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RFBUMO 

o artigo! trata da atual situação das Forças Armadas Sérvias, no que tange a defesa 

aérea e sua capacidade de resistir e revidar a ataques realizados pelas forças da OTAN. 
O objetivo principal do ru·tigo é fornecer base de compru'ação pru'a a situação da defesa 

aérea existente hoje, em áreas urbanas, industriais e reservas biológicas do território brasileiro, 

diante de um possível ataque de inimigos tecnologicamente superiores. 

EXÉRCITO DA YUGOSLÁ VIA 

O antigo Exército da Yugoslávia (VJ) e seu predecessor, o Exército Popular da 

Yugoslávia, tinham, no itúcio da década de 90, 140 mil homens, sendo destes 90 mil conscritos 

e sendo capaz de em tempo de guerra mobilizar cerca de 450 mil reservistas. A maior 

lIIúdade do exército é a brigada, não existindo o nível divisão, como também acontece no 

exército israelense. 

O exército é composto de 29 brigadas de tanques, mecanizadas ou de montanha, e uma 

brigada aeroterrestre, todas com artilharia antiaérea e unidades anticarro orgânicas. A 

organização a nível de brigada possibilita maior flexibilidade operacional, capacidade de 

manobra e iniciativa, além disso, a nova organização facilitou o ingresso de oficiais mais 

jovens e talentosos nas funções de alto nível, aumentando a eficiência do exército como um 

todo . 

• Primeiro-Tenente Engenheiro. 
1 O artigo foi escrito durante o inicio das hostilidades entre as forças da OTAN e da Sérvia. 
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A brigada de tanques é composta de dois 

ou três batalhões de carros. Cada batalhão tem 

um efeti vo de por volta de 1 65 homens e 40 

.carros. O cmTO mais usado é o T-54/55 (cerca 

de 400) antigo, desgastado e COI11 poucas 
chances contra carros de últi ma geração (como 

o Ml Abra//GlIIs e o Leopard 2), porém apto 

no terreno difícil, útil no apoio a tropas de 

infantaria e capaz de destruir as viaturas mais 

leves da OTAN (como o TrPz FIIChs, o M2 
Brad/e)' e o Warrior), principalmente se as 

tripulações souberem usm' o terreno a seu favor, 

forçando o combate aproximado onde a 

inferioridade tecnológica será compensada pela 

pouca distância. 

O segundo tanque mais usàdo pelo VJ é o 

M-84, uma cópia sob licença russa do T-72M 

usando aviônicos locais, cerca de 290 estão em 

uso, o canhão 1 25mm é capaz de eliminar 

qualquer coisa que a OTAN colocar diante dele, 

isso caso use munições de boa qualidade (o que 

os iraquianos não fizeram e pagaram caro por 

isso). 

As unidades de infantaria do VJ sofrem com 

a falta de mecanização, menos de 1000 VBTP 

são usadas por cerca de 50 mil infantes, o que 

significa que os deslocamentos de grande pmte 

do exército ou são feitos em caminhões (um alvo 

fácil para a aviação), ou a pé (o que diminui a 

mobilidade tática da tropa mas dificulta o acom

panhamento do inimigo). Cerca de 400 M-980, 

300 M-60P (produzidos localmente), 200 BTR

] 52 ou BTR-50 e alguns TAB-72 romenos são 

a espinha dorsal de VBTP na Yugoslávia, 

destes os melhores são os M-60P, mais mo

dernos, o restante são muito antigos ou estão 

em pouco número. As viaturas de reconhe

cimento são basicamente velhos BTR-40 e os 

mais modernos BRDM-2 russos e BOV pro

duzidos localmente. 

A mtilharia sérvia é de boa qualidade, sendo 

formada por quase mil peças 1 22nun, 1 30111m, 

I 52nun e 1 55mm, todos rebocados devido à 

predominância do terreno montanhoso e difícil. 

Também cerca de 700 peças americanas de 

105mm e I 55nun estão em uso. Unidades AP 

incluem peças 1 22mm russas e 1 05mm feitas 

localmente. Além disso mais de 6 mil mOlteiros 

82mm e 120mm estão distribuídos em várias 

unidades, sendo alguns morteiros 82n1l11 auto

propulsados em vtr M-60P. Os lançadores de 

foguetes existem em bom número, cerca de 160 

lançadores multi pios de 1 28mm estão em 

operação, a maioria produzida no país, mais 

quatro lançadores de foguetes FROC- 7  com 

alcançe de 100km e capazes de levar ogivas 

químicas são parte do arsenal sérvio mas não 

se sabe se estão em condições de operar. 

As unidades anti carro sérvias possuem 

canhõesAC, canhões sem recuo e nússeis AC. 

Os canhões AC são em calibre 75mm, 90mm e 

100111m, sendo o 90mm (M-63B2) feito local

mente e o restante de origem russa. Os canhões 

sem recOo, todos de origem local, são em calibre 

82nun e I 05nun, têm pouca precisão quando 

comparados com os mísseis, mas são baratos e 

muito úteis em mnbientes confinados de bosques 

e montanhas. Os nússeis anticarro são os anti

gos AT-] e AT-3 russos, o AT-3 é hoje pro

duzido localmente, portátil e capaz de eliminar 

com tiro frontal todas as viaturas da OTAN com 

exceção dos carros de combate mais pesados 

como o Abrahallls. Lançadores de foguetes 

A C, como o RPC-7 ou mais modernos, também 

são usados em boa quantidade. As armas AC 
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são distribuídas generosamente entre as unidades 

anticarTO e de infantaria. 

As grandes unidades sérvias possuem uma 

defesa antiaérea orgânica em bom número que 

tem o objetivo de defender qualquer con

centração de tropas contra ataques aéreos. As 

unidades de defesa aérea são ao todo 4 batalhões 

de mísseis e I I  batalhões de artilharia AAe. As 

llIúdades de nússeis usam peças SA-6 de médio 

alcance e também SA-9 e SA-13 de curto 

alcance; em uso em praticamente todas as 

unidades se encontram os mísseis portáteis 

terra-ar SA-7 e SA-l4 e provavelmente os SA-

16 /gla. 

As unidades AAe contam com cerca de 

5 .000 (cinco mil) peças de artiUlaria antiaérea. 

Equipamentos AP são ZSU-23-4, ZSU-57-2 

(S-60), os locais 80\1-3 (3x20mm), 80\1-30 

(2x30mm) e o caminhão blindado PRACA de 

origem checoeslovaca (2x30mm). Grande 

número de peças rebocadas se encontra 

distribuído pelo país, sendo de vários calibres, 

entre estes: 14,7mm, 20mm, 23mm, 30mm, 

35mm, 40mm e 57mm e também de várias 

OIigens, inclusive produzidas no país. Trataremos 

de mais detalhes sobre defesa AAe no capítulo 

específico. 

De interesse é o fato de os sérvios fazerem 

amplo uso das viaturas antiaéreas BO\l e 

PRACA no apoio de fogo contra os terroristas 

kossovares. Os canhões 20mm e 30mm com 

alta cadência de fogo são verdadeiros moedores 

de carne contra homens a pé ou escondidos em 

residências. 

A s  maiores dificuldades do Exército 

yugoslavo (sérvio) é a falta de viaturas, o que 

compromete seriamente o deslocamento de 

A DEFESA AÉREA DO EXÉRCITO SÉRVIO 

tropas e principalmente o apoio logístico. As 

forças no geral também sofrem com a grande 

quantidade de equipamento ultrapassado e de 

origem externa, o que compromete a manu

tenç.'io e suprimento de peças. A deficiência da 

força aérea em apoiar adequadarnente as forças 

de terra se mostrou clara durante as guerras da 

Croácia e da Bóslúa e se tornou uma prioridade. 

Também são prioridades sérvias melhores 

mísseis portáteis AC e melhor controle de 

artilllar'ia no apoio de fogo, pois a artilllar'ia poupa 

o sangue de muitos soldados. 

ARIlliIARIA ANTIAÉREA 
A força aérea sélvia é responsável também 

pelo controle de unidades AAe estratégicas, de 

aeroportos ou de longo alcance, enquanto o 

exército controla as unidades de defesa tática. 

Das unidades AAe da força aérea, são 

conhecidos oito regimentos de defesa aérea, 

equipados com SA-2 Cllideli/le, modernizados 

por volta da década de 70. Os SA -2 lutaram no 

Vietnã e foram responsáveis pela del11lbada de 

mais de 300 aviões americanos incluindo 8-52s 

e caças F4, F-lOl e F-l05. Seis regimentos 

de defesa aérea são equipados com SA-3 Coa 

e quinze regimentos de artilharia AAe com 

canhões AAe e sistemas diretores de tiro. 

Apesar de os SA-2 e SA-3 serem antigos, 

alcançam grandes altitudes e têm grande poder 

destI1ltivo, sendo capazes de denubar um avião 

explodindo a mais de 60 metros do alvo. 

Em adição a estes sistemas, a Sérvia conta 

ainda com pelo menos uma bateria de SA-5 

Call1IllO/l, de longo alcance, que estava 
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estacionada ao redor de Belgrado, porém não 

se sabe se ela ainda está operacional. 

Outros sistemas também usados pela 

força aérea (e pelo exército) são os SA-6 e 

os SA -ii. Os SA -6 são velhos conhecidos dos 

pilotos israelenses, .tendo sido responsáveis pela 

derrubada de mais de 60 aviões israelenses 

durante a cUlta e fatídica GuelTa do Yom Kippur 

em 1 973. Os SA-6 também foram os respon

sáveis pela derrubada de um F-16 americano 

durante a Guerra da Bósnia em 1 995. 

Os sistemas de curto alcance operados pelo 

exército incluem SA-9 e SA-13 e, segundo 

algumas fontes, os mais novos SA-15. Além 

disso, como já foi mencionado, há relativa 

abundância de mísseis pOltáteis SA -7, SA -14 e 

talvez os mais modernos SA-i6 e SA-i8. 

A dificuldade enfrentada pela defesa AAe 

sérvia é grande. Apesar de boa quantidade de 

canhões antiaéreos existe uma altitude limite para 

seu emprego que é de 3 mil metros; também os 

mísseis de curto alcance SA - 7  e SA -14 são 

limitados ao teto de 3 mil metros e os SA -9 e 

SA-13 ao teto de 6 mil metros. 

Quase todos os ataques da força aérea 

americana são realizados a altitudes superiores 

a 6 mil metros, o que impede o uso de quase 
toda a defesa antiaérea sérvia. Deve-se dar 
mais atenção aos mísseis de maior alcance 
como o SA -6 com teto de 1 2  mil metros e 
outros de teto de operação superior. Assim 
como sistemas capazes de eliminar armas de 
precisão como bombas guiadas e mísseis de 
clUzelro. 

MÍSSEIS ANTIAÉREOS SÉRVIOS 

Identificação OTAN Nome Alcance Quantidade 

SA-5 GAMMON S-200 250km Desconhecida 

SA-2 GUIDELINE V-75 Dvina 45km 40 

SA-l l  GADFLY 9K37MI BUK-IM 28km Alguns 

SA-6 GAINFUL ZRK-SD Kvadrat 20km 70 

SA-3 GOA ZRK S- 1 25 Neva 20km 60 

SA- 1 5  GAUNTLET 9M33 1 Tal' 12km Alguns 

SA- 1 3  GOPHER ZRK-BD Strela- l 0  8km Muitos 

SA-9 GASKIN 9M3 1 Strela- l 8km Muitos 

SA- 1 4  GREMLIN 9M36 Strela-4 4km Muitos 

SA-7 GRAlL 9M32 Strela-2 4km Muitos 
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G-2 Galeb 
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AVIÕES DE COMBATE 

G·2 Galeb/G·4 Super Galeb 

o Super Galeb é um avião simples que 

cumpre na Sérvia o papel destinado ao 

Xavallte na FAB, poderíamos até dizer que 

o Super Galeb é um Xavallte melhorado. 

Produzido na Sérvia é um descendente 

muito modificado do avião de treinamento 

G-2 Galeb. Sua função principal é treina

mento e ataque ao solo. 

Especificações G-4 Super Galeb 

Tripulação: 2 
Armamento: 2x canhões 23mm e 4 suportes 
sobre as asas, podendo levar até 2 toneladas de 
armas 
Motor: Rolls-Royce Viper 632-46 
Potência: 4.0001bs 1 7,8kN 
Velocidade: 91 0km/h 
Comprimento: 1 2,25m 
Peso (vazio): 3.1 75kg 
Peso (máximo): 6.300kg 

G-4 Super Galeb 
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Avioane J -22 Ora0 (Águia) 

o Ora0 é um avião projetado pm'a realizar 
ataques tanto ao front como à retaguarda das 

linhas inimigas. É produzido em versão 

monoplace (1-22) e biplace (NJ-22) e como 
avião de reconhecimento (lJ-22 e IJN-22). 

O início do desenvolvimento do Ora0 se 

deu na década de 70 com o objetivo de criar 

um avião mais modelllo e capaz que os Galebs. 

A Romênia também parlicipou do projeto que 

recebeu o nome de YUROM (Yugoslávia-Romênia). 
O avião é capaz de atingir alta velocidade subsônica, tem como principal função o ataque 

contra alvos lelTeslres e como função secundária, combate conlra helicópteros e outros aviões de 

ataque (é o equivalente doAMX da FAB). Pode levar casulos de foguetes, bombas, mísseis lUltinavio 

e terrestres e dois mísseis ar-ar nas pontas das asas. Como deficiência o avião apresenta a baixa 

visão da cabine para o piloto e a aparente baixa manobrabilidade. Pelo menos 4 Ora0 foram 

destruídos durante a guerra na Bósnia lutando conlra caças dos EUA. 

70 

Especificações J-33 Ora0 

Tripulação: 1 
Armamento: 2x canhões 23mm e 6 suportes nas 
asas, podendo levar até 2,8 toneladas de armas 
Motor: 2x Rolls-Royce Viper 632-46 com pós
combustão 
Potência: 8. 0001bs ( 1 0 .0001bs  com pós
combustor) 
Velocidade: 1 . 1 30 km/h 
Comprimento: 13,02m 
Peso (vazio): 5.750kg 
Peso (máximo): 1 0.900kg 
Raio de Ação: 700km 

Avioane J-22 .0rao 
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MAPO MiG-29 

Desenvolvido pela URSS para substituir os MiG-21 e os MiG-23, o MiG-29 foi projetado 

para ser capaz de enfrentar qualquer caça da OTAN em combate aéreo. Capacidade de engajar 

alvos além do alcance visual torna o MiG-29 potencialmente uma arma letal. Apesar de ser um 

grande avião, sua fama foi arranhada quando, nos primeiros dias de ataque, dois MiGs-29 foram 

derrubados por F-J5.1' dos EUA que, orientados pelos radares de longo alcance de aviões de 

controle aéreo, conseguiram evitar os radares dos MiGs, derrubando-os. 

São empregados pelas forças aéreas da Rússia, Cuba, Peru, Romênia, Polônia, fraque, lran, 

SÚ'ia, Alemanha, Índia e vários outros países. 

Especificações MiG-29 

Tripulação: 
Armamento: 1 x  canhão 30mm e capacidade de 
levar até 3 toneladas de bombas, mísseis ar-terra, 
mísseis de longo alcance ar-ar R-27 e de curto 
alcance R-73, superiores aos mísseis ar-ar 
adotados atualmente pela OTAN. 
Motor: Klimov-Leningrad RD-33 
Potência: 1 1 . 1 OOlbs 49 ,42kN ( 1 8 .290Ibs ,  
81 ,39kN com pós-combustor) 
Velocidade: 2.400km/h 
Comprimento: 1 7,32m 
Peso (vazio): 1 0.900kg 
Peso (máximo): 1 8.500kg 
Raio de Ação: 750km . 
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MAPO MiG-21 

o MiG-21 original foi criado como um 

caça simples e levemente armado, tendo seu 

batismo de fogo no Vietnã, onde obteve vitólias 
contra aviões superiores como o F-4 e 

conseguindo mesmo abater vários grandes 

bombardeiros 8-52. 
Ainda hoje permanece como importante 

avião de combate em vários países, recebendo 

aviôn.icos mais modernos e capacidade de levar novas almas, como no caso dos MiG-21 do Egito 

e da Índia. V árias outros países também usam o MiG-2 1, como Angola, China, Cuba etc. 

À medida que novos caças se tornam operacionais, os MiG-21 vão sendo relegados a funções 

menos impOltantes. Os MiG-21 sérvios provavelmente receberam equipamentos mais avançados, 

conforme projetos de aviões locais se desenvolviam, mas mesmo assim eles se tomam presa fácil 

diante dos caças de última geração com radares muito mais avançados. 

Especificações MiG-21 
Tripulação: 
Armamento: 1 x canhão 23mm e capacidade de 
levar até 2 toneladas de armas como 4 mísseis ar
ar, 4 casulos de foguetes ou duas bombas de 
500kg e duas de 250kg. 
Matar: Tumaskii R-25-300 
Potência: 15. 6001bs 69, 58kN com pós-com
bustor 
Velocidade: 2.230km/h 
Comprimento: 1 5,76m 
Pesa (vazia): 5.350kg 
Pesa (máxima): 9.660kg 
Raia de Ação: 450km 
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SISTEMAS DE DEFESA ANTIAÉREA 

V -75 Dvina (SA-2 Guideline) 

o V-75 foi desenvolvido para ser um 
sistema de defesa AAe estático podendo ser 
transportado por caminhões e recolocado em 
outras posições. A tomada de posição é 
demorada, o que atrapalha seu uso em opera
ções ofensivas. 

O V-75 tem capacidade de cobertura em 
3600 e foi projetado para atuar contra ameaças 
de pouca intensidade, apresentando diticuldades 
para atuar contra formações maciças de ataque 
devido a restrições do radar. 

Uma bateria de V-75 consiste geralmente 
de seis peças de fogo, cada uma com um míssil, 
montadas ao redor de um centro de radar, 
mantendo distâncias entre 60 e 100 metros entre 
as peças. Na antiga URSS o V-75 era o 
principal sistema de defesa aérea dos centros 
urbanos e industriais desde 1958. Obviamente, 
desde então, o sistema sofreu constantes 
melhorias para permanecer em serviço. 

Sistema V-75 Dvina 

Lançado em: 1 959 
Comprimento (m): 1 0,60 
Diâmetro (m): 0,70 
Peso no lançamento (kg): 2.300 
Motor 
Lançamento: Sólido 
Cruzeiro: Líquido 
Quantidade de mísseis: 1 
Guíagem: Rádio 
Ogiva: 1 95kg HE 
Performance 
Velocidade: Mach4. 5 
Altitude Máxima: 28.000m 
Alcance: 35-50km 
Alcance mínimo: 7-9km 
Tempo de recarregamento: 
1 0min 

RADAR 

Função 

Alcance 

Freqüência 

O batismo de fogo do V-75 foi no Vietnã, 
ondé era o principal responsável pela defesa 
aérea de Hanói e cobrou um alto preço em vidas 
e material da força aérea americana. Durante a 
Guerra do Vietnã mais de 800 aviões americanos 
foram derrubados, sendo uma boa parte pelo 
fogo dos V-75. 

O sistema é usado de médias a grandes 
altitudes, sendo que o radar de acompa
nhamento SÓ é capaz de direcionar os mísseis 
para um alvo de cada vez, porém ele pode 
direcionar até três nússeis para o mesmo alvo 
ao mesmo tempo, o que aumenta bastante a 
chance de acerto. 

Sendo um sistema onde o míssil é guiado 
até o alvo pelo radar terrestre, o V-75 tende 
a ser frágil contra a utilização de meios ele
trônicos de interferência. Dois radares são 
usados, um radar de busca SpOOIl Resl e um 
radar de guiagem e acompanhamento Fali 
SOllg, cada um pode ser encontrado em diver

sas versões. 

FAN SONG 

Controle de fogo, 
direcionamento pode 
acompanhar até 6 alvos 

60-120km (versão AIB) 
70-1 45km (versão D/EIF) 

Bandas ElF (versão AlB) 
Banda G (versão E) 

SPOON REST 

Busca de alvos, alerta 
aéreo 

275kl11 
Versão A: banda A (VHF) 
Versão B :  VHF menorquc 
banda A 
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8-200 (8A-5 GAMMON) 
O S-200 é um sistema de médias e grandes 

altitudes com motor de combustível sólido e 

quatro foguetes de lançamento ao redor do 

corpo principal. O míssil tem 10,72 metros de 

comprimento e 0,85 metro de diâmetro. 

Cada batalhão de mísseis é composto de 

um radar de busca 'Barlock-B ' P-35M de 
banda E/F com capacidade de identificação 

amigo-inimigo e alcance de 320km, um radar 

de acompanhamento e disparo 'Square Pair' 

de banda H com alcance de 270km e mais seis 

posições de tiro. 
A guiagem dos mísseis é feita por sinais do 

radar de acompanhamento, sendo que no está

gio final de vôo o radar semi-ativo do míssil entra 

em operação fazendo a guiagem final até o alvo. 
O acionamento da grande ogiva interna é feito 

por espoletas de proximidade ou por aciona
mento remoto da central. 

O alcance nÚllimo de utilização cio S-200 é 
de 60km (devido aos foguetes de lançamento) 

e o máximo, de 250km. Devido à pouca agi

lidade do nússil, ele se limita à utilização contra 

alvos pouco manobráveis como bombardeiros 

8-52 e nússeis balísticos. 

8-125 (8A-3 GOA) 
S-125 é um sistema estático de média 

altitude e usado em conjunto com os V-75, 
completando vazios na util ização contra alvos 

mais ágeis ou em altitudes menores. 

O radar de busca atualmente usado é o 

P- /5 'Squat Eye' que possui um mastro com 

até 30 metros de elevação, aumentando sua 

capacidade de busca contra alvos voando a 

baixa altitude. O radar associado para loca

lização de altitudes é o PRV- ll 'Side Net' 

funcionando na banda E, com alcance de até 

180km e capacidade de detenuinar altintdes até 

32 mil metros. 

As informações obtidas pelo radar de 
busca são passadas ao radar de acompanha

mento 'Low Blow', montado em um lrai/ere 

capaz de localizar alvos entre 45 e 85km, 

dependendo da altitude e tipo de alvo. O sistema 

pode acompanhar até seis alvos, sendo capaz 
de guiar até 3 mísseis ao mesmo tempo. 

Sistemas modernizados possuem câmeras de 

televisão com alcance de 25km para guiagem 
visual pelo operador em ambientes de contrame

didas eletrônicas pesadas. 

8-125 (8A-3 Goa) 

Data: Desde 1961 
Comprimento (m): 6,70 
Diâmetro (m): 0,60 
Peso no lançamento (kg): 400 
Motor: Sólido 
Número de mísseis 
por peça: 2 ou 4 
Guiagem: Rádio, possível IR 
Performance: 
Velocidade (Mach): >3 
Altitude max. (m): 25.000 
Altitude mino (m): 1 00 
Alcance Operacional (km): 25 
Alcance Mlnimo (km): 6 

RADAR LOW BLOW P-1S SQUAT EYE 

Função 

Alcance 

Freqüência 

74 

Controle de fogo 

Até 85kl11 
Banda [ 

Busca de alvos 

250km 
Banda C (UHF) 
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ZRK-SD Kvadrat (SA-6 Gainful) 

o Kvadrat é a versão de exportação do 

modelo russo BlIk-M, tendo tido o batismo de 

fogo nas mãos do exército sú"io dUHmte a GuelTa 

do Yom Kipur em 1 973.  Neste conflito o 

Kvadrat surpreendeu os pilotos israelenses 

sendo responsável pela derrubada de vários 

aviões. No total os Kvadrat derrubaram 64 

aviões israelenses, durante os 1 8  dias de 

conflito, com o uso de apenas 95 mísseis. 

Como conseqüência deste bom desem

penho, o K vadrat foi exportado para pelo 

menos 25 p,úses sendo um destes a Yugoslávia. 
É certo que os sistemas sofreram repetidas 
modernizações principalmente no que tange à 

resistência a GE e aumento do alcance do nússil 

e dos radares. 

O míssil é bem poderoso tendo uma ogiva 

explosiva de 56kg, o suficiente para derrubar 

um avião mesmo explodindo a mais de 30m de 

distância. T€ndo uma altitude operacional de até 

12  mil metros, é um dos poucos sistemas sérvios 

capazes de combater alvos a grandes altitudes. 
O míssil é guiado pelo radar terrestre, tendo 

guiagem própria apenas no estágio final de vôo 

e fazendo com que seja sensível a GE em grande 

escala. 

Cada regimento de Kvadrat possui dois 

radares 'Long Track' e cinco baterias de 
nússeis. Cada bateria possui um radar ' Straight 

Flush ' ,  quatro peças lançadoras de mísseis 

SA-6 e dois caminhões remuniciadores. Todo 

RADAR LONG TRACK 
Função Busca de alvos 

Alcance + 1 50km / 30.000m de altitude 

Freqüência . UHF - banda E 
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o sistema é móvel sendo capaz de tomm' posição 

em menos de 15 minutos. Um detalhe impOltante 

é que todo o sistema depende principalmente 
do radar 'Long Track' sendo que, sem ele, fica 

cego a grandes altitudes. Cada peça de fogo 

possui três mísseis e o caminhão remun..iciador 

demora por volta de 10 minutos para recarregar 
a peça. No total um regimento de SA-6 possui 
60 m íssei s prontos para disparo mas é 

desconhecida a si tuação operacional dos 
regimentos de SA-6 sérvios. 

Após a tomada de posição, partindo do 
modo "radar desligado", o sistema é capaz de 

engajar alvos, realizando: aquisição, identi

ficação amigo-inimigo, pontaria e disparo em 
menos de 2 minutos. Para situações em que o 

radarjá está em operação o tempo de resposta 

é reduzido para menos de trinta segundos. A 
desmontagem do sistema para deslocamento 

demora cerca de 1 5  minutos. 

O radar de busca ' Long Track' é o 
responsável pela busca de alvos. Após o alvo 

ter sido plotado ele passa funções para o radar 

de fogo de bateria ' Straight Flush' que identifica 
e ilumina o alvo, disparando e guiando até três 

nússeis contra o invasoc Radares 'Straight Flush' 

mais modernos possuem uma câmera, com 

alcance de 30km, para guiagem manual do 

míssil caso o radar sofra ataques eletrônicos 

ou tenha de ser desligado para defesa contra 

mísseis anti-radar. No total o regimento de 

SA -6 é capaz de engajar cinco alvos ao mes

mo tempo. 

STRAIGHT FLUSH 
Controle de fogo / Busca, curto alcance 

60-90km, 1O.000m de altitude 

Busca - banda O/H, Controle - banda T 
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ZRK-SD Kavdrat 
Lançado em: 1967 
Comprimento (m): 5,8 
Diâmetro (m): 0,335 
Peso no lançamento (kg): 599 
Motor: Sólido 
Quantidade de mísseis: 3 
Guiagem: Radar semi-ativo 
Ogiva: 56kg HE com exp. proximidade 
Perlormance 
Velocidade (Mach): 2,8 
Altitude máx. (m): 1 2.000 
Alcance (km): 24 
Alcance mínimo (km): 3 
Tempo de recarregamento (min): 1 0  
Radares associados: Long Track, Straight Flush 
Probabilidades de Acerto: Com disparo de 
1 míssil 
Alvos em vôo direto: Maior que 80% 
Alvos rápidos em ações evasivas: Enlre 50% e 
70% 
Contra mísseis de Cruzeiro: Entre 1 0% e 40% 
Tempo de Reação do Sistema: Menor que 
20 segundos 
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9M31 Strela-1 (SA-9 Gaskin) 

9M3] é um nússil de CUlto alcance montado 
sobre o chassi do veículo anfíbio BRDM-2 no 
lugar da torreta de metralhadora. O sistema 
possui 4 mísseis prontos para uso e transporta 
normalmete mais dois mísseis presos à lateral 
do vefculo. O 9M3! foi desenvolvido para 
acompanhar as unidades blindadas e moto
rizadas em operações ofensi vas e defensi vas 
mesmo com travessia de cursos d'água. Foi 
usado em larga escala durante as guel1'as árabe
israelenses e em Angola contra a força aérea 
sul-afticana. 

O míssil possui ogiva de fragmentação e 
espoleta de proximidade tendo um raio de 
letalidade de 5 metros. A guiagem é por infraver
melho, melhorias foram feitas para aumentar a 
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sensibilidade do míssi I sendo o novo modelo 
chamado 9M3] M. A utilização de guiagem por 
infravermelho elimina a necessidade do uso do 
radar mas diminui sensivelmente a utilização do 
míssil contra aviões em rota de aproximação. 

Um carro em cada bateria de SA-9 possui, 
além dos mísseis, um radar passivo do tipo 'Flat 
Box' ,  montado em antenas ao redor do carro, 
para dar cobertura em 3600 (BRDM-2A/) ;  os 
outros carros da bateria transportam apenas 
mísseis e são chamados BRDM-2A2. 

Cada carro possui tripulação de 3 homens, 
a tOlTeta de mísseis é retrátil, sendo abaixada 
para o deslocamento e levantada para o dispru'o, 
já com o veículo parado. Após o disparo de 
todos os 4 mísseis, novos mísseis podem ser 
call'egados em 5 minutos. 

BRDM-2A2 com mlsseis 9M3 1 M  
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9M31 8lre la-1 em Vir BRDM-2A2 

Caraclerísticas do Míssil: 9M31 9M31M 

Lançado em: 1 968 ? 
Comprimento: 1 ,803m 1 ,803m 

Diâmetro: O,1 2m O,1 2m 

Largura das ale tas: 0,36 0,36 

Velocidade Máx. : Mach 1 .8 Mach 1 .8 

Vel. Máx. do Alvo: Mach 0.82 (300m/s) Mach 0.82 (300m/s) 

Peso: 32kg 32kg 

Alcance Máximo: 4.200m 8.000m 

Alcance Mínimo: 800m 560m 

Altitude Máxima: 3.500m 6.1 00m 

Altitude Mínima: 30m 1 0m 

Guiagem: Infravermelho passivo Infravermelho passivo 

Propulsão: Combustível sólido - 1 estágiO Combustível sólido - 1 estágio 

Ogiva: 2,6kg HE - espoleta de 2,6kg HE - espoleta de 

proximidade proximidade 

Características da Vir: Anfíbio Anfíbio 

Peso em Combate: 7t 7t 

Potência: 1 40hp 1 40hp 

Velocidade Máx. : 1 00km/h em estrada 1 00km/h em estrada 

Raio de Ação: 750km 750km 

Blindagem Máxima: 1 4mm de aço (RHA) 1 4mm de aço (RHA) 
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9M37 ZRK-BD Strela-lO 
(SA -13 Gophel') 

o SA -J 3 é um sistema AAe de baixa alti

tude projetado inicialmente para substituir os 

SA -9 nas unidades russas e que depois passou 

a ser exportado. O míssil 9M37 é um avanço 

significativo em relação aos 9M3] no que tange 

à sensibilidade e direção. É um sistema de 

guiagem duplo, sendo passiva por infravellllelho 

e por 'photo-contras!' aumentado a chance de 
aceito, mesmo em condições atmosfélicas ruins, 

com alvos contra o terreno ou usando 'flares'. 

O sistema após o disparo também dispensa o 

uso de controle de terra. 
Duas versões do SA -J 3 são usadas em 

conjunto: uma é o Te/ar-} que além dos mísseis 
S/reta-lO levam também quatro antenas para o 

radar passivo 'Flat Box B '  entre os nússeis; a 

outra versão é a Te/ar-2, usada pelos coman-
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dantes de bateria que não possuem este radar. 
Porém todas as viaturas possuem o radar 'Hat 

Box' , entre os nússeis, que é usado apenas para 

indicação de distâncias, evitando o desperdício 

de mísseis contra alvos fora do alcance das 

allllas. 

Projetado para acompanhar tropas em 

qualquer tipo de operação, o sistema pode ser 

usado contra aviões, helicópteros e UAVs desde 

que voando a baixa altitude. A viatura usada é 

um transporte padrão MT-LB, sobre lagartas, 

com adaptação de uma torre capaz de girar 360" 

e contendo 4 mísseis prontos para o uso; mais 

8 mísseis são alll1azenados no interior do veículo 

que é totalmente anfíbio. A viatura pode usar 

também os mísseis mais baratos 9M3l em 
conjunto com os 9M37, sem ser necessária 

modificação no veículo, poupando os nússeis 

mais capazes e caros para alvos mais difíceis e 

valiosos. 

ZRK-BD Slrela·1 O em Vir MHB 

Caraclerísticas do Míssil: 9M3? 
Comprimento: 2,2m 
Diâmetro: O, 1 2m 
Largura das ale tas: 0,4 
Velocidade Máx. : Mach 2 
Vel. Máx. do Alvo: Mach 0.82 (300m/s) 
Peso: 42kg 
Alcance Máximo: 5.000m 
Alcance Mínimo: 500m 
Altitude Máxima: 3.500m 
Altitude Mínima: 1 0m 
Guiagem: Infravermelho, photo-contrast 
Ogiva: 2,6kg HE - espoleta de proximidade 
Características da Vtr: Anfíbio 
Peso em Combate: 1 2,3t 
Potência: 240hp 
Velocidade Máx. : 61 km/h em estrada 
Raio de Ação: 500km 
Blindagem Máxima: ?mm de aço (RHA) 
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9K34 Stl'ela-3 (SA-14 Gremlin) praticamente o dobro do peso da ogiva do 

SA-7, os componentes eletrônicos tem menor 

peso e tamanho, e um novo motor, de combus

tível sólido, permite o transpOlte da nova e mais 

pesada ogiva. 

o 9K34 é um sistema pOltátil que substituiu 

os mais antigos da série 9K32 (SA-7). O sistema 

é composto de míssil, bateria e lançador. A 
aparência externa é muito similar à do SA-7. Infelizmente, como todo sistema ponáti I AAe 

de infantaria, a probabilidade de acerto do SA-
14 é inferior a 10% (algumas fontes afirmam 

ser por volta de 4%) erll situações de combate, 

sendo necessárias uma densidade apropriada 

de mísseis e utilização em conjunto com sistemas 

mais capazes para garantir a segurança da tropa. 

O míssil por sua vez é muito superior ao 

antecessor. A guiagem é por infravermelho 

possuindo filtragem ótica pma maior resistência 

contra 'Fiares' ;  um maior ângulo de visão do 

olho de busca permite seguir alvos em curvas 
mais fechadas. A ogiva explosiva (O,4kg) tem 

80 

9K34 Strela-3 

Lançado em: 1 978 
Dimensões 
Comprimento: 1 ,40m 
Diâmetro: 0,75m 
Peso do Mfssil: 2,95kg 
Peso do Sistema: 1 0,3kg 
Desempenho 
Tempo de Reação: 1 4s 
Tempo entre Lançamentos: 35-40s 
Tempo de Recarregamento: 25s 
Alcance Lateral Máximo: 5.000m 
Alcance Lateral Mfnimo: 600m 
Altitude Máxima: 3.000m 
Altitude Mfnima: 50m 
Velocidade Máxima do Mfssi/: Mach 1 .6 
(600m/s) 
Propulsão: Sólido - 2 estágios 
Guiagem: Infravermelho passivo 
Ogiva: O,4kg HE 
Autodestruição: 1 4-17s 
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9K331 Tol' (SA.15 GauntIet) 

o sistema Tor foi criado para enfrentar 

qualquer ameaça aérea, desde aviões e 

helicópteros até UAVs, mísseis de cruzeiro e 

outras armas de precisão. O Tor é capaz de 

atuar em conjunto com outros sistemas ou 

individualmente de modo autônomo sendo capaz 

de realizm· vigilância aérea, comando e controle, 

dispm"O e guiagem de mísseis, tudo de um único 

veículo. A bateria é composta de 4 peças de 

fogo e uma viatura de comando, cada peça leva 

8 mísseis prontos para o disparo em dois 
cOllfaillers de 4 mísseis cada. Cada peça tem 

capacidade de seguir e eliminar dois alvos 

simultâneos a qualquer hora do dia e em 

qualquer tempo. 

Após o radar de acompanhamento 3D (di

reção, distância e altinlde) ter localizado o alvo, 

a vtr estaciona e em 2s está pronta para fogo, o 
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tempo de reação pode variar de 3,4 a 1O,6s 

dependendo do lúvel de intelferência. A pmtir 

daí o míssil passa a ser guiado para o seu alvo 

pelo radm· de acompanhmnento com capacidade 

Doppler e de Contracontramedidas eletrônicas. 

O sistema tmnbém possui guiagem mmmal com 

auxílio de uma câmera de TV com alcance de 
20km para evitar ataques com mísseis anti

radiação. 

O sistema é aerotransportável e possui 

capacidade DQBN, o motor do veículo é diesel 

e uma nll·bina secundária entra em operação com 

o veículo parado fornecendo energia para o 
funcionamento do sistema. Os três tripulantes 

ficam à frente do chassi, a tOlTe é não tripulada 

e o motor é à retaguarda. O chassi do Tor é o 

mesmo usado pelo sistema 2S6 1llllguska, de 
curto alcance, sendo ambos os atuais respon

sáveis pela defesa AAe do moderno exército 

russo. 
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Nome do Missil: 9M331 
Lançado em: 1 990 
Alcance Máx. : 1 2.000m 
Alcance Min. : 1 00m 
Altitude Máx. : 6.000m 
Altitude Min. : 1 0m 
Comprimento: 2,9m 
Diâmetro: 0,235m 
Peso: 1 67kg 

9K331 lar 

Velocidade Máx. : Mach 2.3 (850m/s) 
Guiagem: Pelo radar de terra 
Ogiva: 1 5kg HE com espoleta de proximidade 
Controle de Fogo: Lunetas e câmeras com zoom e visão noturna 
Alcance: 20km 
Identificação Amigo-Inimigo: SIM 
Radar 1 :  Busca de alvos 
Alcance de Detecção: 25km 
Banda: Doppler banda-H 
Radar 2: Fogo e guiagem do míssil 
Alcance de Fogo: 25km 
Banda: Doppler banda-K 
Caracteríslicas da Vtr 
Tripulação: 3 
Peso em Combate: 34t 
Comprimento: 7,5m 
Altura Pronto: 5,1 m 
Largura: 3,3m 
Motor: V-12 diesel 
Raio de Ação: 500km 
Velocidade Máx. : 65km/h 
Tempo de Reação: 5-8s 
Tempo de Recarregamento: 1 0min 
Fogo em Movimento: SIM (parada em 2 segundos) 
Tempo de Montagem: 5min 
Tempo de Desmontagem: Menor que 5min 

Veículo Comando de Baleria TOR 
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BOV 

Na década de 70 a Yugoslávia criou o 

veículo de reconhecimento 4x4 BOV capaz de 
receber diferentes configurações de armamentos 

na torre. No caso analisaremos as variantes de 

defesa AAe que são respectivamente o BOV-3 

armado com 3 canhões 20mm e o BOV-30com 

dois canhões 30nun. 
O sistema de controle de fogo é simples não 

sendo capaz de acompanhar alvos rápidos ou 

operar durante a noite sem penalidades, sendo 

usado principalmente em gmpos para realização 

de fogo de barragem. 

O BOV-3 (3x20mm) usa carregadores de 
60 cartuchos em cada canhão. Cada cano tem 

uma cadência de tiro de 750tpm, sendo que o 
atirador pode selecionar a cadência entre tiro 

i ntermitente e rajadas de 1 0  e 20 tiros. O 

alcance de fogo é por volta de 2 .000 metros 
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sendo menor que o alcance dos mísseis 

anticarro empregados pela OTAN (alcance do 

míssil TOW - 3.700m) o que o coloca em 

desvantagem marcante quando em combate. 
O BOV-30 (2x30mm) possui armas mais 

poderosas, mas também sofre com o baixo lúvel 

tecnológico empregado no sistema diminuindo 

suas probabilidades de acerto de alvo. O 
alcance é significativamente maior sendo por 

volta de 3.000 metros. Também um peso maior 

do projétil causa u m  estrago maior no alvo 
aumentando seu desempenho em relação ao 

BOV-3. 

O interessante é perceber a mnpla utilização 

destes sistemas simples, baratos e com grande 

cadência de tiro, como arma de apoio à 

infantm·ia. Várias foram as cenas, mostradas nas 

redes de televisão, exibindo os BOV realizando 

tiro direto contra tropas da guerrilha kossovar, 

principalmente o modelo BOV-3. 

BOV-3 (4x4) 

Origem: Antiga Yugoslávia 
Tripulação: 4 
Armamento: 3x20mm 
Munição: 1 .500 cart 20mm 
Comprimento: 5,79m 
Largura: 2,52m 
Altura: 3,21 m 
Peso em Combate: 9,4t 
Potência: 1 48hp 
Velocidade Máx. : 90km/h em estrada 
Raio de Ação: 500km 
Blindagem Máxima: 8mm de aço (RHA) 
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M53/59 PRAGA 

o M53/59 é basicamente u m  caminhão 
blindado, sua produção teve início na década 

de 50 na antiga Checo-Eslováquia e foi 

exportado em bom número para o exército 

sérvio. O veículo possui tração 6x6 e é de fácil 
manutenção quando comparado com veículos 

mais especializados. 
O armamento consiste em um canhão duplo 

de 30mm alimentado por dois grandes carre

gadores, de cinqiienta caltuchos cada, acima dos 

canos. A torre do canhão pode ser removida e 

M53/59 PRAGA (6x6) 

Origem: Antiga Checo-Eslováquia 
Tripulação: 3 
Armamento: 2x30mm 
Munição: 600-800 carl 30mm 
Comprimento: 6,92m 
Largura: 2,35m 
Altura: 2.95m 
Peso em Combate: 10.3t 
Potência: 1 1 0hp 
Velocidade Máx. : 60km/h em estrada 
Raio de Ação: 500km 
Blindagem Máxima: 10mm de aço (estimado) 

colocada pal'a utilização no solo. O canhão gira 

360' manualmente o que diminui a capacidade 

de engajar alvos rápidos. 

O sistema não possui radal' ou visão notuma 

limitando sua operação para o período do dia e 

com tempo limpo. O alcance da alma é de 3.000 

metros e diversos tipos de munição podem ser 

usados. 

Também o M53/59 é empregado ampla

mente como arma de apoio de fogo para a 

infantaria causando bom efeito contra ai vos 
. levemente blindados. 
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ZSU-23-4 Shilka 

Desenvolvido na antiga URSS no Í1úcio da 
década de 60, o ZSU-23-4 é provavelmente o 
sistema russo mais famoso em operação no 
mundo, apesar de sua eficiência em combate 
contra alvos aéreos ser duvidosa. Pelo menos 
1 9  versões diferentes do sistema foram 
produzidas procurando manter o ZSU-23-4 
atualizado. Tendo lutado nas mãos de sírios e 
egípcios (contra Israel), iraquianos (GuelTa do 
Golfo) e russos (contra a guerrilha afegã) o 
sistema possui longa folha de serviço e deve ser 
visto em operação por muitos anos ainda. 

O sistema é autônomo possuindo um canhão 
quádruplo 23mITI refrigerado a água com giro 
elétrico de 360°. Na parte detrás da torre se 
encontra o radar 'Gun Dish' de busca e 
acompanhamento que pode ser abaixado para 
deslocamento. Durante a operação de busca o 
radar fica girando até localizar o alvo, parando, 

ZSU-23-4 

Origem: Rússia 
Tripulação: 4 
Armamento: 4x23mm 
Munição: 2.000 cart 23mm 
Comprimento: 6,54m 
Largura: 2,95m 
Altura: 2,25m - 3,8m (radar levantado) 
Peso em Combate: 20,5t 
Potência: 280hp 
Velocidade Máx. : 44km/h em estrada 
Raio de Ação: 450km 
Blindagem Máxima: 1 5mm de aço 
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locando o alvo e entrando na fase de acom
panhamento, onde a tOlre gira se posicionando 
para realizar o tiro. 

Atualmente o ZSU-23-4 está sendo 
substituído na Rússia pelo 2S6 TlIllgllska mas 
é usado em grande escala por mais de vinte 
países, entre os quais Cuba, SíJia, Iraque, Índia, 
China (fabricação local), Peru, Angola, Rep. 
Checa e Sérvia. 

Oficiais do Exército de Angola afinnam que 
o sistema é ineficiente contra alvos aéreos 
velozes, possui pouco alcance de tiro e munição 
muito leve para denubar aviões e helicópteros 
rapidamente. Em Angola o ZSU-23-4 é usado 
muito como arma de apoio de fogo de linha de 
frente, utilização em que os angolanos elogiam 
muito a alta cadência de tiro e capacidade de 
munição. Porém para combate contra aviões as 
Forças Armadas de Angola preferem o uso de 
munições mais pesadas e de alcance maior como 
a munição 57mm. 
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CONCLUSÃO 

Com o desenvol vimento da capacidade das 

forças aéreas de realizar ataques de precisão 

voando a altitudes cada vez mais elevadas, urge 

a necessidade de usar sistemas AAe capazes 

de acabar com a impunidade de aviões que 

realizam ataques a grandes altimdes sem correr 

risco de serem derrubados. 
O poder de combate de u m  exército,  

mais do que nunca, é diretamente propor

cionai à defesa aérea que o apóia, seja em 

operações defensivas ou ofensivas, com equi
pamentos capazes de acompanhar os des

locamentos e manter a cobertura AAe ao 
mesmo tempo. 

Mesmo que a guerrilha sérvia seja capaz de 
durar na ação contra a força aérea da OTAN, 

celtamente a Sélvia terá sua economia ruminada 

pelos ataques aéreos. Seria o caso de, na 

impossibilidade de denotar o Exército Brasileiro 

na Amazônia, um invasor resolvesse arrasar as 
indústrias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais para forçru' uma rendição. O exército não 

perderia as batalhas mas o país perderia a 

guerra. 

Uma força aérea grande em efeti vo de caças, 

capaz de absorver baixas enquanto continua 
em combate, atacando e defendendo, é crucial, 

assim como a necessidade de aviões capazes 

de localizare eliminru' inimigos além do alcance 

visual. 

Somente assim poderemos garantir a sobre

vi vência das forças terrestres, o cumpri mento 

das missões de combate em solo e a posterior 

vitória em conflitos, sem perdas pesadas e 
desnecessárias de vidas e material. Porque a 

força aérea sozinha não vencerá guerras, mas 

ela pelo menos garante um empate, como a 

OTAN mostra nos céus de Kossovo. (lI.l 
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