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Resumo 

 
Este artigo analisa o trabalho do Escritório de Projetos do Exército (EPEx) no 

gerenciamento dos Projetos Estratégicos de Defesa Antiaérea. Tal abordagem se justifica pela 
necessidade de se adquirir um sistema antiaéreo de baixa (até três quilômetros de altura) e média 
altura (entre três e quinze quilômetros de altura), eficazes e eficientes para proteção de áreas 
estratégicas dentro do território nacional e que, por se tratar de equipamento importado e com alta 
tecnologia embarcada, tem preço elevado, sendo necessário um estudo minucioso das viabilidades 
técnica e econômica, o que faz com que seja necessária uma análise mais pormenorizada de todos 
os equipamentos disponíveis no mercado para se buscar o melhor custo benefício. O objetivo geral 
deste trabalho é analisar do trabalho do EPEx, especificamente no Programa Estratégico Defesa 
Antiaérea, sob a ótica das fases de estudo adotadas e seus resultados para a Força Terrestre. Este 
propósito será alcançado através de análise documental baseadas em regulamentos voltados ao 
gerenciamento dos Programas e Projetos Estratégicos do Exército Brasileiro (EB) e, ainda, manuais 
de campanha que descrevem o papel da artilha antiaérea nos campos de batalha. A análise em tela 
busca identificar a situação atual do projeto de aquisição de meios de artilharia antiaérea, radares, 
sistemas de comando e controle e logística, tudo gerenciado pelo EPEx, destacando as etapas 
seguidas e os principais óbices que envolvem o projeto em si. 
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Abstract 
 
            This article analyzes the work of the Army Project Office (EPEx) in the management of 
Strategic Air Defense Projects. This approach is justified by the need to acquire an effective and 
efficient air defense system of low (up to three kilometers in height) and medium height (between 
three and fifteen kilometers in height) for the protection of strategic areas inside the national 
territory and that, for in the case of imported high technology equipment, it has a high price, 
requiring a thorough study of the technical and economic feasibility, which makes it necessary to 
have a more detailed analysis of all the equipment available on the market to seek the best cost- 
benefit. The general objective of this work is to analyze the work of EPEx, specifically in the 
Strategic Air Defense Program, from the perspective of the study phases adopted and their results 
for the Brazilian Army. This purpose will be achieved through document analysis based on 
regulations aimed at the management of the Brazilian Army's (EB) Strategic Programs and 
Projects, as well as campaign manuals that describe the role of the air defense artillery on the 
battlefields. The present analysis seeks to identify the current situation of the project for the 
acquisition of air defense artillery equipment, radars, command and control systems and logistics 
systems, all managed by EPEx, highlighting the steps followed and the main obstacles that involve 
the project itself. 
 
Keywords: Army Project Office, Project Management, Air Defense Artillery, Low-Height Air 
Defense Artillery, Medium-Height Air Defense Artillery. 
 
 
1  INTRODUÇÃO 
 
            O Escritório de Projetos do Exército (EPEx) é um órgão subordinado ao Estado-Maior do 

Exército, com status de Subchefia, a quem cabe a governança do Portfólio Estratégico do Exército. 

Este portfólio abrange três áreas, Defesa da Sociedade, Geração de Força e Dimensão Humana. O 

EPEx ganhou relevância no contexto do processo de transformação do Exército, quando 

começaram a surgir os primeiros projetos estratégicos. (JANTSCH, 2020, p. 3).  

A ideia de transformação do Exército Brasileiro (EB) surgiu como uma demanda da Política 

Nacional de Defesa (PND) e da Estratégia Nacional de Defesa (END). Dada a sua importância na 

defesa do território nacional, preconizada na END, em especial de áreas estratégicas, a Artilharia 

Antiaérea teve espaço importante dentre os Programas Estratégicos idealizado pelo Exército. 

(VALENTIN, 2013, p. 162)  

Para atender as demandas surgidas da END, em especial no que diz respeito à Defesa 

Antiaérea, o EPEx, destacou uma equipe específica, multidisciplinar, para analisar minuciosamente 

a doutrina e os sistemas de Artilharia Antiaérea existentes no mundo, disponíveis para aquisição, 

devendo, ao final dos trabalhos, assessorar o Comandante do Exército quanto ao melhor custo 
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benefício que atenda às demandas da Força Terrestre e da sociedade brasileira. (SANTOS 

JÚNIOR, 2015, p. 10)  

O objetivo geral deste trabalho é analisar do trabalho do EPEx, especificamente no 

Programa Estratégico do Exército Defesa Antiaérea (Prg EE DA Ae), sob a ótica das etapas do 

estudo adotadas, e seus resultados para a Força Terrestre, descrevendo de forma sucinta a 

metodologia empregada e as dificuldades encontradas ao longo do gerenciamento do Prg EE DA 

Ae. 

Os objetivos específicos são descrever a íntima ligação entre a transformação do Exército 

e a criação do EPEx, sua evolução ao longo dos anos, mostrar a importância da Defesa Antiaérea 

(DA Ae) dentro do planejamento estratégico da força e descrever de forma resumida como os 

projetos ligados à DA Ae são conduzidos no âmbito do Escritório de Projetos. 

Este propósito será alcançado através de pesquisa documental baseadas em normas que 

regulam o funcionamento do EPEx, documentos internos do Escritório que sejam relacionados ao 

estudo e aquisição de equipamentos de artilharia antiaérea, e manuais de campanha de artilharia 

antiaérea que descrevem a função desse ramo da artilharia no campo de batalha.  

Esse artigo se justifica pela necessidade do país em adquirir meios antiaéreos modernos, de 

baixa e média altura, para a defesa do território nacional, dentro de um planejamento estratégico 

de emprego da Força Terrestre. Em uma segunda prioridade, justifica-se, também, pela necessidade 

de se realizar uma compra racional, devido ao elevado custo envolvido e a complexidade do 

equipamento em questão, evitando-se assim o desperdício de dinheiro público e garantido um ciclo 

de vida longo para os materiais. 

A importância do trabalho para o Exército está na análise pormenorizada do trabalho 

realizado pelo EPEx, identificando os pontos fortes, as deficiências, e as possíveis soluções, que 

possam influenciar no resultado dos projetos do Prg EE DA Ae. A correção de problemas pode se 

traduzir em economia de tempo, recursos humanos e financeiros para o Exército Brasileiro. 

Com objetivo de subsidiar a análise sobre a estrutura do EPEx, sua criação e transformação 

ao longo do tempo e a metodologia usada no estudo para aquisição de equipamentos no âmbito do 

Prg EE DA Ae, a seguir, serão apresentadas ideias e fatos voltados ao tema em tela e, concluindo 

o trabalho, as Considerações Finais. 
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2 O GERENCIAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DE ARTILHARIA 

ANTIAÉREA SOB RESPONSABILIDADE DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DO 

EXÉRCITO 

 

    Diante da complexidade do tema, da amplitude alcançada pelas funções/missões do 

EPEx nos projetos da artilharia antiaérea, em especial a de média altura, e da necessidade de uma 

abordagem lógica e objetiva, são tratados, neste referencial teórico, aspectos gerais atinentes ao 

Processo de Transformação do Exército e sua influência na evolução do gerenciamento de projetos 

no EB, ao Escritório de Projetos do Exército e os Programas Estratégicos do Exército, sob sua 

responsabilidade. 

 

2.1 A evolução do gerenciamento de projetos no Exército Brasileiro 

 

           Buscando melhor compreender o trabalho do EPEx no Programa Estratégico do Exército de 

Artilharia Antiaérea, são abordados, agora, aspectos relativos ao Escritório de Projetos, sua origem 

e evolução ao longo dos anos, destacando sua íntima ligação com a transformação da Força.  

 

2.1.1 O processo de transformação do Exército e o impacto no gerenciamento de projetos dentro 

da Força 

 

                   Em 1999, por decisão do Governo Federal, foi instituído o Ministério da Defesa, que 

substituiu o antigo Estado-Maior das Forças Armadas. Desta maneira, deixavam de existir os três 

ministérios com características exclusivamente militar, dando lugar a uma pasta focada em Defesa 

que englobava as três Forças e o ambiente civil. (JANTSCH, 2020, p. 10) 

                   É nesse contexto que surgem a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional 

de Defesa (EM 

D) que são os instrumentos orientadores de mais alto nível da Defesa brasileira, sendo o primeiro o 

responsável por determinar os objetivos da Defesa Nacional, orientando o Estado no que fazer para 

alcança-los, e o segundo estabelecendo as ações a serem realizadas a fim de que os objetivos do 

PND saiam de fato do papel. (BRASIL, 2012, p. 7) 
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                   O Exército Brasileiro (EB), buscando se adequar às mudanças que hora ocorriam, 

materializou as suas ações, decorrentes da END, na Estratégia Braço Forte que era composta dor 

02 (dois) planos, que davam origem a 04 (quatro) programas que por sua vez geravam 824 

(oitocentos e vinte e quatro) projetos, distribuídos em 129 (cento e vinte e nove) ações estratégicas. 

( NETO, 2012, p. 03) 

                    A EBF buscava diminuir o hiato, principalmente tecnológico, que havia entre o EB e os 

Exércitos de países desenvolvidos que constantemente estavam em guerra. Diante disso, a EBF foi 

baseada em dois planos, o Plano de Articulação que englobava os programas Amazônia Protegida 

e Sentinela da Pátria, e o Plano de Equipamento, abrangendo os programas Mobilidade Estratégica 

e Combatente Brasileiro. (BRASIL, 2012, p. 12) 

                   O Programa Amazônia Protegida atende à diretriz expressamente traçada na END, 

abrangendo os projetos destinados ao fortalecimento da presença militar terrestre na Amazônia 

legal, com ênfase na vigilância das fronteiras. (VALENTIN, 2013, p 117) 

                   O Programa Sentinela da Pátria é constituído por um conjunto de projetos que visa a 

reorganização, adequação e complementação das estruturas operacionais e logísticos da Força 

Terrestre. (VALENTIN, 2013, p. 117) 

                   O Programa Mobilidade Estratégica visa dotar o EB com Material de Emprego Militar 

(MEM) compatíveis com o poder de dissuasão considerado adequado pela Força, buscando a 

reposição e complementação dos já existentes. (VALENTIN, 2013, p. 117) 

                   O Programa Combatente Brasileiro é destinado ao atendimento de necessidades projetadas 

em consonância com a visão de futuro do Exército, na evolução da Doutrina Militar Terrestre e na 

visualização de novos Quadros de Dotação de Materiais (QDM). (VALENTIN, 2013, p. 118) 

                   Cada um dos programas descritos acima deu origem a diversos projetos que, pela grande 

quantidade e complexidade, não serão abordados neste trabalho em sua plenitude, sendo destacados 

somente os mais importantes: Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), 

Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres (PROTEGER), Defesa Cibernética, 

Família de blindados GUARANI e Defesa Antiaérea (DAAe). (VALENTIN, 2013, p. 118) 

                   O Estado-Maior do Exército (EME), que é um Órgão de Direção Geral responsável por 

elaborar a Política Militar Terrestre, o Planejamento Estratégico e emitir as diretrizes que orientam 

o preparo e emprego da Força Terrestre, ao tentar viabilizar a EBF e as demais ações decorrentes 

da END, observou que seria necessária uma nova estrutura, que não existia no Exército até aquele 
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momento. É nesse contexto que surge o Escritório de Projetos do Exército (EPEx), inicialmente 

como uma Seção de projetos da 2ª Subchefia do EME, com a missão de avaliar, propor, coordenar 

e integrar as ações e esforços de modo a viabilizar de forma efetiva a consecução dos projetos 

previsto na EBF. (BRASIL, 2017, s.p.)  

                   Dois anos mais tarde, ao verificar que a Seção de Projetos, pelo pequeno efetivo e 

recursos limitados, seria insuficiente para realizar as tarefas a ela determinadas, no âmbito do EBF 

e das Estratégias subsequentes, em 2007, a seção foi transformada na Assessoria Especial de Gestão 

de Projetos (AEGP). (JANTSCH, 2020, p 11 e 12) 

            No decorrer dos anos, a AEGP, adquiriu experiência suficiente, através da capacitação 

técnica do seu corpo de profissionais, tornando-se peça fundamental para o início modernização 

do Exército Brasileiro. Em 2012, fruto dos conhecimentos adquiridos, ajudou na confecção das 

Normas para Elaboração, Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no Exército Brasileiro 

(NEGAPEB), que hoje norteia o Gerenciamento de Projetos no âmbito da Força. (BRASIL, 2017, 

s.p.) 

             Ainda em 2012, através da Portaria nº 134-EME, do Comandante do Exército, fruto de 

uma necessidade de se aumentar o número de Projetos Estratégicos do Exército (PEE), foi 

transformada no atual Escritório de Projetos do Exército, tornando-se uma Subchefia do Estado-

Maior do Exército. A partir dessa transformação, o EPEx assume a coordenação dos PEE. 

(BRASIL, 2017, s.p.) 

             Conforme verifica-se no sítio eletrônico do EPEx na internet, o Escritório de Projetos, a 

partir de sua transformação, possuía as seguintes missões: 

- Supervisionar, coordenar e controlar a gestão dos PEE, incluindo as derivadas 
de aquisição, modernização e desenvolvimento de PRODE definido pelo 
EME; 
- Planejar e coordenar as ações de relações institucionais de interesse dos PEE; 
- Supervisionar e coordenar as atividades de contratação de PRODE, referentes 
aos PEE sob gestão do EPEx, que, por sua complexidade, requeiram uma 
contratação integrada; e 
- Gerenciar os processos afetos aos PEE. (BRASIL,2017, s.p.) 
 

 
              Após mais de 4 anos de gestão de projetos usando como base a NEGAPEB, e com o 

aprofundamento do conhecimento do referencial teórico existente, fundamentado no Project 

Management Institute (PMI), e nas metodologias Prince2 e Managing Successful Programs 

(MSP), além de capacitações feitas no Escritório de Projetos do Banco Central do Brasil, uma 
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referência nacional no tema, o EPEx verificou a necessidade de mudanças e de aperfeiçoamento 

da metodologia de gerenciamento dos Projetos Estratégicos do Exército (PEE). (BRASIL, 2017, 

s.p.) 

              Através do estudo, levantou-se que, em nível estratégico, o Exército conduz um Portfólio 

integrado por Subportfólios, cada qual com diversos programas. A partir daí o que hora era 

chamado de projeto, na verdade era um programa, fazendo com que a estrutura do Escritório de 

Projetos fosse totalmente redesenhada para que fosse possível ocorrer as mudanças na gestão de 

processo necessárias a atender a metodologia de gestão internacionalmente aceita. (BRASIL, 2017, 

s.p.) 

             Diante da premente necessidade de mudar, ao longo do ano de 2017, o EPEx e seus projetos 

passaram por um profundo processo de reformulação, resultando no que o Escritório é hoje, que 

será abordado no subitem a seguir. 

  

2.1.2 O Escritório de Projetos do Exército  
  
              Fruto de um diagnóstico consubstanciado em um estudo minucioso que redesenhou os 

processos de gestão de projetos do EPEx, o EME, junto aos Órgão de Direção Setorial (ODS) e ao 

Órgão de Direção Operacional (ODOp), em 2017, define que o Exército Brasileiro possui um 

Portfólio Estratégico (Ptf EE) composto por três Subportfólios (Sptf EE), Defesa da Sociedade, 

Geração de Força e Dimensão Humana, que por sua vez, possuem diversos programas, conforme 

ilustra a Figura 1. (BRASIL, 2017, s.p.) 

 
 

Figura 1 – Portifólio Estratégico do Exército 



8 
 

 
Fonte: sítio do EPEx, BRASIL, 2017, s.p. 

 
              Desta maneira, o EPEx também muda sua estrutura, assumindo a sua configuração atual, 
conforme Figura 2. 
 
 

Figura 2 – Organograma do EPEx 

 
Fonte: sítio do EPEx, BRASIL,2017, s.p. 

 
             A partir daí o EPEx passa a ter novas atribuições, de acordo com seu sítio eletrônico na 
internet, a saber: 
 

- Atuar como órgão de coordenação executiva do Estado Maior do Exército 
(EME) para fins de governança do Portfólio Estratégico do Exército, 
constituindo-se no escritório de projetos de mais alto nível da Força. 
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- Planejar e coordenar as ações de relações institucionais de interesse do 
Portfólio Estratégico do Exército, dos Prg EE e dos PEE. 
- Propor e manter atualizadas as normas para governança e gestão do Portfólio 
Estratégico, dos programas e dos projetos estratégicos do EB. 
- Estabelecer ligação com equipes de programas, projetos e com os Escritórios 
Setoriais de Projetos dos Órgãos de Direção Setorial (ODS), do Órgão de 
Direção Operacional (ODOp) e dos Comandos Militares de Área (C Mil A) 
para tratar de assuntos relativos à gerência de programas e projetos 
estratégicos. 
- Atuar como multiplicador do conhecimento em projetos, programas e 
portfólio. 
- Realizar a gestão de projetos de Parceria Público-Privada (PPP). 
- Atuar como Secretaria Executiva do Comitê Gestor de Parceria Público-
Privada do Comando do Exército (CGPCE) (BRASIL, 2017, s.p.) 

 
             Essa constatação de que, na verdade, o EPEx gerenciava um Portfólio Estratégico do 

Exército foi de suma importância para a evolução da gestão de projetos no âmbito do EME, 

impondo a adoção de uma série de medidas, sendo uma delas a edição das Normas para Elaboração, 

Gerenciamento e Acompanhamento do Portfólio e dos Programas Estratégicos do Exército 

Brasileiro (NEGAPORT). (BRASIL, 2017, s.p.) 

                   Hoje, o EPEx é o gestor de diversos programas estratégicos, dentro de três Subportfólios 

Estratégicos, que serão abordados de forma sucinta a seguir. 

 
2.2 O Portfólio Estratégico do Exército sob responsabilidade do EPEx 

 

Com o objetivo de entender a gestão dos programas estratégicos no âmbito do Exército, 

serão abordados, a partir de agora, e de forma sucinta, os programas que compõe o Portfólio 

Estratégico do EB 

 

2.2.1 O Portfólio Estratégico do Exército e seus Subportfólios 

 

 Segundo a NEGAPORT (2017), Portfólio Estratégico do Exército é o conjunto de 

Subportfólios, Programas e Projetos, alinhados aos objetivos estratégicos da Força, que devem ser 

gerenciados, coordenados e integrados pelo Estado-Maior do Exército. 

Ainda, conforme descreve a NEGAPORT (2017), Subportfólio Estratégico é uma parcela 

do Portfólio Estratégico composto por programas e/ou projetos estratégicos que possuem 

afinidades gerencial ou finalísticas e, por isso, são grupados num mesmo subportfólio, facilitando 

a coordenação, a comunicação e o gerenciamento efetivo. 



10 
 

Atualmente, o Portfólio Estratégico do Exército possui três Subportfólios que abrangem 

vários projetos em três áreas distintas, a Defesa da Sociedade, Geração de Força e Dimensão 

Humana. (BRASIL, 2017, s.p.) 

O Subportfólio Defesa da Sociedade engloba os Projetos Estratégicos voltados a defesa do 

país, de suas estruturas estratégicas e/ou de suas tropas no teatro de operações terrestre. Em resumo, 

trata-se de desenvolvimento, aquisição ou modernização de equipamentos e capacidades 

permitindo ao EB cumprir sua missão constitucional de defesa da pátria e defesa interna. (BRASIL, 

2017, s.p.) 

O Subportfólio Geração de Força reúne os Projetos Estratégicos meios, voltados ao 

funcionamento da Força Terrestre, buscando modernizar equipamentos e doutrinas militares, além 

de aumentar a presença da Força na região amazônica, contribuindo para a preservação e 

desenvolvimento da região. (BRASIL, 2017, s.p.) 

O Subportfólio Dimensão Humana abrange os Programas Estratégicos voltados diretamente 

à segurança e bem-estar do militar e sua família, buscando racionalizar e melhorar a assistência 

social e a educação no âmbito do Exército. (BRASIL, 2017, s.p.) 

 

2.2.2 Os Programas Estratégicos do Subportfólio Defesa da Sociedade 

 

             Atualmente, no Subportfólio Defesa da Sociedade existem nove Programas Estratégicos 

(Prg EE) em andamento, que serão resumidamente descritos abaixo. (BRASIL, 2017, s.p.) 

             O Prg EE ASTROS 2020 trata da modernização e desenvolvimento de novas capacidades 

do Sistema ASTROS que é um sistema de lançadores múltiplos de foguetes, de fabricação nacional, 

desenvolvido na década de 80 e que requer uma atualização para que possa se manter dissuasor 

nos dias atuais. (NELSON, 2014, p. 25) 

            O Prg EE AVIAÇÃO tem como objetivo a aquisição e modernização de equipamentos da 

aviação do Exército, possibilitando novas capacidades técnicas e táticas, aumentando assim o leque 

de missões que poderão ser cumpridas pelas aeronaves e tripulações. (BRASIL, 2017, s.p.) 

            O Prg EE DEFESA ANTIAÉREA busca o desenvolvimento, aquisição e modernização dos 

equipamentos do sistema de artilharia antiaérea empregado pelo EB afim de garantir uma adequada 

defesa do espaço aéreo brasileiro com meios antiaéreos modernos. (NELSON, 2014, p. 27) 
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            O Prg EE CIBERNÉTICA tem como escopo capacitar os militares do Exército nesse novo 

ambiente operacional que é a internet. Além disso, o programa prevê a aquisição de meios e 

construção de complexos voltados à defesa cibernética da força terrestre, protegendo informações 

e dados pessoais dos militares. (NELSON, 2014, p. 25) 

            O Prg EE GUARANI atua no desenvolvimento da nova família de blindados sobre rodas 

do EB, importante vetor de modernidade que dotará as Unidades Mecanizadas da Força, garantindo 

proteção blindada, apoio de fogo e mobilidade às tropas. (NELSON, 2014, p. 20) 

            O Prg EE OCOP visa recuperar a capacidade operacional plena da Força, permitindo que o 

Exército atue em todo o território nacional, através da aquisição de Materiais de Emprego Militar 

(MEM) e modernização dos sistemas militares de uso tático, desenvolvendo a indústria nacional 

de defesa. (BRASIL, 2017, s.p.) 

            O Prg EE PROTEGER tem como objetivo impedir a interrupção de funcionamento ou a 

destruição das estruturas estratégicas terrestres, garantindo o completo e regular funcionamento 

dessas estruturas críticas, se traduzindo em benfeitoria para a sociedade. (NELSON, 2014, p. 23) 

            O Prg EE SISFRON tem como propósito fortalecer a presença e a capacidade de 

monitoramento dos mais de 16 mil quilômetros de fronteiras que o país possui. Isso permite o pleno 

emprego do Estado em pontos onde isso se faz necessário. (BRASIL, 2017, s.p.) 

            O Prg EE LUCERNA tem como foco modernizar o sistema de inteligência militar do 

Exército através da reformulação da estrutura dos órgãos de inteligência, bem como aquisição de 

equipamentos para tal fim. (BRASIL, 2017, s.p.) 

 

2.2.3 Os Programas Estratégicos do Subportfólio Geração de Força 

 

           O Subportfólio Geração de Força conta hoje com um total de seis Programas Estratégicos 

que serão abordados, de forma sucinta, a seguir 

           O Prg EE AMAZÔNIA PROTEGIDA que atua na vigilância e proteção da porção de terra 

da região amazônica, garantindo a soberania nacional e o desenvolvimento da região. Diferente do 

SISFROM, o Prg EE Amazônia Protegida trabalha com a hipótese de distribuição de pequenas 

unidades militares em terras indígenas e de preservação ambiental. (BRASIL, 2017, s.p.) 
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           O Prg EE GESTÃO TI E COMUNICAÇÕES que busca modernizar a estrutura de TI e de 

comunicações, da Força, importante para o exercício do Comando e controle por parte dos mais 

altos níveis. (BRASIL, 2017, s.p.) 

           O Prg EE LOGÍSTICA MILITAR que tem como objetivo desenvolver e modernizar o 

sistema de logística militar terrestre, tornando-o capaz de ser executado em qualquer área do 

território, principalmente na região amazônica. (BRASIL, 2017, s.p.) 

            O Prg EE SENTINELA DA PÁTRIA atua na implantação, reorganização, adequação e 

aperfeiçoamento da estrutura das Organizações Militares (OM) da Força Terrestre, em todas as 

áreas estratégicas do Território Nacional. (BRASIL, 2017, s.p.) 

            O Prg EE SISTEMA DE ENGENHARIA tem como objetivo a modernização do sistema 

de engenharia militar proporcionando novas capacidades a essa função de combate que 

constantemente atua em apoio do desenvolvimento nacional. (BRASIL, 2017, s.p.) 

             O Prg EE SISTEMA OPERACIONAL MILITAR tem como escopo modernizar o sistema 

operacional militar do EB reestruturando a doutrina, o adestramento com foco no emprego. 

(BRASIL, 2017, s.p.) 

 

2.2.4 Os Programas Estratégicos do Subportfólio Dimensão Humana 

 

  O terceiro Subportfólio, Dimensão Humana, hoje possui três Programas Estratégicos que 

serão abordados de forma resumida. 

  O Programa FORÇA DA NOSSA FORÇA é voltado aos militares e civis que servem ao 

Exército, investindo na valorização e gestão de pessoal, melhoramento do sistema de saúde e a 

qualidade de vida da família militar. (BRASIL, 2017, s.p.) 

  Já o Programa SISTEMA DE EDUCAÇÂO E CULTURA busca modernizar e melhorar 

o processo ensino aprendizagem no âmbito do EB, fortalecendo os valores, deveres e a ética militar. 

(BRASIL, 2017, s.p.) 

    

2.3 O gerenciamento do programa de Defesa Antiaérea conduzido pelo EPEx 

            

                  Buscando compreender a forma como é gerenciado o Prg EE Defesa Antiaérea (DA Ae) no 

âmbito no EPEx, abordaremos a seguir aspectos relativos à importância da Artilharia Antiaérea, 
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um breve histórico do programa DA Ae e os projetos derivados do programa, em especial a Defesa 

Antiaérea de Média Altura.  

 

2.3.1 A defesa aeroespacial brasileira e a Artilharia Antiaérea  

 

                 A Defesa Aeroespacial consiste num conjunto de ações, utilizando meios de Defesa aérea e 

Antiaérea, que têm por objetivo impedir, neutralizar ou reduzir as ações dos vetores aéreos 

inimigos contra estruturas em solo. Devem atuar de forma sistêmica, provendo a defesa de forma 

eficiente e eficaz. (CAVALCANTI, 2016, p. 28) 

                 O Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) é o responsável pelas ações da 

defesa do espaço aéreo brasileiro contra qualquer tipo de ameaça aeroespacial. Atua sob um 

Comando central chamado Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) que decide os meios 

a serem utilizados em cada fase das ações de defesa. (CAVALCANTI, 2016, p. 28) 

                 O objetivo maior do SISDABRA é manter a soberania do espaço aéreo brasileiro, impedindo 

seu uso para atos hostis ou contrário aos objetivos nacionais. Em outras palavras, o SISDABRA 

atua desde o combate ao tráfico de drogas por via aérea, até o combate contra um ataque aéreo 

realizado por nações inimigas, protegendo os céus do Brasil e as estruturas estratégicas sensíveis 

em solo pátrio. (BRASIL, 2017, p. 2-5)  

                 A Artilharia Antiaérea é parte do SISDABRA, sendo um dos meios de defesa antiaérea a ser 

empregado na defesa do território nacional. Em uma visão simplificada, a artilharia antiaérea do 

EB é empregada sob coordenação do COMAE, que é um órgão da Força Aérea Brasileira (FAB), 

como um dos elementos usados na defesa do espaço aéreo nacional. (CAVALCANTI, 2016, p. 28) 

                A Artilharia Antiaérea consiste numa série de armamentos de diversos tipos (canhões e 

mísseis) voltados a destruição de meios aéreos inimigos (aviões, helicópteros e mísseis), sob 

coordenação do SISDABRA. Sua missão é defender pontos estratégicos ou áreas importantes para 

o normal funcionamento industrial, político e econômico do país. (BRASIL, 2017, p. 3-2)  

                A Artilharia Antiaérea, quanto a faixa de emprego das ameaças aéreas, que são as faixas do 

espaço aéreo onde as aeronaves inimigas poderão transitar, pode ser dividida em baixa, média e 

grande altura. A Artilharia antiaérea de baixa altura engaja alvos a até três mil metros de altura. Já 

a antiaérea de média é apta a engajar alvos compreendidos entre três mil e quinze mil metros de 
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altura. A antiaérea de grande altura engaja alvos acima de quinze mil metros. (BRASIL, 2017, p. 

3-3) 

                Normalmente, a Artilharia Antiaérea usa como armamentos os canhões antiaéreos e os 

mísseis antiaéreos, cabendo aos canhões a defesa de baixa altura e aos mísseis a defesa em todo o 

espectro do espaço aéreo, quer seja de baixa, média ou grande altura. (BRASIL, 2017, p. 3-3  

                O Exército atualmente possui uma Brigada de Artilharia Antiaérea (Bda AAAe) composta 

por seis Grupos de Artilharia Antiaérea (GAAAe), todos dotados de armamento de baixa altura, e 

Unidades com funções auxiliares, localizados conforme mostra a Figura 3, sendo os Grupos os 

responsáveis pela defesa antiaérea do país, em conjunto com as Unidades da FAB e da Marinha 

do Brasil. (BRASIL, 2018, s.p.) 

Figura 3- Distribuição dos GAAAe

 
Fonte: Adaptado de BRASIL, 2018, s.p. 

 
 
2.3.2 O Programa Estratégico Defesa Antiaérea  

 

                 A Estratégia Nacional de Defesa (END) é clara quando determina que aos centros 

estratégicos do país, quer sejam políticos, industriais tecnológicos ou militares, deverá ser 
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assegurada a capacidade de defesa antiaérea, sobretudo por meio de Artilharia Antiaérea de Média 

Altura (SANTOS JÚNIOR, 2015, p. 7). 

                 Além disso, o Livro Branco da Defesa Nacional (2020) define que o Prg EE DA Ae tem 

como objetivo atualizar o sistema de Defesa Antiaérea do Exército, buscando atender às exigências 

do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA). Com isso, as unidades de Artilharia 

Antiaérea deverão ser equipadas com modernos meios e sensores e assistidas por um sistema 

logístico e de comunicações adequados, que ofereçam suporte aos equipamentos durante todo seu 

ciclo de vida e que possibilitem o Comando e o Controle das Unidade de tiro e alerta. (SANTOS 

JÚNIOR, 2015, p. 7). 

                 É nesse sentido que a Defesa Antiaérea assumiu importante papel na EBF e na estratégia Pró-

Força e, em 2010, através da Diretriz Especial Nr 1, do Chefe do EME, teve seu início 

materializado, compondo um dos Projetos Estratégicos do Exército, que mais tarde foi renomeado 

para Programa Estratégico do Exército, uma vez que, pela sua complexidade, envolve diversos 

projetos distintos, porém, interligados entre si e entrega capacidades e benefícios à sociedade. 

(SANTOS JÚNIOR, 2015, p. 7). 

                  Num contexto geral, o objetivo do Prg EE DA Ae é recuperar e obter a capacidade de todo 

o sistema de Defesa Antiaérea de baixa e média altura, permitindo a proteção das estruturas 

estratégicas brasileiras. Isso implica em adquirir e desenvolver novas armas, radares, meios de 

comunicações, munição e sistema de comando e controle, que operem interligados entre si, 

possibilitando uma maior amplitude e eficácia da Defesa Antiaérea do EB. (BRASIL, 2019, p. 2).  

                  Para atingir os objetivos propostos o Prg EE DA Ae utilizou, inicialmente, normas e 

ferramentas próprias do EB, conhecimento próprio em engenharia de sistema e gestão de projetos, 

esse último ainda em estágio embrionário. (SANTOS JÚNIOR, 2015, p. 10). 

                  Com a edição da NEGAPEB, baseada na metodologia do Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK), houve uma necessidade de se adaptar todo o trabalho de gerenciamento de 

projetos feito até então às essas novas normas do EB, o que resultou num aumento na capacidade 

de gestão por parte da equipe a frente do Prg EE DA Ae, além de alinhar o trabalho à uma 

metodologia mundialmente aceita. (SANTOS JÚNIOR, 2015, p. 11). 

                Ao longo dos anos de 2012 e 2013 foram elaborados e aprovados os Requisitos Operacionais 

Básicos (ROB), que tratam das características operacionais dos Materiais de Emprego Militar 
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(MEM) e Requisitos Técnicos Básicos (RTB) da Defesa Antiaérea, que transformam os ROB em 

características técnicas, considerando a tecnologia disponível à época. (BRASIL, 2017, p. 10)  

               Ainda no ano de 2013, o Exército, sob coordenação do MD, elabora e aprova os Requisitos 

Operacionais Conjuntos, que nada mais são que os ROB que atendem de forma comum às três 

Forças Armadas. (BRASIL, 2017, p. 10)  

                Importante ressaltar que, o Prg EE DA Ae teve, desde o início, uma concepção sistêmica, de 

forma que todas as aquisições e desenvolvimentos permitissem a integração entre si (armas, 

logística, controles, alertas e comunicações), não só dentro do Exército, mas também atuando 

integradamente com o SISDABRA. (SANTOS JÚNIOR, 2015, p. 11). 

                Fruto do Prg EE DA Ae, o Exército Brasileiro começou a receber, nos anos de 2013 e 2014, 

alguns armamentos adquiridos da Alemanha, Rússia e da Suécia para guarnecer suas Baterias 

Antiaéreas de baixa altura, orgânicas das diversas Brigadas e seus seis GAAAe. Nesse período, 

foram recebidas as viaturas blindadas de combate antiaéreo Gepard 1A2, os mísseis IGLA e os 

mísseis RBS 70, respectivamente. (BRASIL, 2017, p. 12)  

                No início do Prg EE DA Ae foi disponibilizada uma dotação orçamentária no valor de R$ 

4,13 Bilhões, porém, ao longo dos anos, com os consecutivos cortes no orçamento das Forças 

Armadas, o aporte financeiro foi reduzido a R$ 321 Milhões. (BRASIL, 2017, p. 11)  

                Em decorrência da disponibilização de recursos em valor inferior ao planejado, alterou-se a 

linha base do tempo dos projetos que passou a ter término previsto para 2033. (BRASIL, 2017, p. 

11) 

               Atualmente, o EPEx está em uma segunda fase dos projetos de DA Ae, chamada 2ª tranche, 

cujo o cronograma se estenderá até 2023, se o aporte de recurso for mantido conforme o planejado. 

Ao final da 2ª tranche, espera-se a entrega de sistemas antiaéreos de baixa altura, incluindo sistemas 

de comunicações, sistemas de controle e alerta, radares, simuladores, desenvolvimento de uma 

doutrina logística, capacitação de pessoal para operação e manutenção dos equipamentos recebidos 

e adequação das instalações dos quarteis para receber esses novos MEM. (BRASIL, 2017, p. 9) 

 

        3   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
         Do estudo de toda documentação disponível foi possível verificar que, a partir da publicação 

da PND e da END, documentos que balizam a Defesa nacional, o tema Defesa passou a ser 
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analisado em maior escala por seguimentos da sociedade civil. Visando se adequar a essas novas 

demandas, o Exército Brasileiro iniciou o planejamento do seu processo de transformação. 

         O processo de transformação da Força gerou diversos projetos estratégicos que buscavam 

além de modernizar, ajustar a doutrina de emprego às novas ameaças e capacidades que seriam 

adquiridas. É nesse contexto que nasce o EPEx, inicialmente como seção de projetos da 2ª 

Subchefia do EME, depois como Assessoria Especial de Gestão de Projetos (AEGP) e por fim 

reestruturada como EPEx, com organogramas e missões mais abrangentes, o que segue até os dias 

atuais. 

          Em 2017, após anos de experiência na gestão dos Projetos Estratégicos do Exército, o EPEx 

ajusta sua metodologia de gerenciamento de projetos, alinhando-os aos padrões internacionais, 

editando inclusive a norma interna que baliza, desde então, os programas e projetos no EB. Com 

essa mudança de metodologia, os projetos passam a ser programas constituintes de Subportfólios, 

que numa análise macro, fazem parte de um Portfólio Estratégico. 

          Dentro do Portfólio Estratégico, sob responsabilidade do EPEx, existem diversos Programas 

Estratégicos, sendo um dos mais importantes o Prg EE DA Ae. 

          O Programa Estratégico de Defesa Antiaérea surgiu dentro das demandas da END e tem 

como objetivo desenvolver ou obter capacidades de emprego de sistemas antiaéreo de baixa e 

média altura, capacitando a Força na defesa de áreas e pontos estratégicos do território nacional.  

           Visando analisar os Projetos Estratégicos de Defesa Antiaérea sob responsabilidade do 

EPEx este trabalho se propôs a descrever a relação entre transformação da força e evolução do 

Escritório de Projetos ao longo dos anos, mostrar a importância da Defesa Antiaérea na segurança 

do território, além de fazer uma análise sumária das etapas seguidas pelo EPEx no gerenciamento 

dos Prg EE DA Ae. 

            Do estudo realizado, depreendeu-se que o EPEx é o gestor do Portfólio Estratégico do 

Exército, a quem cabe supervisionar, coordenar e controlar os Prg EE. Surgiu fruto da necessidade 

de transformação do EB frente aos novos desafios do combate moderno, delineados na END. 

            A gestão do Prg EE DA Ae tem sido conduzida de forma eficaz, tendo sido iniciado em 

2010 e, já em 2013, começou a entregar resultados importantes para as Unidade de Artilharia 

Antiaérea. 

            Os projetos em si contemplam a aquisição dos armamentos antiaéreos de baixa e média 

altura, sensores, radares, sistemas de comunicações e controle, sistemas de coordenação do espaço 
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aéreo, simuladores e adequação das infraestruturas militares que receberão essa série de MEM. Os 

projetos se preocupam também com a logística e capacitação de pessoal para o emprego e 

manutenção dos materiais adquiridos e/ou desenvolvidos para a Função de Combate defesa 

Antiaérea. 

             Cabe destacar que, o Prg EE DA Ae depende muito da alocação de recurso uma vez que 

desenvolver ou adquirir sistemas antiaéreos são demasiadamente caros e que, por falta de dotação 

orçamentária compatível, diversos programas tiveram seu início postergado, como é o caso do 

sistema de artilharia antiaéreo de média altura. 

             Em síntese, a despeito da carência de recurso, verificou-se que o EPEx, através de uma 

metodologia consagrada no gerenciamento de projetos, além da experiência adquirida durante anos 

na gestão dos Projetos Estratégicos, tem cumprido sua função de forma satisfatória, entregando 

resultados importantes para a Força Terrestre no mais curto espaço de tempo, contribuindo para a 

evolução do EB nas diversas áreas da doutrina militar, sempre alinhado às necessidades emanadas 

dos documentos políticos de Defesa (PND e END). 

             Por fim, cabe citar que o trabalho em tela pode ser complementado ou revisitado por outros 

pesquisadores. São naturais limitações em função do tempo e forma. 
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