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RESUMO
Este trabalho tem por finalidade analisar como deve ser realizada a Defesa
Antiaérea de um Grupo Lançador Múltiplo de Foguetes (GLMF), considerando para
isso questões como mobilidade compatível, material adequado e quantidade de
unidades necessárias.
Partindo da premissa de que, o GLMF possui um grande poder de fogo
devido a possuir um material que no cenário atual tem uma grande importância tática
e estratégica, podemos afirmar que há uma necessidade eminente da realização de
uma defesa antiaérea desta tropa.
Atualmente o Brasil conta com dois materiais: Míssil IGLA e a viatura blindada
GEPARD.

Ambos

os

materiais

possuem

mobilidade

compatível

com

os

deslocamentos em combate de um GLMF.
Um grupo lançador múltiplo de foguetes necessita do apoio de uma bateria de
artilharia antiaérea composta por três seções antiaéreas.
Com a criação do Forte de Santa Bárbara ficaria eminente a necessidade de
criação de um Grupo de Artilharia Antiaérea, composto por no mínimo 2 (duas)
baterias antiaéreas.
Portanto, podemos dizer que uma unidade militar que esteja dotada por um
material de grande valor, como é o caso do ASTROS, torna-se um alvo prioritário
para o inimigo aéreo, contudo com a devida defesa antiaérea é possível dificultar ou
até mesmo neutralizar o inimigo aéreo.

Palavras-chave: defesa antiaérea; mobilidade operacional; material adequado;
apoio necessário; alvo prioritário.

ABSTRACT
This study aims to analyze how it should be performed Antiaircraft
Defense of a Multiple Rocket Launcher Group (GLMF), considering it to issues
such as mobility compatible, suitable material and quantity of units required.
Assuming that the GLMF has great firepower due to have a material that in
the present scenario has a great strategic and tactical importance, we can say
that there is a perceived need of conducting a flak this troop.
Brazil currently has two materials: Missil IGLA and armored GEPARD. Both
materials have mobility consistent with shifts in combat a GLMF.
A group multiple rocket launcher needs the support of a battery of
antiaircraft composed of three sections.
With the creation of the Fort of Santa Barbara would be imminent need to create
an Anti-Aircraft Artillery Group, composed of at least two anti-aircraft batteries.
Therefore, we can say that a military unit that is equipped with a material
of great value, such as the ASTROS, it becomes a priority target for the enemy
air, however with proper air defense can hinder or even neutralize the enemy air.

Keywords: air defense, operational mobility; suitable material; necessary
support; primary target.
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1. INTRODUÇÃO
A defesa antiaérea de qualquer fração de grande valor tático e estratégico se
torna a cada dia mais essencial. Uma ameaça aérea possibilita ao inimigo segundo o
manual de Emprego da Artilharia Antiaérea, C 44-1 (2001, p.4-2):
(1) O emprego da arma aérea possibilita ao oponente:
(a) o ataque a diversos alvos simultaneamente, empregando um número
variável de aeronaves (Anv) e de outros engenhos aeroespaciais, como
satélites, mísseis, veículos aéreos não tripulados (VANT) etc;
(b) a surpresa no ataque, exigindo um tempo de resposta extremamente
curto;
(c) o emprego de várias táticas de ataque, usando armamento e munição
diversificados, como metralhadoras, canhões, foguetes, mísseis, bombas e
outros;
(d) a utilização de plataformas aeroespaciais como meio de inteligência e
contra-inteligência; e
(e) o emprego de variadas táticas e técnicas de guerra eletrônica (GE).

É com base nesta ameaça que surge uma preocupação dos escalões
superiores com relação ao material ASTROS empregado pelo exército brasileiro.
Para que possamos definir qual a melhor maneira de realizar uma boa
defesa antiaérea para as tropas que empregam e venham a empregar o sistema
ASTROS, devemos considerar vários vetores de conhecimentos técnicos, táticos e
estratégicos.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1. CONSTITUIÇÃO DA BDA AAAE
O manual de Emprego da Artilharia Antiaérea, C 44-1 (2001, p.4-2) descreve:
É constituída de um comando e EM, bateria de comando, companhia
de comunicações, batalhão de manutenção e suprimento de AAAe (B Mnt
Sup AAAe) e um número variável de grupos e baterias de artilharia
antiaérea diretamente subordinadas. O B Mnt Sup AAAe realiza apenas as
atividades de manutenção e suprimento especializado do material de
artilharia antiaérea.
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Fonte: c 44-1 Emprego da Artilharia Antiaérea
Figura 1 – Constituição da Bda AAAe

2.2. CONCEITOS DE DEFESA ANTIAÉREA
O manual de Emprego da Artilharia Antiaérea, C 44-1 (2001, p.4-2) descreve:
“Os princípios de emprego da AAAe são: a dosagem adequada, a flexibilidade de D
AAe, os meios em reserva, a centralização, as prioridades adequadas e facilitar
operações futuras.”
A dosagem adequada é um princípio que deverá ser atendido sempre que
possível, pois determina a defesa de um elemento de acordo com a necessidade da
tropa apoiada. Caso não seja possível que se mantenha a dosagem adequada, fica
necessário o estabelecimento de prioridades.
A flexibilidade de D AAe é um princípio básico e indispensável que deve
permitir ao elemento apoiado ou defendido ampla liberdade de movimento, ato esse
necessário para manter uma tropa defendida de possíveis ameaças antiaéreas,
mesmo que esta fração possua frequentes mudanças de posição.
Os meios de reserva se configuram como um fator no qual dificilmente a
AAAe irá se enquadrar, pois geralmente ocorre uma natural insuficiência de meios
antiaéreos.
A centralização é um princípio que deve ser observado sempre que possível
pois está ligado diretamente ao comando e controle, pois visa proporcionar a
máxima liberdade de manobra à força apoiada devido aos fogos de proteção
antiaéreos, coordenados pelo escalão superior, tendo este como fatores que
influenciam diretamente nesta escolha de centralização, os diversos subsistemas
como: comunicações, controle e alerta e apoio logístico.
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A prioridade adequada é definida de acordo com os interesses do
COMDABRA, assessorado pelo Cmt da AAAe no Território Nacional (TN) e pelo Cmt
tático no Teatro de Operações (TO), considerando as necessidades levantadas pela
manobra de força.
O princípio de facilitar operações futuras se baseia em um bom
planejamento visando a qualquer momento uma mudança de dispositivos e defesas
a realizar, estando este princípio, ligado diretamente a uma boa mobilidade por parte
da D AAe.
O manual de Emprego da Artilharia Antiaérea C 44-1, (2001, p.4-3) descreve:
FUNDAMENTOS DA DEFESA ANTIAÉREA
4-8. GENERALIDADES
a. Em conjunto com os princípios de emprego da AAAe, os fundamentos
constituem o alicerce para o planejamento de uma defesa antiaérea
eficaz.
b. A aplicação dos fundamentos da D AAe está diretamente relacionada
com o número de defesas a realizar, com a natureza, forma e
dimensões dos objetivos a defender, com o tipo de material antiaéreo
empregado, com o número de unidades de tiro disponíveis e com a
situação tática existente.
c. Fundamentos são um conjunto de proposições e de idéias gerais e
simples de onde se extraem os conhecimentos de determinada área ou
atividade.

A utilização do terreno é um fundamento essencial durante todo o
planejamento e execução das operações, tendo como ramificações do seu estudo
fatores como: vegetação, solo, condições meteorológicas, obstáculos, relevos e
estradas. Esse conjunto de informações pode contribuir de sobremaneira nos
resultados durante o combate, ajudando em questões como camuflagem e
dispersão dos sistemas operacionais, quaisquer que sejam, evidenciando neste
caso a defesa antiaérea.
A defesa em todas as direções possibilita que se realize uma defesa
antiaérea em 360° por parte da Unidades de Tiro (UT), tornando possível evitar um
ataque surpresa inimigo, diminuindo assim uma eventual vantagem inimiga sobre a
direção escolhida para realizar a sua abordagem.
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A defesa em profundidade permite o engajamento gradativo das forças
inimigas utilizando para isso os meios disponíveis para abatimento em baixas e
médias alturas, aumentando com isso as chances de neutralização.
O apoio mútuo permite que as unidades de tiro se posicionem de modo que
haja um recobrimento entre os seus setores de tiro, o que impede que ocorra um
ataque entre as unidades de tiro.
A combinação de armas antiaéreas possibilita a combinação de armas com
o objetivo de que um sistema recubra as limitações do outro, tornando maior a
probabilidade de ter o efeito desejado.
A integração associa e reúne meios de diferentes DAAe em um único
dispositivo de defesa, economizando meios e esforços.
O engajamento antecipado é um fundamento que permite impedir ou
dificultar a ação do inimigo aéreo, antes que ele empregue seu armamento contra o
objetivo a ser defendido. Para que isso ocorra o sistema de controle e alerta e as
unidades de tiro devem estar desdobradas de modo a permitir máximo tempo de
reação possível.
A alternância de posição se faz necessária de acordo com a situação que
for imposta pelas ações de manobra, sendo necessário que a tropa já tenha
selecionado posições de troca para todos os seus órgãos.
A mobilidade da AAAe deve ser compatível com a tropa ou fração à qual
estará apoiando, contribuindo assim para o normal andamento das atividades
planejadas da unidade apoiada.
A defesa passiva é um fundamento importantíssimo pois contribui na
redução de efeitos antes, durante ou depois de um ataque, por meio de simulação,
camuflagem e utilização de cobertas e abrigos.

2.3. VIRP
Em um cenário atual de combate moderno, podemos presumir que o vetor
aéreo, se configura como uma importante ferramenta para neutralizar órgãos
essenciais que possuem grande importância no decorrer do combate.
O manual de Emprego da Artilharia Antiaérea C 44-1, (2001, p.4-6) descreve:
“Normalmente, os meios antiaéreos disponíveis são insuficientes para atender às
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necessidades de defesa. Em consequência, devem ser estabelecidas prioridades de
D AAe.”.
O termo “VIRP” abrange os conceitos de prioridade para que se escolha onde
deve ser alocada uma defesa antiaérea, tendo em vista a grande probabilidade de
não ser suficiente em todas as operações.
A Vulnerabilidade se refere acerca dos danos que uma determinada fração ou
estrutura pode vir a sofrer. Além desta primeira análise outros fatores também
entram na pauta como: possibilidade de dispersão, disfarce, mobilidade, proteção e
de utilização de meios orgânicos de autodefesa antiaérea.
A Importância de um determinado elemento a ser defendido se dá pelo seu
valor no momento da análise, levando-se em consideração entre outros fatores, o
ponto de vista político econômico e militar no território nacional e ponto de vista
tático no teatro de operações.
A Recuperabilidade é um fator que é definido conforme a rapidez com que
determinado alvo possa se reestabelecer após sofrer um ataque aéreo.
As Possibilidades do inimigo aéreo são definidas de acordo com o
planejamento tático e ações de inteligência que objetivam elencar aspectos a serem
levantados do inimigo. O manual de Emprego da Artilharia Antiaérea C 44-1, (2001,
p.4-6) descreve os seguintes aspectos:
(a) tipos de aeronaves em operação;
(b) raio de ação das Anv;
(c) armamento empregado;
(d) táticas e técnicas de ataque que domina;
(e) número de surtidas por Anv;
(f) localização de suas bases;
(g) reabastecimento em vôo (REVO);
(h) capacidade de empregar GE;
(i) capacidade de lançamento de mísseis balísticos e de cruzeiro;
(j) capacidade de executar reconhecimentos táticos e estratégicos; e
(l) capacidade de supressão de D AAe.

2.4. QUANTIDADE DE UNIDADES NECESSÁRIAS
Após a criação do 6º GLMF e também de uma proposta de criação de mais
um grupo de lançadores múltiplos de foguetes e ainda com os constantes estudos
táticos de situação com o intuito de otimizar o seu emprego, tornou-se necessário o
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planejamento da Defesa Antiaérea, tendo em vista que um GLMF inserido em uma
situação de combate real, é um alvo de grande valor devido ao seu poder de fogo.
Para uma melhor análise, torna-se interessante avaliar as dimensões
ocupadas por uma bateria ASTROS, tanto em uma posição de espera, quanto em
uma posição de tiro.
Em uma posição de espera, uma bateria ASTROS ocupa uma área pequena,
tendo como base exercícios realizados durante o estágio de operação do sistema
astros II.
Em uma posição de tiro, uma bateria ASTROS ocupa uma posição de até
1200 metros de frente, por até 600 metros de profundidade. Consideramos as
maiores dimensões durante uma ocupação de posição de tiro, para que após a
análise realizada, possamos concluir a quantidade de unidades ou frações
necessárias para uma defesa antiaérea eficaz.
Uma bateria de Artilharia Antiaérea é composta por três seções antiaéreas,
estas que de acordo com o planejamento e diretrizes do escalão superior realizam a
defesa antiaérea das unidades ou frações designadas.
Uma seção antiaérea é capaz de realizar uma defesa de uma área quadrada
de 2,5km por 2,5 km, por meio de 4 unidades de tiro (UT), área esta que
compreende facilmente uma área de posição de uma bateria antiaérea que pode
medir no máximo 1000 metros de frente X 600 metros de profundidade.

Figura 2 – Posição de tiro de uma bateria LMF
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Considerando um grupo GLMF composto por três baterias ASTROS, seriam
necessárias três seções antiaéreas para a defesa ideal de um GLMF. Como já
exposto acima três seções antiaéreas compõem uma bateria de artilharia antiaérea.
2.5. MATERIAL MAIS ADEQUADO (MESMA MOBILIDADE)
Atualmente o Brasil possui grupos e baterias antiaéreas dotadas do míssil
9K38 IGLA, que se chama SA-18 (figura 1) e Viaturas Blindadas GEPARD (figura 2).
O míssil IGLA possui grande mobilidade, pois pode ser considerado um
míssil portátil, uma vez que ele pode acompanhar tropas que possuem grande
mobilidade, enquadrando-se assim como um armamento que tem características
compatíveis com os deslocamentos e ocupações de posições de espera e de tiro de
uma bateria que utiliza o sistema astros.
Podemos comprovar a sua mobilidade citada acima, conforme o Caderno de
Instrução Escola de Fogo de Instrução do Míssil IGLA 9k38 (2006):
Por ser um armamento portátil, pode ser transportado e utilizado por
sua guarnição sem a obrigatoriedade da presença de viatura para
transportar seus componentes. Tal característica assegura à Unidade de
Tiro (U Tir) dotada do Msl Igla grande mobilidade e flexibilidade de emprego.

Fonte: http://www.exercito.gov.br
Figura 3 – Lançamento de míssil IGLA
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A viatura blindada GEPARD também apresenta condições de acompanhar
deslocamentos e ocupações de posições de espera e de tiro de uma bateria astros,
uma vez que faz parte de um sistema de defesa antiaérea que tem como base
grande mobilidade por ser uma viatura. Cabe ressaltar que este material em
comento já está sendo utilizado por brigadas blindadas.
Nesse

espeque,

vale

acrescer

o

que

consta

no

site

http://www.defesanet.com.br, acessado em 01 de julho de 2013:
4. OS TESTES EM FORMOSA: OPERAÇÃO “O SOL É O CZA III”
Em 20 de outubro de 2011, foi realizada a Operação “O Sol é o CZA III” no
Campo de Instrução de Formosa, fruto de uma RFI (Request for
Information) emitida pela Diretoria de Material de Exército, com a finalidade
de estruturar o Macroprojeto Defesa Antiaérea. Este macroprojeto tem
vistas a atender às exigências da Estratégia Nacional de Defesa.
Durante a Operação foi realizado um teste do material Gepard, o qual foi
precedido por tiros de Mísseis IGLA-S e do Canhão 40mm Bofors. Ao longo
do teste, as características do chassi comprovaram em movimento as
qualidades já conhecidas dos carros Leopard 1, como a alta mobilidade,
boa

velocidade

e

baixo

impacto

de

seu

peso

no

terreno.

Naquela ocasião ficou comprovada a necessidade de se manter um sistema
de armas dotado de canhões, pois enquanto os mísseis Igla não tiveram
acertos em suas trajetórias, possivelmente influenciados pelo tempo
nublado, com teto baixo, intensa umidade e vento, os disparos dos canhões
35mm do sistema Gepard obtiveram êxito ao impactar diversos alvos aéreos
tipo Eclipse do Exército Brasileiro.
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Fonte: http://www.exercito.gov.br
Figura 4 – Viatura Blindada GEPARD

Como meio de detecção de ameaças aéreas o exército brasileiro assim como
a aeronáutica possui projetos de utilização do Radar Saber M 60, que segundo a
publicação

na

internet

da

agência

força

aérea

no

endereço

eletrônico

<http://www.fab.mil.br/portal/capa/index.php?mostra=14529>, descreveu:
Já equipados com mísseis Igla, os Grupos de Artilharia Antiaérea de
Autodefesa (GAAAD) da Força Aérea Brasileira devem receber radares
Saber M60, utilizados para detectar alvos a baixa altitude. O anúncio da
compra de quatro unidades para a Força Aérea Brasileira foi feito nesta
terça-feria (09/04) durante a LAAD 2013, que acontece até sexta-feira (12)
no

Rio

de

Janeiro.

Fabricados pela empresa brasileira Orbisat, os radares Saber M60
têm alcance de 60 km e detectam alvos desde baixas altitudes a até 5.000
metros.

Cada

equipamento

pode

acompanhar

até

60

alvos

simultaneamente.
De acordo com a Orbisat, o Saber M60 consegue identificar aeronaves
velozes e também alvos móveis lentos, com velocidades a partir de 32 km/h.
A antena giratória também pode dar uma volta completa a cada 4 segundos.
O

radar

pesa

364

kg

e

tem

2,85

metros

de

altura.

O planejamento prevê duas unidades para a 1° GAAAD, de Canoas (RS), e
duas para a 2° GAAAD, de Manaus (AM). No entanto, os radares são
móveis e podem ser levados de avião para qualquer parte do Brasil. A
empresa diz que três militares podem montar um radar Saber M60 em
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quinze

minutos.

Também foi anunciada a venda de outras 17 unidades para o Exército
Brasileiro. Todos estes sistemas de artilharia antiaérea, das três Forças
Armadas, farão parte do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro.

Fonte: http://www.fab.mil.br
Figura 5 – Radar Saber M60

Fonte: http://www.ctex.eb.br
Figura 6 – Radar Saber M60
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2.6. REAVALIAR AS PRIORIDADES PARA A DEFESA AAAE
De acordo com todos os aspectos elencados nos itens anteriores, fica claro a
importância dos escalões superiores de reavaliar todos estes itens de forma mais
detalhada, enquadrando as prioridades de acordo com universo abrangente do
escalão que estudará o caso.
É importante lembrar que dificilmente haverá defesa antiaérea para todas as
situações de combate, tornando-se necessário que haja um planejamento criterioso
para que as tropas de maior valor estratégico sejam blindadas com uma boa defesa
antiaérea.

3. CONCLUSÃO

É de grande importância considerar a defesa antiaérea como
prioridade no planejamento de uma movimentação do sistema ASTROS, pois é um
alvo que possui grande poder de fogo, podendo causar assim várias baixas ao
inimigo.
De fato a mobilidade da fração que irá realizar a defesa antiaérea deve
ser compatível com a movimentação do sistema ASTROS, sendo que os dois
sistemas retromencionados atendem aos requisitos de mobilidade do sistema do
GLMF, conforme características já elencadas no desenvolvimento deste trabalho.
As baterias antiaéreas conseguem se desmembrar em seções
antiaéreas que por sua vez podem defender uma bateria LMF, pois sua área de
defesa é maior que a área de ocupação de posição de uma Bia LMF.
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Figura 7 – Seção antiaérea realizando a Def AAe de uma posição de tiro de uma bateria LMF

Fica então nítido que a defesa de um GLMF necessita de uma bateria
antiaérea a três seções antiaéreas pra que se possa manter suas três baterias
ASTROS em constante defesa antiaérea.
Podemos também dizer que, segundo exercícios realizados no próprio
estágio e em debates com os instrutores, dificilmente uma bateria LMF se
desdobrará em duas ou mais frações para cumprir outras missões, o que tornaria o
planejamento apresentado neste trabalho de defesa antiaérea de um GLMF, ideal
para que esta tropa que porta o material ASTROS possa estar bem defendida
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