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  IGLA-S

O IGLA-S é um sistema de lançamento de mísseis antiaéreos guiados por IR (infravermelho) e 
empregado contra ameaças aéreas de baixa altitude e de proximidade, como caças 
supersônicos, caças subsônicos, helicópteros, drones etc.. 

                GUIA MILITAR DO BRASIL 2021
                   www.guerrasebatalhas.com.br

Fabricação: KBM - Rússia
Alcance Máximo: 5.000m
Utilização: Defesa antiaérea de baixa altitude e de 
proximidade, contra drones, helicópteros e aviões.

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=CqXGCeTAtew
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=CqXGCeTAtew
https://www.youtube.com/watch?v=JdqHweIwr30
https://www.youtube.com/watch?v=JdqHweIwr30
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https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
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  AT-4
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Fabricação: SAAB - Suécia
Alcance Máximo: 500m
Utilização: Defesa anticarro (“antitanque”) de médio 
alcance podendo também ser utilizado para tiro contra 
veículos blindados leves e viaturas inimigas não 
blindadas ou contra fortificações, casamatas, 
embarcações, edificações etc.

O AT-4 é um canhão sem recuo leve, de 84mm, para missões de combate anticarro de 
proximidade. É uma arma descartável, com emprego semelhante aos antigos lança-rojão ou 
“bazookas”. O AT-4 dispara uma granada impulsionada por foguete (RPG), não-guiada, armada 
com uma ogiva de penetração de carga oca HE (High Explosive). 

Obs.: O AT-4 está sendo substituído pelo ALAC, brasileiro

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=N2pxtMd7X8M
https://www.youtube.com/watch?v=i3aej53QHh4
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=N2pxtMd7X8M
https://www.youtube.com/watch?v=i3aej53QHh4
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  ALAC

O ALAC (Arma Leve Anticarro) é um canhão sem recuo leve, de 84mm, para missões de 
combate anticarro de proximidade, que está substituindo os AT-4 Suecos, com todos os seus 
recursos tecnológicos e adicionando melhorias. É uma arma descartável, com emprego 
semelhante aos antigos lança-rojão ou “bazookas”. O ALAC dispara uma granada impulsionada 
por foguete (RPG), não-guiada, armada com uma ogiva de penetração de carga oca HE (High 
Explosive). O explosivo utilizado é o OCTOL, que é uma combinação de HMX e TNT, sendo um 
explosivo de grande poder destrutivo.

                GUIA MILITAR DO BRASIL 2021
                   www.guerrasebatalhas.com.br

Fabricação: CETEx / GESPI - Brasil
Alcance Máximo: 500m
Utilização: Defesa anticarro (“antitanque”) de 
proximidade podendo também ser utilizado para tiro 
contra veículos blindados leves e viaturas inimigas 
não blindadas ou contra fortificações, casamatas, 
tropas abrigadas, edificações etc.

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=tedvdzsQcIQ&t=10s
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=tedvdzsQcIQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=JVCM0BNk7kA&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=JVCM0BNk7kA&t=102s
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  MSS  1.2 AC

O MSS 1.2 AC (Míssil Superfície-Superfície Antcarro) é um sistema de defesa contra carros de 
combate a média distância, de 130mm, que dispara um míssil guiado a LASER, armado com 
explosivo HMX de carga oca. Diferente de outras armas anticarro de menor porte, como o RPG 
ALAC, o MSS 1.2 AC é uma arma de médio alcance, com munição guiada, com maior potência e 
com sistema de guiagem eletrônico e não óptico. 
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Fabricação: SIATT - Brasil
Alcance Máximo: 3.200m
Utilização: Defesa anticarro (“antitanque”) de médio 
alcance podendo também ser utilizado para tiro contra 
veículos blindados leves e viaturas inimigas não 
blindadas ou contra fortificações, casamatas, 
embarcações, helicópteros em voo estacionário, 
edificações etc.

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=VkvK6wfNByM
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=VkvK6wfNByM
https://www.youtube.com/watch?v=ERrbMCRWd8E
https://www.youtube.com/watch?v=ERrbMCRWd8E
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