes para produzir esse sistema, utilizou-se uma peça de 50 mm, que se mostrou
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pouco precisa e foi substituída por uma nova peça de 55 mm. Esse novo sistema era composto
por um controle centralizado que incluía tanto radar de busca como de controle de tiro, que
determinavam o ponto para onde as armas deveriam apontar, considerando os dados do vento
e da balística, enviando então comandos elétricos para as armas, que utilizavam sistemas
hidráulicos para realizarem a pontaria no alvo rapidamente. Os serventes tinham apenas que
carregar as armas e selecionar os alvos. Este sistema, moderno até para os padrões atuais,
estava em desenvolvimento avançado quando a Segunda Guerra Mundial terminou.
Com o desenrolar da guerra, sentiu-se a necessidade de armamentos antiaéreos mais
eficazes e foi nesse contexto que surgiu uma arma antiaérea que tinha a potência necessária
para abater aeronaves de qualquer tamanho e que era suficientemente leve para dispor de uma
grande mobilidade, o canhão 40 mm Bofors. Os projetos dessa arma foram fornecidos pelos
Britânicos aos Norte-Americanos, que produziram o seu próprio armamento, imitando assim
sem autorização o 40 mm da Bofors. Entretanto ao utilizar-se esse armamento surgiram vários
problemas, um deles o da quase impossibilidade da determinação do alcance e do
rastreamento dos novos alvos a altas velocidades. Até aquele momento, a pontaria contra
alvos a curta distância era feita manualmente, enquanto que a pontaria contra alvos a longa
distância era feita mecanicamente através do uso de limbos e tambores graduados. Se
observarmos as distâncias e as velocidades com as quais o Bofors 40 mm trabalhava
chegaremos à conclusão que nenhuma das soluções se mostrava adequada. Para resolver esse
problema a solução encontrada pelos Britânicos foi a automação, sob a forma de um
computador mecânico: o preditor Kerrisson. Esse equipamento tinha por função, ao ser
apontado para o objetivo, calcular automaticamente o ponto de pontaria e indicá-lo sob a
forma de um ponteiro montado na arma. À guarnição do canhão cabia apenas seguir o
ponteiro e carregar as munições. Foi com base nesse equipamento que a mentalidade de se
obter a determinação do alcance e a perseguição dos objetivos foi solidificada, servindo como
base para a criação dos radares, amplamente utilizados até os dias de hoje.
Os sistemas de defesa antiaérea do Exército dos EUA mostraram-se bastante eficazes
na Segunda Guerra Mundial, sendo completados taticamente pelas metralhadoras Browning
M2 de calibre .50 montadas num reparo quádruplo, formando o sistema conhecido por “Quad
Fifty”, o qual era montado na maioria das vezes na traseira de um blindado semi-lagarta,
formando o Veículo Blindado Antiaéreo M16 GMC. Nessa época as baterias de um típico
batalhão de AAAe do Exército dos EUA estavam espalhadas por vários quilômetros, podendo
fornecer defesa antiaérea às unidades de combate terrestre. Os batalhões de AAAe do
Exército Americano possuíam diversos tipos de armamentos como as peças de 90 mm M3,
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similar ao canhão 88 mm alemão, que se mostraram excelentes armas anticarros numa fase
mais avançada da guerra. Outro armamento que os americanos possuíam era a peça de 120
mm M1, conhecida por “Stratosphere Gun” em virtude de seu impressionante alcance vertical
que podia chegar a até 18.000 m de altitude, tornando-se assim a mais poderosa arma
antiaérea do mundo.

Figura 5: Peça de 90 mm M1, durante a 2ª Guerra Mundial
Fonte: <www.antiaircraft.org>

Como forma de auxiliar a defesa antiaérea no cumprimento de sua missão, os alemães
construíram as “Torres Flak” que consistiam em maciços de concreto reforçado, alguns deles
com mais de seis andares de altura, que serviam de abrigo antibomba e no topo dos quais era
colocada artilharia antiaérea. Essas mesmas torres tornaram-se verdadeiras fortalezas para os
alemães quando teve início as investidas dos Aliados contra suas cidades, muitas dessas torres
em Berlim foram as últimas construções a cair frente aos soviéticos durante a batalha pela
cidade em 1945.
Do outro lado do mar, os Britânicos construíram plataformas antiaéreas marítimas,
principalmente no Rio Tâmisa, que consistiam em torres no topo das quais eram montadas
armas e radares de AAAe. Nesse mesmo período os países envolvidos na guerra começaram a
utilizar projéteis de propulsão a foguete com o objetivo de abater as aeronaves, foi nesse
contexto que os Britânicos iniciaram a utilização de um foguete não guiado, o RP de 2
polegadas, disparado em grande número a partir das chamadas “Baterias Z”. No final da
guerra os ingleses conseguiram desenvolver o míssil guiado superfície-ar “Stroong”, que iria
ser lançado a partir de navios da Marinha Inglesa em defesa contra os ataques dos kamikazes
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japoneses. Os Alemães também investiram bastante em vários projetos de mísseis antiaéreos,
entretanto nenhum deles conseguiu ficar pronto para utilização antes do fim da guerra. Dentre
esses mísseis podemos destacar o “Wasserfall”, baseado numa “V-2” reduzida, que seria
particularmente potente e mortífero se os seus sistemas eletrônicos tivessem se desenvolvido
por completo.
Podemos destacar ainda como forma de defesa antiaérea a utilização dos “balões de
barragem”, utilizados para atuarem como obstáculos físicos, inicialmente contra bombardeiros
estratégicos em proteção de cidades e, mais tarde, contra aviões de ataque ao solo na proteção
de forças de superfície, como era o caso da frota invasora no Desembarque da Normandia.
Essas armas passivas consistiam em dirigíveis não rígidos presos ao solo por cabos de aço e
funcionavam de duas formas. Num primeiro momento eles próprios e os seus cabos
constituíam uma ameaça para qualquer aeronave que tentasse voar entre eles. Num segundo
momento ao tentarem evitar os balões, os bombardeiros eram forçados a subir para uma
altitude superior, que era mais favorável para as armas antiaéreas. Podemos considerar esses
meios de defesa antiaérea como sendo passivos e com aplicação limitada já que os balões
ficavam imóveis a espera da ameaça aérea.

Figura 6: Balões de barragem, durante a 2ª Guerra Mundial
Fonte: < http://pt.worldwar-two.net>

Logo após o final da Segunda Guerra Mundial o Exército dos EUA estabeleceu uma
enorme rede de defesa antiaérea em volta das maiores cidades do país, baseada em canhões
AAe de 90 mm e de 120 mm orientados por radar. Essa preocupação surgiu em virtude da
modernização dos bombardeiros e aeronaves e da introdução no ambiente de guerra da bomba
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nuclear. Esses mesmos canhões após certo tempo mostraram-se ineficazes contra as novas
ameaças aéreas que vinham surgindo e os EUA chegaram à conclusão que qualquer defesa
antiaérea deveria se basear inteiramente em aviões de interceptações. Mesmo diante desse
novo pensamento os norte-americanos continuaram até a década de 1950 a desenvolver
armamentos antiaéreos, entre eles podemos citar a peça AAe de 75 mm M51 Skysweeper, que
consistia num sistema totalmente automatizado, incluindo radar, computadores, fonte de
energia e uma arma automática, montados numa plataforma única. Esse novo canhão
substituiu todas as peças de menor calibre em uso no Exército dos EUA, inclusive a Bofors de
40 mm.
Segundo dados da Enciclopédia Multilíngue de Licença livre, podemos notar que o
surgimento dos mísseis antiaéreos se deu no seguinte contexto:
Apesar da Alemanha ter tentado desesperadamente introduzir o míssil antiaéreo
durante a Guerra, nenhum deles estava pronto para entrar em serviço e, mesmo que
estivesse, as contramedidas aliadas provavelmente conseguiriam neutralizá-los.
Contudo, depois de alguns anos de desenvolvimento, estes sistemas atingiram a
maturidade transformando-se em armas práticas. Os EUA iniciaram uma atualização
das suas defesas, empregando mísseis MIM-3 Nike Ajax a partir de 1953 e, logo
depois, desapareceram as peças AA de maior calibre. Os mesmo aconteceu na União
Soviética, com a introdução do seu sistema míssil S-75 Dvina (designado "SA-2
Guideline" pela OTAN) em 1957.

Com sua constante evolução e aperfeiçoamento notamos que o míssil passou a ser
utilizado em um maior número de funções, funções estas anteriormente preenchidas pelas
peças AAe. As primeiras peças antiaéreas a serem substituídas foram as peças pesadas, aos
quais foram trocadas por sistemas de mísseis igualmente pesados, mas com muito maior
desempenho que aquelas. Na década de 1960 os sistemas de mísseis mais ligeiros e menores,
começaram a ser montados em chassis de carros de combate e de outros blindados,
complementando assim os sistemas autopropulsados de peças AAe e servindo como
armamento na maioria dos exércitos modernos da atualidade. Os mísseis AAe portáteis
(MANPAD), como o soviético 9K32 Strela-2 e o norte-americano FIM-43 Redeye, foram
inicialmente introduzidos na década de 1960 e suplantaram ou mesmo substituíram até as
metralhadoras AAe nas forças armadas mais avançadas.
Se a tendência atual continuar, os mísseis irão substituir completamente os sistemas de
canhões no serviço da primeira linha. Os canhões estão a ser, cada vez mais, empurrados para
funções especializadas, como exemplo disso temos o canhão rotativo M61 Vulcan de seis
canos de 20 mm, utilizado nos navios de guerra norte-americanos e que constituem a última
barreira contra ataque de mísseis e de aeronaves a essas embarcações. Pelo desenrolar da
situação notamos que até mesmo essas armas de primeira classe estão sendo substituídas por
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um novo míssil, o RIM-116 Rolling Airframe Missile, que é mais rápido, menor e possui um
sistema de guiamento que permite uma precisão maior no acerto aos objetivos.
Para fazer frente a esse novo tipo de arma antiaérea, os mísseis, estão sendo
desenvolvidas as aeronaves furtivas que conseguem cumprir suas missões a longas distâncias,
dificultando assim os sistemas de detecção e perseguição dos mísseis e da defesa antiaérea.
Outro sistema de armas que está em desenvolvimento e que provavelmente será amplamente
utilizado pelas gerações futuras é o laser, que vem sendo estudado desde a década de 1960, e
vem sendo utilizado particularmente pelos norte-americanos no Sistema THEL (Laser Tático
de Alta Energia) contra as ameaças aéreas e contra os mísseis.

Figura 7: Laser Tático de Alta Energia
Fonte: < www.antiaircraft.org >

O nível de pesquisa por parte dos países mais desenvolvidos chegou a um ponto que
está em desenvolvimento e teste um sistema de armas baseado num canhão eletromagnético
que utiliza a eletricidade para acelerar um projétil ao longo de um par de trilhos metálicos,
usando o princípio de um motor homopolar. A marinha dos EUA já anunciou ter testado o
canhão eletromagnético com sucesso, lançando um projétil de 3,5 kg a uma velocidade de
mach 7 (7 vezes a velocidade do som). Esse tipo de armamento poderá provocar danos tão
grandes como os provocados por um míssil “Tomahawk”, mas por apenas uma fração do
custo. A data prevista para a possível utilização operacional desse novo sistema de armas seria
entre os anos de 2020 e 2025, tornando-se assim a próxima geração de sistemas de defesa
antiaérea.
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Através desse capítulo podemos notar a evolução da artilharia antiaérea, inicialmente
surgida em meados do século XVIII na França, passando pela Primeira Guerra Mundial e
Segunda Guerra Mundial, com destaque especial para a Alemanha que sempre se preocupou,
mesmo no período entre guerras, com a sua defesa antiaérea. Em meados dos anos de 1950
notamos o início da concepção de defesa antiaérea baseada na utilização de mísseis tanto por
parte dos EUA quanto da URSS, países opostos no período da Guerra Fria e que procuravam
sempre superar um ao outro com relação à parte bélica. Posteriormente vimos também a
evolução que a artilharia antiaérea passou até os dias de hoje, com a utilização de mísseis de
grande altura, os chamados intercontinentais. Relatamos também as futuras pesquisas que os
países mais ricos, como os EUA, estão realizando com relação a novos armamentos
antiaéreos, como o canhão eletromagnético cujos danos podem até mesmo ser comparado
com os do míssil “Tomahawk”. Através dessas conclusões verificamos que a artilharia
antiaérea sempre esteve e sempre irá permanecer evoluindo, sendo necessário assim, por parte
de um país que queira ter uma boa defesa antiaérea, o investimento necessário para a pesquisa
e aquisição de novos e modernos materiais de artilharia antiaérea.

2.2 A EVOLUÇÃO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA NO BRASIL

Segundo a Edição Comemorativa de 70 anos da EsACosAAe de julho de 2004, no
Brasil o ensino da defesa antiaérea iniciou-se na Escola de Aviação Militar, situada no Campo
dos Afonsos, próximo da Vila Militar, no Rio de Janeiro, em 1927. A Escola de Aviação
Militar tinha por finalidade, entre outras, especializar oficiais e praças nos materiais de defesa
antiaérea que o Brasil possuía na época.
Nos anos de 1936 e 1937, foram estabelecidas as instruções para o funcionamento do
Curso de Defesa Antiaérea na referida escola, sendo matriculada uma turma de sargentos e
cabos da 1ª Região Militar (1ª RM). No ano de 1938 houve uma impossibilidade da matrícula
de militares das demais regiões militares e então em virtude disso o Ministro de Guerra
enviou o Aviso nº 28, de 11 de abril, ao Inspetor Geral de Ensino do Exército, determinando o
não funcionamento do curso naquele ano. Foi determinado também por meio desse aviso a
organização provisória de um Núcleo de Bateria de Metralhadoras Antiaéreas que seria
mobiliado pelo pessoal já especializado nos anos de 1936 e 1937. Segundo as disposições
finais do Aviso, o Núcleo de Bateria de Metralhadoras Antiaéreas serviria como base para a
organização do futuro Centro de Instrução de Defesa Antiaérea, que ficaria instalado,
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temporariamente, no mesmo local, ficando subordinado para efeitos administrativos e
disciplinares à Escola de Aviação e para efeitos de ensino à Inspetoria de Ensino.
No ano de 1939 segundo a Edição Comemorativa de 70 anos da EsACosAAe de julho
de 2004:
O Exmo Sr Ministro da Guerra, em nome do Exmo Sr Presidente da República,
resolveu, pela Portaria nº 33, criar o Centro de Instrução de Defesa Antiaérea
(CIDAAe). Pelo Aviso nº 139, de 04 de março, daquele mesmo ano, o Ministro
declarava que o pessoal e o material do extinto Núcleo de Bateria de Metralhadoras
Antiaéreas deveriam ser transferidos para o recém-criado Grupamento-Escola de
Defesa Contra Aeronaves (GEDCA). Em 25 de maio, ainda de 1939, o Aviso nº 215
declarou que o GEDCA ficaria subordinado àquele centro. Com a aprovação do
Regulamento do CIDAAe, através da Portaria nº 967, de 27 de maio de 1939,
tiveram início as atividades escolares daquele Centro.

Em maio de 1941 ocorreu a extinção do GEDCA e, por consequência, todos os seus
integrantes, bem como seus Canhões Antiaéreos 88 mm C/56 - Mod 18, foram incorporados
ao 1º Grupo do 1º Regimento de Artilharia Antiaérea (I/1º RAAAe). Nesse mesmo ano ainda
foi criado o Destacamento de Operações Antiaéreas (Dst Op AAe), subunidade orgânica do
I/1º RAAAe, que tinha como missão prestar apoio direto ao CIDAAe.
No final do ano de 1943, o CIDAAe ocupou dois pavilhões do primeiro lance do
quartel da Colina Longa, onde estava localizado o I/1º RAAAe e nessa mesma ocasião foi-se
entregue ao Dst Op AAe alguns Canhões Automáticos Antiaéreos 37 mm, indispensáveis à
condução das instruções a serem ministradas por aquele Centro.
Em meados do ano de 1947, o Exército Brasileiro realizou a aquisição dos Canhões
Antiaéreos 40 mm C/60 e das Metralhadoras Múltiplas .50, cabendo mais uma vez ao
CIDAAe a atualização dos currículos escolares e a ministração das devidas instruções
referentes aos novos materiais.
Na década de 1950, os Canhões Antiaéreos 90 mm, de origem norte-americana, foram
adquiridos pelo Brasil. Esse novo sistema de armas se constituía de um material mais
complexo, com elevado índice de equipamentos e componentes eletrônicos, o que levou a
uma nova mudança no ensino, a fim de capacitar nossos militares da melhor forma possível
para utilização desse armamento. Neste mesmo período, deu-se o recebimento do Preditor de
Tiro, de origem italiana Contraves, do Radar de Tiro Antiaéreo nº3 Mk7 e do Radar de
Vigilância Aérea NA/TPS - 1D.
Com o final da Segunda Guerra Mundial iniciou-se uma corrida armamentista no
mundo, fato este que levou o CIDAAe a desenvolver aspectos doutrinários e estudos a
respeito da defesa antiaérea. Em 27 de agosto de 1955, o Centro passa a denominar-se Escola
de Defesa Antiaérea (EsDAAe).
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Segundo a Edição Comemorativa de 70 anos da EsACosAAe de julho de 2004:
Em 1965, a importância das especialidades de Artilheiro de Costa e Antiaéreo faz
surgir pelo Decreto nº 57490, de 27 de dezembro de 1965, a Escola de Artilharia de
Costa e Antiaérea (EsACosAAe), com a fusão da Escola de Artilharia de Costa
(EAC) e a Escola de Defesa Antiaérea (EsDAAe), cujo primeiro Comandante o Cel
Art QEMA Darcy Tavares de Carvalho. (2004, p. 10 – 12).

Em outubro de 1977 a Força Terrestre (FT) adquiriu o Sistema de Defesa Antiaéreo 35
mm Oerlikon-Contraves, sendo distribuído para as organizações militares antiaéreas em nosso
país. A EsACosAAe recebeu basicamente, como meios auxiliares de instrução, 02 (dois)
Canhões Automáticos Antiaéreos Germinados 35 mm e 01 (uma) Central de Direção de Tiro
Superfledermaus.
Como forma de se modernizar em relação aos mísseis antiaéreos, o Exército Brasileiro
no ano de 1978 adquiriu 04 (quatro) Unidades de Tiro (UTir) de Mísseis Antiaéreos Roland
II, montados em viaturas sobre lagartas SPZ MARDER, ficando a cargo da EsACosAAe a
realização dos inúmeros testes realizados com tiro real.
Nas décadas de 70 e 80 houve mudanças significativas na estrutura de defesa antiaérea
do nosso exército. Em 1983 foi adquirido por nosso país o Sistema Antiaéreo 40 mm FILA Bofors. Nesse mesmo ano a EsCosAAe recebeu 02 (dois) Canhões Automáticos Antiaéreos
40 mm C/70 e no ano de 1986 01 (um) Equipamento de Direção de Tiro FILA, desenvolvido
pela Avibrás.
Em meados de 1995, deu-se a aquisição pelo Exército Brasileiro dos Mísseis
Antiaéreos Portáteis 9K38 IGLA, que mais futuramente foram substituídos por sua versão
mais atualizada o Míssil Antiaéreo Portátil 9K338 IGLA-S.
Segundo informações do Centro Tecnológico do Exército, no ano de 2007, depois de
quase dois anos de pesquisa, foi apresentado para uso no Exército Brasileiro o Radar Saber
M60. Esse radar de defesa antiaérea pode ser classificado como radar de busca podendo
detectar alvos até o alcance de 60 km em seus radares (primário e secundário). O Radar Saber
M60 é o primeiro produto de uma família de radares de defesa antiaérea a ser desenvolvida
com tecnologia 100% nacional pelo Centro Tecnológico do Exército (CTEx) em parceria com
a empresa OrbiSat e com o apoio financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).
Até o final de 2012 foram produzidos e entregues ao Exército Brasileiro 16 Radares Saber
M60. Outro projeto que está em fase avançada de desenvolvimento e será colocado em
utilização em até cinco anos é o radar SABER M200, com alcance de 200 km e que será
utilizado como radar de vigilância para a nossa artilharia antiaérea.
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Figura 8: Radar Saber M60
Fonte: < www.forte.jor.br>

Segundo informações do site do Centro de Comunicação Social do Exército, nos dias
15 e 30 de junho, nosso Exército recebeu 10 blindados alemães Gepard (ou guepardo em
português), de artilharia antiaérea, e que foram usados durante a abertura e o encerramento da
Copa das Confederações em Brasília e no Rio de Janeiro. Segundo o Tenente Coronel Robson
Novaes, gerente operacional do projeto de Defesa Antiaérea do Gepard, os carros blindados
foram comprados por R$ 70 milhões, sendo cerca de R$ 2 milhões cada. No total, o Brasil
comprou da Alemanha 34 tanques Gepard e cerca de 450 mil munições. O restante da frota
deve ser entregue em 2014 e 2015. De acordo com o Tenente Coronel Robson Novaes, a
previsão é que os tanques sejam enviados nos próximos anos à 5ª Brigada de Cavalaria
Blindada e à 6ª Brigada de Infantaria Blindada do Exército, no Rio Grande do Sul e Paraná.
Os blindados também devem ser usados na Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo e
Olimpíadas de 2016.
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Figura 9: Sistema Antiaéreo Gepard
Fonte: < www.diariofedecamaraspy.com.br>

Atualmente no Exército Brasileiro os Cursos de Especialização em Artilharia de Costa
e Antiaérea, de Operador de Alvos Aéreos e de Operadores de Radares e Direção de Tiro, que
preparam os militares para a utilização dos materiais de defesa antiaérea, são ministrados pela
Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe).
Através dessas informações históricas podemos verificar o surgimento e a evolução da
artilharia antiaérea em nosso país, verificando nesse mesmo contexto quais armamentos o
nosso país adquiriu ao longo do tempo até hoje e quais organizações militares foram criadas,
extintas e fundidas para surgimento do atual cenário da artilharia antiaérea do nosso exército.
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3. A ARTILHARIA ANTIAÉREA BRASILEIRA

O Brasil por possuir uma extensa área territorial e um amplo espaço aéreo
necessita de armamentos e sensores antiaéreos capazes de fazer frente a qualquer ameaça
aérea que possa vir de encontro a nossa soberania, por isso, especificamente o Exército
Brasileiro, possui e vem adquirindo sensores, canhões e mísseis antiaéreos que juntos vem
mobiliando os diversos Grupos de Artilharia Antiaérea e Baterias de Artilharia Antiaérea
espalhados por nosso país, e que tem por missão fazer frente a qualquer ameaça que possa
penetrar em nosso espaço aéreo.
O Exército Brasileiro possui e vem adquirindo, em virtude de sua modernização e dos
vários eventos desportivos internacionais sediados em nosso país, uma série de armamentos e
equipamentos, muitos deles antiaéreos. Dentre esses armamentos e sensores que a artilharia
possui e vem adquirindo para realizar a defesa antiaérea podemos citar os seguintes materiais:
sistema antiaéreo 35 mm Oerlikon – Contraves, o sistema antiaéreo 40 mm Fila – Bofors, o
míssil IGLA S, o radar SABER M60, o sistema antiaéreo Gepard e o COAAe Eletrônico.
Além desses armamentos iremos citar também os armamentos que possivelmente o nosso país
irá adquirir nesses próximos anos, a saber, o sistema de defesa antiaérea de média altura
Pantsir-S1 e o míssil superfície-ar portátil (SAM) RBS-70.
Dessa forma, nesse capítulo iremos abordar os materiais de artilharia antiaérea que o
Exército Brasileiro possui e os possíveis materiais que serão adquiridos pelo Brasil nos
próximos anos, citando suas principais características, possibilidades e limitações, com o
intuito de futuramente realizar uma comparação dos mesmos com os principais armamentos
antiaéreos existentes nos demais países da América do Sul.

3.1 SISTEMA ANTIAÉREO 35 MM OERLIKON - CONTRAVES
O sistema antiaéreo 35mm Oerlikon - Contraves, começou a chegar ao Brasil
no 1º semestre do ano de 1977, representando assim o início da modernização dos materiais
antiaéreos existentes no Exército Brasileiro naquela época.
O Sistema 35mm é composto pelo Can Au AAe Gem 35mm C/90 Oerlikon (Canhão
Automático Antiaéreo Geminado 35mm C/90 Oerlikon) e pelo Equipamento de Direção de
Tiro (EDT) Superfledermaus. Cada seção no Exército Brasileiro conta com dois Canhões
35mm C/90 Oerlikon e um Equipamento de Direção de Tiro Superfledermaus, além de outros
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equipamentos essenciais e que auxiliam no funcionamento do sistema, como os grupos
geradores que fornecem energia.
Ao analisarmos o Manual Escolar ME B-1 podemos notar que o mesmo afirma em seu
primeiro capítulo o seguinte, sobre o sistema antiaéreo 35 mm Oerlikon – Contraves:
Esse material foi projetado para proporcionar a Defesa Antiaérea a Pontos Sensíveis
situados, preferencialmente, na Zona de Administração (ZA) ou na Zona do Interior
(ZI) de um Teatro de Guerra, podendo engajar aeronaves que, voando com
velocidades de até 475 metros por segundo (m/seg), executem ataques à baixa altura,
sob quaisquer condições de tempo ou visibilidade. (2004, p. 1-1 – 1-4).

3.1.1 O Canhão Oerlikon 35 mm

O Canhão Automático Antiaéreo Germinado 35mm C/90, modelo GDF 001, de
origem Ítalo-suíça, chegou ao nosso país no início dos anos 70 e foi desenvolvido com o
objetivo de engajar alvos aéreos a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros e
eventualmente, engajar alvos de superfície, como viaturas, blindados leves, lanchas
torpedeiras e outros tipos de ameaças terrestres.
O Canhão Oerlikon 35 mm possui um Grupo Gerador, que é o responsável pelo
fornecimento da energia necessária ao funcionamento do canhão e do seu sistema de controle
e que é rebocado por uma viatura 2 ½ Ton. Já o canhão propriamente dito é auto-rebocado por
uma viatura de 5 Ton.

Figura 10: Canhão Antiaéreo 35 mm Oerlikon Contraves
Fonte: < http://wikipedia.org>
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Na tabela abaixo elencamos as principais características do Canhão Oerlikon 35mm,
retiradas do Manual Escolar ME B-1 e que posteriormente serão comparadas com as
características dos matérias antiaéreos existentes nos demais países da América do Sul.

TABELA 1 - Características do Canhão Oerlikon 35 mm

Característica

Dados

Calibre

35 mm

Alcance Máximo

4.000 m

Alcance Mínimo

250 m

Velocidade Máxima do Alvo

475 m/s

Altura Máxima de Interceptação

3.000 m

Distância de Autodestruição

5.500 m

Tipo de Espoleta

de Impacto

Peso s/ munição

6230 Kg

Municiamento máximo

238 Car

Cadência

1100 TPM

Velocidade inicial da munição (Vo)

1175 m/s

Fonte: Manual Escolar B-1 da EsACosAAe

3.1.2 - Central de Direção de Tiro Superfledermaus

O Equipamento de Direção de Tiro, do Sistema Antiaéreo 35 mm Oerlikon Contraves,
é constituído por 01 (uma) Central de Direção de Tiro, 01 (um) Apontador Ótico Auxiliar, 01
(uma) Caixa de Sinalização e 01 (um) Grupo Gerador. Nesse tópico iremos apenas abordar a
Central de Direção de Tiro citando as suas principais características e limitações.
O Manual Escolar ME B-1, Sistema Antiaéreo 35 mm Oerlikon Contraves, aborda o
seguinte sobre o CDT Superfledermaus:
A Central de Direção de Tiro é o principal componente do EDT, e tem por
finalidade realizar a busca, detecção, localização, apreensão e acompanhamento de
alvos. Executa ainda a computação automática dos elementos de tiro para os
canhões, levando em conta os fatores metereológicos (pressão atmosférica,
temperatura balística do ar e azimute e velocidade do vento balístico), correção de
afastamento das peças (paralaxe) e velocidade inicial das granadas. (2004, p. 11-1)
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O CDT Superfledermaus quando sua aquisição era um sensor que atendia as
necessidades de defesa antiaérea da época, apresentando um alcance de detecção satisfatório e
uma boa cobertura radar à baixa altura, porém, com a rápida evolução das ameaças aéreas
esse sensor passou a se tornar obsoleto. O fato de ser auto-rebocado e possuir tamanho e peso
grandes apresenta dificuldades e um grande tempo para entrar em posição, necessitando assim
de locais que atendam aos pré-requisitos para sua instalação e utilização. Outra limitação do
CDT Superfledermaus é o fato do mesmo não possuir o equipamento de IFF, que possibilita a
identificação de aeronaves amigas, impedindo assim o fratricídio e a identificação precisa de
aeronaves inimigas.

Figura 11 – CDT Superfledermaus
Fonte: EsACosAAe

Na tabela abaixo elencamos as principais características da Central de Direção de Tiro
Superfledermaus, retiradas do Manual Escolar ME B-1:

TABELA 2 - Características da CDT Superfledermaus

Característica

Dados

Velocidade Máxima do Alvo para Computação

475 m/s

Altura Limite Máxima de Computação (h)

7.560 m

Distância Máxima de Detecção

50.000 m

Distância Mínima de Detecção

250 m

Distância Máxima de Acompanhamento

40.000 m

Sítio Máximo

1.500’’’

Sítio Mínimo

- 100’’’

Identificação Amigo-inimigo (IFF)

Não possui

Fonte: Manual Escolar B-1 da EsACosAAe
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Analisando os dados acima citados sobre o Sistema Antiaéreo 35 mm Oerlikon
Contraves, chegamos a conclusão que o referido material, tanto o Canhão Antiaéreo 35 mm
quanto a Central de Direção de Tiro são materiais obsoletos, datados da década de 1970. A
CDT Superfledermaus esta em vias de ser descarregada, e apesar de estar em carga não é mais
utilizada, suas peças não são mais produzidas o que dificulta o suprimento e manutenção. Para
o canhão, apesar de ser antigo, é esperada em um futuro breve sua repotencialização dada a
eficiência e precisão deste material. Com essa atualização poderíamos fazer frente à maioria
das ameaças de baixa altura existentes nos países do mesmo nível do Brasil.

3.2 SISTEMA ANTIAÉREO 40 MM - BOFORS
O sistema antiaéreo 40 mm Fila – Bofors está sendo empregado no Exército Brasileiro
desde fins da década de 1980. Esse sistema foi desenvolvido para proporcionar a defesa
antiaérea de pontos sensíveis situados na ZA, ZC ou TN, podendo localizar e abater ameaças
aéreas com velocidades de até Mach 5 voando à baixa altura (até 3.000 m).
A composição do sistema 40 mm Fila – Bofors é constituída pelo Can Au AAe
40mm

C/70

Bofors

(Canhão Automático Antiaéreo

40mm C/70 Bofors)

e pelo

Equipamento de Direção de Tiro (EDT) FILA.

3.2.1 O Canhão Bofors 40 mm C70

Segundo o Manual Escolar ME B-2, Sistema 40 mm Fila-Bofors 1ª fase, o canhão
automático antiaéreo 40 mm C/70, de origem sueca, é uma arma de curto alcance,
aproximadamente 4 (quatro) quilômetros, para emprego na defesa antiaérea de áreas ou
pontos sensíveis, podendo ser também utilizado com grande eficiência contra alvos terrestres.
Sua chegada ao Brasil ocorreu em meados de julho de 1985. O referido armamento é montado
sobre um reparo-reboque, possuindo dispositivos eletro-hidráulicos para controle remoto ou
local.
O canhão 40 mm pode ser tracionado com considerável velocidade em boas estradas
e, com velocidade reduzida, em estradas de má qualidade ou através campo, o seu
tracionamento pode ser realizado por viatura tratora, por via aérea ou aquática. Esse
armamento tem condições de operar sob condições climáticas adversas, realizando de forma
simultânea a busca e acompanhamento de alvos, podendo até, com limitações, realizar a
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vigilância do espaço aéreo, também é capaz de detectar ameaças aéreas voando a baixas
alturas, apresentando baixo tempo de reação.

Figura 12: Canhão Antiaéreo Bofors 40 mm C/70
Fonte: < http://www.basemilitar.com.br>

Veremos agora, na tabela abaixo, algumas características do canhão antiaéreo Bofors 40 mm
C/70, extraídas do Manual Escolar ME B-2:

TABELA 3 - Características do Canhão 40 mm Bofors C/70

Característica

Dados

Calibre

40 mm

Alcance Máximo

4.000 m

Alcance Mínimo

250 m

Velocidade Máxima do Alvo

350 m/s

Altura Máxima de Interceptação

3.000 m

Tempo de Autodestruição

entre 8,5 segundos e 15 segundos

Tipo de Espoleta

de proximidade e de impacto

Peso s/ munição

5.250 Kg

Cadência

300 TPM

Velocidade inicial da munição (Vo)

1005 m/s a 1025 m/s

Fonte: Manual Escolar B-2 da EsACosAAe
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3.2.2 Equipamento de Direção de Tiro Fila

O Equipamento de Direção de Tiro FILA (Fighting Intruders at Low Altitude), que
traduzindo significa “atacante de invasores à baixa altura” foi desenvolvido na década de
1980 pela empresa Avibrás, juntamente com o apoio do Centro Tecnológico do Exército e em
cooperação com a empresa sueca Bofors, podendo assim ser considerado, um produto
brasileiro.
O EDT FILA pode ser operado sob condições meteorológicas adversas, podendo ser
facilmente transportado por via terrestre, aquática ou aérea. Apresenta rapidez na entrada e na
saída de posição, realizando simultaneamente a busca e acompanhamento de alvos, podendo
por muitas das vezes realizar, com limitações, a vigilância do espaço aéreo.
Segundo o Manual de Campanha C 44-61, Serviço da Peça do EDT FILA:
O Equipamento de Direção de Tiro (EDT) FILA é um equipamento com
características de desempenho adequadas para o combate a ameaças voando em
baixa altura e com alta manobrabilidade em condições metereológicas adversas,
concebido para integrar um sistema de defesa antiaérea (DA Ae). (2003, p. 1-1)

Como possibilidades do referido equipamento podemos citar: a capacidade de operar
com condições meteorológicas adversas; o reduzido tempo de reação; a capacidade de
detectar alvos voando a muito baixa altura; a alta precisão nos comandos dos canhões; a
eficiência nas medidas de proteção eletrônicas; a grande velocidade na entrada e saída de
posição e a capacidade de comandar até três canhões automáticos antiaéreos 40 mm C70
Bofors ou três canhões automáticos antiaéreos Gem 35 mm C/90 Oerlikon e um lançador de
mísseis solo-ar.
Como fator de limitação o equipamento não engaja alvos situados no cone morto
criado pelo limite da inclinação do radar de tiro (1500```) e possui um alcance mínimo de
engajamento de 300 metros.
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Figura 13: Equipamento de Direção de Tiro FILA
Fonte: < http://www.sindramas.com>

Na tabela abaixo elencamos as principais características do Equipamento de Direção
de Tiro FILA, retiradas do Manual Escolar ME B-2:

TABELA 4 - Características do EDT FILA

Características

Dados

Velocidade Máxima do Alvo para Computação

350 m/s

Distância Máxima de Detecção

20.240 m

Distância Mínima de Detecção

300 m

Sítio Máximo

1.500’’’

Sítio Mínimo

- 170’’’

Identificação Amigo-inimigo (IFF)

Sim

Fonte: Manual Escolar B-2 da EsACosAAe

Analisando os dados acima citados sobre o Sistema Antiaéreo 40 mm Fila – Bofors,
concluímos que o referido material, tanto o Canhão Antiaéreo 40 mm quanto o Equipamento
de Direção de Tiro FILA são materiais relativamente modernos, datados da década de 1980.
O EDT FILA, necessita apenas de uma atualização em seu software para fazer frente de forma
mais eficiente às novas ameaças aéreas e o canhão 40 mm também está em condições de fazer
frente às novas ameaças aéreas de baixa altura, necessitando apenas de uma revitalização de
seu material.
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3.3 MÍSSIL IGLA

O míssil Igla foi desenvolvido na Rússia em meados da década de 1960, passando
desde seu início por uma série de adaptações e modificações. Inicialmente foi criado em 1968
o míssil Igla 9K32 Strela (SA-7 Grail). Em 1974 houve um aperfeiçoamento no armamento
surgindo assim o míssil Igla 9K34 Strela 3 (SA- 14 Gremlin), em 1981 foi incluído no sistema
o IFF surgindo assim o míssil Igla 9K310 Igla 1 (SA-16 Gimlet), em 1983 houve um
melhoramento no sistema com relação a resistência contra chamas e outras interferências,
surgindo assim o míssil Igla 9K38 Igla (SA- 18 Grouse).
O Brasil possuía até meados de 2011 o míssil Igla 9K38, esse armamento antiaéreo foi
substituído por uma versão mais nova, o então míssil Igla 9k338 conhecido também pelo
nome de míssil Igla S. Como a mudança desse armamento foi recente em nosso exército,
atualmente ainda está em desenvolvimento um novo manual, abordando sobre o
funcionamento e manuseio do Igla S, sendo assim, até a aprovação desse manual podemos
aproveitar a maioria dos dados constantes no manual da versão anterior do míssil, o Igla
9K38.
Como principais diferenças entre o míssil Igla 9K38 e o míssil Igla 9K338 (Igla S)
temos que o míssil Igla S possui uma maior resistência a medidas de proteção eletrônicas,
uma maior sensibilidade em sua cabeça de guiamento, um maior alcance máximo (de 5.000 m
para 6.000 m), uma maior capacidade explosiva e de fragmentação e o mesmo passou a
utilizar a espoleta de proximidade.
O Manual de Campanha C 44-62, Serviço da Peça do Míssil Igla, nos diz o seguinte:
O míssil Igla 9K38 é um míssil antiaéreo portátil, e integra um Sistema de Artilharia
Antiaérea de Baixa Altura, ou seja, com a finalidade de engajar aeronaves que voem
com altitude de até 3.500 metros, até mesmo em ambientes de contramedidas
infravermelhas (flares).

O míssil Igla S tem a capacidade de ser disparado do ombro do atirador, tanto da
posição de pé quanto da posição de joelho. Este míssil após ser disparado pelo atirador, não
tem sua trajetória modificada por aparelho em solo, possuindo um sistema de guiamento por
atração passiva por infravermelho, que funciona por meio da detecção de fontes de calor
emitida pelo alvo, como por exemplo a turbina de um avião. Como possibilidades do míssil
Igla S temos que o mesmo pode ser acionado de terrenos com relevos diferentes, em
embarcações, viaturas e vagões ferroviários. Para o tiro de viaturas se deslocando, podemos
realizar o tiro a uma velocidade máxima de 20 Km/h em terreno plano e 50 Km/h em vagões
ferroviários. O míssil Igla S ainda conta com o auxílio de uma luneta juntamente com um
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aparelho de visão noturna o que possibilita a realização do disparo noturno com grande
eficiência.

Figura 14: Míssil Igla 9K338 (Igla S)
Fonte: < http://www. freerepublic.com>

Na tabela abaixo estão apresentadas as principais características do Msl Ptt Igla
9K338:

TABELA 5 - Características do míssil Igla S

Características

Dados

Alcance de Engajamento

500 - 6.000 m

Altura de Engajamento

10 - 3.500 m

Velocidade média do míssil

600 m/s

Sistema de Guiamento

Passivo por Infravermelho

Espoleta

Impacto/ Proximidade

Peso do Sistema em Posição de Combate

18,25 Kg

Velocidade Máxima do Alvo em Aproximação

400 m/s

Velocidade Máxima do Alvo em Afastamento

320 m/s

Fonte: Nota de aula de mísseis da EsACosAAe

Através dos dados acima podemos notar que o míssil Igla 9K338 é um armamento
atual, que várias potências bélicas mundiais utilizam, principalmente por ser um armamento
portátil e ter a possibilidade de utilização em vários tipos de terrenos, podendo ser operado
diuturnamente, tornando assim um armamento que facilmente pode se contrapor a qualquer
ameaça aérea de baixa altura que possa surgir e que esteja dentro de seus parâmetros técnicos.
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3.4 RADAR SABER M60

O Radar Saber M60 é o primeiro produto de uma família de radares de defesa
antiaérea a ser desenvolvida com tecnologia 100% nacional pelo Centro Tecnológico do
Exército em parceria com a empresa OrbiSat e recebendo o apoio financeiro da Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP).
O Radar Saber M60 é um radar de busca criado para integrar um sistema de defesa
antiaérea de baixa altura visando a proteção de áreas e pontos sensíveis, como hidrelétricas,
usinas, instalações governamentais de grande importância, áreas em que ocorram grandes
eventos de vulto internacional, etc. Esse radar possui uma das tecnologias mais modernas em
comparação com os equipamentos de sua classe existentes no mercado internacional. O
Exército Brasileiro passou a utilizar oficialmente esse sensor no ano de 2007 e há uma
previsão de uma larga utilização desse sensor em diversas organizações militares de artilharia
antiaérea até o ano de 2012.
De acordo com informações do Centro Tecnológico do Exército o Radar Saber M60:
Possui baixo peso e elevada mobilidade, além de suportar a operação em todas as
condições climáticas do continente sul-americano. Estas características o tornam
indicado para o emprego em operações de defesa externa, bem como em operações
de garantia da lei e da ordem e em operações de paz.

Segundo o Centro Tecnológico do Exército esse sensor é integrável a sistemas de
armas baseados em mísseis ou canhões antiaéreos, sendo também capaz de integrar-se ao
Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), assim como a outros sistemas de
interesse.

Figura 15: Radar SABER M60 atuando na fronteira Brasil-Colômbia
Fonte: < http://www.ctex.eb.br>
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Na tabela abaixo mostraremos as principais características do Radar SABER M60,
fornecidas pelo Centro Tecnológico do Exército:

TABELA 6 - Características do Radar Saber M60

Características

Dados

Alcance Máximo

60 Km

Informações dos Alvos

3 D (alcance, azimute e elevação)

Teto Máximo

5 Km

IFF

Modos 1,2,3/A e C

Alcance Máximo do IFF

75 Km

Nº Máximo de Alvos Simultâneos

40

Peso Máximo

200 Kg

Classificação de Aeronaves

Asa Fixa ou Asa Rotativa

Identificação de Aeronaves de Asa Rotativa

Sim

Velocidade Mínima para Detecção

32 Km/h para Asa Fixa
0 Km/h para Asa Rotativa

Fonte: Site do Centro Tecnológico do Exército

Analisando as informações acima sobre o Radar SABER M60 notamos que esse
sensor é de vital importância para a nossa defesa antiaérea, visto que o mesmo tem a
possibilidade de cumprir sua missão primordial de radar de busca e eventualmente também
poder cumprir a missão de vigilância do espaço aéreo. Com o desenvolvimento desse sensor o
Brasil passou para outro patamar de defesa antiaérea, já que são poucos os países no mundo
que tem a capacidade de desenvolver esses tipos de sensores antiaéreos, desse modo nosso
país passou a se destacar tanto no cenário sul-americano quanto no cenário mundial.

3.5 COAAe ELETRÔNICO

Segundo o Manual de Operação e Manutenção de COAAe, da Empresa Brasileira
OrbiSat, o Centro de Operações Antiaérea Eletrônico de Seção é um sistema de comando e
controle da seção de míssil da AAe de baixa altura, que tem por finalidade propiciar ao
comandante desse escalão, por meios eletrônicos, condições de acompanhar, continuamente, a
evolução da situação aérea, controlando e coordenando as suas unidades de tiro de míssil (U
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Tir Msl) nos ambientes operacionais do território nacional, em tempo de paz e na zona do
interior e no teatro de operações, em caso de conflito.
A fim de facilitar operações no terreno e aumentar a sua mobilidade, o COAAe
eletrônico foi montado sobre uma viatura ¾ ton Agrale Marruá. Esse sistema de controle
antiaéreo está trabalhando juntamente com o Radar Saber M60, que foi desenvolvido pelo
Centro Tecnológico de Exército em conjunto com a Empresa OrbiSat, constituindo-se assim
na última etapa do Projeto Radar de Defesa Antiaérea de Baixa Altitude.
Podemos extrair do Manual de Operação e Manutenção de COAAe, da Empresa
Brasileira OrbiSat, em sua sexta página o seguinte:
O COAAe Elt Sec dispõe meios para que sejam executadas as seguintes atividades:
Controlar as ações das Defesas Antiaéreas (DA Ae) contra as ameaças aéreas como
aeronaves de asa fixa, asa rotativa, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e SARP,
designando as incursões para U Tir Msl;
Estabelecer as ligações por meio de dados e voz, em tempo real, com os centros de
controle dos escalões de artilharia antiaérea superior e com os elementos
subordinados (unidades de tiro, radar de busca e postos de vigilância);
Receber as informações oriundas dos radares de busca e de vigilância do elemento
de AAAe considerado, processá-las, transformando-as em elementos de designação
para as unidades de tiro;
Ter mobilidade compatível com o tipo de operação ou tropa, para a qual a Sec Msl
esta atuando em proveito. (2013, p. 6)

O COAAe foi utilizado para monitorar o espaço aéreo brasileiro pela primeira vez na
Conferência Rio +20 realizada no Rio de Janeiro em 2012, em junho de 2013 foi utilizado na
Copa das Confederações e será utilizado novamente nos eventos da Copa do Mundo em 2014
e das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Em fevereiro de 2013 foram entregues pelo
Centro Tecnológico do Exército as três primeiras unidades, de um total de oito, do COAAe de
seção, sendo entregues uma para a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea e as outras duas
para o 1º Grupo de Artilharia Antiaérea.
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Figura 16: Centro de Operações Antiaérea Eletrônico
Fonte: Manual de Operação e Manutenção de COAAe

Figura 17: COAAe eletrônico atuando em conjunto com os demais sistemas de AAAe
Fonte: Slide da Instrução da EsACosAAe de COAAe Eletrônico - 2013

Com base nas informações acima notamos que o COAAe eletrônico está
substituindo nas Organizações Militares de AAAe o COAAe manual. Como fruto disso, o
tempo de resposta contra a ameaça aérea foi consideravelmente diminuído, possibilitando
também ao comandante da seção acompanhar, continuamente, a evolução da situação aérea,
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controlando e coordenando as suas unidades de tiro de míssil. Concluímos então que a
utilização desse centro de operações foi de vital importância para a AAAe, pois assim a
mesma passou a atuar em melhores condições operacionais, condizentes com a evolução
tecnológica e com a atual conjuntura mundial militar.

3.6 SISTEMA ANTIAÉREO GEPARD

O Flakpanzer Gepard é um carro de combate de defesa antiaérea de baixa altura de alta
tecnologia. Esse armamento foi desenvolvido pela “Krauss-Maffei Wegmann” nas décadas de
1970 e 1980 com o objetivo de proteger forças blindadas alemãs de ataques aéreos
desencadeados por helicópteros de ataque, os quais consistiam em uma das principais
ameaças a blindados, dentro do cenário europeu da Guerra Fria.
Podemos notar segundo o site da DefesaNet que o Gepard:
Trata-se de carro dotado de dois canhões antiaéreos Oerlikon de 35mm, operando
em conjunto com radares de aquisição de alvo e direção de tiro em uma torre de giro
estabilizada montada sobre o chassi do carro de combate Leopard 1.

No ano de 2013 o Brasil adquiriu da Alemanha 34 tanques usados Gepard 1A2 afim
de garantir a segurança nos grandes eventos que o país receberá até 2016. Os Blindados foram
submetidos, antes da venda ao Brasil, a uma série de modernizações, entre elas podemos citar
as seguintes: o antigo sistema de direção de tiro analógico foi substituído por um sistema de
direção de tiro digital, os sensores de velocidade inicial do projétil passaram por melhorias a
fim de se adaptarem aos novos tipos de munições e foi feita a integração dos Gepard ao
sistema de comando e controle de defesa antiaérea.
Como possibilidade do armamento temos que o Gepard pode utilizar desde munições
auto-explosivas incendiárias até granadas movidas por energia cinética com deflagração de
balins após penetração em blindagens, o que o capacita a realizar disparos em diversos tipos
de alvos, sejam aéreos ou, até mesmo, terrestres. Os blindados são também adaptáveis ao uso
simultâneo de mísseis terra-ar acoplados à sua torre, como o míssil Igla S, empregado pelo
Exército Brasileiro. O Gepard possui um sistema de direção de tiro constituído por um
conjunto de radares de busca e de tiro, podendo ainda ser complementado por um radar de
vigilância, como no caso Brasileiro o radar SABER M60, atualmente cumprindo missão de
vigilância, e futuramente o radar M200, um radar propriamente de vigilância. Podemos ainda
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destacar que esse armamento possui um telêmetro laser e pode ser dotado de um sistema de
visão termal, capacitando-o de atuar durante o período noturno.

Figura 18: Armamento antiaéreo Gepard
Fonte: < http://www. Democraciapolitica.com.br>

Abaixo mostraremos as principais características do sistema de defesa antiaérea
Gepard:

TABELA 7 - Características do sistema de defesa antiaérea Gepard

Características

Dados

Calibre

35 mm

Velocidade Máxima

65 Km/h

Alcance Máximo

550 Km

Peso

47 Ton

Tripulação

3 Homens

Tipos de Radares

Busca e Tiro

Alcance Máximo dos Radares

15 Km

Altura Máxima de Interceptação

3.000 m

Fonte: < http://www.forte.jor.br>

Atualmente o sistema de defesa antiaéreo Gepard é o mais recente armamento
antiaéreo adquirido pelo Exército Brasileiro, podemos notar através da análise dos dados
acima que esse armamento satisfaz todas as exigências imediatas de nosso país, ou seja, ele
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tem a capacidade de realizar tranquilamente a defesa antiaérea dos grandes eventos que vem
ocorrendo em nosso país e além do mais ele irá servir para mobiliar as brigadas blindadas
localizadas na região sul do país e que ainda não possuíam uma defesa antiaérea blindada e de
grande possibilidade de locomoção. Com o aquisição desse armamento o Brasil melhorou a
sua defesa antiaérea de baixa altura proporcionando assim ao país um reforço em sua defesa
antiaérea frente as possíveis ameaças aéreas que possam surgir.

3.7 ARMAMENTOS QUE O BRASIL ESTÁ PRETENDENDO ADQUIRIR ATÉ O ANO
DE 2016

3.7.1 - Míssil Antiaéreo RBS 70

O RBS 70 é um míssil antiaéreo de baixa altura, projetado e desenvolvido pela
empresa Saab Bofors Dynamics da Suécia, que pode atuar em todas as zonas climáticas e que
não necessita de uma grande apoio logístico para sua manutenção na zona de combate.
Inicialmente foi escolhido para suprir a defesa aérea sueca, que possuí uma doutrina pautada
na grande mobilidade e baixa manutenção de seus materiais e armamentos.
Segundo a empresa Saab Bofors Dynamics o RBS-70 é um míssil superfície-ar (SAM)
portátil de 15Kg de peso, guiado a laser, usado para a defesa de área, aeródromos, comboios
ou para complementar outros sistemas e que pode ser inclusive incorporado a viaturas Land
Rover e blindados, com suas devidas adaptações. Esse armamento em sua versão mais
simples é constituído por um tripé, um visor de pontaria e um míssil. O seu tempo para entrar
em posição é de aproximadamente 10 minutos. Após a entrada em posição o míssil fica
pronto para o disparo em menos de trinta segundos sem a designação de alvo pelo radar. Com
relação a sua recarga ela dura de 5 à 30 segundos, de acordo com a fonte. O RBS-70 conduz
em sua estrutura uma ogiva que pesa 1kg, ou mais dependendo da versão, sua ogiva é préfragmentada e possui 2000 bolas de aço. Como forma de aumentar a sua letalidade, o míssil
está equipado com uma espoleta de proximidade a laser com raio de ação de 3,3 metros, que
pode ser desativada antes do lançamento se for necessário, para engajar alvos como
helicópteros que estejam atrás de terreno ou vegetação.
O Manual Escolar ME B-4, Mísseis, aborda o seguinte sobre o procedimento para o
acionamento e funcionamento do RBS-70:
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O procedimento para o disparo começa após o recebimento de um alerta inimigo,
quando a partir daí, o atirador começa a realizar a busca em direção movimentando o
tripé (míssil, equipamento de pontaria) horizontalmente. Após isto ele passa a
realizar a busca em altura movimentando o tripé (míssil, equipamento de pontaria)
verticalmente, até que ele encontre a aeronave. Quando a incursão estiver dentro do
envelope de emprego do sistema, ele aciona o iluminador laser e mantém a visada
sobre o alvo, realiza o disparo do míssil, e então, o míssil irá se posicionar dentro do
facho laser do iluminador até atingir o alvo. Fica claro, portanto, que este sistema
não é do tipo atira e esqueça, pois é necessário manter a pontaria constantemente
sobre o alvo até o momento do acionamento da carga explosiva do míssil. (2004, p.
3-16)

Como aspectos positivos temos que o míssil RBS-70 é dotado por uma imunidade a
contramedidas eletrônicas, flare e chaff, possuindo uma capacidade de engajamento frontal
sem nenhuma restrição de temperatura do alvo ou posição do sol. Além disso o míssil não tem
a limitação de trancar no alvo só pela tubeira do motor, podendo atingir outras partes críticas
do alvo e engajar alvos frontais. Como desvantagens temos que o lançador possui um peso
grande o que proporciona uma menor mobilidade e a necessidade de mais tempo de
treinamento do operador, treinamento este que geralmente é feito em um simulador e que dura
em torno de duas semanas.
Segundo do Ministério da Defesa o Exército Brasileiro demonstrou interesse em
adquirir o sistema RBS-70 da Suécia como parte do Macroprojeto de Modernização da
Artilharia Antiaérea no Brasil e, além disso, esse armamento serviria para a defesa antiaérea
da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.

Figura 19: Sistema de míssil antiaéreo RBS-70
Fonte: < http://www.militarypower.com.br>
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Na tabela abaixo separamos as principais características do RBS-70, fornecidas pela
empresa Saab Bofors Dynamics:

TABELA 8 - Características do sistema de mísseis RBS-70

Características

Dados

Alcance Máximo

5.000 m

Alcance Mínimo

200 m

Altitude Máxima

3.000 m

Velocidade média do míssil

550 m/s

Sistema de Guiamento

Guiamento a laser

Comprimento

1,32 m

Peso

15 Kg

Ogiva

1 Kg

Peso do Visor

35 Kg

Peso do Tripé

24 Kg

Peso do IFF

11 Kg

Fonte: < www.sistemasdearmas.com.br>

Como podemos notar através das informações acima vimos que o sistema de defesa
antiaérea de mísseis de baixa altura RBS-70 é muito eficiente para as necessidades de defesa
antiaérea de nosso país, principalmente as relacionadas aos grandes eventos que estão
ocorrendo e que irão ocorrer até 2016. Com esse sistema de defesa antiaérea o Brasil ampliará
a sua capacidade de defesa antiaérea e ficará mais tranquilo com relação às possíveis ameaças
aéreas que possam surgir, já que esse sistema de mísseis apresenta uma alta confiabilidade,
maior que 93%, verificados por clientes como as forças armadas da Suécia e da Noruega.

3.7.2 - Sistema de Defesa Antiaérea Pantsir-S1

O Pantsir-S1 é um sistema de defesa antiaérea autopropulsado, produzido pela KBP de
Tula, na Rússia. Este sistema é constituído pela combinação de canhões 30 mm com mísseis
de média altura, possuindo características modulares, podendo ser inclusive adaptado em
diversos tipos de plataformas. Seu sistema de defesa aérea consiste em canhões antiaéreos
automáticos e mísseis superfície-ar direcionados por um radar e tem como finalidade defender
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pontos sensíveis, tanto civis como militares, pode ainda defender tropas motorizadas ou
mecanizadas até o valor de regimento. Outra forma de utilização desse sistema é a defesa
antiaérea ativa de sistemas de defesa antiaérea de grande altura, como o S-300/ S-400.
Segundo a nota de aula de generalidades sobre mísseis (atualização do Manual Escolar
ME B-4) no seu capítulo terceiro, verificamos sobre o Pantsir-S1 o seguinte:
O sistema possui um radar de busca com capacidade de acompanhar até 20 alvos,
podendo detectar um alvo, como um F-16, a 36 km. Um radar multifunção de tiro e
acompanhamento de mísseis que podendo comandar até quatro mísseis
simultaneamente. Possui, ainda, um sistema optrônico que pode realizar
acompanhamento de alvos e comandar os mísseis do sistema. (2013, p. 2-12)

Figura 20: Sistema de defesa antiaérea Pantsir-S1
Fonte: < http://www. forte.jor.br>

Podemos ainda extrair da nota de aula de generalidades sobre mísseis (atualização do
Manual Escolar ME B-4) que o sistema Pantsir-S1 pode atuar de forma autônoma com seu
veículo de combate, realizando o individualmente o procedimento de busca e engajamento
dos alvos pelos mísseis ou canhões. Se formos considerar a bateria como um todo, seis
veículos de combate, teremos na constituição dessa bateria uma viatura de comando e
controle, que será responsável em realizar o alerta antecipado e a determinação dos alvos
atingir.
O Ministério da Defesa do Brasil está discutindo planos para adquirir três baterias do
Pantsir-S1, sendo uma bateria para a Marinha do Brasil, uma para o Exército Brasileiro e uma
para a Força Aérea Brasileira, com seis veículos cada uma delas. Essa aquisição faz parte do
Macroprojeto de Modernização da Artilharia Antiaérea em nosso país e da defesa antiaérea da
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Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Inicialmente a primeira bateria do
Pantsir-S1 será entregue a Marinha do Brasil.
Na tabela abaixo mostraremos as principais características do sistema de defesa
antiaérea russo Pantsir-S1, extraídos da nota de aula de generalidades sobre mísseis
(atualização do Manual Escolar ME B-4):
TABELA 9 - Características do sistema de defesa antiaérea Pantsir-S1

Características

Dados

Alcance Máximo de Engajamento

20.000 m

Alcance Máximo em Altura

15.000 m

Sistema de Guiamento

Guiamento comandado

Carga Útil

AE Fragmentária - 20 Kg

Espoleta

Impacto e Proximidade

Velocidade Máxima

Mach 3.8

Fonte: Nota de aula de generalidades sobre mísseis da EsACosAAe

Analisando as informações acima podemos afirmar que o sistema de defesa antiaérea
Pantsir-S1 serviria para suprir as necessidades imediatas do Brasil em relação à defesa
antiaérea dos grandes eventos que irão acontecer até 2016. Com a sua aquisição o nosso país
reestruturaria, em parte, a sua artilharia antiaérea preenchendo a lacuna existente com relação
aos materiais de defesa antiaérea de média altura, iniciando assim uma jornada para o projeto
de modernização de nossa artilharia antiaérea.
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4. A ARTILHARIA ANTIAÉREA NOS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL

4.1 SISTEMAS DE DEFESA ANTIAÉREA DE BAIXA ALTURA NOS PAÍSES DA
AMÉRICA DO SUL
Nós parágrafos abaixo iremos citar os principais armamentos de artilharia antiaérea
que os países da América do sul possuem, a fim de podermos saber como anda o
desenvolvimento e a preparação desses países no que se refere à defesa antiaérea.

4.1.1 - Sistema Mistral

Segundo a nota de aula de generalidades sobre mísseis da EsACosAAe (atualização do
Manual Escolar ME B-4) o Sistema Mistral é um armamento constituído pelo míssil Mistral
juntamente com sua plataforma de lançamento, esse míssil pertence à classe dos armamentos
antiaéreos de baixa altura e foi desenvolvido pela empresa MBDA, de origem francesa. O
Mistral começou a ser fabricado na década de 1989 e sua fabricação perdura até os dias de
hoje, porém a sua versão sofreu atualizações e evoluções surgindo o Sistema Mistral 2, que é
utilizado por vários países do mundo, inclusive da América do Sul.
O Mistral é um míssil superfície-ar guiado por infravermelho, usado para a defesa
aérea de curto alcance que pode ser disparado de navios, helicópteros e de lançadores
individuais. Como alvos podemos citar que esse míssil foi desenvolvido para fazer frente à
aviões, mísseis cruise anti-navio, UAV e helicópteros.
Segundo a nota de aula da EsACosAAe (atualização do Manual Escolar ME B-4) em
seu capítulo terceiro temos o seguinte sobre o sistema de lançamento do Mistral:
Além do sistema básico de lançamento, o Mistral oferece a possibilidade de
adaptação em vários outros sistemas. Primeiramente, possui uma forma de
lançamento de dois mísseis ATLAS (Advanced Twin Launcher Anti-Air Strikes)
que pode ser acoplada em uma torre sobre um plataforma móvel, ALBI, sendo
possível sua montagem sobre uma variedade de veículos. Outro sistema que pode ser
utilizado é o ASPIC. Sendo, também, um sistema sobre viatura com meios
optrônicos (câmera de TV e meios de detecção termal, telêmetro laser e IFF), o
sistema ASPIC tem a capacidade de lançar quatro mísseis Mistral ou Stinger. (2013,
p. 2-2).
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Esse sistema antiaéreo pode ainda ser instalado sobre plataformas aéreas e navais,
respectivamente a ATAM (Mistral Ar-ar), Tetral e Sidral (quatro ou seis mísseis sobre
plataforma naval). Podemos ressaltar que os seguintes países da América do Sul possuem esse
sistema de defesa antiaérea: Venezuela, Chile e Brasil.

Figura 21: Mistral sendo utilizado por soldados da Bélgica
Fonte: < http://www.army-technology.com>

Na tabela abaixo mostraremos as principais características do sistema de defesa
Mistral, extraídos da nota de aula de generalidades sobre mísseis (atualização do Manual
Escolar ME B-4):

TABELA 10 - Características do sistema Mistral 2

Características

Dados

Alcance Máximo de Engajamento

6.000 m a 6.500 m

Alcance Máximo em Altura

3.000 m

Sistema de Guiamento

Guiamento passivo IV

Carga Útil

AE Fragmentária - 1,1 Kg

Espoleta

Impacto e Proximidade

Velocidade Máxima

Mach 2.6

Fonte: Nota de aula de generalidades sobre mísseis da EsACosAAe

Através dos dados citados acima podemos notar que os países da América do Sul que
possuem o referido armamento são o Chile, a Venezuela e o Brasil e que esse armamento é de
vital importância para a defesa nacional desses países, visto que os mesmos precisam
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defender os seus pontos sensíveis contra os outros oponentes e que o maior perigo desses
países se constituem de aeronaves que atacam a baixa altura.

4.1.2 - RBS-70

Segundo a nota de aula de generalidades sobre mísseis da EsACosAAe (atualização do
Manual Escolar ME B-4) o RBS 70 é um míssil antiaéreo de baixa altura, projetado e
desenvolvido pela empresa Saab Bofors Dynamics da Suécia, que pode atuar em todas as
zonas climáticas e que não necessita de uma grande apoio logístico para sua manutenção na
zona de combate. Inicialmente foi escolhido para suprir a defesa aérea sueca, que possuí uma
doutrina pautada na grande mobilidade e baixa manutenção de seus materiais e armamentos.
Como esse armamento já foi citado em nossa monografia, temos que qualquer
informação a respeito desse sistema de defesa antiaérea poderá ser visto nessa monografia, no
capítulo terceiro, página 49, item “3.6.1 - Míssil Antiaéreo RBS 70”, juntamente a essas
informações estão fornecidas também as principais características técnicas desse armamento.
Alguns dos países da América do Sul que possuem esse sistema de defesa antiaérea
são: Argentina e Chile. O Brasil está em vias de aquisição desse armamento, que será usado
para a defesa dos grandes eventos até o ano de 2016, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas
de 2016 e que depois será empregado para a defesa do Território Nacional.
Em virtude dos dados expostos acima, concluímos que o referido sistema de defesa
antiaérea RBS-70 amplia a capacidade de defesa antiaérea do Chile e da Argentina, deixandoos com mais tranquilidade em relação às possíveis ameaças aéreas que possam surgir, já que
esse sistema de mísseis apresenta uma alta confiabilidade, maior que 93%, verificados por
clientes como as forças armadas da Suécia e da Noruega.

4.1.3 - O Canhão Oerlikon 35 mm

Segundo o Manual Escolar ME B-1 o Canhão Automático Antiaéreo Germinado
35mm C/90, de origem Ítalo-suíça, foi desenvolvido com o objetivo de engajar alvos aéreos a
uma distância máxima de 3 (três) quilômetros e eventualmente, engajar alvos de superfície,
como viaturas, blindados leves, lanchas torpedeiras e outros tipos de ameaças terrestres.
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Como esse armamento já foi citado em capítulos anteriores, temos que qualquer
informação a respeito desse sistema de defesa antiaérea poderá ser visto nessa monografia, em
seu capítulo terceiro, página 36, item “3.1.1 - O Canhão Oerlikon 35 mm”, juntamente a essas
informações estão fornecidas também as principais características técnicas desse armamento.
Alguns dos países da América do Sul que possuem esse sistema de defesa antiaérea
são: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Equador.
Podemos notar através dos dados acima que esse canhão de defesa antiaérea é bastante
eficaz, porém, o mesmo necessita de uma modernização, pois, o mesmo já se encontra com
um tempo de uso avançado. Essa modernização já foi realizada em alguns países sulamericanos, como a Argentina.

4.1.4 O Canhão Bofors 40 mm C70

Segundo o Manual Escolar ME B-2, Sistema 40 mm Fila-Bofors 1ª fase, o canhão
automático antiaéreo 40 mm C/70, de origem sueca, é uma arma de curto alcance,
aproximadamente 4 (quatro) quilômetros, para emprego na defesa antiaérea de áreas ou
pontos sensíveis, podendo ser também utilizado com grande eficiência contra alvos terrestres.
Como esse armamento já foi citado em capítulos anteriores, temos que qualquer
informação a respeito desse sistema de defesa antiaérea poderá ser visto nessa monografia, em
seu capítulo terceiro, página 39, item “3.2.1 - O Canhão Bofors 40 mm C70”, juntamente a
essas informações estão fornecidas também as principais características técnicas desse
armamento.
Alguns dos países da América do Sul que possuem esse sistema de defesa antiaérea
são: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela.
Notamos que esse armamento antiaéreo possui uma performance boa e eficaz,
necessitando apenas de uma modernização e de um funcionamento junto à um radar moderno,
que forneça o alerta antecipado diante de qualquer ameaça aérea em tempo suficiente e que
proporcione ao armamento um tempo hábil para reação.
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4.2 SISTEMAS DE DEFESA ANTIAÉREA DE MÉDIA E GRANDE ALTURA NOS
PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL

4.2.1 - NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System)

Segundo a nota de aula de generalidades sobre mísseis da EsACosAAe (atualização do
Manual Escolar ME B-4) o NASAMS é um sistema de defesa antiaérea desenvolvido pela
empresa Kongsberg da Noruega, esse mesmo sistema utiliza os mísseis ar-ar AIM-120
AMRAAM da empresa norte-americana Raytheon, numa plataforma de superfície.
Segundo a nota de aula da EsACosAAe (atualização do Manual Escolar ME B-4) em
seu capítulo terceiro temos o seguinte sobre o sistema de defesa antiaérea NASAMS:
A unidade de tiro do sistema consiste de três lançadoras auto-rebocadas com
capacidade para seis mísseis, uma viatura de comando e controle (FDC – Fire
Distribution Centre) com o radar auto-rebocado 3-D NA/TPQ-36. Até quatro FDC
podem trabalhar conectadas, sendo que qualquer um dos quatro radares pode prover
informações para qualquer uma das doze lançadoras. (2013, p. 2-6).

As lançadoras do sistema antiaéreo NASAMS podem ser posicionadas a uma distância
de até 25 Km uma das outras, possuindo a capacidade de lançar mais de 50 mísseis no ar, se
considerarmos uma bateria completa desse material. Dessa forma notamos que o sistema tem
a capacidade de realizar a DAAe de uma grande área em 360º. Com relação ao míssil
utilizado, o AIM-120, temos que inicialmente ele utiliza um sistema de guiamento inercial,
recebendo os dados pela lançadora ainda antes do lançamento, e em sua fase final utiliza um
sistema de guiamento ativo por radar, possuindo uma ogiva auto-explosiva de fragmentação
com espoleta de proximidade ou impacto.

Figura 22: Sistema de defesa antiaérea NASAMS II
Fonte: < http://www.sindramas.com>
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Esse sistema atualmente está em processo de atualização e receberá o nome de
NASAMS II, que terá o seu hardware do míssil, das lançadoras e do FDC modernizados,
aumento assim a sua capacidade de resposta em um menor tempo e podendo ser integrado
com outras fontes de informação. O único país da América do Sul que possui o referido
sistema de defesa antiaérea é o Chile.
Na tabela abaixo mostraremos as principais características do míssil AIM-120
utilizado nesse armamento, extraídos da nota de aula de generalidades sobre mísseis
(atualização do Manual Escolar ME B-4):

TABELA 11 - Características do míssil AIM-120

Características

Dados

Alcance Máximo em Altura

Não menos que 20.000 m

Sistema de Guiamento

Guiamento inicial inercial e final ativo por radar

Carga Útil

AE Fragmentária - 20,4 Kg

Espoleta

Impacto e Proximidade

Velocidade Máxima

Mach 2.0 - 3.0

Fonte: Nota de aula de generalidades sobre mísseis da EsACosAAe

Notamos através das informações acima que o sistema de defesa antiaérea NASAMS é
um armamento importante, pois, pode alcançar alvos situados a mais de 20 Km de altura,
podendo também ser desdobrado em uma ampla área, de até 25 Km entre suas lançadoras,
realizando assim a DAAe de grandes áreas, proporcionando assim ao Chile uma vantagem em
relação aos demais países da América do Sul e do restante do mundo.

4.2.2 - Spyder (Surface-to-air PYthon and DERby)

Segundo a nota de aula de generalidades sobre mísseis da EsACosAAe (atualização do
Manual Escolar ME B-4) o sistema Spyder foi desenvolvido em Israel pela empresa Rafael e
baseia-se na utilização dos mísseis ar-ar Python 5 que utiliza o sistema de guiamento final
passivo por infravermelho e o míssil Derby que tem o seu sistema de guiamento final por
radar.
Como característica desse sistema podemos citar que o mesmo pode numa mesma
lançadora realizar o tiro com dois mísseis com diferentes sistemas de guiamento. A
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constituição de uma bateria se restringe a uma viatura de comando e controle (com radar
acoplado), seis viaturas de lançamento de mísseis, um veículo de ressuprimento de mísseis e
uma viatura de manutenção.
Segundo a nota de aula da EsACosAAe (atualização do Manual Escolar ME B-4) em
seu capítulo terceiro temos o seguinte sobre o sistema de defesa antiaérea Spyder:
O sistema tem duas versões relativas ao alcance do míssil: Spyder-SR (Short Range)
e Spyder-MR (Medium Range), na versão MR, para o lançamento, o container
assume uma posição vertical com capacidade para oito mísseis e a viatura de
comando e controle possui um radar com maior alcance (Elta MF STAR RADAR).
Os mísseis, no sistema MR, recebem um booster, de forma que possam alcançar a
velocidade inicial necessária de forma mais rápida, aumentando, assim, seu alcance.
(2013, p. 2-8).

No sistema SR os mísseis podem tanto sair da lançadora com seu alvo apreendido
(LOBL), como podem também ser lançados e, durante o percurso apreender o alvo (LOAL).
Ressaltamos ainda que o referido sistema repassa as informações necessárias aos seus mísseis
através das antenas existentes sobre as viaturas lançadoras. Atualmente na América do Sul o
único país detentor desse sistema de defesa antiaérea é o Peru.

Figura 23: Sistema de defesa antiaérea Spyder
Fonte: < http://www.forte.jor.br>

Na tabela abaixo mostraremos as principais características do sistema de defesa
antiaérea Spyder, extraídos da nota de aula de generalidades sobre mísseis (atualização do
Manual Escolar ME B-4):
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TABELA 12 - Características do sistema de defesa antiaérea Spyder SR

Características

Dados

Alcance Máximo de Engajamento

20.000 m

Alcance Máximo em Altura

Não menos que 9.000 m

Lançamento

Oblíquo

Modos de Operação

LOBL/ LOAL

Fonte: Nota de aula de generalidades sobre mísseis da EsACosAAe

Através dos dados acima podemos afirmar que esse sistema de defesa antiaérea é
muito eficaz, sendo utilizado atualmente em combate pelo país de Israel, obtendo assim um
bom desempenho no tocante da DAAe. Com a aquisição desse material o Peru passa a dar um
grande passo em relação à defesa de seu espaço aéreo, destacando-se assim no âmbito sulamericano.

4.2.3 - Sistema Buk M2

Segundo a nota de aula de generalidades sobre mísseis da EsACosAAe (atualização do
Manual Escolar ME B-4) o sistema de mísseis Buk M2 é uma família de autopropulsados
constituída por mísseis superfície-ar de médio alcance, desenvolvido pela empresa Almaz
Antei da Rússia, que tem a capacidade de ser adaptada para ser utilizada em uma plataforma
sobre rodas.
O sistema Buk M2 é constituído por uma viatura de comando e controle, uma estação
de detecção de alvos, uma viatura de aquisição de alvos e comando dos mísseis, viaturas
lançadoras, que também possuem um radar de aquisição do alvo e guiamento do míssil e
viaturas de remuniciamento.
A coordenação da DAAe é realizada pela viatura de comando e controle juntamente
com a estação de detecção de alvos através dos dados fornecidos por seu radar, que possui
aproximadamente um alcance de 160 Km. Por possuir um mastro telescópico de 21 metros
esse sistema tem a capacidade de desobstruir-se de obstáculos, detectando alvos de baixa
altura como helicópteros, mísseis de cruzeiro, veículos aéreos não tripulados, bombas
inteligentes e outras ameaças a uma distância de aproximadamente 120 Km.
Segundo a nota de aula da EsACosAAe (atualização do Manual Escolar ME B-4) em
seu capítulo terceiro temos o seguinte sobre o sistema de defesa antiaérea Buk M2:
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As viaturas lançadoras possuem quatro mísseis 9M317, de guiamento final semiativo, e possuem a versatilidade de atuarem isoladas das outras viaturas do sistema,
pois, têm acoplado em sua torre, um radar com alcance de 120 Km, com capacidade
de aquisição, traqueamento e comando dos mísseis que possui. Esta viatura pode
realizar quatro engajamentos simultâneos e demora em torno de 13 minutos para ser
remuniciada. (2013, p. 3-11).

Figura 24: Sistema de defesa antiaérea Buk M2
Fonte: < http://www.ausairpower.net>

O único país da América do Sul que possui esse sistema de defesa antiaérea é a
Venezuela. Podemos notar através dos dados abaixo, na tabela, as principais características do
sistema de defesa antiaérea Buk M2, extraídos da nota de aula de generalidades sobre mísseis
(atualização do Manual Escolar ME B-4):

TABELA 13 - Características do sistema de defesa antiaérea Buk M2

Características

Dados

Alcance Máximo de Engajamento

50.000 m

Altitude Máxima de Engajamento

25.000 m

Sistema de Guiamento

Inicial inercial com correções de rumo e final
semi-ativo

Carga Útil

AE Fragmentária - 50 - 70 Kg

Espoleta

Impacto e Proximidade

Velocidade Máxima

Mach 3.7

Fonte: Nota de aula de generalidades sobre mísseis da EsACosAAe
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Analisando as informações acima notamos que o sistema de defesa antiaérea Buk M2
da Rússia é um armamento avançado tecnologicamente, que proporciona ao país que o possui
uma vantagem estratégica grande, pois, o mesmo tem a capacidade de fazer frente a ameaças
aéreas como mísseis de cruzeiro, bombas inteligentes, aeronaves de asa rotativa e veículos
aéreos não tripulados. Com isso afirmamos que a Venezuela, único país em nosso continente
que possui o referido sistema de DAAe, está em vantagem estratégica com relação aos demais
países sul-americanos, cabendo ainda ressaltar que esse armamento se encontra na classe de
armamentos antiaéreos de grande altura.

4.2.4 - Sistema S-300

Segundo a nota de aula de generalidades sobre mísseis da EsACosAAe (atualização do
Manual Escolar ME B-4) o sistema de defesa antiaérea de mísseis de longo alcance S-300 foi
projetado pela Rússia na década de 1960 para a defesa de instalações administrativas,
industriais e militares importantes contra os ataques de aeronaves estratégicas e táticas, além
de mísseis de cruzeiro e aerobalísticos, constituindo-se assim no principal componente de
defesa antiaérea desse país desde 1975.
Podemos constatar que o S-300 está em constante evolução, desde a década de 1960,
sendo que para a exportação a outros países os russos fabricam uma versão diferente e um
pouco inferior aos deles, um exemplo disso é o modelo S-300 “Antey 2500” que passou a
mobiliar as forças armadas da Venezuela.
Segundo a nota de aula da EsACosAAe (atualização do Manual Escolar ME B-4) em
seu capítulo terceiro temos o seguinte sobre o sistema de defesa antiaérea S-300:
O Antey 2500 é uma nova geração de exportação com capacidade de engajar 24
alvos convencionais, incluindo aeronaves stealth ou 16 mísseis balísticos. A
capacidade dos radares do sistema o possibilita a engajar alvos a altíssimas
velocidades e com pequenas RCS. Os mísseis utilizados são o 9M82M e 9M83M,
similares aos sistemas S-300 anteriores, porém, com uma maior capacidade de
manobrabilidade, o que permite engajar alvos de grande agilidade. (2013, p. 3-13).

O único país da América do Sul que possui esse sistema de defesa antiaérea é a
Venezuela.
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Figura 25: Sistema de defesa antiaérea S-300
Fonte: < http://www. forte.jor.br>

Na tabela abaixo mostraremos as principais características do sistema S-300, extraídos
da nota de aula de generalidades sobre mísseis (atualização do Manual Escolar ME B-4):

TABELA 14 - Características do sistema de defesa antiaérea S-300

Características

Dados

Alcance Máximo de Engajamento

200 - 250 Km

Altura Máxima de Engajamento

25.000 m (Alvos convencionais)
30.000 m (Alvos balísticos)

Engajamentos Simultâneos

24

Nº de Mísseis no Mesmo Alvo

02 (Mesma lançadora)
04 (Lançadoras diferentes)

Intervalo de Lançamento

1,5 s (Mesma lançadora)
0 s (Lançadoras diferentes)

Fonte: Nota de aula de generalidades sobre mísseis da EsACosAAe

Notamos através dos dados acima sobre o S-300 que o referido sistema é um
armamento eficaz, podendo engajar até 24 alvos convencionais, incluindo aeronaves stealth
ou 16 mísseis balísticos, podendo engajar alvos a altíssimas velocidades e com pequenas
RCS, logo, chega-se a conclusão que o país que possui esse armamento antiaéreo está em
grande vantagem, em termos militar, em relação aos demais países que não o possuem. No
continente sul-americano o único país que possui o referido sistema é a Venezuela,
destacando-se assim dos demais países da América do Sul.
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5. CONCLUSÃO

Através do exposto nos capítulos acima podemos notar que a artilharia antiaérea teve
sua origem inicialmente da artilharia de campanha, vindo a até mesmo em épocas passadas a
ter uma dupla função, em algumas missões de tiro realizava a missão de campanha e em
outras missões realizava a missão antiaérea. Com o passar dos anos e com a evolução
tecnológica, surgiram tanto na parte aérea como na parte de defesa antiaérea uma variedade de
novos materiais e armamentos que passaram a se opor num contexto de guerra que muitas das
vezes parecia uma corrida sem fim e que a cada dia vem evoluindo mais e mais.
Como fruto dessa evolução e afim de não ficar atrás, vários países no mundo,
principalmente a partir do século XX, após o início da Primeira Guerra Mundial, passaram a
investir maciçamente em pesquisas e experimentos a fim de desenvolver novos armamentos
antiaéreos que pudessem se opor às novas ameaças aéreas insurgentes na época. Em
consequência dessa necessidade vimos surgir vários armamentos antiaéreos e muitos exércitos
começaram a utilizar um bom número de armas antiaéreas, normalmente resultantes de
adaptações rápidas e transitórias de suas peças de artilharia de campanha de menor calibre. Na
maioria das vezes essa adaptação consistia em apenas colocar o armamento sobre um terreno
inclinado, de modo a ficar apontado para o céu. Muitos foram os inventos e adaptações
criados para se chegar a uma arma antiaérea eficaz para fazer frente às ameaças aéreas da
época, porém, essas armas de defesa antiaérea se mostraram ineficazes e com poucos
resultados alcançados.
Na época essas peças de artilharia se mostraram demasiadamente grandes e pesadas
para ser apontadas de forma rápida contra os aviões que passavam em grande velocidade.
Como forma de resolver essa questão do peso e do tamanho vários países começaram a
empregar uma série de metralhadoras montadas em pedestais ou em reparos elevados. Dessa
combinação de leveza e agilidade surgiram armas antiaéreas de curto alcance e com um poder
mortífero enorme, levando ao abate inúmeras aeronaves. Como exemplo de armas antiaéreas
utilizadas na Primeira Guerra Mundial temos a peça de tiro rápido de 1 libra QF, inglesa e que
era uma versão da metralhadora Maxim de 37mm montada em um reparo elevado.
À medida que as aeronaves foram evoluindo, especialmente no que se refere aos seus
motores, tornou-se claro a importância do papel de uma defesa antiaérea eficaz para fazer
frente a essas ameaças aéreas, que passaram a ter motores mais potentes e poderiam levar uma
quantidade maior de armamentos e bombas, podendo assim atingir um número maior de alvos
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de forma mais eficaz. Foi a partir dessa nova concepção que surgiram os diversos tipos de
sistemas antiaéreos como o sistema antiaéreo 35 mm Oerlikon – Contraves, o sistema
antiaéreo 40 mm Fila – Bofors, o míssil IGLA S e os diversos tipos de radares de tiro, busca e
vigilância.
O Brasil passou a fazer parte desse grupo de países que detêm os meios de defesa
antiaérea em meados da década de 1927, quando iniciou-se o ensino da defesa antiaérea na
Escola de Aviação Militar no Rio de Janeiro. Dessa forma o nosso país passou a contar com
mão-de-obra especializada para utilizar de maneira adequada os diversos tipos de armamentos
e sensores antiaéreos. Nos dias de hoje o Exército Brasileiro conta, como centro formador de
artilheiros antiaéreos, com a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, nesse estabelecimento
são formados oficiais e sargentos artilheiros antiaéreos nos mais diversos cursos e estágios.
Atualmente o Exército Brasileiro emprega a artilharia antiaérea de dois modos, uma na
defesa de áreas e pontos sensíveis dentro do TN, como por exemplo hidrelétricas, estações de
tratamento e órgãos governamentais de grande importância. A outra forma de utilização da
defesa antiaérea é no TO, onde na maioria das vezes são empregados mísseis portáteis que
possuem uma ampla mobilidade e rapidez na entrada e saída de posição. Um desses
armamentos de grande mobilidade que a nossa artilharia possui é o míssil Igla S, de origem
russa e que é empregado quase que totalmente pelas baterias antiaéreas orgânicas de brigadas
de cavalaria e infantaria.
Nesse contexto da modernização tecnológica militar notamos que artilharia antiaérea
do nosso país está buscando uma reestruturação e substituição de seus materiais, procurando
assim acompanhar os demais países tanto do continente sul-americano, quanto dos demais
países do mundo. Dentre os armamentos e sensores que a nossa artilharia possui para realizar
a defesa antiaérea podemos citar os seguintes materiais: sistema antiaéreo 35 mm Oerlikon –
Contraves, o sistema antiaéreo 40 mm Fila – Bofors, o míssil IGLA S, o radar SABER M60,
o sistema antiaéreo Gepard e o COAAe Eletrônico. Além desses armamentos, possivelmente
o nosso país irá adquirir nesses próximos anos, a saber, o sistema de defesa antiaérea de
média altura Pantsir-S1 e o míssil superfície-ar portátil (SAM) RBS-70.
Em nosso trabalho procuramos através de pesquisas elencar os principais armamentos
de defesa antiaérea dos demais países do continente da América do Sul, buscando dessa forma
termos dados necessários para podermos comparar a nossa defesa antiaérea com a desses
países, a fim de no final da comparação concluirmos sobre a situação de nosso país em termos
de preparo antiaéreo. Ao estudarmos os países sul-americanos notamos que os países que
mais investem em artilharia antiaérea são o Chile e a Venezuela, mostrando assim que apesar
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de possuírem seus territórios menores que o de muitos países, estão se preocupando em
fortalecer as suas defesas antiaéreas. Para facilitar a nossa comparação, entre o Brasil e os
demais países da América do Sul, elencamos na tabela abaixo os países de nosso continente
detentores dos principais armamentos antiaéreos juntamente com seus referidos armamentos e
a sua classificação quanto ao alcance.
Abaixo mostraremos através de uma tabela os materiais de artilharia antiaérea que o
nosso exército possui, juntamente com os principais materiais antiaéreos dos demais países da
América do Sul.

TABELA 15 - Países da América do Sul e seus armamentos antiaéreos

País
Brasil

Armamentos Antiaéreos

Classificação Quanto à Altura

- Canhão 35 mm Oerlikon - Contraves

- Baixa Altura

- Canhão 40 mm Fila - Bofors

- Baixa Altura

- Míssil Igla S

- Baixa Altura

- Sistema Gepard

- Baixa Altura

- Míssil Mistral (Marinha do Brasil)

- Baixa Altura

- RBS 70

- Baixa Altura

- Canhão 35 mm Oerlikon - Contraves

- Baixa Altura

- Canhão 40 mm Fila - Bofors

- Baixa Altura

- Míssil Mistral

- Baixa Altura

- RBS 70

- Baixa Altura

- Canhão 35 mm Oerlikon - Contraves

- Baixa Altura

- Canhão 40 mm Fila - Bofors

- Baixa Altura

- Sistema NASAMS

- Grande Altura

- Canhão 35 mm Oerlikon - Contraves

- Baixa Altura

- Canhão 40 mm Fila - Bofors

- Baixa Altura

- Canhão 35 mm Oerlikon - Contraves

- Baixa Altura

- Canhão 40 mm Fila - Bofors

- Baixa Altura

- Canhão 40 mm Fila - Bofors

- Baixa Altura

- Sistema Spyder

- Grande Altura

Uruguai

- Canhão 40 mm Fila - Bofors

- Baixa Altura

Venezuela

- Míssil Mistral

- Baixa Altura

- Canhão 40 mm Fila - Bofors

- Baixa Altura

Argentina

Chile

Colômbia

Equador

Peru
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- Míssil Igla S

- Baixa Altura

- Sistema Buk M2

- Grande Altura

- Sistema S-300

- Grande Altura

Fonte: Manual Escolar B-1 da EsACosAAe

Com base nos dados mencionados na tabela acima chegamos à conclusão de que o
Brasil possui cinco armamentos antiaéreos capazes de responder a uma ameaça aérea, porém
a classificação desses armamentos quanto à altura é de baixa altura, o que leva ao país a ficar
com uma lacuna e com uma vulnerabilidade a ameaças aéreas que voem a alturas superiores
de 3.000 metros de altitude, vulnerabilidade essa que com certeza o inimigo irá se aproveitar
ao planejar um ataque aéreo às nossas tropas ou instalações.
Ao compararmos os armamentos antiaéreos de nosso país com o do restante da
América do Sul notamos que o Brasil está em condições favoráveis em relação aos seguintes
países: Argentina, Colômbia, Equador e Uruguai. Chegamos a essa conclusão, pois, os
referidos países apresentam da mesma forma que o nosso país, somente armamentos
antiaéreos de baixa altura e além do mais apresentam esses materiais em uma variedade e
quantidade menor que os nossos.
Ao compararmos os armamentos antiaéreos de nosso país com o do país do Peru
notamos que o Brasil está em condições de igualdade, pois, o referido país apesar de possuir
um menor número e quantidade de armamentos antiaéreos de baixa altura, apresenta como
fator de destaque a posse do Sistema Spyder, cobrindo e protegendo assim o seu espaço aéreo
a altitudes superiores a 3.000 metros.
Por fim, ao compararmos os armamentos antiaéreos de nosso país com os dos países
do Chile e Venezuela notamos que o Brasil está em condições desfavoráveis. Chegamos a
essa conclusão, pois, os referidos países além de apresentarem uma quantidade e diversidade
de armamentos antiaéreos de baixa altura, apresentam ainda sistemas de defesa antiaérea de
grande altura, com destaque para a Venezuela que possui dois desses sistemas de grande
altura, o Buk M2 e o S-300. Com isso esses dois países possuem a capacidade de defender o
seu espaço aéreo em todas as altitudes, despontando-se assim como países mais bem
preparados na defesa antiaérea da América do Sul.
Dessa forma o nosso trabalho buscou mostrar a evolução da artilharia antiaérea no
Brasil e comparar a situação atual do nosso país com relação aos demais países do continente
sul-americano.
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Como conclusão final temos que, para o Brasil ocupar uma posição de destaque em
nosso continente em relação à defesa antiaérea, ou ao menos colocar-se em condições de
igualdade em relação aos países do Chile e Venezuela, o nosso país precisa adquirir o sistema
de defesa antiaérea Pantsir - S1 que é de média altura e outros sistemas de defesa antiaérea de
grande altura, como o Buk M2 e o S-300. Só assim o Brasil estará preparado para a defesa do
seu espaço aéreo, seja ela na defesa das tropas ou de áreas e pontos sensíveis em um conflito
de guerra convencional ou na defesa em tempo de paz em eventos esportivos, como a Copa do
Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
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