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1. Introdução

Nos últimos anos, o Brasil apresentou um elevado desenvolvimento no
setor  nacional  de  defesa.  O  Exército  brasileiro  estabeleceu  parcerias  com
empresas nacionais para desenvolver sistemas de armas de alta complexidade
e relevância. No Mapeamento da Base Industrial de Defesa (BID), em 2016,
Miguel Nery (Presidente Interino da ABDI) afirmou o seguinte: “Ao longo da
última década, o setor  de defesa tem conquistado um espaço relevante na
pauta das políticas públicas do governo brasileiro”.

A  indústria  de  defesa  brasileira  passou  por  grandes  ciclos  de
desenvolvimento e todos contaram com grande participação e apoio das forças
armadas nacionais. Estes ciclos iniciaram com a criação da Casa do Trem e
Arsenal  da  Marinha,  no  Rio  de  Janeiro,  em  1762.  O  desenvolvimento  da
indústria foi dividido em fases: ciclo das fábricas militares (1889 –anos 1940);
investindo no conhecimento (anos 1940–1964); auge e declínio da BID (1964 –
início dos anos 1990); e a Crise da BID (anos 1990).

No último século, a indústria nacional  de defesa apresentou melhora,
com indícios  de  expansão  das  empresas  atuando  na  área  e  um início  de
retomada  das  exportações  de  equipamentos  militares  brasileiros,
particularmente  as empresas  como  EMBRAER,  AVIBRAS  e  HELIBRAS
investem e conquistam clientes num mercado que movimenta cerca de US$ 1,5
trilhão por ano. 

O Exército brasileiro tem participado deste processo com parcerias para
desenvolver  produtos  de  elevado  valor  agregado,  buscando  obter  o
conhecimento em tecnologias, que tem acesso negado, particularmente com
empresas nacionais.

O presente trabalho pretende abordar as parcerias de desenvolvimento
de sistemas de armas pelo Centro Tecnológico do Exército  (CTEx) com as
empresas ARES e AVIBRAS.

_________________________ 
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2. Desenvolvimento

O presente trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa aplicada, por
ter  objetivo  de  gerar  conhecimentos  para  aplicação  prática,  no  sentido  de
escriturar informações sobre as parcerias e desenvolvimento de sistemas e de
material  de  emprego  militar,  particularmente  na  pesquisa  e  no  apoio  ao
desenvolvimento,  valendo-se  para  tal  do  método  indutivo  como  forma  de
viabilizar a tomada de decisões sobre o alcance da investigação, das regras de
explicação dos fatos e da validade de suas generalizações.

Realizou-se  um  estudo  bibliográfico  que,  por  método  a  leitura
exploratória e seletiva do material de pesquisa, contribuindo para o processo
de  síntese  e  análise  dos  resultados  de  vários  estudos,  de  forma  a
consubstanciar um corpo de literatura atualizado e compreensível.

O Centro Tecnológico do Exército está localizado no bairro de Guaratiba
na cidade do Rio de Janeiro possuindo uma área total de 25,69 km², dos quais
58.384 m² de área construída. O CTEx é um centro de excelência na pesquisa
tecnológica  e  no desenvolvimento  experimental  de  sistemas  e  materiais  de
emprego  militar  (SMEM),  com  quase  40  anos  de  atuação  no  Sistema  de
Ciência e Tecnologia da Força Terrestre brasileira. Os desafios e conquistas do
CTEx  ao  longo  dos  anos  permitiram  o  reconhecimento  da  comunidade
científica nacional e internacional.

Figura 1 – Centro Tecnológico do Exército (CTEx)

Conforme o site do CTEx, a missão do centro é “Realizar a pesquisa
científica,  o  desenvolvimento  experimental,  o  assessoramento  científico-
tecnológico e a aplicação do conhecimento visando à obtenção de Produtos de
Defesa de interesse do Exército.”



O Centro Tecnológico do Exército desenvolve diversos projetos voltados
para obtenção de tecnologias sensíveis, cujos os ciclos de desenvolvimento,
dependem de um moderno centro de caracterização na própria área do CTEx,
atuando como coparticipante e catalisador na obtenção de resultados em todos
os projetos ali desenvolvidos e por meio de parcerias com empresas nacionais.

A  parceria  do  CTEx  com  empresas  da  BID  também  foi  muito
representativa nos resultados alcançados pela instituição a partir de 2005, onde
podem ser destacados os seguintes sistemas militares: o Simulador de Voo
para Helicópteros Esquilo e Fennec (SHEFE) – desenvolvido em parceria com
a empresa SPECTRA, o Veículo Aéreo Não Tripulado para alcance de 15 km
(VANT VT15) – desenvolvido em parceria com a empresa FLY SOLUTIONS, a
Viaturas  Leve  de  Emprego  Geral  Aerotransportável  (VLEGA)  Chivunk  –
desenvolvido  em parceria  com a  empresa  COLUMBUS –  desenvolvido  em
parceria com a empresa ARES, Família de Radares (SABER M60 - Figura 15,
SABER M200 e SENTIR M20) – desenvolvidos em parceria com a empresa
ORBISAT,  o  Monóculo  de  Visão  Noturna  (MOVIN),  a  Torre  Remotamente
Operada  e  Estabilizada  para  Canhão  30  mm  (TORC  30),  o  Reparo  de
Metralhadora Automatizado X (REMAX) – desenvolvidos em parceria com a
empresa ARES, dentre outras projetos também desenvolvidos pelo sistema da
parcerias com outras empresas.

Neste trabalho serão abordadas duas empresas específicas AVIBRAS
com o Foguete Guiado (SS 40 G) e o Míssil Tático de Cruzeiro (TM 300); e
com a ARES com o Reparo de Metralhadora Automatizado X (REMAX) e a
Torre Operada Remotamente e Estabilizada para Canhão 30 mm (TORC30).

A AVIBRAS foi  fundada por um grupo de Engenheiros do ITA, dentre
eles o Eng.º  João Verdi  Carvalho Leite,  seu principal  fundador  e se tornou
pioneira  no  setor  Aeroespacial  no  Brasil.  Seus  primeiros  projetos  foram os
Aviões Alvorada e o avião de treinamento básico Falcão que foi  a  primeira
aeronave fabricada em São José dos Campos-SP, já com material composto,
que era um avanço tecnológico mundial na época.

Figura 2 – AVIBRAS



A empresa tem sede em São José dos Campos e amplas instalações
industriais no Vale do Paraíba (Jacareí e Lorena), coração do principal parque
tecnológico e aeronáutico do Brasil, a AVIBRAS destaca-se pela produção do
Sistema ASTROS (ARTILLERY SATURATION ROCKET SYSTEM) 2020 (nova
geração do Sistema ASTROS – produto de maior sucesso), capaz de lançar
mísseis de cruzeiro e foguetes guiados, atualmente em desenvolvimento na
empresa.

Ela está presente nos mercados nacional e internacional,  a AVIBRAS
também se destaca no desenvolvimento e na industrialização de diferentes
motores foguetes para a Marinha do Brasil  e para a Força Aérea Brasileira;
sistemas  fixos  ou  móveis  de  C4ISTAR  (Comando,  Controle,  Comunicação,
Computação, Inteligência, Vigilância, Aquisição de Alvo e Reconhecimento) e
Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) - o Falcão.

A AVIBRAS e o Exército brasileiro são grandes parceiros. Atualmente, se
mantém um Oficial  de Ligação em caráter permanente e uma Comissão de
Absorção  de  Conhecimento  e  Transferência  de  Tecnologia  na  AVIBRAS
(CACTT-AV), composta por quatro oficiais do QEM, indicados pelo CTEx, que
se  dedicam  exclusivamente  aos  projetos  de  desenvolvimento  do  foguete
guiado (SS 40G) e do míssil tático de cruzeiro (TM 300), além da participação
ativa  no desenvolvimento  de  projetos  do  Grupo  de Mísseis  e  Foguetes do
CTEx.  Esses  dois  projetos  gerarão  conhecimento  bélico-científico  de
propriedade  intelectual  do  EB,  ao  ponto  que  as  vendas  destes  dois
armamentos para outras nações deverão gerar pagamento de royalties.

Os integrantes da CACTTAV acompanham os projetos e participam das
atividades  na  empresa  em  tempo  integral,  dentro  de  suas  áreas  de
especialidade. Diferentemente do que ocorria em outros projetos da Força em
parceria  com empresas da base industrial  de Defesa,  a  ideia  não era criar
vagas  para  “estágio”  na  empresa,  mas  dar  oportunidade  aos  engenheiros
militares com conhecimentos  e experiência na  área missilística  para aplicar
seus  conhecimentos  e  aumentar  a  capacitação  técnica  das  equipes  dos
projetos  na  empresa.  O  Grupo  de  Mísseis  e  Foguetes do  CTEx  faz  a
verificação se os requisitos dos projetos estão sendo atingidos, orientando no
direcionamento do projeto.

O  Foguete  Guiado  SS  40  G  é  uma  nova  munição  em  estágio  de
pesquisa  e  desenvolvimento,  com  o  propósito  de  ser  lançado  a  partir  da
plataforma  do  Sistema  ASTROS  em  uso  pelo  Exército  brasileiro,  que  tem
capacidade de lançamento desta munição específica garantindo maior precisão
nos fogos de profundidade, maior diversificação de alvos a serem batidos e
maior flexibilidade de manobra.

O  SS  40  G  foi  concebido  a  partir  dos  foguetes  convencionais,  que
contam com cálculo de tiro para trajetória balística. O Foguete recebe também
as  coordenadas  do  alvo  e  utiliza  sistemas  de  atuação  com  jatos  laterais
durante  a  fase  propulsada  e  de  superfícies  aerodinâmicas  móveis,  na
configuração  denominada  “canard”  (atuação  de  jatos  laterais  na  fase
propulsada e empenas dianteiras), durante a fase de mergulho para o alvo.



Tais características contribuem para a redução do Círculo de Erro Provável
(CEP) e, portanto, diminuindo a área batida e aumentando a saturação na área
batida por uma rajada.

Para isso,  cada foguete sai  da lançadora com a trajetória  padrão na
memória e, por meio de sensores inerciais (INS) e GPS, compara a posição
que se encontra com a posição desejada. Depois da comparação, os atuadores
agem para colocar o foguete na trajetória padrão. Essa atuação reduz em 75%
a dispersão do foguete (AEB para disparos a mais de 30 Km na ordem de 0,5
Km²).

Da mesma forma que o Foguete Guiado SS 40 G, o Míssil  Tático de
Cruzeiro TM 300 ainda está em estágio de pesquisa e desenvolvimento, para
ser lançado a partir da plataforma do Sistema ASTROS. O míssil foi concebido
para levar 200 kg de carga bélica convencional a uma distância de até 300 km
com precisão em Círculo de Erro Provável (CEP) menor ou igual a 30 m, e
produzindo o mínimo de dano colateral. O seu alcance é de 30 km a até 300
km,  com navegação,  guiamento  e  controle  via  software  no Computador  de
Bordo (CDB),  a  partir  de  dados adquiridos  por  sensores GPS/INS e  Rádio
Altímetro e com carga bélica Alto-Explosiva (HE) ou múltipla com submunições
(MW).

O Míssil Tático é de emprego estratégico, contra alvos compensadores
da Força oponente a até 300 km de alcance, tais como instalações logísticas,
sistemas  de  C4I  (instalações  contendo  centros  de  Comando,  Controle,
Comunicações,  Computação  e  Inteligência),  bases  aéreas,  aeródromos,
instalações das forças de reserva, infraestruturas críticas (refinarias, pontes,
entroncamentos rodoviários e ferroviários), alvos secundários no decorrer das
ações  (sistemas  de  defesa  antiaérea  e  de  artilharia  tais  como  baterias  de
canhões  e  mísseis,  concentração  de  tropas  e  de  carros  de  combate  em
manobra, dentre outros), navios inimigos na defesa de litoral, etc, conferindo ao
Exército brasileiro uma maior capacidade de dissuasão extrarregional.

Figura 3 – Míssil Tático de Cruzeiro



Os projetos do foguete e do míssil funcionam como estímulo à inovação
e à produção nacional de meios tecnologicamente avançados. Ou seja, têm o
viés  de  promover  efetividade  da  capacidade  de  defesa  e  também  de
impulsionar  a  competitividade da indústria  nacional  nos mercados interno e
externo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

A ARES Aeroespacial e Defesa S.A. é uma empresa brasileira com mais
de 45 anos de atuação no país, servindo com excelência às Forças Armadas
brasileiras,  fornecendo  soluções  tecnológicas  em equipamentos  e  sistemas
customizados.  Ela  atua  desde  o  desenvolvimento,  projeto  e  fabricação  do
produto até o suporte logístico no cliente. Ao longo de sua história cooperara no
desenvolvimento de novas tecnologias e soluções em conjunto com as forças
armadas, centros de pesquisa e universidades.

Figura 4 – Distribuição das empresas do Grupo Elbit no mundo

Desde  2010,  a  empresa  é  parte  do  grupo  Elbit  Systems  -  uma  das
líderes mundiais no fornecimento de sistemas de Defesa – passando a garantir
o  aumento  da  oferta  de  novas  tecnologias  para  uso  militar  e,
consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento nacional.

Atualmente,  a  empresa  concentra  suas  atividades  no  planejamento,
projeto,  desenvolvimento,  fabricação,  integração,  manutenção  e
comercialização de produtos em três principais linhas de negócios: estações de
armas, sistemas navais, ópticos e eletro-ópticos. Dentre estes, dois projetos
são de relevância para Força Terrestre, o REMAX e a TORC30.

A parceria no desenvolvimento se iniciou tendo em vista que, as viaturas
blindadas  de  transporte  de  pessoal  (VBTP)  do  Exército  brasileiro  utilizam
metralhadoras calibre .50" (12,7 mm) ou 7,62 mm como armamento principal
ou secundário. O emprego destes armamentos nessas viaturas é realizado de
modo manual e sem proteção para o atirador deixando-o vulnerável, durante a
realização do tiro, uma vez que o mesmo deve posicionar-se atrás da arma
para a realização da pontaria e disparo.



O  REMAX  é  uma  estação  de  armas  remotamente  controlada  giro-
estabilizada para metralhadoras 12,7 mm e 7,62 mm que foi desenvolvida a
partir dos requisitos do Exército Brasileiro por meio de uma parceria da ARES
com o CTEx,  sendo responsável  pela gerência  técnica  da P&D do projeto.
Trata-se  de  um  projeto  ambicioso  iniciado  em  2006  com  a  promessa  de
desenvolvimento da primeira estação de armas 100% nacional.

Figura 5 – Reparo de Metralhadora Automatizado X (REMAX)

Segundo Eifler, 2012:

Reparo de Metralhadora Automatizado X (REMAX) é um sistema de
armas, constituído basicamente de um reparo de metralhadora com
acionamento  elétrico  e  controlado  remotamente  por  um  operador
localizado dentro de uma viatura blindada sobre rodas - leve (4x4),
média (6x6) ou pesada (8x8) - ou sobre lagartas (M113). O sistema
pode ser equipado com metralhadora “Browning” calibre .50” M2 HB
ou metralhadora “MAG” calibre 7,62 mm, que são intercambiáveis e
podem ser substituídos no campo pelo operador dependendo do perfil
da missão.

Em 08 AGO 16, foi aprovada pelo DCT a Portaria nº 057 que trata sobre

a  Diretriz  Técnica  para  uso  do  Lote  Piloto  do  Reparo  de  Metralhadora

Automatizado X (REMAX) versão 3, em caráter experimental.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) concedeu o registro

da marca mista "REMAX" (nº do processo:  907004148), conforme publicação

realizada, em 12 de julho do corrente ano, na Revista da Propriedade Industrial

(RPI) nº 2375.



De acordo  com o  Extrato  de  Inexigibilidade  de  Licitação  Nº  27/2016

UASG 160069, publicado na edição do dia 28 Dez 16 do Diário Oficial da União

(DOU), o COLOG está adquirindo 215 unidades do Sistema de Armas REMAX

da empresa ARES Aeroespacial & Defesa S.A.

A concepção do REMAX permitiu a integração do sistema, por meio de

interfaces  mecânicas  e  elétricas  customizadas,  em  viaturas  blindadas  de

diversos tipos, como no caso do URUTU - plataforma empregada para a P&D e

avaliação do sistema - e da VBTP-MR GUARANI. Esse conceito possibilitou

que  o  sistema  atualmente  seja  integrado,  aumentando  a  capacidade  de

emprego dessa viatura e demonstrando a facilidade de integração do sistema

em plataformas veiculares blindadas.

A  REMAX  possui  as  seguintes  características:  capacidade  para

armamentos  Mtr  .50”  e  Mtr  7,62  mm;  4  (quatro)  lançadores  de  granadas

fumígenas;  alcance  da  elevação  -20º  a  +  45º;  estabilização  2  (dois)  eixos

(azimute/elevação); câmera de visão diurna com sensor CCD colorido; câmera

termal Sensor tipo térmico, não refrigerado; monitor “Display” (LCD) de 10.4”;

peso máximo 250 kgf; altura máxima 876 mm; e suprimento de força 24 V DC.

A Torre  Operada  Remotamente  e  Estabilizada  para  Canhão  30  mm

(TORC30) foi projetada para ser utilizada em viaturas blindadas sobre rodas ou

lagartas. Possui as seguintes funcionalidades: suportar um canhão calibre 30

mm;  permitir  a  pontaria  em  elevação  e  azimute  do  canhão;  possibilitar  a

observação, reconhecimento e identificação de alvos durante o dia e a noite e

realizar o tiro em movimento. A operação do sistema é realizada do interior da

viatura por meio de comandos eletrônicos.

Figura 6 – TORC30

A TORC30 equipará a viatura GUARANI do Exército brasileiro e será

empregada contra alvos terrestres e aéreos, utilizando o canhão 30 mm com kit

ABM (Air Burst Munition).



A Torre possui um perfil baixo, armada com um canhão automático de

30mm e dotada de uma metralhadora coaxial de calibre 7,62mm e lançadores

de granadas fumígenas,  com acesso interno da torre  para  municiamento  e

manutenção, conferindo maior segurança à tripulação. Ela possui dois sistemas

autônomos de observação diurna e noturna, sendo um para o comandante e

outro para o atirador.

O seu sistema computadorizado de direção e controle de tiro, permiti

disparos de alta precisão durante movimento (contínuo, rajada ou intermitente),

com uma cadência de disparo até 600 tiros/ minuto. Ela possui proteção de

blindagem modular OTAN padrão STANAG 4569 - nível 2, expansível até nível

4, distribuída em toda a torre incluindo os sistemas de observação. Além de

possuir  alerta  a  laser  contra  ameaças  externas  e  um  sistema  de

acompanhamento automático de alvos.

Hoje, o REMAX e a TORC30 são uma realidade no Exército brasileiro. A

REMAX já equipa as primeiras unidades da viatura blindada sobre rodas média

VBTP-MR 6X6 Guarani e em um futuro próximo equipará às futuras viaturas de

reconhecimento 4x4 da Força Terrestre. 

3. Conclusão

As  parcerias  para  desenvolvimento  de  sistemas  e  de  material  de
emprego militar, particularmente na pesquisa e no apoio ao desenvolvimento
de armamentos são de grande relevância, pois por meio do apoio do Exército
brasileiro as lacunas de capacidades são e serão desenvolvidas, facilitando o
processo de obtenção de produtos e de tecnologias sensíveis.

O CTEx vem apoiando o trabalho de pesquisa e desenvolvimento de
armamentos  com  as  empresas  AVIBRAS  e  ARES,  dentre  outras,  tendo
registrado resultados de sucesso, como o Foguete Guiado, o Míssil Tático de
Cruzeiro, a Torre Operada Remotamente e Estabilizada para Canhão 30 mm e
o  Reparo  de  Metralhadora  Automatizado  X,  deste  modo,  contribuindo  para
gerar produtos inovadores e com alta aplicabilidade pela Força Terrestre.

A AVIBRAS vem desenvolvendo, junto com o CTEx, o Foguete Guiado
(SS 40 G) e o Míssil Tático de Cruzeiro (TM 300), levando o Brasil a um novo
patamar no estudo da missílica e no desenvolvimento de produtos que poucos
países  dominam  o  conhecimento  técnico,  gerando  uma  capacidade  de
dissuasão extrarregional.

No caso da ARES, que desenvolveu também em parceria com o CTEx, o
REMAX  e  a  TORC30,  contribuíram  para  dominar  o  Sistema  de  Armas
Remotamente  Controlados,  que  podem ser  acoplados  em qualquer  tipo  de
viatura operacional,  particularmente na nova família  de blindados (Guarani).



Desta forma, aumentando a capacidade de preservar a vida dos militares, que
podem usar este armamento estando no interior das viaturas.

Os  sistemas  de  armas  abordados  estão  em  fase  final  de
desenvolvimento e/ ou aquisição pelo Exército brasileiro, levando a crer que em
um futuro próximo estes sistemas estarão funcionando plenamente e gerando
capacidades  operativas  para  a  Força  Terrestre  atuar  nos  mais  diversos
ambientes operacionais.

Por fim, com este esforço para contribuir com o desenvolvimento destes
produtos, que atendem aos conceitos de letalidade seletiva e de proteção, o
Exército brasileiro implementa um modelo de relacionamento que interage com
os seguimentos civil (empresas nacionais) e militar (outras forças), por meio de
um programa de pesquisa, desenvolvimento, inovação e produção de sistemas
autóctones. Deste modo, gerando capacidades para a Força, empregos diretos
e indiretos e diminuindo o “gape” tecnológico de materiais de emprego militar. 
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