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RESUMO 

 

 

 

A evolução dos conflitos armados demonstra grande utilização de diferentes vetores 

aéreos no combate moderno.  Ademais, os centros urbanos tornam-se cada vez mais 

alvos de ações militares ou de ações terroristas, devido a sua importância no cenário 

nacional e mundial.  O presente trabalho estuda a viabilidade do emprego dos meios 

da Artilharia Antiaérea de tubo do Exército Brasileiro em centros urbanos.  Assim, 

nota-se que as capacidades e características da Força Terrestre, orientam os 

requisitos necessários à atuação dos elementos da Exército Brasileiro.  Dessa forma, 

somos levados a observar a Organização da Artilharia Antiaérea, a fim de verificar os 

escalões existentes, empregados na realização de uma defesa antiaérea.  A Artilharia 

Antiaérea é classificada conforme as características dos seus materiais, enfatizando 

os materiais de tubo do Exército Brasileiro, ou seja, a VBC DA Ae Gepard 1 A2 e o 

Canhão Au AAe 40mm L-70 Bofors. Ademais, são observadas as características das 

ameaças aéreas e as consequências de seu emprego em um ambiente urbano 

defendido por sistema de defesa antiaéreo de tubo, tendo em vista que os centros 

urbanos apresentam características que influenciam a forma de emprego dos meios 

de defesa antiaérea, sendo necessário minimizar as exigências do emprego destes 

meios neste ambiente, conforme as características técnicas e táticas dos materiais de 

tubo.  Desta forma, é possível observar o emprego dos meios de tubo da artilharia 

antiaérea no interior de um centro urbano, utilizando como referência a defesa 

antiaérea realizada nos Jogos Olímpicos Rio 2016, ocorrido na cidade do Rio de 

Janeiro e na sede de Brasília, levantando as regras de engajamento utilizadas e 

realizando a análise deste emprego.  Assim, o trabalho desenvolve-se sob a forma de 

pesquisa bibliográfica e documental, mediante consulta a manuais de campanha do 

Exército Brasileiro, monografias, artigos científicos e revistas militares.  Os resultados 

do presente estudo trazem para a Força Terrestre uma discussão sobre preceitos 

doutrinários, com observações sobre a aplicação dos princípios de emprego e dos 

fundamentos da defesa antiaérea em operações dessa natureza. 

 

Palavras-chave: Defesa Antiaérea. Artilharia Antiaérea de Tubo do Exército 

Brasileiro. Grandes Centros Urbanos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The evolution of de armed conflicts show us the increase of the use of different air 

vectors in modern combat.  Furthermore, urban centers are increasingly  becoming 

targets of military or terrorist actions, due to their importance in the national and world 

scenario.  The present work studies the feasibility of using the Brazilian Army´s tube 

Anti-Aircraft Artillery in urban centers. Thus, it should be noted that the capabilities and 

characteristics of the Army guide the requirements met by the elements of the Brazilian 

Army.  Thus, we are led to observe the Anti-Aircraft Artillery Organization, in order to 

verify the existing levels used in carrying out an anti-aircraft defense. The Anti-Aircraft 

Artillery is classified according to the characteristics of its materials, emphasizing the 

Brazilian Army tube materials, that is, the VBC DA Ae Gepard 1 A2 and the Cannon 

Au AAe 40mm L-70 Bofors. Furthermore, the characteristics of the air threats and the 

consequences of their use in an urban environment defended by a tube anti-aircraft 

defense system will be detailed, given that urban centers have characteristics that 

influence the way in which anti-aircraft defense means are used, being it is necessary 

to minimize the requirements of using these means in this environment, according to 

the technical and tactical characteristics of the tube materials. In this way, it is possible 

to observe the use of anti-aircraft artillery tube means within an urban center, using as 

a reference the anti-aircraft defense performed at the Rio 2016 Olympic Games, which 

took place in the city of Rio de Janeiro and at the city of Brasília, addressing the rules 

of engagement used and carrying out the analysis of its use. Thus, the work is 

developed in the form of bibliographic and documentary research, by consulting the 

Brazilian Army's campaign manuals, monographs, scientific articles and military 

magazines. The results of this study bring to the Army a discussion on doctrinal 

precepts, with observations on the application of the principles of use and the 

fundamentals of anti-aircraft defense in operations of this nature. 

 

Key words: Anti-Aircraft Defense. Air Defense Artillery. Tube Anti-Aircraft Artillery of 

the Brazilian Army. Large Urban Centers 

 
 
 



4 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Divisão da VBC DA Ae Gepard 1 A2............................................. 32 

Figura 2 - Compartimento de Combate e Motor Principal do Gepard 1 A2.... 32 

Figura 3 - Compartimento do Motorista e Motor Auxiliar do Gepard 1 A2...... 33 

Figura 4 - Dimensões da VBC DA Ae Gepard 1 A2....................................... 34 

Figura 5 - Altura da VBC DA Ae Gepard 1 A2................................................ 35 

Figura 6 - Limites da VBC DA Ae Gepard 1 A2.............................................. 35 

Figura 7 - Unidade de Tiro - uma VBC DA Ae Gepard 1 A2.......................... 36 

Figura 8 - Unidade de Emprego - uma seção AAAe...................................... 37 

Figura 9 - Unidade de Emprego em deslocamento........................................ 37 

Figura 10 - Localização dos Radares na VBC DA Ae Gepard 1 A2................. 39 

Figura 11 - Os radares da VBC DA Ae Gepard 1 A2....................................... 39 

Figura 12 - Localização do Laser na VBC DA Ae Gepard 1 A2....................... 40 

Figura 13 - O Canhão Au AAe 40mm L-70 – Bofors........................................ 41 

Figura 14 - Dimensões do Canhão Au AAe 40mm L-70 – Bofors.................... 42 

Figura 15 - O EDT Fila...................................................................................... 43 

Figura 16 - Defesa de Ponto Sensível.............................................................. 58 

Figura 17 - Defesa de Área Sensível ou Zona de Ação................................... 59 

Figura 18 - Defesa Móvel de uma tropa estacionada....................................... 60 

Figura 19 - DA Ae do Estádio Mané Garrincha em Brasília-DF....................... 62 

Figura 20 - DA Ae do CDS Deodoro, na Vila Militar do Rio de Janeiro-RJ...... 66 

Figura 21 - VBC Gepard 1 A2 realizando a DA Ae em Brasília-DF.................. 66 

 
 
 

  



4 
 

GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição da população brasileira e dos municípios, segundo 

grupos de tamanho de municípios..................................................... 49 

Gráfico 2 - Características mais importantes da VBC DA Ae Gepard 1 A2 no 

emprego em centros urbanos............................................................ 72 

Gráfico 3 - Limitações da VBC DA Ae Gepard 1 A2 no emprego em centros 

urbanos............................................................................................. 73 

Gráfico 4 - Possibilidade de dano colateral no emprego da VBC DA Ae 

Gepard 1 A2 em centros urbanos...................................................... 75 

Gráfico 5 - Possíveis danos no emprego da VBC DA Ae Gepard 1 A2 em 

centros urbanos................................................................................ 76 

Gráfico 6 - Características mais importantes Canhão 40mm e EDT Fila no 

emprego em centros urbanos............................................................ 77 

Gráfico 7 - Limitações do Canhão 40 mm e do EDT Fila no emprego em 

centros urbanos................................................................................ 78 

Gráfico 8 - Possibilidade de dano colateral no emprego do Canhão 40 mm 

em centros urbanos.......................................................................... 80 

Gráfico 9 - Possíveis danos no emprego do Canhão 40 mm em centros 

urbanos............................................................................................. 81 

Gráfico 10 - Possibilidade do ambiente urbano limitar o setor de tiro dos Armt 

AAe de tubo do EB............................................................................ 82 

Gráfico 11 - Principal motivo das limitações impostas pelo ambiente urbano ao 

setor de tiro....................................................................................... 82 

Gráfico 12 - Viabilidade do emprego de uma seção VBC DA Ae Gepard 1 A2 

em uma DA Ae em centro urbano...................................................... 84 

Gráfico 13 - Viabilidade do emprego de uma bateria de Canhões Au AAe 

40mm L-70 Bofors e do EDT Fila em uma DA Ae em centro urbano. 85 



 

 

 

 

 

1 

SUMÁRIO 

 

 

 

INTRODUÇÃO................................................................................................ 

 

 

 

 

10 

1.1 PROBLEMA..................................................................................................... 11 

1.1.1 Antecedentes do problema............................................................................ 11 

1.1.2 Formulação do problema................................................................................ 12 

1.2 OBJETIVOS.................................................................................................... 12 

1.2.1 Objetivo geral................................................................................................. 12 

1.2.2 Objetivos específicos.................................................................................... 12 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO OU HIPÓTESE...................................................... 13 

1.4 METODOLOGIA.............................................................................................. 14 

1.4.1 Objeto formal de estudo................................................................................ 14 

1.4.2 Amostra.......................................................................................................... 14 

1.4.3 Delineamento da pesquisa............................................................................ 15 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura ................................................... 15 

1.4.5 Procedimentos metodológicos.................................................................... 15 

1.4.6 Instrumentos.................................................................................................. 16 

1.4.7 Análise de dados............................................................................................ 16 

1.5 JUSTIFICATIVA.............................................................................................. 17 

2 REFERENCIAL TEÓRICO.............................................................................. 18 

2.1 AS CAPACIDADES E CARACTERÍSTICAS DA FORÇA TERRESTRE.......... 18 

2.1.1 Capacidades da Força Terrestre................................................................... 18 

2.1.2 Características dos elementos de emprego da força terrestre................. 21 

2.2 A ORGANIZAÇÃO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA.......................................... 22 

2.2.1 A defesa aeroespacial e a defesa antiaérea................................................ 22 

2.2.2 A Artilharia Antiaérea.................................................................................... 24 

2.2.2.1 Classificação da artilharia antiaérea................................................................ 25 

2.2.2.2 Capacidades da artilharia antiaérea................................................................ 26 

2.2.2.3 Limitações da artilharia antiaérea................................................................... 26 

2.2.2.4 Escalões da artilharia antiaérea...................................................................... 27 

2.2.2.5 Estrutura do sistema de artilharia antiaérea................................................... 28 



 

2.3 A ARTILHARIA ANTIAÉREA DE TUBO DO EXÉRCITO BRASILEIRO........... 30 

2.3.1 A VBC DA Ae Gepard 1 A2............................................................................. 30 

2.3.1.1 Características técnicas da VBC DA Ae Gepard 1 A2...................................... 32 

2.3.1.2 Composição do sistema AAe Gepard 1 A2....................................................... 36 

2.3.1.3 Normas de segurança da VBC DA Ae Gepard 1 A2........................................ 38 

2.3.2 O Canhão Au AAe 40mm L-70 – Bofors........................................................ 40 

2.3.3 O EDT Fila....................................................................................................... 43 

2.3.3.1 Medidas de segurança do EDT Fila................................................................. 46 

2.4 AS AMEAÇAS AÉREAS.................................................................................. 46 

2.5 OS GRANDES CENTROS URBANOS............................................................ 48 

2.6 O EMPREGO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA.................................................. 51 

2.6.1 Princípios de emprego.............................................. ................................... 52 

2.6.2 Fundamentos de emprego............................................................................ 54 

2.6.3 Tipos de defesa antiaérea............................................................................ 57 

2.6.3.1 Defesa estática................................................................................................ 57 

2.6.3.2 Defesa móvel................................................................................................... 59 

2.6.4 O emprego da AAAe em áreas edificadas.................................................... 60 

2.6.4.1 O emprego da VBC Gepard 1 A2 nos Jogos Olímpicos 2016........................... 65 

2.6.4.2 Regras de engajamento dos Jogos Olímpicos 2016........................................ 67 

3  ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS................................................................. 70 

4 CONCLUSÃO................................................................................................. 86 

 REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS............................................................... 89 

 ANEXO A – QUESTIONÁRIO......................................................................... 91 



10 
 

1. INTRODUÇÃO   

 

O presente estudo pretende integrar os conceitos básicos e a informação 

científica relevante e atualizada, a fim de fornecer subsídios para a melhor 

compreensão do emprego dos meios de artilharia antiaérea de tubo do Exército 

Brasileiro no ambiente de grandes centros urbanos. 

O século XXI delimitou, tanto no cenário mundial, quanto no nacional, uma 

mudança de entendimento dos parâmetros do ambiente operacional dos conflitos.  Já 

em seu início, pôde ser observado ataques terroristas utilizando aeronaves comerciais 

contra edificações como o World Trade Center (em Nova York) e no Pentágono (em 

Washington), nos Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 2001. 

Como resposta a este incidente, os EUA iniciaram a “Guerra ao Terror”.  Em 

março de 2003, durante a II Guerra do Golfo, com o objetivo de derrubar Saddam 

Hussein, forças americanas e britânicas bombardearam Bagdá, capital iraquiana. 

No Brasil, com o advento dos Grandes Eventos realizados em 2014 (Copa do 

Mundo de Futebol Masculino) e em 2016 (Jogos Olímpicos), trouxeram à tona 

preocupações com a segurança das delegações de nações que participaram destes 

eventos internacionais. 

Porém, os vetores terrestres não são os únicos a serem considerados para a 

conquista de áreas urbanas, sendo necessário considerar o imprescindível papel dos 

vetores aéreos.  As aeronaves, sejam de asa fixa ou rotativa, possuem capacidade 

para realizar bombardeios, lançar armamentos químicos, radiológicos, biológicos e 

nucleares, bem como lançar tropas visando a conquista de objetivos em profundidade, 

através do emprego de tropas aeromóveis e paraquedistas. 

Os vetores aéreos militares possuem capacidade de lançar ataques em alvos 

terrestres, como tropas, postos de comando, zonas de reunião, ou alvos civis, como 

centros comerciais, estádios, edificações governamentais e outros.  As aeronaves 

civis, apesar de não possuírem armamento, podem ser lançadas contra alvos 

terrestres, causando mortes e graves danos a edificações, como o ocorrido em 11 de 

setembro de 2001, nos EUA. 

Constitucionalmente, é delegado às Forças Armadas a defesa da Pátria, a 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, a garantia 

da lei e da ordem (BRASIL, 1988). 
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Entretanto, o emprego das Forças Armadas em ambiente urbano deve ser 

motivo de criterioso planejamento, uma vez que os armamentos de Defesa Antiaérea 

do Exército Brasileiro possuem grande capacidade de dissuasão e, ainda, poder de 

fogo, que se utilizado indiscriminadamente, gera danos a indivíduos e pertences civis, 

além de demais efeitos colaterais. 

À vista disso, o presente trabalho visa realizar um estudo sobre a Organização 

e o Emprego dos meios de AAAe de tubo de Exército Brasileiro, na realização de 

uma defesa antiaérea em uma zona urbana.  Para tanto, será caracterizado as 

formas de emprego da AAAe, os meios de AAAe de tubo do Exército Brasileiro, sua 

forma de emprego e as características de um centro urbano. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

O ambiente urbano concentra os poderes econômicos e politicos de uma 

sociedade.  Desta forma, torna-se um alvo cuja conquista ou influência são 

potencializados.  Assim, tais fatores tornam provável que o campo de batalha dos 

tempos modernos seja uma área urbana (MEDEIROS, 2018). 

Rosa destaca da seguinte maneira: 

 

De fato, a história dos combates recentes, como os que ocorreram no Iraque  
durante a II Guerra do Golfo e também na Guerra do Líbano (2006), entre 
Israel e Líbano, deixa muito claro que grande parte das operações militares, 
ou até mesmo todas, ocorreram nos arredores ou mesmo no interior das 
zonas urbanas. Dessa forma, a conquista e o controle dessas grandes áreas 
serão pontos críticos e, ao mesmo tempo, fundamentais nos futuros conflitos 
para a consecução de objetivos estratégicos, táticos e operacionais. (ROSA, 
2013, p.13) 

 

Assim, observamos que no cenário atual, os conflitos armados tendem ser 

realizados no interior ou arredores dos centros urbanos, devido a concentração 

populacional que gera pressões políticas, socioeconômicas, migratórias, 

demográfica e ambientais.  Sendo analisado pelo manual Doutrina Militar Terrestre, 

da seguinte maneira: 
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O ambiente operacional está congestionado, uma vez que as 
operações tendem a ser desenvolvidas, prevalentemente, em áreas 
humanizadas ou no seu entorno. A presença da população e de uma miríade 
de outros atores dificulta a identificação dos contendores e aumenta a 
possibilidade de danos colaterais decorrentes das operações militares. Isso 
não quer dizer que a letalidade de um exército deva ser reduzida, mas que 
ela deve ser seletiva e efetiva. Somado aos aspectos da dimensão humana, 
esse fator impõe que as “Considerações Civis” assumam  a condição de 
fator preponderante para a tomada de decisão em todos os níveis de 
planejamento e condução das operações. (BRASIL, 2019, p.2-4) 

 

Portanto, a fim de realizar o emprego de armamento no interior das zonas 

urbanas, deve-ser considerar as características deste ambiente e conciliar o 

planejamento com as considerações civis.  Desta forma, Medeiros ressalta: 

 

A perfeita noção da importância do fenômeno da urbanização dos ambientes 
operacionais e do papel incontornável que lhe reserva o futuro, avulta a 
relevância dos estudos sobre o emprego da Artilharia Antiaérea (AAAe) 
nestas áreas. logo, surge a necessidade de adaptações na doutrina militar 
de emprego para atender às demandas específicas nestes tipos de regiões, 
já que possuem características muito próprias,  uma “topografia” peculiar e 
uma elevada densidade populacional. (MEDEIROS, 2018, p. 32) 

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

Diante do exposto, pode-se problematizar a seguinte questão para a pesquisa: 

sob os aspectos técnicos e táticos, há viabilidade de emprego do material de artilharia 

antiaérea de tubo do Exército Brasileiro, para realizar o desdobramento de uma DA 

Ae em grandes centros urbanos? 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar as dificuldades técnicas e táticas para se desdobrar a DA Ae em grandes 

centros urbanos empregando o material AAe de tubo do Exército Brasileiro.        

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do 
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objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

- Apresentar as características da Organização e Emprego da AAAe do Exército 

Brasileiro. 

- Apresentar as características técnicas e táticas para o desdobramento da DA 

Ae utilizando uma unidade de emprego AAe dotada da VBC DA Ae Gepard 1 A2. 

- Apresentar as características técnicas e táticas para o desdobramento da DA 

Ae utilizando uma unidade de emprego AAe dotada do canhão automático antiaéreo 

40mm L/70. 

- Levantar os principais tipos de ameaça aérea. 

- Levantar as principais características de grandes centros urbanos. 

- Concluir acerca do emprego dos meios de tubo da artilharia antiaérea do 

Exército Brasileiro no desdobramento de uma DA Ae em grandes centros urbanos. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO OU HIPÓTESE 

 

A fim de atingir os objetivos supracitados, o presente trabalho pretende nortear 

sua pesquisa conforme algumas questões de estudo pré-formuladas: 

a. Quais são as características, possibilidades e limitações da AAAe de tubo do 

Exército Brasileiro? 

b. Considerando as características da AAAe de tubo do EB, com ênfase nas suas 

possibilidades e limitações, como é realizada a organização e emprego da AAAe de 

tubo do EB? 

c. Quais são as principais ameaças aéreas que podem fazer frente a uma DA Ae 

em ambiente urbano? 

d. Quais são as principais características de grandes centros urbanos? 

e. Quais as limitações impostas e as possibilidades viáveis, considerando as 

características dos grandes centros urbanos? 

f. De que maneira foi executado o planejamento e emprego dos meios de tubo 

da AAAe do EB em operações em ambiente urbano? 

g. O material de tubo oferece segurança à população? 
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1.4 METODOLOGIA 

 

Será realizada pesquisa bibliográfica e pesquisa documental acerca do tema do 

proposto, enfatizando as características do ambiente de grandes centros urbanos e 

as características dos armamentos da AAAe do EB, e uma pesquisa a ser realizada a 

partir da entrevista a ser realizada considerando o universo de militares que 

participaram do planejamento e/ou desdobramento de DA Ae utilizando um dos 

sistemas de canhões do EB, seja em exercício ou em operação real. 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

O presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo aplicada por ter 

como objetivo gerar conhecimentos para a aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos, valendo-se, portanto, do método qualitativo para viabilizar a 

análise e solução acerca do problema em questão.  Com relação à amplitude do tema 

em questão, serão abordados os conceitos relacionados à Operações em Áreas 

Edificadas e o emprego da AAAe de tubo neste ambiente operacional. 

Diante da proposta de objeto formal de estudo formulada, evidenciam-se as 

seguintes variáveis: o emprego da VBC DA Ae Gepard 1 A2 e do Canhão Automático 

Antiaéreo 40mm L/70 nos grandes centros urbanos, como variável dependente, e as 

características do ambiente operacional dos grandes centros urbanos como variável 

independente. 

 

1.4.2 Amostra 

 

O presente estudo terá como objeto de verificação os oficiais ou sargentos 

pertencentes ou que já pertenceram unidades, dotadas de VBC DA Ae Gepard 1 A2 

ou do Canhão Automático Antiaéreo 40mm L/70, voluntários a realizar a entrevista. 

Estes militares, para entrar no escopo que irá realizar a entrevista, deverão ter 

especialização em Artilharia Antiaérea e terem participado do planejamento ou 

desdobramento de uma DA Ae em ambiente urbano, seja em exercício ou emprego 

real. 
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1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 

O estudo em questão analisará o emprego dos meios da AAAe de tubo do EB 

nos grandes centros urbanos, a fim de avaliar as dificuldades técnicas e táticas para 

desdobramento dos supracitados meios.  Para este fim, será utilizado o método 

dedutivo, a pesquisa de natureza aplicada e abordagem qualitativa. 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 

 

 O estudo bibliográfico a ser realizado para a confecção deste trabalho terá 

como método a leitura exploratória, para seleção, revisão e análise do material de 

pesquisa.  Essa será realizada em regulamentações militares, manuais doutrinários, 

documentos oficiais relacionados ao emprego dos meios AAAe de tubo, publicações 

sobre a AAAe em Operações em Áreas Edificadas, artigos veiculados em sítios na 

internet, todos vigentes na data do estudo. 

A estratégia de busca das fontes será a utilização da biblioteca da EsAO e da 

EsACosAAe; o acesso à revistas, artigos e publicações militares, por meio de 

plataformas de busca eletrônica e demais meios elencados pelo orientador. 

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia, coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica, argumentação e 

discussão dos resultados. 

 

1.4.5 Procedimentos metodológicos 

 

O trabalho irá se desenvolver através da revisão de literatura, bem como 

obtenção e análise dos dados levantados por intermédio das fontes de busca citados 

anteriormente.   

Além da revisão da literatura, serão analisadas as entrevistas realizadas com 

militares voluntários, possuidores de especialização em Artilharia Antiaérea e que 

tenham participado do planejamento ou do desdobramento de uma DA Ae em 

ambiente urbano, seja em exercício ou emprego real. 
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Após o levantamento dos dados supracitados, será realizada a apreciação dos 

mesmos sob a ótica do emprego dos meios de AAAe de tubo do EB nos grandes 

centros urbanos. 

Os critérios de inclusão abrangem: estudos e trabalhos científicos, manuais 

doutrinários do EB e de nações amigas, manuais técnicos dos materiais AAAe de tubo 

do EB, artigos científicos e planejamentos e relatórios oficiais. 

Os critérios de exclusão abrangem: textos doutrinários ou manuais revogados 

ou desatualizados, estudos com definição simplória e que reutilizem dados de 

trabalhos anteriores, artigos ou estudos que não abordem o escopo deste trabalho e 

informações oriundas de fontes não confiáveis ou não reconhecidas no meio 

acadêmico. 

 

1.4.6 Instrumentos 

 

O instrumento a ser utilizado durante o presente trabalho será o questionário 

com perguntas fechadas ou mistas.  Pois irão facilitar o melhor entendimento sobre o 

assunto, sem restringir a liberdade das respostas, buscando ter em vista um caráter 

predominantemente objetivo das perguntas fechadas.  Permitirá a manifestação e 

completamento por parte do informante de informações relevantes ao estudo, com o 

uso das questões mistas. 

O questionário irá visar a obtenção de informações relevantes acerca das 

experiências dos militares no planejamento e desdobramento dos meios de AAAe de 

tubo em grandes centros urbanos. 

A realização e análise dos resultados do questionário será realizada 

pessoalmente ou via meio eletrônico no corrente ano. 

 

1.4.7 Análise de dados 

 

Conforme apresentado anteriormente, o presente trabalho tem a intenção de 

reunir dados de diversas fontes e origens, com base na revisão de literatura e 

entrevista, voltados à amostra de militares especializados em AAAe, com experiência 

no planejamento e desdobramento de meios AAAe de tubo em ambiente de grandes 
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centros urbanos.  As informações obtidas serão compiladas, avaliadas e analisadas, 

no intuito de excluir falhas ou informações distorcidas. 

O questionário irá conter perguntas abertas ou mistas.  Sendo os resultados 

categorizados da seguinte maneira: 

- por funcionalidade (planejamento ou executante); 

- limitações; 

- problemas verificados; 

- soluções encontradas; 

- experiências colhidas; e 

- aspectos táticos de planejamento. 

Após a categorização e tabulação dos dados obtidos, os resultados serão 

transformados em gráficos e tabelas ou dispostos de maneira discursiva, no intuito de 

confrontá-los com o problema em questão. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Diferente do observado até meados do século XX, os combates atuais tendem a 

ser travados em ambientes urbanos, sendo decisivo o controle de grandes polos 

urbanos e da capital da força oponente (normalmente são grandes centros urbanos). 

Os vetores aéreos, como aviões, helicópteros, SARP e drones, proporcionaram 

grande flexibilidade para realização de ataques, principalmente se considerado a 

popularização e diminuição dos custos tanto para utilização quanto para a aquisição 

desses meios. 

Ademais, há a necessidade de realizar a defesa de grandes eventos 

internacionais, como Jogos Olímpicos, reuniões de líderes mundiais, e outros.  Sendo 

necessário o desdobramento e possível emprego de meios AAe, frente a uma 

hipotética ameaça terrorista. 

Desta forma, os meios de tubo, por possuírem menor mobilidade, são 

comumente designados para a DA Ae de pontos ou áreas sensíveis estáticas, como 

edificações.  Sendo, a princípio, possível sua utilização na DA Ae no interior de 

grandes centros urbanos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AS CAPACIDADES E CARACTERÍSTICAS DA FORÇA TERRESTRE 

 

2.1.1 Capacidades da Força Terrestre 

 

De acordo com o Manual de Doutrina Militar Terrestre, o EB adota a geração de 

forças por meio do planejamento baseado em capacidades (PBC).  Sendo o 

desenvolvimento de capacidades baseado na análise da conjuntura e em cenários 

prospectivos, com o objetivo de identificar as ameaças concretas e potenciais ao 

Estado. (BRASIL, 2019) 

Assim, o Manual de Doutrina Militar Terrestre, caracteriza “capacidade” da 

seguinte maneira: 

 

Capacidade é a aptidão requerida a uma força ou Organização Militar para 
cumprir determinada  missão ou atividade. Essa aptidão é exercida sob 
condições e padrões determinados, pela combinação de meios para 
desempenhar uma gama de tarefas. (BRASIL, 2019, p. 3-2) 

 

As capacidades da Força Terrestre devem atender a determinados requisitos, a 

fim de proporcionar pronta resposta às diferentes hipóteses de emprego que possam 

fazer frente às FFAA.  O Manual de Doutrina Militar Terrestre, descreve da seguinte 

maneira: 

 

A F Ter desenvolve capacidades para, atuando integrada às demais Forças 
ou isoladamente, atender a três requisitos simultaneamente: garantir a defesa 
do território; projetar poder, a fim de assegurar interesses vitais, e atender às 
demandas da política exterior em favor da segurança e da paz internacionais 
e da integração regional. Tais capacidades implicam na existência de Forças 
com prontidão para uma resposta imediata, auxiliadas por outras a serem 
completadas pela mobilização de recursos materiais e humanos. (BRASIL, 
2019, p. 3-2) 

 

Assim, a fim de ser obtida a capacidade, é necessário ser observado sete fatores 

determinantes das capacidades, que são inter-relacionados e indissociáveis.  São 

eles: Doutrina, Organização (e/ou Processos), Adestramento, Material, Educação, 

Pessoal e Infraestrutura, que formam o acrônimo DOAMEPI. 
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A Doutrina expressa o conhecimento teórico que será aplicado na prática para a 

realização de determinada atividade.  Devendo estar regulamentada e formalizada em 

produtos doutrinários.  É descrita pelo Manual de Doutrina Militar Terrestre, da 

seguinte maneira: 

 

Doutrina – este fator é base para os demais, estando materializado nos 
produtos doutrinários. Por exemplo, a geração de capacidades de uma 
unidade inicia-se com a formulação de sua Base Doutrinária, que considera 
a gama de missões (traduzida das capacidades operativas), atividades e 
tarefas que essa unidade cumpre em operações. (BRASIL, 2019, p. 3-3) 

 

A Organização (e/ou Processos) define qual estrutura organizacional será 

responsável pela execução de determinada capacidade.  É descrita pelo Manual de 

Doutrina Militar Terrestre, da seguinte maneira: 

 

Organização (e/ou Processos) – expressa por intermédio da Estrutura 
Organizacional dos elementos de emprego da F Ter. Algumas capacidades 
são obtidas por processos, com vistas a evitar competências redundantes, 
quando essas já tenham sido contempladas em outras estruturas. (BRASIL, 
2019, p. 3-3) 

 

O Adestramento compreende o treinamento para a correta execução de 

determinada capacidade, de acordo com as normas e documentações que 

regulamentem determinada atividade.  É descrito pelo Manual de Doutrina Militar 

Terrestre (2019, p. 3-3) como a capacidade que “compreende as atividades de 

preparo, obedecendo a programas e ciclos específicos, incluindo a utilização de 

simulação em todas as suas modalidades: virtual, construtiva e viva”. 

O Material são os equipamentos, armamentos sistemas, que deverão 

acompanhar a evolução tecnológica, que serão utilizados para a obtenção e emprego 

de determinada capacidade.  Devendo estar previsto no Quadro de Distribuição de 

Material da tropa responsável pelo emprego da capacidade.  É descrito pelo Manual 

de Doutrina Militar Terrestre, da seguinte maneira: 

 

Material – compreende todos os materiais e sistemas para uso na F Ter, 
acompanhando a evolução de tecnologias de emprego militar e com base na 
prospecção tecnológica. É expresso pelo Quadro de Distribuição de Material 
dos elementos de emprego e inclui as necessidades decorrentes da 
permanência e sustentação das funcionalidades desses materiais e sistemas, 
durante todo o seu ciclo de vida (permanência no inventário da F Ter) . 
(BRASIL, 2019, p. 3-3) 
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A Educação compreende as atividades de capacitação e habilitação para a 

execução de determinada capacidade.  Difere do adestramento, por ter sua execução 

voltada à competência individual. É descrita pelo Manual de Doutrina Militar Terrestre, 

da seguinte maneira: 

 

Educação – compreende todas as atividades continuadas de 
capacitação e habilitação, formais e não formais, destinadas ao  
desenvolvimento do integrante da Força Terrestre quanto à sua competência 
individual requerida. Essa competência deve ser entendida como a 
capacidade de mobilizar, ao mesmo tempo e de maneira inter-relacionada, 
conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, para decidir e 
atuar em situações diversas. (BRASIL, 2019, p. 3-3) 

 

O pessoal é caracterizado pelo indivíduo, o militar, enquadrado nas diversas 

unidades do EB.  Assim, envolve tanto aspectos individuais, como higidez física, moral 

valorização pessoal e plano de carreira, quanto aspectos coletivos, como 

preenchimento de cargos, dotação e serviço militar.  É descrito pelo Manual de 

Doutrina Militar Terrestre, da seguinte maneira: 

 

Pessoal – abrange todas as atividades relacionadas aos integrantes da força, 
nas funcionalidades: plano de carreira, movimentação, dotação e 
preenchimento de cargos, serviço militar, higidez física, avaliação, 
valorização profissional e moral. É uma abordagem sistêmica voltada para a 
geração de capacidades, que considera todas as ações relacionadas com o 
planejamento, a organização, a direção, o controle e a coordenação das 
competências necessárias à dimensão humana da Força. (BRASIL, 2019, p. 
3-4) 

 

A infraestrutura pode ser vista como as condições estruturais que permitem o 

desenvolvimento e o emprego de determinada capacidade.  Engloba instalações 

físicas, equipamentos e serviços necessários. É descrita pelo Manual de Doutrina 

Militar Terrestre, da seguinte maneira: 

 

Infraestrutura – engloba todos os elementos estruturais (instalações físicas, 
equipamentos e serviços necessários) que dão suporte ao preparo e ao 
emprego dos elementos da F Ter, de acordo com a especificidade de cada 
um e o atendimento aos requisitos do exercício funcional. (BRASIL, 2019, p. 
3-4) 
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2.1.2 Características dos elementos de emprego da força terrestre 

 

Os elementos da Força Terrestre, devido à natureza de seu emprego, podem vir 

a fazer frente a diferentes cenários.  Devendo para tanto, ser dotado de armamento e 

equipamentos que busquem o estado da arte, possuir doutrina adequada e em 

constante evolução, e a integração destes últimos dois fatores com recursos humanos 

capacitados e motivados. 

Os elementos devem ser modularizados, capazes de combinar armas e alterar 

seu poder de combate frente a diferentes situações.  Portanto, de acordo com o 

Manual de Doutrina Militar Terrestre, os elementos da Força Terrestre devem 

evidenciar as características de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, 

elasticidade e sustentabilidade, que formam o acrônimo FAMES. (BRASIL, 2019) 

A Flexibilidade deve dar condições ao comandante da unidade de alterar a 

composição de seus meios, frente aos diferentes cenários propostos, de forma a 

organizar o elemento de combate adequado, entretanto, não deverá perder o suporte 

logístico para suas ações.  É descrita pelo Manual de Doutrina Militar Terrestre, da 

seguinte maneira: 

 

Característica de uma força que dispõe de estruturas com mínima rigidez 
preestabelecida, o que possibilita sua adequação às especificidades de cada 
situação de emprego considerado os fatores da decisão. A flexibilidade 
faculta ao comandante um número maior de opções para reorganizar os 
elementos de combate em estruturas temporárias, com o adequado suporte 
logístico, desde a fração elementar até a grande unidade. (BRASIL, 2019, p. 
4-2) 

 

A Adaptabilidade é a característica que permite a adaptação às mudanças de 

cenário, buscando a adoção de soluções ajustadas ao novo ambiente operacional 

apresentado em qualquer faixa do espectro do conflito.  É descrita pelo Manual de 

Doutrina Militar Terrestre, da seguinte maneira: 

 

Característica de uma força que permite o ajuste à constante evolução da 
situação e do ambiente operacional e a adoção de soluções mais adequadas 
aos problemas militares que se apresentem. Possibilita uma rápida 
adaptação às mudanças nas condicionantes que determinam a seleção e a 
forma como os meios serão empregados, em qualquer faixa do espectro do 
conflito, nas situações de guerra e de não guerra. (BRASIL, 2019, p. 4-2) 
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A Modularidade é a fragmentação planejada e ordenada das estruturas, que 

permite a realocação dessas estruturas a fim de buscar a flexibilidade e adaptabilidade 

frente aos cenários propostos.  É descrita pelo Manual de Doutrina Militar Terrestre, 

da seguinte maneira: 

 

Característica de uma força que lhe confere a condição de, a partir de uma 
estrutura básica mínima, receber módulos que ampliem seu poder de 
combate ou lhe agreguem capacidades. Também se refere à divisão de um 
sistema em componentes, denominados módulos, que são nomeados 
separadamente e que guardam características comuns, podendo operar de 
forma independente em relação a esse sistema. A modularidade está 
diretamente relacionada ao conceito de elasticidade. Ela faculta aos 
comandantes adotar  estruturas “sob medida” para cada situação de 
emprego. (BRASIL, 2019, p. 4-2) 

 

A Elasticidade é, de acordo com o Manual de Doutrina Militar Terrestre, a 

característica de uma Força que permite, a partir da modularidade, dispor de 

adequadas estruturas de Comando e Controle e de Logística, para variar o poder de 

combate pelo acréscimo ou supressão de estruturas com oportunidade. (BRASIL, 

2019) 

A Sustentabilidade é a característica que permite a manutenção da Força na 

ação, ou seja, sua permanência em combate pelo tempo necessário, sem o prejuízo 

de suas capacidades.  É descrita pelo Manual de Doutrina Militar Terrestre, da 

seguinte maneira: 

 

Característica de uma força que lhe permite durar na ação, pelo prazo que se 
fizer necessário, mantendo suas capacidades operativas, resistindo às 
oscilações do combate.  O termo também é aplicado no processo de obtenção 
de determinada capacidade operativa, para referir-se ao estudo do impacto 
que a solução adotada trará para o EB ao longo dos anos (ou seja, pelo 
período antevisto como o ciclo de vida dessa capacidade). Está diretamente 
relacionado ao conjunto de fatores DOAMEPI. (BRASIL, 2019, p. 4-2) 

 

2.2 A ORGANIZAÇÃO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 

2.2.1 A defesa aeroespacial e a defesa antiaérea 

 

A Defesa Aeroespacial (D Aepc) é o conjunto de ações destinadas a assegurar 

o exercício da soberania no espaço aéreo da Nação, impedindo seu uso para a prática 

de atos hostis ou contrários aos objetivos nacionais (BRASIL, 2017).   
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O Manual Defesa Antiaérea define a manutenção da soberania do espaço aéreo 

brasileiro e a integridade do patrimônio nacional como objetivos da D Aepc, que 

consistem em exercer o direito e a capacidade de: 

 

a) conceder ou não autorização para qualquer sobrevoo do território nacional 
(TN), segundo os interesses do país ou a presunção de prejuízos à segurança 
nacional; 
b) vigiar, fiscalizar e controlar toda penetração no espaço aéreo brasileiro e 
os sobrevoos do território nacional; 
c) interditar, parcial ou totalmente, o espaço aéreo brasileiro; 
d) coagir os infratores, a fim de sujeitá-los à aplicação de sanções legais; e 
e) neutralizar ou destruir vetores aeroespaciais que constituam ameaça à 
segurança nacional . (BRASIL, 2017, p. 2-2) 

 

A defesa aeroespacial abrange o emprego de meios heterogêneos e 

subordinados a diversas organizações.  Para prover a defesa com o máximo de 

eficiência e eficácia, é necessário ter uma organização sistêmica (BRASIL, 2017).  

Sendo seus sistemas atuantes no Território Nacional ou no Teatro de Operações/Área 

de Operações (TO/ A Op). 

Assim, podemos diferenciar a D Aepc no TN, realizada pelo Sistema de Defesa 

Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), que divide o território nacional em Regiões de 

Defesa Aeroespacial (RDA), da D Aepc realizada no TO/A Op, na qual é coordenada 

a partir do Centro de Operações Aéreas do Teatro (COAT) da Força Aérea 

Componente (FAC) pelo comandante de D Aepc. 

O Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) é o órgão central do 

SISDABRA, que reúne os meios de D Aepc do território brasileiro, podendo receber 

meios alocados pelas Forças Armadas (FFAA), forças auxiliares, órgão e serviços da 

administração pública (de âmbito federal, estadual ou municipal) e pôs organizações 

governamentais, sem mudar a estrutura tradicional desses meios, buscando o mínimo 

de dispêndio e o máximo de eficiência. 

O COMAE, por meio do Comando de Defesa Antiaérea (Cmdo DA Ae), utiliza os 

meios de AAAe do EB alocados ao SISDABRA, a fim de realizar a DA Ae de pontos 

ou áreas sensíveis.   

Dessa forma, conforme o Manual Defesa Antiaérea, o SISDABRA compreende 

os meios de: 
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a) detecção, que consistem na rede de radares de vigilância de grande 
alcance;  
b) telecomunicações, que são aqueles destinados a ligar os diversos 
componentes do sistema; 
c) controle, que são formados pelos órgãos encarregados do controle e da  
execução das ações de DA Ae; 
d) defesa aeroespacial ativa, que englobam as aeronaves  e interceptação e 
os elementos (Elm) de AAAe; e 
e) defesa aeroespacial passiva, que consistem naqueles encarregados de 
complementar a vigilância do espaço aéreo, de  prover a proteção da 
população civil e de combater ou minimizar os efeitos causados pelos 
ataques aeroespaciais. (BRASIL, 2017, p. 2-2, grifo nosso). 

 

Os elementos de AAAe, sistemas de armas orgânicos das unidades de AAAe do 

EB alocadas ao SISDABRA compõem os meios antiaéreos dos meios de D Aepc.  Os 

meios antiaéreos são complementares aos meios aéreos, compostos pelas aeronaves 

e engenhos aéreos orgânicos das unidades aéreas da Força Aérea Brasileira 

(BRASIL, 2017). 

A Defesa Antiaérea é o conjunto de ações de D Aepc ativa desencadeado da 

superfície, que visa impedir, anular ou neutralizar a ação de vetores aéreos hostis, 

tripulados ou não; exige elevado grau de coordenação e controle do tiro dos sistemas 

de armas antiaéreas (BRASIL, 2017). 

 

2.2.2 A Artilharia Antiaérea 

 

A Artilharia Antiaérea, componente terrestre da defesa aeroespacial ativa, realiza 

a Defesa Antiaérea de forças, instalações ou áreas, desencadeada da superfície 

contra vetores aeroespaciais inimigos (BRASIL, 2017).  Pode receber dois tipos de 

missões: antiaérea (missão principal) e de superfície (missão eventual) 

O escopo geral da missão da AAAe é realizar a proteção contra vetores aéreos 

a tropas (estacionadas ou em movimento), pontos sensíveis, áreas sensíveis, e zonas 

de ação.  Assim, deverá impedir, neutralizar ou dificultar um ataque aéreo.  Segundo 

o Manual Defesa Antiaérea, a missão principal da Artilharia Antiaérea tem por 

finalidade: 

 

a) impedir ou dificultar o reconhecimento aéreo inimigo; 
b) impedir ou dificultar ataques aéreos inimigos a fim de: 
- na zona do interior (Zl), possibilitar o funcionamento das infraestruturas 
críticas sediadas em território nacional; 
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- no TO, permitir a liberdade de manobra para elementos de combate, o livre 
exercício do comando e uma maior disponibilidade e eficiência das unidades 
de apoio ao combate e apoio logístico; e 
c) em outras situações, dificultar a utilização pelo inimigo de porções do 
espaço aéreo na ZI ou no TO (BRASIL, 2017, p. 3-2, grifo nosso) 

 

Assim, cabe ressaltar que a missão da AAAe não é a destruição dos vetores 

aéreos, mas a proteção do elemento defendido, conforme destacado por MEDEIROS: 

 

Quando estão em pauta as operações militares convencionais, avalia-se 
como eficiente a Defesa Antiaérea que dificulta o ataque aéreo inimigo, 
negando o sucesso das suas incursões e impedindo que os objetivos sejam 
neutralizados com seus armamentos. Nesse caso, mesmo que a ameaça 
aérea não seja abatida, a missão antiaérea terá sido exitosa. (MEDEIROS, 
2017, p.35) 

 

2.2.2.1 Classificação da artilharia antiaérea 

 

A AAAe pode ser classificada quanto aos seus tipos, meio de transporte e faixa 

de emprego da ameaça aérea. 

Quanto ao tipo, poderá ser de tubo ou de mísseis (BRASIL, 2017). Para fins do 

presente estudo, analisaremos somente os meios de tubo do EB, caracterizados pela 

VBC DA Ae Gepard 1 A2 e pelo Canhão Au AAe 40mm L-70 – Bofors. 

Quanto ao meio de transporte, poderá ser portátil, quando o material é 

transportado pela sua guarnição, Autorrebocada (AR), quando o material é tracionado 

por uma viatura, ou autopropulsada (AP), quando o material é montado sobre uma 

viatura e possui capacidade de deslocamento independente (BRASIL, 2017). 

Entretanto, apesar de sua classificação quanto ao meio de transporte, os meios 

de AAAe também poderão, extraordinariamente, ser transportados por meios não 

orgânicos em rodovias, ferrovias, aquavias ou pelo ar.  Desta forma, os meios podem 

ser aerotransportado por aeronaves de asa fixa, e ainda lançados de paraquedas, 

poderá ainda, ser helitransportado por aeronaves de asa rotativa, sendo dispostos no 

terreno e montados de forma a permitir seu emprego imediato (BRASIL, 2017). 

Podem ainda ser classificados quanto a faixa de emprego da ameaça aérea, 

sendo classificados como de baixa altura (se possui alcance máximo para atuar contra 

alvos voando até 3.000m), de média altura (se possui alcance para atuar contra alvos 

voando entre 3.000 e 15.000m) e de grande altura (se possui alcance para atuar 

contra alvos voando acima de 15.000m) (BRASIL, 2017). 
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2.2.2.2 Capacidades da artilharia antiaérea 

 

A Artilharia Antiaérea possui, de acordo com o Manual Defesa Antiaérea, as 

seguintes capacidades: 

 

a) coordenar seu emprego, seus fogos e a utilização do espaço aéreo com a 
força aérea e a força terrestre; 
b) concentrar seus fogos, quando necessário, sobre um ou mais alvos;  
c) bater, simultaneamente, diversos alvos com rapidez e precisão; 
d) deslocar-se com rapidez; 
e) possuir mobilidade tática compatível com a natureza da força que defende; 
f) combinar diversos tipos de materiais para o cumprimento de uma 
determinada missão; 
g) montar um sistema de controle e alerta capaz de integrar-se com os 
sistemas de controle da F Ter, da F Ae e  a Força Naval (F Nav) (sfc); 
h) realizar a vigilância do espaço aéreo por meio dos sensores de vigilância 
e postos de vigilância de suas unidades e subunidades;  
i) realizar a busca, a detecção, a identificação e a destruição de alvos aéreos;  
j) detectar e abater aeronaves remotamente pilotadas (ARP) de dimensões 
superiores à categoria 3 (Catg 3); 
k) empregar variados tipos de munições contra alvos aéreos e de superfície; 
l) atuar, ininterruptamente, sob quaisquer condições de tempo, de visibilidade 
e, ainda, dentro de um ambiente de GE (BRASIL, 2017, p. 3-3). 

 

2.2.2.3 Limitações da artilharia antiaérea 

 

A Artilharia Antiaérea possui, conforme o Manual Defesa Antiaérea, as seguintes 

limitações: 

 

a) dificuldades para realizar a defesa aproximada de suas posições; 
b) exigência de atividades de suprimento e manutenção muito bem 
estruturadas, em virtude do elevado consumo de suprimentos classe (Cl) III 
e classe V (M) e da elevada dependência de manutenção especializada; 
c) dificuldade de coordenação, de controle e de manutenção do sigilo das 
defesas antiaéreas, quando operando em ambiente de GE, face ao largo 
emprego de equipamentos de detecção eletrônicos e de sistemas de 
comunicações rádio que necessitem operar diuturnamente; 
d) dificuldade de engajar mísseis balísticos e de cruzeiro, bem como demais 
alvos com pequenas dimensões, com grande velocidade e que empreguem 
tecnologia furtiva; 
e) dificuldade de detectar e abater, sem danos colaterais, aeronaves 
remotamente pilotadas (ARP) de categoria inferior à categoria 2 (Catg 2); 
f) existência de um alcance mínimo de emprego para os mísseis antiaéreos 
em função da impossibilidade de guiamento pleno no início da trajetória; 
g) vulnerabilidade à capacidade de supressão de DA Ae pelo oponente aéreo, 
devido à rápida e constante evolução tática e tecnológica da ameaça aérea 
(BRASIL, 2017, p. 3-4). 
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2.2.2.4 Escalões da artilharia antiaérea 

 

A ações de DA Ae no nível tático, no TO/A Op e no TN/ZI, a AAAe divide seus 

meios em diferentes escalões, que permitem sua coordenação e emprego em 

diferentes níveis de comando. 

Os escalões da AAAe são divididos em: Comando de Defesa Antiaérea Brigada 

de Artilharia Antiaérea, Agrupamento-Grupo de Artilharia Antiaérea, Grupo de 

Artilharia Antiaérea, Agrupamento-Bateria de Artilharia Antiaérea, Bateria de Artilharia 

Antiaérea e Seção de Artilharia Antiaérea. 

O Comando de Defesa Antiaérea é o maior escalão de AAAe do EB, tendo como 

missão a coordenação do planejamento e do emprego da AAAe, assessorando o Cmt 

COMAE e o Cmt do Teatro de Operações, sendo composto por um estado-maior, uma 

bateria de comando e de GU, U e SU de AAAe, a serem alocados ao COMAE ou ao 

TO/A Op (BRASIL, 2017). 

A Brigada de Artilharia Antiaérea é uma GU de AAAe do EB, tendo como missão 

a realização da DA Ae de zonas de ação, áreas sensíveis, pontos sensíveis e de 

tropas em sua área de responsabilidade, sendo composto por um comando e estado-

maior, um batalhão de manutenção e suprimento de AAAe e de uma quantidade 

variável de grupos e baterias de AAAe subordinados (BRASIL, 2017). 

O Agrupamento-Grupo de Artilharia Antiaérea é formado com o reforço de um 

GAAAe a uma força de já disponha de um GAAAe orgânico, tendo como missão a 

realização da DA Ae de áreas sensíveis, pontos sensíveis e de tropas conforme as 

necessidades do Grande Cmdo enquadrante.  Sua formação é condicionada as 

seguintes regras: constituição durante tempo limitado, seu Cmt é indicado pela 

autoridade que o organiza e a sua designação numérica segue a do grupo ao qual 

seja oriundo seu Cmt (BRASIL, 2017). 

O Grupo de Artilharia Antiaérea é composto de um Cmdo e estado-maior, uma 

bateria de comando e três baterias de AAAe, tendo como missão a realização da DA 

Ae de zonas de ação, áreas sensíveis, pontos sensíveis e de tropas (BRASIL, 2017). 

O Agrupamento-Bateria de Artilharia Antiaérea é formado com o reforço de uma 

Bia AAAe a uma força que já disponha de uma Bia AAAe orgânica, tendo como missão 

a realização da DA Ae de áreas sensíveis, pontos sensíveis e de tropas.  Sua 

formação é condicionada as seguintes regras: constituição durante tempo limitado, 
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seu Cmt é indicado pela autoridade que o organiza e sua dosagem de emprego é 

variável, conforme as necessidades (BRASIL, 2017). 

A Bateria de Artilharia Antiaérea é composta por um comando, uma seção de 

comando, uma seção logística e de três a quatro seções de AAAe, devendo ser 

acrescida de um estado-maior, se for orgânica de uma Brigada.  Sua missão é 

variável, sendo determinada pelo grupo, quando enquadrada por um GAAAe, ou a DA 

Ae de acordo com a missão tática recebida, se independente ou orgânica de uma 

Brigada (BRASIL, 2017). 

A Seção de Artilharia Antiaérea é formada por um comando e de um número 

variável de unidades de tiro (de acordo com o tipo de armamento orgânico), sendo 

sua missão enquadrada por uma Bia AAAe, ou conforme a missão tática recebida.  

(BRASIL, 2017). 

A Seção de Artilharia Antiaérea é o menor escalão de AAAe, conforme previsto 

no Manual Defesa Antiaérea, é capaz de: 

 

a) realizar a vigilância do espaço aéreo de seu volume de responsabilidade, 
ainda que limitadamente, empregando sensores de busca em missão de 
vigilância;  
b) controlar seus sistemas de armas; e 
c) ligar-se ao COAAe do escalão superior e, se necessário, a órgãos do 
SISDABRA ou da FAC próximos de sua posição. (BRASIL, 2017, p. 3-18) 

 

2.2.2.5 Estrutura do sistema de artilharia antiaérea 

 

O Sistema de AAAe do Exército Brasileiro é subdividido em subsistemas, de 

acordo com a finalidade específica de cada módulo do sistema AAe, a fim de 

proporcionar condições de cumprir sua missão principal.  Os diversos escalões de 

AAAe são subdivididos na seguinte estrutura: um subsistema de controle e alerta, um 

subsistema de apoio logístico, um subsistema de comunicações e um subsistema de 

armas, foco do nosso estudo (BRASIL, 2017). 

O Subsistema de Controle e Alerta é constituído pelos meios de vigilância e 

coordenação do espaço aéreo, como os radares, postos de vigilância e centros de 

operações antiaéreas (COAAe).  Este subsistema tem por finalidade receber e difundir 

o alerta de aproximação de incursões, controlando e coordenando a AAAe 

subordinada, a fim de realizar a vigilância do espaço aéreo sob responsabilidade de 

determinado escalão da AAAe (BRASIL, 2017). 
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O Subsistema de Apoio Logístico destina-se a permitir a permanência da AAAe 

em operação contínua e eficiente (BRASIL, 2017).  Desta forma, a fim de cumprir a 

destinação que lhe é imposta, o subsistema atende à determinadas Funções 

Logísticas, que permitem antecipar as necessidades dos elementos apoiados com 

oportunidade e precisão, sendo subdividas em Função Logística de Suprimento, 

Função Logística de Manutenção, Função Logística de Transporte, Função Logística 

Engenharia, Função Logística Salvamento, Função Logística Recursos Humanos e 

Função Logística Saúde (BRASIL, 2018). 

O Subsistema de Comunicações destina-se a conectar os demais subsistemas, 

de forma a permitir o comando e controle e a coordenação dos trabalhos a serem 

realizados, utilizando os meios de transmissão de dados via voz e via rádio 

(preferencialmente por sistemas criptografados).  Assim, liga os meios de alerta 

(sensores e postos de vigilância), aos COAAAe e estes a outros centros de operações 

e ao subsistema de armas, bem como asseguram as comunicações ao comando dos 

diversos elementos que constituem o escalão considerado (BRASIL, 2017). 

O Subsistema de Armas, foco do presente estudo, destina-se à destruição dos 

vetores aéreos (BRASIL, 2017). 

De maneira geral, a AAAe de mísseis é mais indicada para ser utilizada nas 

faixas de média e grande altura, já a artilharia antiaérea de tubo, que possui limitações 

quanto a alcance e precisão em relação ao teto de ação das Anv modernas, é mais 

indicada para cumprimento das missões nas faixas de baixa altura (BRASIL, 2017). 

Entretanto, há de se verificar o seguinte contraponto, previsto no Manual Defesa 

Antiaérea: 

 

Na baixa altura, o vetor aeroespacial voa acompanhando o relevo do terreno. 

Consegue, muitas vezes, escapar à detecção pelo radar, surgindo inopinadamente 

sobre o objetivo e se afastando rapidamente. Seu tempo de exposição ao fogo 

antiaéreo é, assim, muito pequeno, exigindo armas de defesa com tempo de reação 

extremamente curto. 

Mesmo com os radares de onda contínua (pouco influenciados pelo terreno), os 

mísseis continuam a apresentar duas grandes limitações ou restrições: pequena 

velocidade de acompanhamento no início da trajetória e o alcance mínimo, isto é, um 

espaço de tempo decorrido após o disparo dentro do qual o míssil não pode, 

normalmente, ser guiado. 

Os mísseis guiados por atração passiva apresentam limitações técnicas geradas pela 

influência do terreno e das condições meteorológicas. Além disso, o emprego de 

mísseis antiaéreos de baixa altura contra mísseis ar-superfície não é satisfatório. 

Assim, na baixa altura, os canhões antiaéreos continuam sendo empregados, 

compensando sua menor precisão com um grande volume de fogo e com a adoção de 

espoletas especiais, como as de proximidade e de tempo. (BRASIL, 2017, p. 3-6) 
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Desta forma, observa-se as capacidades e limitações de cada material, sendo, 

de maneira geral, os mísseis dotados de maior alcance, porém de menor cadência de 

tiro, tornando-os ideais para o engajamento de alvo que estejam mais distantes da 

posição da unidade de tiro.  Já os materiais de tubo, normalmente tem um alcance 

reduzido, entretanto apresentam uma alta cadência de tiro, que possibilita a saturação 

de volumes do espaço aéreo próximos à posição da unidade de tiro, tornando-os 

ideais para o engajamento de alvos que estejam mais próximos. 

É importante ressaltar, que face à capacidade de ataques aéreos noturnos de 

Anv Ini, é necessário o agregamento de tecnologias que ampliem a capacidade de 

direção de tiro das unidades de tiro (tanto de mísseis quanto de tubo) no período 

noturno.  Portanto, é imperiosa a utilização de sensores ativos, como radares e laser, 

bem como de sensores passivos, como FLIR e UV, na direção do tiro das U Tir da 

AAAe (BRASIL, 2017). 

 

2.3 A ARTILHARIA ANTIAÉREA DE TUBO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

A Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro possui o material de misseis e de 

tubo para a realização da DA Ae de zonas de ação, áreas sensíveis, pontos sensíveis 

e de tropas, estacionadas ou em movimento. 

Segundo Da Silva (2017 apud JUNIOR 2019), as unidades de AAAe do EB 

possuem os sistemas de armas: o Canhão 40 mm Fila Bofors, o míssil portátil IGLA-

S, o míssil telecomandado RBS 70 e a viatura blindada de combate antiaérea (VBC 

AAe) Gepard 1A2. 

Serão objetos de estudo, apenas os materiais de tubo do Exército Brasileiro, ou 

seja, a VBC DA Ae Gepard 1 A2 e o Canhão Au AAe 40mm L-70 – Bofors. 

 

2.3.1 A VBC DA Ae Gepard 1 A2 

 

A VBC DA Ae Gepard 1 A2 é uma viatura blindada sobre lagartas (carro de 

combate) destinada a realização da DA Ae, possuindo para isso, uma torre (com 

controle manual ou hidráulico, com sistema de estabilização), que gira 360º (BRASIL, 

2014). 
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Conforme GALANTE (2013 apud CARNEIRO, 2017), o Gepard 1 A2 é uma 

viatura alemã com projeto da década de 60, concluída na década de 70 e empregada 

no Exército Alemão até o ano de 2010, quando passou por uma modernização 

eletrônica.  Também foi adquirida pela Holanda, Bélgica, Romênia e pelo Brasil, em 

2013. 

A Alemanha, por fazer parte da OTAN, passou a adotar uma nova concepção de 

DA Ae, atribuindo a defesa do espaço aéreo alemão à Força Aérea Alemã e não mais 

ao Exército Alemão.  Desta forma, julgou-se prudente desativar este sistema 

(Carneiro, 2017). 

Desta forma, conforme CARNEIRO, a aquisição da VBC DA Ae Gepard 1 A2, 

pelo EB, procedeu da seguinte maneira: 

 

Por sua vez, o EB, ao saber da desativação prematura do material GEPARD 
pela Alemanha, baseado nas diretrizes da END (2008) e alinhado ao Projeto 
Estratégico Defesa Antiaérea, concentrou esforços para adquirir as VBC 
GEPARD.  O momento político também se mostrou propício, tendo em vista 
a necessidade de meios de DA Ae para atender às exigências dos comitês 
organizadores dos Grandes Eventos internacionais que seriam realizados no 
Brasil. (CARNEIRO, 2017, p. 60) 

 

Desta forma, a fim de mobiliar a 6ª Bia AAAe AP (localizada em Santa Maria-RS) 

e a 11ª Bia AAAe AP (localizada em Rio Negro – PR) foram realizadas a aquisição de 

34 (trinta e quatro) VBC, sendo trinta e duas destinadas a estas duas unidades e duas 

VBC para a EsACosAAe (localizada no Rio de Janeiro-RJ).  Além disso, foram 

adquiridos três conjuntos de simuladores da torre do carro e mais três VBC para 

servirem como fonte repositora de peças às demais VBC (JÚNIOR, 2017). 

Assim, as VBC DA Ae Gepard 1 A2 são empregadas para realizar a DA Ae de 

baixa altura, ou seja, até 3.000m, realizando a proteção da Força Terrestre no nível 

Brigada, podendo ainda, contribuir na defesa de estruturas estratégicas e áreas 

sensíveis, sendo sua aquisição fundamentada pela necessidade do EB possuir uma 

artilharia antiaérea autopropulsada para compor suas Brigadas Blindadas (MENEZES 

2017 apud JUNIOR 2017). 

Destarte, o sistema Gepard tem capacidade de proporcionar uma boa 

combinação entre mobilidade, proteção blindada, defesa antiaérea e situação aérea 

local de defesa aeroespacial (BRASIL, 2014). 
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Assim, após serem pontuadas as principais situações que levaram a aquisição 

do sistema Gepard pelo EB, voltaremos nosso estudo para as características técnicas, 

capacidades e limitações da VBC DA Ae Gepard 1 A2. 

 

2.3.1.1 Características técnicas da VBC DA Ae Gepard 1 A2 

 

O carro é constituído, segundo o Manual Operação do Sistema Gepard, por duas 

grandes partes: a torre com os armamentos e o chassi, com os motores, o 

compartimento do motorista e os trens de rolamento; possuindo ainda, dois canhões 

35mm Oerlikon e duas rampas com lançador de granadas fumígenas (BRASIL, 2014). 

 

 

Figura 1: Divisão da VBC DA Ae Gepard 1 A2 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 1-1 

 

O Gepard 1 A2 possui capacidade para uma guarnição de três homens 

(motorista, atirador e comandante da viatura blindada de combate), divididos nos 

compartimentos de combate (torre), do motorista e dos motores (principal e auxiliar) 

(BRASIL, 2014). 

 

 

Figura 2: Compartimento de Combate e Motor Principal da VBC DA Ae Gepard 1 A2 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 1-2. 
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Figura 3: Compartimento do Motorista e Motor Auxiliar da VBC DA Ae Gepard 1 A2 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 1-2. 

 

O Manual Operação do Sistema Gepard, retrata as características gerais e 

limitações da VBC DA Ae Gepard 1 A2: 

 

a. Guarnição – 03 (quatro) homens: Comandante da viatura blindada de 
combate (Cmt VBC), atirador (Atdr) e Motorista (Mot);  
b. Armamento principal – 02 (dois) canhões 35mm Oerlikon;  
c. Capacidade de munições: 320 (trezentas e vinte) munições no 
compartimento de munições antiaéreas para cada arma e 20 (vinte) munições 
no compartimento de munições anti-carro para cada arma; 
d. Cadência de tiro teórica: 550 (quinhentos e cinquenta) tiros/minuto/arma; 
e. Armamento secundário – 08 (oito) Lç Fum de 77mm; 
f. Sistema de Comunicações – Conjunto rádio FALCON III e 
intercomunicador; 
g. Dimensões do carro de combate: 
1) largura: 3,29 m; 
2) altura com a antena do Radar de Busca rebatida: 3,21 m; 
3) altura com a antena do Radar de Busca levantada: 4,22 m; 
4) comprimento: 7,29 m; 
h. Pesos 
1) Peso sem carga: 43.500 Kg; 
2) Peso de combate: 46.060 Kg; 
3) Pressão sobre solo (peso de combate): 12,9 N/cm2; 
i. Motor Principal: Modelo MB 838 C.A.M. 500, de 10 (dez) cilindros, 04 
(quatro) tempos. 
1) Peso: 4.700 Kg. 
2) Medidas: 2520x2100x1220mm. 
3) Potência: 830 hp (2.200 RPM). 
4) Torque: 2860 Nm (1.500 RPM). 
5) Cilindrada: 37,4 dm³. 
6) Rotação máxima: 2200 RPM. 
j. Transmissão eletro hidráulica 4 HP 250, com câmbio de 04 (quatro) 
marchas à  frente e 02 (duas) à ré, planetário e mecanismo de direção com 
conversor de torque hidráulico. 
l. Sistema elétrico - 24 V de corrente / 300A. 
m. Baterias - 03 (três) grupos de 02 (duas) baterias de 12 V. 
n. Combustível (óleo diesel): 
1) Tanque de injeção direito: 475 L. 
2) Tanque de injeção esquerdo 480 L. 
3) Tanque auxiliar de combustível 30 L. 
4) Total de combustível 985 L. 
o. Velocidade máxima - 62 Km/h à frente e 24 Km/h à ré. 
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p. Limitações. 
1) Degrau máximo: 1,15 m; 
2) Fosso máximo: 2,50 m; 
3) Rampa máxima: 60% (34°); 
4) Inclinação lateral máxima: 30% (18,5°); 
5) Vau máximo: 
(a) Sem preparação 0,75 m; 
(b) Com preparação 2,25 m; (BRASIL, 2014, p. 1-2) 

 

 

Figura 4: Dimensões da VBC DA Ae Gepard 1 A2 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 1-3. 



35 
 

 

Figura 5: Altura da VBC DA Ae Gepard 1 A2 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 1-3. 

 

 

Figura 6: Limites da VBC DA Ae Gepard 1 A2 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 1-5. 
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O Manual Operação do Sistema Gepard, retrata as seguintes características dos 

radares de busca e de tiro e do telêmetro laser da VBC DA Ae Gepard 1 A2: 

 

q. Radar de Busca 

1) Alcance Horizontal: de 750 m a 15750 m; 
2) Alcance Vertical: 3000m; 
3) Velocidade da Antena: 60 voltas por minuto; 
4) Princípio de funcionamento: Pulso-Doppler; 
5) Banda de operação: Banda S; 
6) Faixa de frequência: 2,3 a 2,49 GHz; 
7) Frequência de repetição de pulso: 7,14 Khz. 
r. Radar de Tiro 
1) Alcance: de 300 a 15000 m; 
2) Velocidade de acompanhamento: 0 a 475 m/s; 
3) Período de inatividade: 0,4 a 11 s; 
4) Princípio de funcionamento: Pulso-Doppler (monopulso); 
5) Banda de operação: Banda K 
6) Faixa de frequência: 15,5 a 17,5 GHz 
s. LASER 
1) Alcance: de 320 m a 5117,5m (BRASIL, 2014, p. 1-5) 

 

2.3.1.2 Composição do sistema AAe Gepard 1 A2 

 

Os meios do sistema AAAe Gepard 1 A2 são compostos pelas unidades de tiro 

e demais materiais que compõem uma unidade de emprego.  Este sistema, é capaz 

de detectar, identificar, acompanhar e destruir uma incursão inimiga, cumprindo a 

missão tática a ela destinada pelo escalão superior. 

No sistema Antiaéreo Gepard 1 A2, a unidade de tiro é uma VBC DA Ae Gepard 

1 A2, pois a mesma é capaz de, com seus próprios meios, detectar, acompanhar e 

destruir uma incursão inimiga (BRASIL, 2014). 

 

 

Figura 7: Unidade de Tiro - uma VBC DA Ae Gepard 1 A2 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 1-6. 
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A Unidade de Emprego é a menor fração que possui condições de realizar uma 

missão tática atribuída à AAAe, face ao nível de adestramento atingido.  No sistema 

Antiaéreo Gepard 1 A2, a unidade de emprego é a seção antiaérea (BRASIL, 2014). 

Assim, a composição da U Emp do sistema Gepard 1 A2 é constituída por quatro 

VBC DA Ae Gepard 1 A2, um Centro de Operações Antiaéreo Eletrônico (COAAe Elt) 

e um Radar SABER M60. 

 

 

Figura 8: Unidade de Emprego - uma seção AAAe 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 1-6. 

 

 

Figura 9: Unidade de Emprego em deslocamento 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 7-3. 
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2.3.1.3 Normas de segurança da VBC DA Ae Gepard 1 A2 

 

O emprego da VBC no ambiente operacional é regulado por normas de 

segurança que visam evitar danos desnecessários no uso deste sistema.  Desta 

forma, existem procedimentos que devem ser considerados na utilização da VBC DA 

Ae Gepard 1 A2 durante seu emprego, sendo elencadas as normas que possuem 

maior impacto em um ambiente de grande densidade populacional (como é o caso 

dos grandes centros urbanos). 

Entretanto, é ressaltado no Manual Operação do Sistema Gepard, que as 

exigências táticas durante as manobras têm prioridade sobre certas medidas de 

segurança, devendo prevalecer, para tanto, o julgamento do comandante tático.  

Assim, a segurança poderá ser comprometida, caso haja conflito da mesma com o 

cumprimento da missão determinada (BRASIL, 2014). 

Há de ser relembrado ainda, a importância de ser considerada as normas de 

segurança, tendo em vista o fator da decisão “Considerações Civis”, previsto no 

Manual Operações: 

 

As considerações civis são traduzidas pela influência das agências, 
instituições e lideranças civis, da população, da opinião pública, do meio 
ambiente e de infraestruturas sobre o espaço de batalha. 
A opinião pública favorável é um objetivo a ser buscado desde o nível 
político até o tático. 
Outro aspecto significativo relacionado às considerações civis são as 
questões jurídicas, que se aplicam à considerável parcela das operações 
militares. A legitimidade, no ambiente operacional, é um dos princípios mais 
importantes em relação ao apoio interno e/ou internacional. (BRASIL, 2017, 
p. 2-21, grifo nosso) 

 

Ressalta-se também, a Dimensão Humana, que afeta o ambiente operacional, 

sendo um fator a ser considerado durante as operações, que é descrito no Manual 

Operações, da seguinte maneira: 

 

A dimensão humana abrange os fatores psicossociais, políticos e econômicos 
da população local, assim como suas estruturas, seus comportamentos e 
interesses. Nessa dimensão, o foco é o indivíduo e a sociedade, crescendo 
de importância a preocupação com a perda de vidas humanas e danos 
colaterais. (BRASIL, 2017, p. 2-2, grifo nosso) 

 

As Normas de Segurança de Utilização dos Radares, previstos no Manual 

Operação do Sistema Gepard, proíbem a utilização e emprego dos radares em 
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ambientes fechados, o direcionamento do radar sobre pessoas, o direcionamento do 

radar sobre materiais inflamáveis (munições, postos de combustíveis e outros), a 

distância mínima de segurança para utilização do radar de quatro metros para o Radar 

de Busca e de vinte a quarenta metros para o Radar de Tiro, e outras normas (BRASIL, 

2014). 

 

 

Figura 10: Localização dos Radares na VBC DA Ae Gepard 1 A2 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 4-1. 

 

 

Figura 11: Os radares da VBC DA Ae Gepard 1 A2 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 4-5. 
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As Normas de Segurança para Balizamento, Deslocamentos e Giro da Torre, 

previstos no Manual Operação do Sistema Gepard, prevê uma distância de segurança 

ao girar a torre de seis metros (devendo este espaço estar balizado por um quadrado 

de segurança), a ligação do “giroflex” indicando o movimento eminente da torre, entre 

outras normas (BRASIL, 2014). 

As Normas de Segurança para Prevenção de Acidentes Pessoais Causados por 

Radiação Laser na Operação do Telêmetro a Laser, previstos no Manual Operação 

do Sistema Gepard, informa que os raios do telêmetro a laser causam graves danos 

aos olhos, no caso do feixe de laser incidir sobre olhos desprotegidos dentro da área 

de risco do laser (definida entre os setores de tiro, ampliada em uma zona de 

segurança de 5’’’ em azimute e estendida em elevação até o alcance do laser, 

5117,5m).  Portanto, a emissão do laser deve ser entendida como um disparo de 

munição real. (BRASIL, 2014) 

 

 

Figura 12: Localização do Laser na VBC DA Ae Gepard 1 A2 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 4-2. 

 

2.3.2 O Canhão Au AAe 40mm L-70 - Bofors 

 

O canhão automático antiaéreo 40mm C/70, de origem sueca, é uma arma de 

curto alcance para emprego na defesa antiaérea de pontos ou áreas sensíveis, que 

também pode ser usado com grande eficiência contra alvos terrestres (BRASIL, 2014). 

Este armamento é montado sobre um reboque-reparo, podendo ser tracionado 

com considerável velocidade em estradas em boas condições e com velocidade 

reduzida em estradas de má qualidade ou através campo, dotado de dispositivos 

eletro hidráulicos para controle remoto ou local (BRASIL, 2014). 
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Ressalta-se que o Canhão Au AAe 40mm L-70 – Bofors não possui motor e 

outros materiais para seu deslocamento, ou seja, deve ser tracionado para o seu 

deslocamento por uma viatura que suporte seu peso total de 5250 Kg (BRASIL, 2014). 

 

 

Figura 13: O Canhão Au AAe 40mm L-70 - Bofors 
Fonte: <http://www.forte.jor.br/2015/08/27/4o-grupo-de-artilharia-antiaerea/> - acesso em 24 MAI 21. 

 

Possui um grupo gerador, montado no reparo inferior, que produz energia 

trifásica 220 volts 60 hertz para o funcionamento do canhão, podendo o mesmo, ainda, 

ser ligado em gerador separado ou na rede elétrica comercial (BRASIL, 2014). 

A guarnição do canhão em situações normais é composta por oito militares, 

sendo um Chefe de Peça (3º Sargento), um Apontador/Atirador (Cabo), um Apontador 

(Soldado), dois Municiadores (Soldado), dois Remuniciadores (Soldado) e um 

Motorista (BRASIL, 2014). 

Conforme o Manual de Ensino Canhão Automático Antiaéreo 40mm C/70, o 

canhão pode ser acionado por três maneiras distintas: 

 

Controle Remoto – os movimentos de elevação e direção do canhão são 
inteiramente controlados pelo EDT, que também aponta e dispara o canhão.  
Utiliza-se um preciso sistema de controle remoto.  Devido às altas velocidade 

http://www.forte.jor.br/2015/08/27/4o-grupo-de-artilharia-antiaerea/
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e acelerações em elevação e direção do canhão, pode-se efetuar 
engajamentos em tempo muito curto. 
Controle Local – os movimentos de direção e elevação são controlados pelo 
C1 através do manche.  O disparo é feito também pelo C1 pressionando-se 
o pedal de disparo elétrico que atua numa micro-chave, fechando o circuito 
de disparo ou pelo pedal de disparo mecânico.  A pontaria é feita através do 
visor de reflexão esquerdo. 
Operação Manual – se não há energia, os movimentos de elevação e direção 
são efetuados manualmente pelo C1 e C2 através das manivelas duplas 
respectivas (uma de cada lado do reparo).  A pontaria é realizada pelo C1 e 
C2 através dos respectivos visores de reflexão e a energia para a iluminação 
destes é fornecida pela bateria do grupo gerador.  O disparo é realizado pelo 
C1 através do pedal de disparo mecânico. (BRASIL, 2014, p 1-10) 

 

O Manual de Ensino Canhão Automático Antiaéreo 40mm C/70, retrata os 

seguintes dados característicos do Canhão Au AAe 40mm L-70 – Bofors: 

 

a) Do Canhão: 
- Peso total do canhão, exceto munição: 5250 Kg 
- Comprimento máximo (lança na horizontal): 6320 mm 
- Largura máxima: 2250 mm 
- Altura máxima na posição de marcha: 2350 mm 
- Raio de rotação do tubo (posição de tiro): 3315 mm 
- Raio mínimo de curva (entre rodas): 7100 mm 
b) Tubo e Massa Oscilante: 
- Alcance de Utilização: 4 Km 
- Calibre: 40 mm 
- Comprimento do tubo: 2800 mm 
- Comprimento do recuo: 230 mm (+10/-40) 
c) Reparo: 
- Limitadores de setor de tiro (elevação): -5º a +50º 
- Limitadores de setor de tiro (direção): 10º em 10º 
d) Conjunto de Acionamento: 
- Campo de tiro vertical: -4º a +90º 
- Campo de tiro horizontal: 360º (BRASIL, 2014, p. 1-2) 

 

 
Figura 14: Dimensões do Canhão Au AAe 40mm L-70 - Bofors 
Fonte: BRASIL, 2014, p. 1-13. 
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Conforme o Manual de Ensino Canhão Automático Antiaéreo 40mm C/70, no 

sistema Canhão Au AAe 40mm L-70 – Bofors, a unidade de tiro é uma Seção AAe (no 

EB são empregados dois canhões e um EDT Fila), pois a mesma é capaz de, com 

seus próprios meios, detectar, identificar, apreender, acompanhar e destruir uma 

incursão aérea (BRASIL, 2017). 

O Manual de Ensino de Dados Médios de Planejamento Escolar, EB60-ME-

11.401, estipula que a Unidade de Emprego (menor fração que possui condições de 

realizar uma missão tática atribuída à AAAe, face ao nível de adestramento atingido), 

do sistema Canhão Au AAe 40mm L-70 – Bofors, é a Bateria Antiaérea (a 3 seções 

AAe) (BRASIL, 2017). 

 

2.3.3 O EDT Fila 

 

O Equipamento de Direção de Tiro (EDT) FILA, é um equipamento com 

características de desempenho adequadas para o combate a ameaças voando a 

baixa altura e com alta manobrabilidade em condições meteorológicas adversas, 

concebido para integrar um sistema de defesa antiaérea (BRASIL, 2003). 

Desta forma, é um equipamento compacto, cuja finalidade é de realizar a busca, 

detecção, identificação e acompanhamento de vetores aéreos, fornecendo elementos 

de tiro para o Canhão Au AAe 40mm L-70 – Bofors e a designação inicial para outro 

EDT ou lançadores de mísseis. 

 

 

Figura 15: O EDT Fila 
Fonte: BRASIL, 2003, p. 1-2. 
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A guarnição da peça do EDT Fila é constituída por 5 militares, composta pelo D1 

– Chefe do EDT (2º Sgt), D2 – Operador do Radar (2º Sgt), D3 – Operador do AOA 

(Cabo), D4 – Operador do GG (soldado) e Motorista da Viatura Tratora (Cabo ou 

Soldado) (BRASIL, 2003). 

O EDT Fila é composto de sistemas inter-relacionados e interdependentes que 

operam em conjunto, sendo didaticamente dividido em doze sistemas básicos, 

conforme previsto no Manual C 44-61 - Serviço da Peça do EDT Fila 1º volume: 

 

(1) REBOQUE - O reboque, constituído pelo chassis, carroceria e suporte 
completo do reparo de acompanhamento (RA), é a grande superestrutura que 
tem por finalidade fornecer suporte físico e proteção aos demais sistemas do 
EDT. 
(2) Sistema de GERAÇÃO DE ENERGIA - Destina-se a fornecer a energia 
necessária ao funcionamento do EDT, por meio de um grupo gerador (GG) 
próprio, permitindo plena autonomia, ou de um conversor estático de 
freqüência, desde que se disponha de rede comercial trifásica. 
(3) Sistema de DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - Tem por finalidade distribuir 
e monitorar, a partir da alimentação proveniente do grupo gerador ou do 
conversor, as tensões necessárias à operação dos demais sistemas do EDT. 
(4) Sistema HIDRÁULICO - Possibilita os nivelamentos grosseiro e preciso 
do EDT FILA e também a elevação e o abaixamento do RA em torno de seu 
eixo. Este sistema pode ser operado tanto manual quanto eletricamente. 
(5) Sistema de VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO - Destina-se a ventilar, 
aquecer ou resfriar a cabine e demais sistemas, conforme suas necessidades 
específicas. 
(6) Sistema de INTERCOMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS - 
Propicia a troca de informações entre o EDT e o sistema de armas. Essas 
informações englobam sinais digitais (dados) e sinais analógicos (voz). 
(7) Sistema de COMPUTAÇÃO - Tem por finalidade monitorar as seqüências 
operacionais internas e calcular os dados de tiro. O sistema é basicamente 
composto pelo computador C 2001 e periféricos, integrados ou não ao EDT. 
(8) Sistema de RADAR - Destina-se a realizar a busca, localização e o 
acompanhamento de vetores aéreos, enviando ao computador os dados de 
posicionamento desses vetores. É ele que permite ao EDT operar em 
qualquer tempo. O sistema compreende dois equipamentos distintos, que 
operam em duas diferentes faixas de freqüência, configurando o subsistema 
da banda I (8,6 a 9,5 GHz) e subsistema da banda K (34,0 a 34,5 GHz). 
(9) EXTRATOR DE DADOS DO RADAR DE BUSCA - É um equipamento que 
facilita as ações dos operadores do EDT no engajamento de vetores aéreos. 
Possui as seguintes funções:  
(a) liberação de alarme para indicar a presença do primeiro alvo detectado na 
tela PPI (opcional).  
(b) designação automática do primeiro alvo detectado na tela PPI (opcional). 
(c) acompanhamento automático dos 8 primeiros alvos detectados, 
numerando-os na tela PPI. 
(d) avaliação automática dos 8 alvos numerados e indicação, dentre estes, 
do mais ameaçador ao EDT. Para essa avaliação, o EDRB utiliza como 
parâmetros de comparação a distância do alvo e sua velocidade radial. 
(e) mascaramento, que consiste em hachurar áreas na tela PPI e mantê-las 
armazenadas na memória do EDRB. Essas hachuras devem ser feitas sobre 
ecos fixos que persistem na tela PPI, apesar do Indicador de Alvos Móveis 
(MTI).  
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(10) Sistema de ACOMPANHAMENTO - É o sistema destinado a suportar e 
posicionar corretamente todos os sensores do EDT, com exceção do AOA. 
(11) Sistema de IFF - Tem por objetivo fazer a identificação do vetor aéreo, 
por meio de uma interrogação que é enviada à aeronave e do processamento 
da resposta recebida, classificando-o para o EDT como amigo ou inimigo. O 
equipamento de IFF que dota o EDT FILA permite interrogações nos modos 
1, 2 e 3/A. 
(12) Sistema OPTRÔNICO - Juntamente com os radares, completa o 
conjunto de sensores do EDT. Possibilita a operação do equipamento com 
eficiência sob condições adversas de bloqueio ou despistamento eletrônico, 
além de conferir maior precisão nos trabalhos de medição de distâncias para 
a orientação da seção e proporcionar uma alternativa de designação óptica 
para o EDT. Está dividido nos seguintes subsistemas: 
(a) Subsistema de Televisão 
(b) Subsistema Telêmetro LASER 
(c) Subsistema Telêmetro Infravermelho 
(d) Subsistema AOA.” (BRASIL, 2003, p.1-7). 

 

As seguintes características podem ser observadas no EDT Fila, conforme 

descrito no Manual C 44-61 - Serviço da Peça do EDT Fila 1º volume: 

 

a. Condições de Transporte: 
- Peso: 5500 Kg 
- Velocidade máxima de transporte: 60 Km/h 
- Capacidade de vadeação: 60 cm 
- Comprimento total na posição de marcha: 6,355 m 
- Altura total na posição de marcha: 2,353 m 
- Máxima inclinação transversal: +/- 35º 
- Ângulo de descida de frente (declive máximo): 30º 
- Ângulo de descida de ré (aclive máximo): 26 º 
b. Alimentação: 
- Alimentação: 115V/220V – 400 Hz 
- Fonte: grupo gerador ou conversor estático de frequência 
c. Grupo Gerador: 
- Peso: 400 Kg 
- Combustível: Gasolina Comum 
- Consumo de combustível: 9 a 14 litros por hora 
- Tanque de combustível: 40 litros 
- Potência do gerador: 25 kVA a 3428 rpm 
- Frequência do Gerador: 400 Hz a 3428 rpm 
d. Radar de busca e acompanhamento da banda I 
- Distância Instrumentada: 300 a 20240 m 
- Direção: 6400’’’ (360º) 
- Faixa de frequência: 8,6 GHz a 9,5 GHz 
- FRP: escalonada entre 4,7 KHz e 6,9 KHz com 5 pares chaveados pelo 
operador e comutação automática 
e. Radar de acompanhamento da banda K 
- Distância Instrumentada: 300 a 20240 m 
- Faixa de frequência: 34 GHz a 34,45 GHz 
- FRP: escalonada de 3,5 KHz a 45 KHz 
f. IFF (Identification Friendo or Foe – Identificação Amigo e Inimigo) 
- Modos: 1, 2 e 3A 
g. Apontador Óptico Auxiliar (AOA): 
- Direção: 6400’’’ (360º) 
- Sítio: -178’’’ a 1510’’’ 
- Inclinação máxima do terreno: 8º 



46 
 

- Peso: 55 Kg 
h. Telêmetro Infravermelho: 
- Precisão: 1/300 
- Faixa de Distância: 40 a 500 m 
- Tempo máximo de medida: 60 s 
i. Telêmetro Laser: 
- Tipo: neodímio YAG 
- Alcace: 7 Km (BRASIL, 2003, p. 1-2) 

 

2.3.3.1 Medidas de segurança do EDT Fila 

 

O emprego do EDT Fila no ambiente operacional é regulado por algumas 

medidas de segurança que visam evitar danos desnecessários no uso deste material.  

Desta forma, existem procedimentos que devem ser considerados na utilização do 

EDT durante seu emprego, sendo elencadas as medidas que possuem maior impacto 

em um ambiente de grande densidade populacional (como é o caso dos grandes 

centros urbanos). 

As Medidas de Segurança para o Pessoal regulam a emissão dos radares ou do 

telêmetro laser somente em ambientes abertos, dentre outras medidas (BRASIL, 

2003). 

As Medidas Especiais de Segurança no Emprego do Telêmetro Laser informam 

que a visada direta do olho humano na radiação do Laser do EDT a uma distância de 

até 1230m provocaria cegueira instantânea, sendo o risco verificado a visadas diretas 

mesmo a distâncias superiores a 3,5Km.  Desta forma, a principal medida de 

segurança no uso do telêmetro laser é a limitação do uso em uma direção e elevação 

com o objetivo de estabelecer “setores de segurança” (BRASIL, 2003).  Desta forma, 

seria minimizado o risco de danos, entretanto, observa-se assim, a impossibilidade do 

uso desta função em um ambiente de grande concentração populacional, como é o 

caso dos grandes centros urbanos. 

 

2.4 AS AMEAÇAS AÉREAS 

 

Apesar de sua revogação do Manual C 44-1 – Emprego da Artilharia Antiaérea 

após a entrada em vigor do Manual Defesa Antiaérea, o C44-1 apresenta um conceito 

de ameaça aérea mais preciso, dentro do contexto da DA Ae: 
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Define-se como ameaça Ae todo vetor Aepc cujo emprego tenha por objetivo 
destruir ou neutralizar objetivos terrestres, marítimos (submarinos) e outros 
vetores Aepc. Esta, atualmente, emprega não somente os mais diversos tipos 
de Anv dedicadas para tal, como modernos sistemas de misseis e satélites 
para os mais variados fins.” (BRASIL, 2001, p. A-1). 

 

As ameaças aéreas contemplam meios de alta mobilidade, capazes de 

influenciar grandes áreas devido a ter como característica a velocidade do seu 

emprego.  Assim, o Manual Defesa Antiaérea, define as seguintes possibilidades para 

o emprego de vetores aéreos: 

 

a) o ataque a diversos alvos simultaneamente, empregando um número 
variável de aeronaves (Anv) e de outros engenhos aeroespaciais, como 
satélites, mísseis (Msl), aeronaves remotamente pilotadas (ARP) 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, 
dentre outros; 
d) a utilização de plataformas aeroespaciais como meio de inteligência e 
contrainteligência; e 
e) o emprego de variadas táticas e técnicas de guerra eletrônica (GE). 
(BRASIL, 2017, p. 1-1) 

 

Além disso, podemos observar uma característica difusa no emprego dos meios 

aéreos.  As ameaças aéreas atuais apresentam vetores simétricos, como aeronaves 

de asa fixa e rotativa, SARP, e mísseis de cruzeiro, e vetores assimétricos, como 

aeromodelos, drones de pequena dimensão, foguetes e morteiros.  São conceituados 

por NETO, da seguinte maneira: 

 

Com o aumento e incremento das ações terroristas, a ameaça aérea, assim 
como os desafios impostos e o combate, passou a ser assimétrica. Além dos 
meios de asa fixa e rotativa, a defesa antiaérea tem que se preocupar com 
aeronaves remotamente pilotadas (ARP), dirigíveis, balões, aeromodelos, 
morteiros, paraquedistas, asa deltas, foguetes de fabricação caseira, dentre 
outros. (NETO apud CARNEIRO, 2017, p. 51).  

 

Estas características, aliadas ao emprego destes vetores aéreos em alvos 

localizados no interior de zonas altamente populosas, como é o caso dos grandes 

centros urbanos, podem trazer pânico e terror à população local, devido ao grande 

vulto dado pelos veículos de imprensa e a proximidade destes atos à população civil. 

Caracteriza-se o ato de terrorismo como um ato violento, planejado com a 

intenção de coagir a um grupo a determinada situação, podendo ser motivado por 
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diferentes razões.  O terrorismo é caracterizado pelo Manual Operações, da seguinte 

maneira: 

 

O terrorismo é a forma de ação que consiste no emprego da violência 
física ou psicológica, de forma premeditada, por indivíduos ou grupos, 
apoiados ou não por Estados, com o intuito de coagir um governo, uma 
autoridade, um indivíduo, um grupo ou mesmo toda a população a adotar 
determinado comportamento. É motivado e organizado por razões políticas, 
ideológicas, econômicas, ambientais, religiosas ou psicossociais. (BRASIL, 
2017, p.3-17). 

 

As ações com vetores aéreos, se classificados como atos terroristas, causam 

grande impacto nas operações, conforme destacado pelo Manual Proteção: 

 

Os atos terroristas têm grande impacto nas operações militares por serem 
conduzidos por elementos irregulares, de difícil identificação, valendo-se de  
aterial de emprego militar de pequena complexidade ou improvisado e 
atuarem em locais secundários da A Op, como as estruturas de comando e 
controle e logísticas. (BRASIL, 2015, p. 2-3). 

 

2.5 OS GRANDES CENTROS URBANOS 

 

Até a década de 1960, a maioria da população brasileira residia nas regiões 

rurais, e a quantidade de centros urbanos era menor que a quantidade atual, sendo 

sua existência justificada para o atendimento das necessidades desenvolvidas no 

espaço agrário e minerações (como as plantações de café, cana-de-açúcar e a 

mineração de metais valiosos, como o ouro) (SILVA, 2021). 

Entretanto, no início da década de 1920, o crescimento da população urbana 

torna-se maior que o crescimento da população rural, culminando com a 

ultrapassagem do número de habitantes urbanos em detrimento da rural na década 

de 1970.  Este fenômeno, conforme SILVA (2021), é motivado, principalmente, por: 

 

- implantação de indústrias nas cidades brasileiras, que atraiu muitas pessoas 
da zona rural para a urbana em busca de trabalho e melhores condições de 
vida, provocando assim o êxodo rural brasileiro. 
- implantação de máquinas nas atividades do meio agrário, que substituíram 
a mão de obra assalariada, que sem trabalho migrou para as grandes 
cidades. 
- concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, que tinham como 
comprar as máquinas e produtos agrícolas. 
- migração dos pequenos proprietários de terras para as cidades em busca 
de trabalho assalariado nas indústrias. 
- crescimento vegetativo da população brasileira, que cresceu muito nesse 
período. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/exodo-rural.htm
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Destarte, os grandes centros urbanos concentram a maior parte da população 

nacional, devido também, à concentração dos meios econômicos e políticos nessas 

localidades.  Assim, nota-se a distribuição da população brasileira em poucos 

municípios, concentrando pessoas em grandes aglomerados populacionais, gerando 

os grandes centros urbanos, como pode ser notado na tabela a seguir: 

 

 

Gráfico 1: Distribuição da população brasileira e dos municípios, segundo grupos de tamanho de 
municípios. 
Fonte: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/08/27/brasil-atinge-2117-milhoes-de-habitantes-
diz-ibge.ghtml>, acesso em 29 de maio de 2021. 

 

Os fatores políticos, históricos, conjunturais locais, nacionais e ou internacionais 

são os fatores que geram a maioria das ameaças numa conjuntura de ambiente global, 

sendo frequentemente relacionados ao crescimento populacional e ao controle de 

recursos locais. (BRASIL, 2017). 

Assim, o Manual Operações, afirma que há a tendência da predominância da 

realização dos combates nos terrenos humanizados (urbanos ou rurais).  Devendo ser 

considerado ainda, a existência de atores que irão agir em espaços além do campo 

de batalha (BRASIL, 2017). 

Desta forma, a Dimensão Física exige o preparo da Força Terrestre para a sua 

aplicação em ambientes específicos (como um ambiente urbano), desenvolvendo 

capacidades para o seu emprego nestes ambientes peculiares.  O Manual Operações, 

caracteriza a Dimensão Física da seguinte maneira: 
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No que se refere à dimensão física, os elementos da F Ter devem ser aptos 
para operar em áreas estratégicas previamente definidas como prioritárias, 
dentro ou fora do território nacional. O desenvolvimento das capacidades, de 
acordo com essas áreas, torna os elementos da F Ter mais aptos ao 
emprego. Os ambientes com características especiais exigem tropas com 
capacidades peculiares. (BRASIL, 2017, p. 2-2). 

 

Há ainda, nos grandes centros urbanos, maior presença dos veículos de 

imprensa (nacional e internacional), capaz de transmitir, instantaneamente, as ações 

das forças estatais, e de forças adversas, como forças regulares de outras nações, 

grupos terroristas, organizações criminosas e outros.  Esta característica, torna-se um 

atrativo a grupos terroristas que almejam a propagação de seus atos de forma a 

dissuadir o maior número possível de indivíduos de um determinado grupo alvo. 

(BRASIL, 2017) 

Desta forma, observa-se a necessidade de certas capacidades para a atuação 

em um ambiente tão peculiar como o ambiente urbano.  Sendo caracterizado da 

seguinte maneira no Manual Operações: 

 

Em consequência, as forças militares devem realizar suas ações com relativa 
proteção blindada e acurada precisão. Devem dispor de capacidades 
específicas, ser dotadas de meios com alta tecnologia agregada, de armas 
de letalidade seletiva e que permitam uma rápida e precisa avaliação de 
danos, combinados com meios de inteligência, reconhecimento, vigilância e 
aquisição de alvos (IRVA). (BRASIL, 2017, p. 2-3) 

 

O ambiente operacional urbano destaca-se, ainda, pelas concentrações de 

edificações, vias de diferentes tamanhos (desde caminhos estreitos que permitem a 

passagem somente de indivíduos a pé, até grandes rodovias utilizadas para 

deslocamentos interestaduais e escoamento da produção agrícola e de parques 

tecnológicos).  Este ambiente é caracterizado no Manual Operações, da seguinte 

maneira:  

 

Áreas edificadas caracterizam-se como acidentes capitais, normalmente, em 
função do controle de vias de transporte e passagem sobre rios obstáculos, 
de domínio de vias fluviais navegáveis, da existência de um porto ou 
aeroporto, da existência de parque industrial e tecnológico, dentre outros. 
(BRASIL, 2017, p.4-12). 

 

Ressalto ainda, a existência de pontes e travessas sobre as vias fluviais, que 

limitam o deslocamento de veículos militares e seus armamentos, bem como as vias 

públicas urbanas, que por sua característica, possuem espaço para estacionamento 
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de veículos civis, junto ao meio fio, fiação elétrica sobre as vias, árvores, cujos galhos 

localizam-se sobre as vias.  Estes fatores, dificultam o emprego de viaturas blindadas, 

devido às suas dimensões, peso, altura e manobrabilidade, além do fato das viaturas 

sobre lagartas (como é o caso da VBC DA Ae Gepard 1 A2), desgastarem as vias 

durante o seu deslocamento. 

Observa-se a existência, nos grandes centros urbanos, de infraestruturas 

críticas, que visam o atendimento das necessidades da população local, como 

instalações de fornecimento de água, instalações de fornecimento de energia elétrica, 

instalações sanitárias, instalações de armazenamento de produtos, combustíveis e 

bens, entre outros.  Estas infraestruturas críticas, naturalmente, são objetivos 

importantes a serem controlados ou a ter seu funcionamento prejudicado por ações 

de forças adversas, e devem, portanto, estar sob o controle de nossas forças (BRASIL, 

2017). 

Assim, o Manual Operações, destaca as seguintes características às operações 

de combate realizadas em área edificada: 

 

a) canalização do movimento; b) dificuldade de prover apoio mútuo; c) ações 
táticas descentralizadas e executadas por pequenas frações; d) predomínio 
do combate aproximado; e) dificuldade de localizar e identificar o inimigo; f) 
preocupação com efeitos colaterais; g) menor velocidade nas operações; h) 
observação e campos de tiro reduzido; i) maior necessidade de segurança 
em todas as direções; j) importância do apoio da população; e k) dificuldade 
de comando e controle. (BRASIL, 2017, p. 4-13). 

 

2.6 O EMPREGO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 

Após o início das hostilidades, provavelmente, as primeiras ações inimigas serão 

realizadas pelo ar, sendo a AAAe incluída entre os responsáveis pela DA Ae.  Desta 

forma, é imperiosa a defesa de aeródromos, instalações logísticas e outros alvos vitais 

que o inimigo desejará destruir inicialmente, sendo o fogo antiaéreo de grande 

influência na fase de conquista da superioridade aérea e, portanto, no 

desenvolvimento do conflito (BRASIL, 2017). 

Assim, a fim de nortear o planejamento e o emprego da AAAe do EB, na fase 

inicial dos conflitos, devem ser seguidos os Princípios de Emprego, que foram 

produzidos utilizando as experiências prévias dos conflitos do passado e os 
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Fundamentos de Emprego, que em conjunto com os princípios, forjam o alicerce para 

o planejamento e emprego de uma DA Ae eficaz (BRASIL, 2017). 

 

2.6.1 Princípios de emprego 

 

O emprego da AAAe ocorre nos momentos iniciais do combate, crescendo de 

importância o enraizamento de princípios que irão nortear o planejamento e a 

execução da DA Ae. 

O Manual Defesa Antiaérea, define os princípios de defesa antiaérea como 

sendo os conhecimentos básicos, consagrados pela experiência ao longo dos 

conflitos, destinados a orientar o planejamento e o emprego da Artilharia Antiaérea.  

Sendo eles classificados como: centralização, dosagem adequada, prioridade 

adequada, flexibilidade, facilitação de operações futuras e a manutenção de meios em 

reserva. (BRASIL, 2017) 

A Centralização refere-se à manutenção do comando centralizado, a fim de 

facilitar a coordenação dos fogos e o controle das unidades de tiro, sendo descrito no 

Manual Defesa Antiaérea, da seguinte maneira: 

 
A centralização é um princípio que se estende ao comando e ao controle e 
deve ser buscada sempre que possível, visando proporcionar a máxima 
liberdade de manobra à força apoiada, por meio dos fogos de proteção 
antiaéreos. 
As características do combate moderno, com o predomínio de ações 
simultâneas em toda a profundidade do campo de batalha e do combate não 
linear, dificultam a manutenção do comando e controle centralizados. 
O Cmt de AAAe deve analisar se os sistemas de comunicações, de controle 
e alerta e de apoio logístico possibilitam a manutenção do comando e do 
controle centralizados.(BRASIL, 2017, p. 4-1) 
 

A Dosagem Adequada refere-se à quantidade de meios disponibilizadas para a 

realização da DA Ae de determinado elemento, sendo Elementos de maior tamanho 

físico ou maior importância agregada agraciados com uma maior quantidade de meios 

AAAe na realização de sua defesa.  É descrito no Manual Defesa Antiaérea, da 

seguinte maneira: 

 

O princípio da dosagem adequada será atendido sempre que for atribuída 
uma quantidade de meios suficientes para a DA Ae de determinado P Sen, A 
Sen, força ou tropa. 
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A insuficiência de meios para a DA Ae exige, normalmente, o estabelecimento 
de prioridades. Deve ser evitada a pulverização da AAAe na tentativa de 
proporcionar defesa a todos os elementos. 
Os órgãos, instalações ou unidades que, pelo grau de prioridade que lhes for 
atribuído, não puderem dispor de DA Ae deverão prover sua autodefesa 
antiaérea com o armamento orgânico. Nesse caso, passarão a merecer 
ênfase as medidas de defesa antiaérea passivas. (BRASIL, 2017, 4-2) 

 

A Prioridade Adequada refere-se à realização da DA Ae imperiosamente do 

elemento prioritário ao elemento de menor valor agregado, conforme as necessidades 

impostas pelo escalão superior.  É descrito no Manual Defesa Antiaérea, da seguinte 

maneira: 

 

As inúmeras necessidades de defesa antiaérea na ZI e no TO impõem a 
necessidade de se estabelecerem prioridades de DA Ae. 
Essas prioridades devem ser levantadas com o assessoramento do Cmt de 
AAAe e devem atender aos interesses do COMAE, quando na zona do 
interior (ZI), e das forças das quais são orgânicas, quando no TO. 
No TO, as prioridades de defesa antiaérea são estabelecidas pelo 
comandante tático e devem considerar as necessidades impostas pela ação 
principal da manobra da força. (BRASIL, 2017, p. 4-2). 

 

A Flexibilidade refere-se ao grau de liberdade fornecido ao elemento defendido, 

ou seja, evitar realizar limitações ao movimento do elemento defendido, priorizando o 

uso de elementos AAAe de mobilidade similar ou superior ao elemento defendido. É 

descrito no Manual Defesa Antiaérea, da seguinte maneira: 

 

A AAAe deve permitir ao elemento apoiado ou defendido liberdade de 
manobra, por meio de uma DA Ae que possa acompanhar as necessidades 
de mudança de dispositivos e de prioridades com rapidez e eficiência. 
A flexibilidade de defesa antiaérea é obtida por meio das missões táticas e 
da atribuição de meios compatíveis com as necessidades de DA Ae e de 
mobilidade do elemento apoiado ou defendido. (BRASIL, 2017, p. 4-2). 

 

A Facilitação de Operações Futuras visa manter a tropa que realiza a DA Ae 

ciente dos planejamentos futuros, a fim de possibilitar o adiantamento dos 

planejamentos e dos trabalhos possíveis.  É descrito no Manual Defesa Antiaérea, da 

seguinte maneira: 

A fluidez das operações no TO impõe a necessidade da AAAe estar pronta, 
a qualquer tempo, para a mudança de dispositivos e de defesas a realizar. 
O planejamento do emprego da AAAe deve considerar a necessidade de 
facilitar a adequação da organização para o combate (Org Cmb) à evolução 
da situação. (BRASIL, 2017, p. 4-2). 
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A Manutenção de Meios em Reserva refere-se à utilização de todos os meios de 

AAAe, sem deixá-los em reserva, uma vez que, normalmente, há escassez de meios 

AAe face à quantidade de elementos a serem defendidos.  É descrito no Manual 

Defesa Antiaérea, da seguinte maneira: 

 

Em princípio, a AAAe não é mantida em reserva. As necessidades de DA Ae, 
aliadas à natural insuficiência de meios antiaéreos, exigem o emprego de 
todos os meios disponíveis. 
A AAAe não é considerada em reserva quando realiza a DA Ae de uma tropa 
em reserva. (BRASIL, 2017, p. 4-2). 

 

2.6.2 Fundamentos de emprego 

 

Os Fundamentos de Emprego da AAAe são o alicerce para o planejamento de 

uma DA Ae eficaz, sendo descrito pelo Manual Defesa Antiaérea, como um conjunto 

de proposições e de ideias gerais e simples de onde se extraem os conhecimentos de 

determinada área ou atividade (BRASIL, 2017) 

Desta forma, sua aplicação está relacionada com o número de defesas a realizar, 

a natureza, forma e dimensões dos elementos a serem defendidos, o tipo de material 

AAe empregado, o número de unidades de tiro disponíveis e a situação tática existente 

(BRASIL, 2017). 

Os Fundamentos de Emprego da AAAe são divididos em: Utilização do Terreno, 

Defesa em Todas as Direções, Defesa em Profundidade, Apoio Mútuo, Combinação 

de Armas Antiaéreas, Integração, Engajamento Antecipado, Alternância de Posição, 

Mobilidade e Defesa Passiva. 

A Utilização do Terreno refere-se ao estudo do terreno, e a consequente 

observação da sua utilização pela DA Ae (vantagens na utilização do terreno), e a 

observação da possível utilização pelo inimigo (desvantagens impostas pelo terreno).  

Sendo descrita pelo Manual Defesa Antiaérea, da seguinte maneira: 

 

Um criterioso estudo do terreno, considerando todos os fatores presentes 
nele (tais como: vegetação, solo, condições meteorológicas, obstáculos, 
relevo e estradas) permite ao planejador utilizar adequadamente as 
características do terreno para organizar a DA Ae. Esses fatores do terreno 
terão influência nas rotas de aproximação, nas técnicas e táticas de ataque 
do inimigo aéreo, nas possibilidades de detecção, nos deslocamentos das U 
Tir e nas possibilidades de camuflagem e dispersão. (BRASIL, 2017, p. 4-3). 
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A Defesa em Todas as Direções refere-se ao preparo da DA Ae para o ataque 

do inimigo oriundo de qualquer direção possível, uma vez que, o atacante (que possui 

a iniciativa das ações), poderá realizar sua investida a partir da direção que mais lhe 

convir.  Desta forma, o fundamento é descrito pelo Manual Defesa Antiaérea, da 

seguinte maneira: 

 

Este fundamento consiste na reação contra ataques oriundos de todas a  
direções. As U Tir devem ser desdobradas de maneira a impedir que o inimigo 
aéreo, utilizando a surpresa, obtenha vantagem decisiva quanto à direção 
escolhida para o ataque. (BRASIL, 2017, p. 4-3). 

 

A Defesa em Profundidade consiste no engajamento do inimigo aéreo desde o 

mais longe possível de maneira gradativa, ou seja, iniciando com os armamentos de 

maior alcance, até o uso dos de menor alcance.  Desta forma, o fundamento é descrito 

pelo Manual Defesa Antiaérea, da seguinte maneira: 

 

“A defesa em profundidade consiste na forma de atuação sobre o inimigo 
aéreo de maneira a mantê-lo sob engajamento gradativo pelos mísseis de 
média altura, pelos mísseis de baixa altura e pelos canhões antiaéreos. 
Quando estes forem escalonados, permitirão à DA Ae várias possibilidades 
de engajamento da ameaça aérea pelos diversos sistemas de armas, 
aumentando a probabilidade de neutralizá-la.” (BRASIL, 2017, p. 4-3). 

 

O Apoio Mútuo refere-se ao posicionamento das unidades de tiro, de forma que 

uma U Tir consiga bater parte do setor de tiro da outra, de forma a recobrir a área, 

aumentando a possibilidade de engajamento do inimigo aéreo por mais de uma 

unidade de tiro.  Desta forma, o fundamento é descrito pelo Manual Defesa Antiaérea, 

da seguinte maneira: 

 

Este fundamento consiste na forma de posicionar as U Tir no terreno, 
mantendo-se determinada distância entre elas, em função das características 
do sistema de armas disponível, de tal modo a obter um recobrimento entre 
seus setores de tiro. O apoio mútuo impede a incursão dos vetores 
aeroespaciais hostis entre as U Tir, pois o espaço entre estas fica 
permanentemente sob fogos. 
Em princípio, a distância de apoio mútuo corresponderá à metade do alcance 
útil do material considerado, quando de mesma natureza, ou a metade do 
menor alcance útil, quando de natureza diferente (canhão e míssil). (BRASIL, 
2017, p. 4-4). 

 

A Combinação de Armas Antiaéreas refere-se ao uso de mais de um tipo de 

material na DA Ae de um elemento, buscando mesclar os materiais de tubo e mísseis, 
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a fim de potencializar a DA Ae pelo maior alcance dos mísseis e a maior cadencia de 

tiro dos canhões.  Desta forma, o fundamento é descrito pelo Manual Defesa 

Antiaérea, da seguinte maneira: 

 

No emprego da AAAe devem-se considerar as possibilidades e limitações 
de cada sistema de armas, adotando, sempre que possível, uma combinação 
de armas de modo que um sistema recubra as limitações do outro. (BRASIL, 
2017, p. 4-4). 

 

A Integração refere-se a integrar duas ou mais DA Ae de diferentes elementos, 

que, devido a sua proximidade, sobrepõem a área defendida pelos elementos da 

AAAe.  Desta forma, o fundamento é descrito pelo Manual Defesa Antiaérea, da 

seguinte maneira: 

 

Entende-se por integração a reunião de meios de diferentes DA Ae em 
um único dispositivo de defesa, propiciando a economia de meios e de 
esforços, bem como a otimização do controle de tais defesas. Duas defesas 
podem ser integradas quando as linhas de desdobramento de suas U Tir, no 
terreno, forem contíguas. (BRASIL, 2017, p. 4-4). 

 

O Engajamento Antecipado refere-se ao engajamento do inimigo aéreo o mais 

distante possível, de forma a engaja-lo antes que ele consiga realizar o emprego de 

seu armamento.  Desta forma, o fundamento é descrito pelo Manual Defesa Antiaérea, 

da seguinte maneira: 

 

Este fundamento diz respeito à ação desencadeada com o propósito de 
impedir ou dificultar a ação do inimigo, antes que ele empregue seu 
armamento contra o objetivo defendido ou que proceda ao reconhecimento 
aéreo (Rec Ae). 
Para isso, o sistema de controle e alerta e as U Tir devem ser desdobrados 
de modo a proporcionar o tempo máximo de reação ao sistema de armas. A 
análise de inteligência de combate (AIC), realizada no estudo de situação, 
determinará a linha de lançamento e disparo (LLD), que servirá de parâmetro 
para esse fundamento, bem como as prováveis rotas de aproximação a baixa 
altura que devem ser priorizadas no desdobramento da DA Ae. (BRASIL, 
2017, p. 4-4). 

 

A Alternância de Posição refere-se a evitar que o inimigo tenha condições de 

engajar os Elementos da DA Ae após a realização de atividades de reconhecimento.  

Para isso, são realizadas trocas de posições das unidades de tiro e dos órgãos do 

sistema de controle e alerta.  Desta forma, o fundamento é descrito pelo Manual 

Defesa Antiaérea, da seguinte maneira: 
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Este fundamento se refere à capacidade de ter posições de troca para os 
órgãos do sistema de controle e alerta e para as unidades de tiro de uma DA 
Ae, de modo a alterar-se o dispositivo originalmente adotado sem 
comprometer a defesa, adequando-o à situação imposta pelas ações de 
manobra e pelo reconhecimento aéreo inimigo. (BRASIL, 2017, p. 4-4). 

 

A Mobilidade refere-se ao emprego de elemento de AAAe cuja mobilidade seja 

compatível com o elemento a ser defendido, a fim de possibilitar o acompanhamento 

deste elemento em caso de movimentação.  Desta forma, o fundamento é descrito 

pelo Manual Defesa Antiaérea, da seguinte maneira: 

 

A AAAe deve ter mobilidade adequada ao seu emprego. Um escalão de AAAe  
deve possuir mobilidade maior ou pelo menos igual à do elemento defendido. 
Mesmo elementos de AAAe com missão de realizar a defesa de pontos fixos 
devem ter mobilidade suficiente para ocupar posições alternativas de tiro ou 
para cumprirem outra missão, quando a situação exigir. (BRASIL, 2017, p. 4-
4).  

 

A Defesa Passiva refere-se às medidas defensivas tomadas que não agridem o 

inimigo aéreo, como camuflagem, simulação, entre outros.  Desta forma, o 

fundamento é descrito pelo Manual Defesa Antiaérea, da seguinte maneira: 

 

A defesa passiva consiste no conjunto de ações e medidas tomadas antes, 
durante e depois de um ataque, reduzindo seus efeitos sem, contudo, 
hostilizar o inimigo. Pode ser obtida por meio da simulação, da camuflagem, 
da utilização de cobertas e abrigos, da dispersão dos meios, de posições 
falsas, da disciplina de luz e de utilização das comunicações, do 
desenfiamento e do controle das emissões eletromagnéticas (radar). 
(BRASIL, 2017, p. 4-5). 

 

2.6.3 Tipos de defesa antiaérea 

 

A AAAe realiza a DA Ae baseada principalmente nas características de 

mobilidade do elemento a ser defendido.  Desta forma, pode realizar dois tipos de DA 

Ae: a Defesa Estática e a Defesa Móvel. 

 

2.6.3.1 Defesa estática 

 

A Defesa Estática é a realização da DA Ae de um objeto fixo, o qual não irá exigir 

mobilidade por parte da AAAe.  Como exemplo de elementos fixos a serem 
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defendidos, podemos citar as edificações, os aeródromos, os estádios de grandes 

eventos, entre outros. 

Destarte, o Manual Defesa Antiaérea, define a Defesa Estática da seguinte 

maneira: 

 

Defesa estática é aquela em que o objetivo defendido é fixo, como pontes e 
aeródromos, ou está temporariamente estacionado, como posições de 
artilharia e postos de comando. Mesmo no dispositivo de defesa estático, o 
material antiaéreo desloca-se com frequência para ocupar posições de troca. 
Uma defesa estática deve ser estabelecida por materiais com mobilidade 
adequada à sua natureza. (BRASIL, 2017, p. 3-8) 

 

Devido às características de uma defesa estática, este tipo de DA Ae 

naturalmente engloba a defesa de um Ponto Sensível, ou ainda, a defesa de uma 

Área Sensível ou Zona de Ação (BRASIL, 2017). 

A Defesa de Ponto Sensível destaca-se pela realização de uma DA Ae de um 

local de pequenas proporções físicas, como pontes, tropas estacionadas, uma 

edificação isolada, entre outros.  Sendo desta forma, definida pelo Manual  

Defesa Antiaérea, define a Defesa de Ponto Sensível da seguinte maneira: 

 

Nesse tipo de defesa estática, as unidades de tiro (U Tir) são desdobradas 
de modo a realizar a DA Ae de uma tropa ou de um ponto sensível (Fig 3-2), 
procurandose atender  os princípios de emprego da AAAe e aos fundamentos 
da DA Ae. A DA Ae de pontos sensíveis é realizada por armas antiaéreas de 
baixa altura. (BRASIL, 2017, p. 3-8). 

 

 

Figura 16: Defesa de Ponto Sensível 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 3-9. 
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A Defesa de uma Área Sensível ou uma Zona de Ação refere-se à realização da 

DA Ae de um espaço onde existam mais de um ponto sensível, sendo necessário 

defender uma área como um todo, e não mais, um ponto específico.  Como exemplo, 

podemos citar um aeródromo, uma Base Logística, um polo industrial, entre outros.  

Assim, o Manual Defesa Antiaérea, define a Defesa de Área Sensível ou de Zona de 

Ação da seguinte maneira: 

 

Nesse tipo de defesa estática, as armas antiaéreas são desdobradas de 
modo a cobrir parte ou toda a área de responsabilidade da força, sem visar à 
defesa específica de tropas, de pontos ou áreas sensíveis particulares. 
Esse tipo de defesa é indicado quando a área de responsabilidade da força 
apresentar uma densidade relativamente alta de pontos sensíveis. Nesse 
caso, a AAAe apta para realizar a defesa de Z Aç é a de média altura. 
(BRASIL, 2017, p. 3-8). 

 

 

Figura 17: Defesa de Área Sensível ou Zona de Ação 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 3-8. 

 

2.6.3.2 Defesa Móvel 

 

A Defesa Móvel é caracterizada pela realização da DA Ae de um elemento em 

movimento, por um elemento de AAAe de baixa altura.  Assim, a AAAe deve possuir 

mobilidade adequada para acompanhar este movimento. (BRASIL, 2017). 

A DA Ae dos elementos em movimento em uma coluna de marcha é realizada 

defendendo prioritariamente a testa e a retaguarda da coluna, sendo os demais meios 
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AAAe desdobrados ao longo da coluna, buscando manter-se a distância de apoio 

mútuo entre as unidades de tiro (BRASIL, 2017). 

Em caso do estacionamento dos elementos em movimento, adotar-se-á 

dispositivo semelhante a defesa estática.  Da mesma forma, em pontos críticos a 

serem ultrapassados, como pontes e desfiladeiros, a DA Ae deverá adotar dispositivo 

semelhante a defesa de ponto sensível (BRASIL, 2017). 

 

 

Figura 18: Defesa Móvel de uma tropa estacionada 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 3-10. 

 

2.6.4 O Emprego da AAAe em Áreas Edificadas 

 

As áreas edificadas dos grandes centros urbanos trazem características que por 

sua natureza, demandam cuidados ao emprego da AAAe em seu interior.  A 

proximidade com a população local, a existência de edificações públicas e privadas, 

a presença da opinião pública, constituem uma preocupação que deve ser levada em 

consideração pela tropa defensora.  MEDEIROS, caracteriza a ameaça dos vetores 

aéreos sobre as áreas edificadas, da seguinte maneira: 

 
O emprego de meios aéreos em áreas edificadas constitui uma séria ameaça 
de danos colaterais, que são condenados pela crítica internacional, tornando, 
por vezes, menos efetiva a utilização destes vetores (ainda que cada vez mais 
as possibilidades de erro possam ser reduzidas com novas tecnologias). Tal 
preocupação deve ser levada em consideração pela tropa defensora, pois a 
segurança da população local é de sua responsabilidade. (MEDEIROS, 2017, 
p. 38). 
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Nas áreas edificadas, a fim de realizar ataques em alvos de que possuem uma 

área maior, o inimigo aéreo normalmente é empregado realizando voo a média altura, 

já para os ataques em alvos de médio porte, geralmente realizam voo a baixa altura, 

podendo ainda, ser empregados mísseis balísticos e de cruzeiro. (BRASIL, 2017). 

Assim, o combate no interior dos grandes centros urbanos é caracterizado pela 

redução das linhas de observação e a consequente redução dos campos de tiro, 

dificuldade de detecção dos vetores aéreos (devido à proximidade das edificações) e 

pela dificuldade do controle dos meios empregados (BRASIL, 2017). 

Cabe ressaltar que a AAAe nem sempre foi utilizada em situações de paz. O 

emprego dos meios AAe nessas situações iniciou-se após o atentado de 11 de 

setembro de 2001, nos Estados Unidos da América. (NETO 2015, apud CARNEIRO, 

2017) 

A importância do preparo contra atos terroristas é ressaltada por MEDEIROS, 

2017, da seguinte maneira: 

 

Outro viés do combate urbano é a utilização de ações terroristas contra as 
tropas regulares ou a própria população local, sendo um fenômeno de difícil 
detecção, graças à descaracterização de seus autores. As  forças terroristas 
ganham eficácia na cobertura, recursos materiais, comunicações e 
conhecimento das áreas construídas, aumentando a preocupação do 
componente militar com ações deste tipo que visam minar o poder de 
combate das frações.(MEDEIROS, 2017, p. 34). 

 

Observa-se uma necessidade de priorização das infraestruturas a serem 

defendidas no interior de áreas edificadas, conforme definido por HEISE (2011):  

 

As Principais infraestruturas a serem defendidas pela artilharia antiaérea são 
os Órgãos de infraestrutura crítica, essenciais ao funcionamento do Estado 
Brasileiro - Hidrelétricas, Portos e Refinarias - órgãos de controle do espaço 
aéreo e defesa aeroespacial - Meios de defesa aeroespacial e Bases aéreas, 
- Centros Políticos e Eventos de Elevada Importância, em tempo de paz - 
Copa do Mundo 2014, Jogos Olímpicos 2016 e visita de Autoridades de 
importância mundial (HEISE, 2011 apud CARNEIRO 2017). 

 

Há ainda, momentos em que são evidenciadas as necessidades de DA Ae, como 

a realização de um evento internacional de grande porte, reunião de Chefes de 

Estado, eventos esportivos internacionais ou visitas de autoridades.  Nestas 

situações, o risco de um atentado terroriste é aumentado, portanto, cresce de 

importância a utilização de canhões antiaéreos desdobrados nas imediações do 
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evento a fim de não apenas proporcionar a defesa à área em questão, mas também 

como poder de dissuasão. (RODRIGUES, 2007 apud CARNEIRO 2017). 

Para a realização de uma defesa de área de uma força que isola uma localidade, 

é mais adequado o emprego de mísseis portáteis e de canhões de pequeno porte, 

posicionados nas coberturas dos prédios mais altos (BRASIL, 2017). 

Entrentanto, esta alternativa torna-se inviável, considerando os materiais de tubo 

do EB, devido às suas características.  A VBC DA Ae Gepard 1 A2 possui um peso 

de 43.500 Kg, enquanto o Canhão Au AAe 40mm L-70 – Bofors, possui um peso de 

5250 Kg.  Desta forma, é inviável a utilização do sistema Gepard 1 A2 e do Canhão 

40mm sobre as edificações, devido ao peso do Gepard e da Unidade de Tiro do 

Canhão 40mm material é composta por dois Canhões, ligados (via fio) a um EDT Fila. 

Portanto, conclui-se que o uso do material de tubo, será realizado a partir do 

solo, sendo inviável sua elevação sobre as edificações existentes. 

Porém, é ressaltado por CARNEIRO, a importância do uso do sistema Canhão 

40mm: 

 

A utilização do canhão, e não somente do míssil, mesmo diante de suas 
características físicas de maior porte e com maior poder de fogo, é afirmada, 
pois o canhão traz consigo um grande poder de dissuasão. (CARNEIRO, 
2017, p. 47). 

 

 

Figura 19: DA Ae do Estádio Mané Garrincha em Brasília-DF 
Fonte: INFORMATIVO AAAe, 2017 
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MEDEIROS, ressalta também a necessidade do uso de armamentos de tubo em 

conjunto com os mísseis, a fim de buscar o apoio mútuo e a combinação de armas: 

 

Nas áreas edificadas, devido às suas características (edifícios de diversas 
alturas e poucos terrenos vazios), é mais difícil ocupar posições, e o apoio 
mútuo entre as unidades de tiro torna-se um óbice. A utilização de mísseis 
portáteis nos topos dos edifícios, por si só, não permite garantir a proteção 
AAe eficaz, necessitando do apoio dos canhões para que o volume de fogo 
seja eficiente contra cada rota de aproximação.” (MEDEIROS, 2017, p. 36). 

 

Observa-se ainda, que os setores de tiros designados às unidade de tiro de 

canhões são limitados, no ambiente urbano, pela existência das edificações, sendo 

necessária a atenção ao uso dos sistemas de segurança limitadores dos setores de 

tiro a fim de não causar tantos efeitos colaterais e evitar o fratricídio (MEDEIROS, 

2017). 

Além disso, uma vez que é realizado um disparo de uma unidade de tiro, a 

mesma deve realizar a mudança de posição, a fim de evitar o engajamento do inimigo 

sobre sua posição.  Da mesma forma, uma unidade de tiro, não deverá permanecer 

na mesma posição por longos períodos, evitando ser localizada pelos meios de 

reconhecimento do inimigo, ou das forças adversas, e consequentemente, evitar de 

ser engajada na sua possição. 

Portanto, devem ser previstas posições de troca das unidades de tiro, a fim de 

evitar que a força adversa localize sua posição e realize ações contra estas peças.  

Assim, esta necessidade é descrita por MEDEIROS, da seguinte maneira: 

 

A mobilidade das u Tir deve ser estudada com bastante critério, já que após 
ocupar a sua posição, os militares da fração não terão a possibilidade de se 
mover por mais que alguns metros no alto dos prédios, configurando-se em 
alvos estáticos para o inimigo, sendo interessante que exista a previsão de 
ocupar outras construções próximas como posições de troca. (MEDEIROS, 
2017, p. 36). 

 

Ressalta-se ainda, que a seção Gepard, é composta por quatro VBC, um COAAe 

Elt e um RADAR SABER M60, sendo desta forma, necessário o desdobramento 

destes dois meios no ambiente urbano. 

O desdobramento do sistema de controle e alerta em área edificada é 

caracterizado da seguinte maneira no Manual A Defesa Antiaérea nas Operações: 
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Os radares de vigilância não podem ocupar posições muito destacadas no 
terreno, tais como elevações isoladas ou dotadas de torres de rádio, televisão 
ou telefonia, bem como edifícios muito elevados, devido ao problema do 
ângulo de sítio mínimo, ou construções que possam servir como referência 
para busca de alvos por parte do inimigo aéreo. (BRASIL, 2017, p. 9-9). 

 

Na DA Ae dos ambientes urbanos, deve ainda, ser observada a possibilidade de 

queda de destroços de aeronaves abatidas sobre a área edificada.  Portanto, é 

necessário criterioso estudo sobre os efeitos colaterais possíveis e admissíveis, 

mesmo na situação de combate, atuando em autodefesa.  Esta situação é 

caracterizada da seguinte maneira, por MEDEIROS: 

 

Existe, ainda, a consequente queda de diversos materiais caso armamentos 
como mísseis e canhões venham a ser utilizados e atinjam o vetor aéreo 
hostil, criando a necessidade de uma análise rigorosa dos efeitos colaterais 
possíveis e admissíveis. Mesmo na situação de combate e atuando em 
legítima defesa, a  preocupação com a segurança de todos aqueles não 
envolvidos com as operações militares é muito grande. A pressão dos órgãos 
de direitos humanos, no nível mundial, exige atenção especial por parte de 
ambos os contendores no planejamento do uso de seus arsenais de guerra. 
(MEDEIROS, 2017, p. 37). 

 

O emprego do armamento antiaéreo no ambiente urbano, conforme seus efeitos, 

é caracterizado da seguinte maneira pôr DO NASCIMENTO: 

 

O emprego de armamentos antiaéreos em conflitos urbanos e em grandes 
eventos deve estar atrelado diretamente aos efeitos que os mesmos possam 
vir a causar na população no entorno dessas localidades. Cada vez mais se 
tem dado atenção a esse tipo de prevenção durante os conflitos urbanos, 
principalmente, e na utilização de meios de DA Ae na proteção de eventos de 
grande vulto. (DO NASCIMENTO, 2014, p. 45). 

 

A correta análise e execução do momento da abertura de fogo de uma unidade 

de tiro contra um vetor aéreo hostil, poderá ser crucial para o apoio da opinião pública, 

e extremamente relevante para a continuidade das operações.  É caracterizada da 

seguinte maneira por MEDEIROS: 

 
Outros fatores preponderantes na defesa da localidade são a opinião pública 
e a convivência com a população residente. Seus habitantes devem ser 
informados, previamente, da presença de militares na região, dos limites de 
segurança estabelecidos nas circundações dos locais-alvos e da existência 
de uma Defesa Antiaérea desdobrada nos arredores, sem, contudo, apontar 
com precisão o local em que esta se encontra disposta, mantendo o mínimo 
sigilo sobre o seu posicionamento. (MEDEIROS, 2017, p. 37) 
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Assim, a fim de dar continuidade às operações, é necessário o emprego da 

comunicação social antes, durante e após as operações, a fim de informar a 

população local sobre os acontecimentos e o comportamento esperado da população 

local, durante as operações (MEDEIROS, 2017). 

 

2.6.4.1 O emprego da VBC Gepard 1 A2 nos Jogos Olímpicos 2016 

 

A fim de ilustrar o estudo do presente trabalho, e exemplificar as necessidades 

de DA Ae, juntamente com o desdobramento das unidades de tiro do armamento de 

tubo do EB em grandes centros urbanos, será estudado o emprego da VBC Gepard 1 

A2 nos Jogos Olímpicos de 2016 (JOP 2016), ocorridos no Rio de Janeiro-RJ e outras 

cidades sede do Brasil. 

Visando atender às necessidades de DA Ae para a realização dos Jogos 

Olímpicos de 2016, realizados na cidade do Rio de Janeiro, foram adquiridos os 

Sistemas Gepard 1 A2 e o sistema de mísseis AAe de RBS 70 (CARNEIRO, 2017). 

O emprego da VBC GEPARD 1 A2 neste evento, foi realizado na cidade sede 

dos jogos (Rio de Janeiro-RJ) e em Brasília-DF, com três VBC em cada sede, 

totalizando seis unidades de tiro em operação durante o evento (CARNEIRO, 2017). 

No Rio de Janeiro, três unidades de tiro Gepard da 6ª Bia AAAe AP (sediada em 

Santa Maria-RS), reforçou o 1º GAAAe (sediado no Rio de Janeiro-RJ), sendo 

responsáveis pela DA Ae do Comando de Defesa Setorial de Deodoro (CDS 

Deodoro), na Vila Militar, Rio de Janeiro-RJ. (CARNEIRO, 2017). 

Segundo PIRES, 2017 apud CARNEIRO 2017, os locais de entrada em posição 

das VBC Gepard no CDS Deodoro estavam muito próximos, tendo em vista a 

escassez de locais adequados para o posicionamento das unidades de tiro.  Desta 

forma, houve dificuldade para encontrar locais cujo acesso e o espaço para 

desdobramento das peças fossem adequados à VBC Gepard 1 A2. 

A figura abaixo apresenta a disposição dos meios AAe na realização da DA Ae 

do Comando de Defesa Setorial de Deodoro: 
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Figura 20: DA Ae do CDS Deodoro, na Vila Militar do Rio de Janeiro-RJ 
Fonte: CARNEIRO, 2017, p. 105. 

 

Em Brasília, a 11ª Bia AAAe AP reforçou o 11º GAAAe com três unidades de tiro 

Gepard, na realização da DA Ae do Estádio Mané Garrincha (CARNEIRO, 2017). 

Conforme CARNEIRO (2017), a DA Ae de Brasília teve seu desdobramento e 

montagem facilitada devido às características da cidade de Brasília, que apresenta 

grande amplitude, pois é uma cidade planejada.  Assim, observa-se um amplo espaço 

para a entrada em posição das unidades de tiro, como pode ser notado na imagem 

abaixo: 

 

 

Figura 21: VBC Gepard 1 A2 realizando a DA Ae do Estádio Mané Garrincha em Brasília-DF 
Fonte: CARNEIRO, 2017, p. 104. 
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2.6.4.2 Regras de engajamento dos Jogos Olímpicos 2016 

 

Os Jogos Olímpicos 2016 foi um grande evento esportivo internacional sediado 

na cidade do Rio de Janeiro-RJ e em demais cidades sede do Brasil.  Assim, um 

evento de vulto internacional, demanda cuidados quanto a atendados terroristas que 

pela característica do evento, teria repercussão da mídia em nível internacional. 

Desta forma, é notória a necessidade de regras de engajamento específicas para 

a DA Ae para a realização dos JOP 2016, pois o evento foi realizado em ambiente 

urbano de grande concentração populacional, em um momento de não guerra. 

A fim de atender a esta demanda, foram normatizadas regras de engajamento 

para a DA Ae, com relação às aeronaves suspeitas ou hostis durante os JOP 2016, 

por intermédio do Decreto nº 8758, de 10 de maio de 2016. 

O supracitado decreto, tinha por finalidade estabelecer procedimentos aos 

órgãos do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, com relação às aeronaves 

suspeitas ou hostis, que pudessem apresentar ameaça à segurança da realização dos 

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, tendo vigência de 5 a 21 de agosto de 

2016 e de 7 a 18 de setembro de 2016, ou seja, somente durante o período de 

execução dos eventos (BRASIL, 2016). 

Assim, foram consideradas aeronaves os aviões de asas fixas ou rotativas, os 

balões, os dirigíveis, os planadores, os ultraleves, as aeronaves experimentais, os 

aeromodelos, as aeronaves remotamente pilotadas (ARP), as asas-deltas, os 

parapentes e afins (BRASIL, 2016).  Portanto, é possível observar o caráter amplo e 

difuso das possibilidades do inimigo aéreo a ser defrontado pelo sistema de DA Ae. 

As aeronaves foram classificadas como suspeitas, conforme o Art. 2º, do Decreto 

nº 8758, de 10 de maio de 2016, caso estivessem, no espaço aéreo brasileiro, 

enquadradas em uma das seguintes situações apresentadas abaixo: 

 

I - voar com infração das convenções, dos atos internacionais ou das 
autorizações para tal fim; 
II - voar sem plano de voo aprovado; 
III - omitir aos órgãos de controle de tráfego aéreo informações necessárias 
à sua identificação ou não cumprir as regras ou as determinações do controle 
de tráfego aéreo ou das autoridades de defesa aeroespacial; 
IV - não exibir marcas de nacionalidade, matrícula, bandeira ou insígnia; 
V - adentrar sem autorização em espaço aéreo segregado, áreas restritas ou 
proibidas estabelecidas pelos órgãos de controle de tráfego aéreo; 
VI - manter as luzes externas apagadas em voo noturno; 
VII - voar sob falsa identidade; 
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VIII - voar de maneira a deixar dúvidas quanto à intenção de cometer ato 
hostil; 
IX - efetuar manobras que evidenciem a intenção de se evadir do 
interceptador; 
X - estar sequestrada ou sob suspeita de sequestro; 
XI - estar furtada ou roubada, ou sob suspeita de furto ou roubo; 
XII - interferir no uso do espectro eletromagnético sem a devida autorização; 
ou 
XIII - realizar reconhecimento aéreo ou sensoriamento remoto sem a devida 
autorização. (BRASIL, 2016) 
 

Desta forma, as aeronaves classificadas como suspeitas estariam sujeitas a 

medidas coercitivas para a averiguação, intervenção e uma possível persuasão (de 

forma progressiva, sempre que a medida anterior não obtivesse êxito).  Estas medidas 

foram elencadas no Art. 3º, do Decreto nº 8758, de 10 de maio de 2016: 

 

§ 1º As medidas de averiguação deverão determinar ou confirmar a 
identidade de uma aeronave, ou, ainda, vigiar o seu comportamento, e 
consistem na aproximação ostensiva da aeronave de interceptação à 
aeronave suspeita, com a finalidade de interrogá-la, por intermédio de 
comunicação via rádio ou de sinais visuais convencionados em legislação 
internacional e de conhecimento obrigatório de todos os aeronavegantes. 
§ 2º As medidas de intervenção, que serão executadas após as medidas de 
averiguação, consistem na determinação à aeronave suspeita para que 
modifique sua rota com o objetivo de forçar o seu pouso em aeródromo que 
lhe for determinado, para ser submetida a medidas de controle no solo. 
§ 3º As medidas de que trata o § 2º deverão ser executadas por aeronaves 
de interceptação, com o objetivo de compelir aeronave suspeita a efetuar o 
pouso em aeródromo que lhe for indicado e ser submetida a medidas de 
controle de solo pelas autoridades competentes. 
§ 4º As medidas de persuasão, que serão executadas após as medidas de 
intervenção, consistem no disparo de tiros de aviso, com munição traçante, 
pela aeronave interceptadora, de maneira que possam ser observados pela 
tripulação da aeronave suspeita, com o objetivo de persuadi-la a obedecer às 
ordens transmitidas. 
§ 5º Se as medidas coercitivas previstas neste artigo se mostrarem 
impraticáveis, em razão do contexto e da ameaça, a aeronave será 
reclassificada como hostil, nos termos do art. 4º. (BRASIL, 2016) 

 

Conforme o Art. 4º, do Decreto nº 8758, de 10 de maio de 2016, as aeronaves 

seriam classificadas como hostis, estando sujeitas à destruição, caso se 

enquadrassem em uma das situações descritas abaixo (quando voando no espaço 

aéreo brasileiro): 

 

 I - não cumprir as determinações emanadas das autoridades de defesa 
aeroespacial, após ter sido classificada como suspeita; 
II - atacar, manobrar ou portar-se de maneira a evidenciar uma agressão, 
colocando-se em condição de ataque a outras aeronaves; 
III - atacar ou preparar-se para atacar qualquer instalação militar ou civil ou 
aglomeração pública; 
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IV - lançar ou preparar-se para lançar, em território nacional, sem a devida 
autorização, quaisquer artefatos bélicos ou materiais que possam provocar 
dano, morte ou destruição; ou 
V - lançar paraquedistas, desembarcar tropas ou materiais de uso militar no 
território nacional sem a devida autorização. (BRASIL, 2016). 

 

Entretanto, as medidas de destruição de aeronaves consideradas hostis 

deveriam ser utilizadas como último recurso, consistindo no emprego de armamento 

bélico a fim de impedir o prosseguimento do voo daquele vetor aéreo (BRASIL. 2016). 

Desta forma, o Art. 7º, do Decreto nº 8758, de 10 de maio de 2016, impôs as 

seguintes condicionantes para a abertura do fogo de destruição contra aeronaves 

consideradas hostis: 

 

I - emprego dos meios aéreos e antiaéreos sob controle operacional do 
Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro - Comdabra; 
II - registro em gravação das comunicações ou imagens da aplicação dos 
procedimentos, sempre que possível; e 
III - autorização de aplicação da medida de destruição, cuja competência fica 
delegada ao Comandante da Aeronáutica. (BRASIL, 2016). 

 

Portanto, segundo FREITAS, 2018 apud JUNIOR 2019, considerando como 

escasso o tempo para a tomada de decisão em caso de acionamento durante um 

ataque aéreo, as regras de engajamento foram treinadas desde a fase de preparação 

para as olimpíadas, de modo a minorar o tempo de reação das unidades de tiro para 

o engajamento de uma possível ameaça aérea no interior das áreas edificadas dos 

grandes centros urbanos onde ocorria o evento. 
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3. ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 

 

A fim de coletar dados referente às experiências de militares no emprego dos 

materiais de tubo do EB em ambiente urbano, foi realizado um questionário que foi 

respondido de maneira conduzida e centralizada em militares especializados em 

AAAe, com experiência neste ramo, que realizaram a pesquisa de forma individual, 

contribuindo para a presente pesquisa. 

Ressalto que todos os militares que participaram do questionário possuem ao 

menos o curso de Artilharia Antiaérea para Oficiais (81% do total), ministrado na 

Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe), ou a formação de Oficial 

Temporário da Arma de Artilharia (em NPOR de formação de oficiais temporários 

especializados em artilharia antiaérea), 19% do total. 

Há ainda, dentro do escopo dos militares que realizaram a pesquisa, aqueles 

que possuem curso de especialização de Operação da VBC DA Ae Gepard 1 A2 ou 

do Canhão Au AAe 40mm L-70 na EsACosAAe, e militares que realizaram Estágio de 

Adaptação à Viatura Antiaérea Gepard 1 A2 (ministrado na própria OM por militares 

especializados [caso da 6ª Bia AAAe AP]). 

Observou-se ainda, a experiência dos militares em operações (reais ou 

exercício), envolvendo os materiais de AAAe de tubo (71,4% do total), ou, em alguns 

casos, com os sistemas de mísseis.  Entretanto, os princípios e fundamentos de 

emprego da DA Ae, são os mesmos, independentemente do tipo de material a ser 

utilizado (mísseis ou tubo).  Assim, mesmo que o militar especializado em AAAe não 

possua experiência prática com o material de tubo, será considerado sua formação 

(especialização), experiência escolar (cursos e estágios), e de planejamento e 

emprego de outros materiais, que qualifica o militar que não empregou material AAe 

de tubo a apresentar uma opinião válida na presente pesquisa. 

A fim de corroborar a experiência dos militares que realizaram a pesquisa, 

observou-se que os mesmos desempenharam diferentes funções diretamente 

relacionadas a DA Ae, destacando-se que 38,1% do total destes militares já 

desempenharam a função de Cmt Seção AAe do Gepard 1 A2, 14,3% do total destes 

militares já desempenharam a função de Comandante de Seção AAe do Canhão 40 

mm, 14,3% do total destes militares já desempenharam a função de Comandantes de 

Bateria AAe do Canhão 40 mm, 4,8% do total destes militares já desempenharam a 
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função de Comandantes de Bateria AAe do Gepard 1 A2.  Destaco ainda, que 4,8% 

dos militares que responderam o questionário foram instrutores da VBC DA Ae Gepard 

1 A2 na EsACosAAe. 

Assim, através da pesquisa, foi possível relatar que a maioria dos militares foram 

empregados em exercícios utilizando a VBC DA Ae Gepard 1 A2 (47% do total), 

seguido de militares que foram empregados em exercícios utilizando o Canhão Au 

AAe 40mm L-70 (28,6% do total), de uma parcela menor com emprego durante a 

realização da DA Ae dos Jogos Olímpicos de 2016 empregando a VBC DA Ae Gepard 

1 A2 (14,3% do total), parte dos militares empregados na DA Ae da Copa do Mundo 

de Futebol Masculino de 2014 (4,8% do total), e finalizando com uma parcela que não 

realizou atividades empregando material de tubo (33,6% do total). 

Ressalto que, tanto nas funções desempenhadas, quanto no emprego do 

armamento, os militares podem ter participado de mais de uma atividade, ou seja, 

cada item deve ser analisado de forma individual, não devendo ser considerada a 

somatória das porcentagens apresentadas. 

Após a caracterização dos militares que cooperaram com a presente pesquisa, 

o questionário voltou-se para o emprego da VBC DA Ae Gepard 1 A2. 

Foram levantadas as seguintes características proporcionadas pelo emprego do 

sistema Gepard: mobilidade, proteção blindada, alcance do armamento (Alc Armt) (5 

Km), alcance do sistema radar (15 Km do radar de tiro e 15,75 Km do radar de busca), 

alcance do telêmetro laser (5,1 Km), cadência de tiro (550 tpm, por canhão), 

capacidade de munição (Cpcd Mun) (640 nos cofres internos e 40 no cofre externo), 

medidas de proteção eletrônica (MPE) e dissuasão. 

Para tanto, os militares poderiam selecionar mais de uma característica que 

acreditem que seja importante no emprego da VBC Gepard em operações em centros 

urbanos, sendo ainda facultada a opção de escolha de outra característica de acordo 

com o julgamento do militar que respondeu ao questionário. 

Assim, foi observada a que a capacidade de dissuasão que a existência de um 

armamento antiaéreo de grandes proporções físicas é a característica mais importante 

para o uso deste blindado em centros urbanos, pois irá desestimular as ações de 

aeronaves hostis.  Nota-se ainda, que a proteção blindada apresenta expressiva 

escolha entre os militares que realizaram a pesquisa.  Cabe ressaltar, pela pesquisa 

abordar o uso deste armamento no interior de grandes centros urbanos é necessária 
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a preocupação e tomada de medidas contra atos hostis ou de terror que possam advir 

de elementos em terra, incrementando a necessidade de uma proteção blindada pela 

tropa AAe.  Observou-se ainda, que a mobilidade também teve preponderância em 

detrimento de outras características, mesmo se tratando de uma DA Ae em um centro 

urbano, onde haveria o risco de, durante os deslocamentos, ocorre o desgaste das 

vias públicas por conta do peso e das lagartas da VBC ou ainda o dano ao patrimônio 

público e privado em decorrência da pouca manobrabilidade provida pela grande 

dimensão física deste material em áreas densamente povoadas, onde a VBC deverá 

dividir espaço físico em seu deslocamento com outros veículos e motocicletas.  Desta 

forma, foram gerados os seguintes resultados: 

 

 

Gráfico 2: Características mais importantes da VBC DA Ae Gepard 1 A2 no emprego em centros 
urbanos 
Fonte: o autor 

 

Foram elencadas algumas possíveis limitações impostas ao uso da VBC DA Ae 

Gepard 1 A2 em grandes centros urbanos, sendo facultado ao militar que respondeu 

o questionário a escolha de mais de uma limitação para este emprego. 

Assim, as possíveis limitações levantadas foram: limitação do alcance radar, 

limitação para a escolha de posição, limitação quanto ao deslocamento para a 

posição, limitação quanto ao setor de tiro, limitação quanto a execução do tiro, 

limitação quanto a logística de reabastecimento da VBC, limitação quanto a logística 
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de municiamento da VBC e limitação quanto a logística de manutenção da VBC, sendo 

ainda, facultado a opção de elencar outra limitação, a critério do militar que respondeu 

o questionário. 

Para tanto, os militares poderiam selecionar mais de uma limitação que 

acreditem que seja importante no emprego da VBC Gepard em operações em centros 

urbanos.  Sendo, desta forma, obtido o seguinte resultado: 

 

 

Gráfico 3: Limitações da VBC DA Ae Gepard 1 A2 no emprego em centros urbanos 
Fonte: o autor 

 

O questionamento das limitações do emprego da VBC em centros urbanos 

trouxe respostas mais homogêneas, ou seja, equilibradas, ressaltando que, de uma 

maneira geral, todas as limitações propostas apresentam grande limitação ao 

emprego deste armamento na situação imposta. 

Em análise pormenorizada das limitações, observa-se que 61,9% dos militares 

selecionaram a limitação para a escolha de posição, evidenciando a dificuldade 

imposta no deslocamento deste material em ambiente urbano, bem como em escolha 

de área que possua espaço suficiente para o desdobramento da VBC.  A logística de 

municiamento da VBC também obteve 61,9% de seleção, pois o momento do 
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remuniciamento requer que a guarnição permaneça fora da viatura, abrindo mão da 

proteção blindada e expondo a guarnição a possíveis ações hostis ou de terror. 

Também foi ressaltada a limitação da logística de manutenção, uma vez que, de 

forma similar ao municiamento, a guarnição deve estar desembarcada para a 

realização de parte da manutenção da VBC.  Além disso, cabe ressaltar que, em caso 

de remoção deste blindado da posição para manutenção especializada em outro local, 

haverá necessidade de utilização de viaturas reboque ou de pranchas de transporte, 

o que limitaria ainda mais a manobrabilidade deste conjunto no ambiente urbano. 

Nota-se ainda, que 47,6% dos militares opinaram que o deslocamento para a 

posição seria uma limitação para a VBC.  Torna-se clara esta limitação após a 

verificação das dimensões físicas da Gepard 1 A2, que faz com que sua 

manobrabilidade no interior de grandes centros urbanos seja difícil de ser executada.  

Há de se observar ainda, a necessidade de verificação das condições de pontes, que 

deverão ser capazes de suportar o peso do blindado e de ter a largura necessária 

para a passagem do mesmo.  Deverá ser verificada a altura dos túneis, passagens 

por baixo de pontes e de fiação elétrica, a fim de verificar a possibilidade de passagem 

ou não do blindado sem causar danos a estas estruturas. 

A limitação quanto ao setor de tiro obteve 47,6% dos votos dos militares que 

opinaram.  Em decorrência das suas dimensões, a VBC DA Ae Gepard 1 A2 não 

poderá ser elevada ao topo de edificações para a entrada em posição.  Portanto, ao 

realizar a entrada em posição no nível do solo, o setor de tiro da VBC será reduzido 

devido à existência de edificações dos grandes centros urbanos, sendo necessário a 

adequação da posição da VBC para a realização de uma DA Ae efetiva e a limitação 

do setor de tiro de forma a não atingir as edificações, considerando uma perda 

significativa da zona de fogos do armamento. 

Foi questionado ainda, sobre a possibilidade de danos colaterais decorrente do 

emprego de uma seção AAe empregando a VBC DA Ae Gepard 1 A2 no ambiente 

urbano.  

Assim, observou-se certa homogeneidade nas respostas dos militares, que em 

sua maioria acreditam na probabilidade de ocorrência de algum dano colateral durante 

o emprego deste armamento em centros urbanos (85,7% dos militares). 

Desta forma, verifica-se a preocupação com relação ao emprego deste material, 

devido às limitações impostas ao seu emprego. 



75 
 

De maneira geral, 47,6% dos militares acreditam que seja muito provável a 

ocorrência de um dano colateral, e 38,1% acreditam ser provável.  Assim, podemos 

observar o resultado dessa questão no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 4: Possibilidade de dano colateral no emprego da VBC DA Ae Gepard 1 A2 em centros urbanos 
Fonte: o autor 

 

Assim, a fim de concluir os questionamentos específicos sobre o emprego da 

VBC DA Ae Gepard 1 A2, foi solicitado que os militares expusessem quais seriam os 

possíveis danos decorrentes do emprego de uma seção AAe composta por 4 VBC, 

em grandes centros urbanos. 

Por conta deste questionamento ter sido aberto, a amplitude das respostas era 

limitada pela experiência e criatividade do militar.  Entretanto, notou-se que certos 

argumentos se tornaram constantes dentre as respostas obtidas. 

Houve intensa preocupação quanto à possibilidade de realização de tiros 

oriundos da VBC que possam atingir instalações civis, e as consequentes 

repercussões decorrentes deste dano colateral. 

Há ainda, preocupação com a destruição do patrimônio público e privado, como 

danos às vias públicas e a veículos e instalações privadas, devido ao peso e 

dimensões da VBC que deverá se deslocar por vias relativamente estreitas 

(considerando como parâmetro o tamanho da VBC), sem que ocorra acidentes. 
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Observou-se ainda, que os disparos realizados e pelo blindado, que possui alta 

cadência de tiro e proporciona um grande ruído à sua volta, podendo causar pânico e 

a sensação de insegurança à população civil.  Assim, colaboraria para o declínio da 

opinião pública em detrimento da Força Terrestre. 

Por fim, foi citado por poucos militares a necessidade de ser mantida distância 

de segurança da VBC para que a mesma pudesse realizar o emprego de seus 

radares.  Entretanto, pela proximidade à população local e a impossibilidade de 

evacuação dos mesmos das proximidades da VBC, seria inviável a utilização do 

telêmetro laser, que pode levar a cegueira de pessoas próximas a viatura. 

 

 

Gráfico 5: Possíveis danos no emprego da VBC DA Ae Gepard 1 A2 em centros urbanos 
Fonte: o autor 

 

As questões relativas ao emprego do Canhão Au AAe 40 mm L-70 Bofors e EDT 

Fila em ambiente urbano inicia com o questionamento das características mais 

importantes deste sistema. 

Para tanto, foram elencadas as seguintes características: Alcance do 

Armamento de 4 Km (Alc Armt), Alcance do Radar do EDT Fila de 20,24 Km (Alc 

Radar), Alcance do Telêmetro Laser de 7 Km, Cadência de Tiro de 300 tpm, 

Dissuasão, Funcionamento integrado do EDT com dois canhões e a Capacidade de 

Munição de 22 no suporte e 96 no estante de munição. 
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Assim, foi observada uma homogeneidade nas respostas, traduzidas pela 

escolha de 57,1% dos militares no funcionamento integrado do EDT com dois canhões 

40mm, proporcionando o direcionamento automático das armas aos alvos hostis. 

O Alcance do radar do EDT Fila também foi elencado como uma das principais 

características deste sistema, obtendo 42,9% dos militares que realizaram o 

questionário.  Nota-se uma linha de raciocínio entre as duas opções mais votadas, 

pois a integração de EDT e canhão é complementada pelo alcance do radar daquele 

equipamento que permitirá a pontaria do armamento na direção do alvo antes que o 

mesmo entre no raio do alcance do Canhão. 

Por fim, assim como o material blindado, o canhão possui grande capacidade de 

dissuasão, devido a sua imponente estrutura física.  Assim, este quesito foi 

contemplado com 23,8% dos militares. 

Cabe ressaltar que cada militar poderia escolher mais de uma opção para as 

características mais importantes para o emprego deste sistema em ambientes 

urbanos, e que havia a possibilidade de ser lançada uma opção não listada na 

questão.  Ressalto ainda, que 19,2% dos militares não opinaram sobre esta questão, 

justificando que não tem conhecimento técnico suficiente para tal. 

 

 

Gráfico 6: Características mais importantes Canhão 40mm e EDT Fila no emprego em centros urbanos 
Fonte: o autor 
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Foram consideradas as limitações impostas pela utilização do Canhão Au AAe 

40 mm L-70 Bofors e do EDT Fila nos centros urbanos, sendo para isso, verificada a 

opinião de militares, pela utilização do questionário. 

Assim, foram elencadas as seguintes limitações do emprego do sistema Canhão 

40 mm: limitação do alcance radar, limitação para a escolha de posição, limitação 

quanto ao deslocamento para a posição, limitação quanto ao setor de tiro, limitação 

quanto a execução do tiro, limitação logística (reabastecimento do grupo gerador), 

limitação logística (municiamento) e limitação logística (manutenção). 

Cabe ressaltar que cada militar poderia escolher mais de uma opção para as 

limitações mais relevantes para o emprego deste sistema em ambientes urbanos, e 

que havia a possibilidade de ser lançada uma opção não listada na questão. 

Desta forma, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

 

Gráfico 7: Limitações do Canhão 40 mm e do EDT Fila no emprego em centros urbanos 
Fonte: o autor 

 

De maneira similar às respostas obtidas com relação ao material blindado, o 

sistema canhão 40mm apresentou resposta difusas, que podendo ser considerado 

que, de maneira geral, a maioria das limitações apresentadas influem negativamente 

no emprego deste material nas operações em ambiente urbano. 
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Assim, notou-se que 47,6% dos militares que realizaram o questionário 

acreditam que o setor de tiro é uma das principais limitações ao emprego do Canhão 

40 mm e do EDT Fila. 

Por estar no nível do solo e possuir menor mobilidade que a VBC Gepard, o 

sistema Canhão 40mm, possui menor manobrabilidade para realizar ajustes na 

posição a fim de melhorar seu setor de tiro.  Aliado a isso, o posicionamento deste 

material no nível do solo fará com que as edificações do ambiente urbano realizem 

uma limitação natural ao seu setor de tiro. 

Observou-se que 42,9% dos militares acreditam que o deslocamento será um 

limitador do uso desse material em ambiente urbano.  O sistema canhão 40 mm é 

autorrebocado, portanto, necessitará ser tracionado por uma viatura pesada até o 

local de entrada em posição. 

A entrada em posição deste necessita de proximidade física de três áreas de 

entrada em posição, uma para o EDT e duas para os canhões, que deverão ser 

interligados via cabeamento.  Desta forma, justifica-se a escolha de 38,1% dos 

militares que acreditam que a entrada em posição deste sistema é um limitador. 

Foi evidenciado ainda a limitação logística do municiamento deste material, o 

que levou a 38,1% dos militares considerarem esta característica como uma das 

principais limitações do sistema.  O canhão 40mm possui limitado espaço para o 

armazenamento de sua munição, sendo necessário o embarque do excesso de tiros 

no em uma viatura que deverá acompanhar a peça para realizar o seu ressuprimento. 

Por fim, observou-se que 38,1% dos militares consideraram a logística da 

manutenção deste material como um dos principais limitadores ao seu emprego.  

Semelhante ao Gepard, este material necessitará ser recolhido para manutenção em 

casos mais graves de dano ao mesmo, devendo para isso, ser tracionado por viatura 

ou prancha de transporte o que dificulta a manutenção do sistema Canhão 40 mm. 

Foi questionado sobre a possibilidade de danos colaterais decorrente do 

emprego de uma Bateria AAAe de Canhão 40 mm no ambiente urbano.  

Assim, observou-se certa homogeneidade nas respostas dos militares, que em 

sua maioria acreditam na probabilidade de ocorrência de algum dano colateral durante 

o emprego deste armamento em centros urbanos (76,2% dos militares). 

Desta forma, verifica-se a preocupação com relação ao emprego deste material, 

devido às limitações impostas ao seu emprego. 
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De maneira geral, 23,8% dos militares acreditam que seja muito provável a 

ocorrência de um dano colateral, e 52,4% acreditam ser provável.  Assim, podemos 

observar o resultado dessa questão no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 8: Possibilidade de dano colateral no emprego do Canhão 40 mm em centros urbanos 
Fonte: o autor 

 

Assim, a fim de concluir os questionamentos específicos sobre o emprego da 

VBC DA Ae Gepard 1 A2, foi solicitado que os militares expusessem quais seriam os 

possíveis danos decorrentes do emprego de uma seção AAe composta por 4 VBC, 

em grandes centros urbanos. 

Por conta deste questionamento ter sido aberto, a amplitude das respostas era 

limitada pela criatividade do militar que as respondeu.  Entretanto, observou-se que 

certos argumentos se tornaram constantes dentre as respostas obtidas. 

Houve intensa preocupação quanto à possibilidade de realização de tiros 

oriundos do Canhão 40 mm que possam atingir instalações e alvos civis, e as 

consequentes repercussões decorrentes deste dano colateral. 

Observou-se ainda, que os disparos realizados e pelo Canhão, que possui alta 

cadência de tiro e proporciona um grande barulho à sua volta, poderia causar pânico 

e a sensação de insegurança à população civil.  Assim, colaboraria para o declínio da 

opinião pública em detrimento da Força Terrestre. 
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Alguns militares citaram a possibilidade da queda de destroços de aeronaves 

abatidas sobre a área edificada.  Cabe ressaltar, que este dano pode ocorrer com o 

emprego de qualquer armamento AAe na realização da DA Ae de um centro urbano. 

Por fim, foi lembrada a situação dos engenhos falhados, oriundos de munições 

que não sejam autodestruídas após o tiro, permanecendo inertes nas proximidades 

dos centros urbanos, trazendo risco à população local. 

 

 

Gráfico 9: Possíveis danos no emprego do Canhão 40 mm em centros urbanos 
Fonte: o autor 

 

Foi ainda realizado o questionamento sobre a possibilidade ou não do ambiente 

urbano limitar o setor de tiro dos armamentos AAe de tubo do EB. 

As respostas obtidas demonstraram um padrão de opiniões, relativas a grande 

possibilidade de limitação.  Esta afirmativa justifica-se pela característica irregular das 

edificações dos ambientes urbanos, que apresentam construções de diferentes 

dimensões e em suas zonas centrais, normalmente apresentam edificações de grande 

porte. 

Esta característica aliada ao desdobramento dos armamentos de tubo nas linhas 

de alturas do solo, torna este ambiente um grande limitador aos setores de tiro destes 

armamentos.  Assim, a entrada em posição exige planejamento e reconhecimento a 

fim de buscar furtar-se desta limitação. 
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Gráfico 10: Possibilidade do ambiente urbano limitar o setor de tiro dos Armt AAe de tubo do EB 
Fonte: o autor 

 

Assim, nota-se a necessidade de buscar os principais motivos das limitações 

impostas pelo ambiente urbano aos setores de tiro dos armamentos de tubo do EB. 

Conforme pode ser observado na tabela abaixo: 

 

 

Gráfico 11: Principal motivo das limitações impostas pelo ambiente urbano ao setor de tiro 
Fonte: o autor 
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A partir dos dados obtidos pelo questionamento aos militares que realizaram o 

questionário, foi possível observar que o principal motivo elencado por 66,7% dos 

militares foram a existência de edificações que dificultam a visada direta entre as 

peças e os possíveis alvos. 

Em sequência, observa-se a preocupação com os locais para entrada em 

posição, que limitam as áreas de posição e pode tornar inviável o cumprimento de 

fundamentos como o apoio mútuo e a alternância de posição.  Este fator recebeu 

indicação de 14,3% dos militares que realizaram o questionário. 

Com o mesmo percentual de votos do item anterior (14,3%), foi indicada a 

concentração populacional como o principal motivo da limitação imposta pelos centros 

urbanos ao setor de tiro dos armamentos.  Uma área densamente povoada necessita 

de cuidados especiais na limitação física e eletrônica dos setores de tiro do 

armamento empregado, a fim de evitar os danos à população civil.  Ressalto que, 

ações que agridam a população civil, normalmente são divulgadas de maneira 

negativa pelos veículos de imprensa, e podem, a curto prazo, interferir nas operações 

previstas em níveis políticos, estratégicos, operacionais e táticos. 

Ao final do questionário, foi perguntado se o militar acredita ser viável o emprego 

de uma seção dotada da VBC DA Ae Gepard 1 A2 na realização de uma DA Ae em 

centros urbanos. 

Apesar das limitações observadas durante o questionário, a maioria dos militares 

mostrou opinião favorável (76,2%).  Entretanto, foram apresentadas condicionantes 

para tal ação por 47,6% dos militares que responderam à pesquisa, ou seja, observam 

que o emprego do Gepard em grandes centros urbanos não atenderá na plenitude as 

características técnicas para uma DA Ae. 

Dentre as condicionantes elencadas, cabe ressaltar as limitações quanto ao 

deslocamento, tomada de posição, limitações de setor de tiro, limitações ao emprego 

do radar e do telêmetro laser e o afastamento da população local das proximidades 

da VBC. 

Ressalto que, 23,8% dos militares afirmaram ser inviável a utilização deste 

blindado em ambiente urbano.  Sendo apresentado como justificativas as dificuldades 

logísticas, o elevado tempo necessário a mudança de posição, a possibilidade de 
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danos ao patrimônio público e privado e a possibilidade da falha na autodestruição da 

munição. 

Assim, podemos destacar, conforme gráfico abaixo, a viabilidade do emprego de 

uma seção AAe Gepard em centros urbanos: 

 

 

Gráfico 12: Viabilidade do emprego de uma seção VBC DA Ae Gepard 1 A2 em uma DA Ae em centro 
urbano 
Fonte: o autor 

 

Finalizando o questionário, foi perguntado se o militar acredita ser viável o 

emprego de uma bateria dotada de Canhões Au AAe 40mm L-70 Bofors e do EDT Fila 

na realização de uma DA Ae em centros urbanos. 

Observou-se que a maioria dos militares que responderam o questionário 

(52,4%) acreditam ser viável o emprego do sistema Canhão 40mm em ambiente 

urbano.  Entretanto, 28,6% do total militares do questionário, acreditam que apesar de 

ser possível seu emprego, há limitações para o emprego deste material. 

As principais limitações elencadas foram: necessidade de manutenção do 

material, a fim de revitalizá-lo, restrições de mobilidade devido ao material ser 

autorrebocado, obsolência do material, necessidade de adoção de muitas medidas de 

segurança (uma vez que o material está obsoleto). 

Ressalto que 33,3% dos militares que realizaram o questionário acreditam ser 

inviável a utilização do sistema Canhão 40 mm na DA Ae no interior de centros 
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urbanos.  Dentre os motivos levantados, cabe destacar: possibilidade de danos 

colaterais, obsolência do material, alta indisponibilidade do material nas OM do EB. 

Destaco ainda, que 14,2% dos militares que realizaram o questionário não 

opinaram sobre esta questão. 

Assim, podemos destacar, conforme gráfico abaixo, a viabilidade do emprego de 

uma bateria de Canhões Au AAe 40mm L-70 Bofors e do EDT Fila em centros urbanos: 

 

 

Gráfico 13: Viabilidade do emprego de uma bateria de Canhões Au AAe 40mm L-70 Bofors e do EDT 
Fila em uma DA Ae em centro urbano 
Fonte: o autor  

23,90%

28,60%

33,30%

14,20%

Viabilidade do emprego de uma bateria de Canhões Au AAe 
40mm L-70 Bofors e do EDT Fila em uma DA Ae em centro 

urbano

Sim Sim (com limitações) Não Não opinaram
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4. CONCLUSÃO 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral avaliar as dificuldades técnicas e 

táticas para se desdobrar uma DA Ae em centros urbanos empregando o material AAe 

de tubo do Exército Brasileiro.  Levantando características da organização e emprego 

da AAAe do EB, as características técnicas e táticas para o desdobramento da DA Ae 

de uma unidade de emprego AAe dotada da VBC DA Ae Gepard 1 A2 e do Canhão 

Au AAe 40 mm L-70 Bofors, os principais tipos de ameaça aérea, as principais 

características dos grandes centros urbanos para, por fim, concluir sobre do emprego 

dos meios de tubo da AAAe do EB no desdobramento da DA Ae em centros urbanos. 

O estudo iniciou com a caracterização da organização e emprego da AAAe do 

EB, com a missão geral da AAAe de realizar a proteção contra vetores aéreos a fim 

de impedir, neutralizar ou dificultar um ataque aéreo.  Foi realizada a classificação da 

AAAe, enfatizando os objetos do estudo (AAAe de tubo), sendo, tanto a VBC DA Ae 

Gepard 1 A2 quanto o Canhão Au AAe 40 mm L-70 Bofors classificados, em relação 

a sua faixa de emprego, como de baixa altura. 

Foram elencados os escalões da AAAe, cujo importância é vista na 

categorização da U Emp da VBC DA Ae Gepard 1 A2 (a seção AAe, dotada de quatro 

VBC) e do Canhão 40 mm (a Bia AAAe, dotada de seis canhões e três EDT Fila). 

Assim, foram elencadas as características dos materiais de tubo do EB, iniciando 

com a VBC DA Ae Gepard 1 A2, que possui como principais características sua 

mobilidade, a proteção Bld, o alcance de seu armamento de 5 Km, o emprego de seus 

sistemas de radares (tiro e busca) e o principal limitador de seu emprego em ambiente 

urbano, suas dimensões (peso, altura e largura).  Com relação ao Canhão Au AAe 40 

mm L-70 Bofors, cabe destacar como características a baixa mobilidade, pela 

dependência do tracionamento por outra viatura, a necessidade de estar fisicamente 

próximo ao EDT Fila para direcionamento de seu tiro e o fato do material ser obsoleto. 

Foi destacado o caráter difuso das ameaças aéreas modernas, considerando a 

diversidade de materiais que podem ser empregadas na realização de uma ação hostil 

ou ato de terror, como: aeronaves de asa fixa, aeronaves de asa rotativa, drones, 

SARP, balões, asa-delta, entre outros. 
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As ameaças aéreas são utilizadas, não somente nos conflitos armados 

regulares, entre nações, mas também, é um meio que pode ser utilizado por grupos 

radicais em grandes eventos ou contra grandes aglomerados populacionais dos 

grandes centros urbanos. 

Os ambientes urbanos experimentaram uma expansão a partir de 1920.  Nos 

dias atuais, abrigam a maior parte da população nacional, sendo os grandes centros 

urbanos os centros econômicos e políticos de uma nação. 

São caracterizados por possuir vias e edificações irregulares, de diversos 

tamanhos, dificultando o planejamento e emprego de materiais AAe posicionados no 

solo.  Ainda, estas localidades possuem infraestruturas críticas que visam o 

atendimento das necessidades da população local, portanto devem ser defendidas. 

Desta forma, a DA Ae em áreas edificadas deve atentar-se para as 

características deste ambiente operacional, visando principalmente, em tempos de 

paz, a proteção a grandes eventos e a estruturas estratégicas.  Cabe ressaltar, que o 

armamento de tubo, tanto o Gepard 1 A2 quanto o Canhão 40 mm, representam um 

grande fator dissuasório quando empregados nas proximidades ou no interior de 

grandes centros urbanos. 

Lembrando que, a alta cadência de tiro dos armamentos de tubo, torna este tipo 

de armamento ideal para as defesas de baixa altura contra alvos múltiplos próximos 

ao elemento a ser defendido. 

Todavia, é necessário avaliar as regras de engajamento durante a execução da 

DA Ae de ambientes urbanos, uma vez que, o tiro contra alvos no interior das 

localidades pode gerar a queda de destroços no interior da mesma. 

Assim, foi observado, para fins didáticos a DA Ae realizada nos Jogos Olímpicos 

2016 empregando a VBC DA Ae Gepard 1 A2. 

Conforme observado no trabalho, o emprego foi realizado em duas cidades, no 

Rio de Janeiro e em Brasília. 

No Rio de Janeiro, apesar da cidade possuir alta densidade populacional e 

intensa urbanização, a seção Gepard foi deslocada para a realização da DA Ae do 

CDS Deodoro, na Vila Militar.  Esta região, por possuir concentração de 

aquartelamentos do EB, proporciona o espaço necessário para a dispersão dos 

blindados e a consequente realização da DA Ae.  Entretanto, nas áreas de maior 
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densidade populacional e de maior urbanização (Maracanã, Copacabana e Barra), 

não foi realizado o emprego deste material. 

De maneira semelhante, houve o emprego do Gepard na cidade de Brasília, no 

DF.  Porém, por ser uma cidade planejada, a qual dispõe de grandes áreas verdes e 

planas, houve a possibilidade do emprego do blindado sem depreciação da 

capacidade de DA Ae.  Portanto, observa-se o atendimento a condicionante do terreno 

para o emprego deste material em áreas urbanas. 

Por fim, a realização do questionário com especialistas na AAAe, ressaltou as 

limitações de emprego da VBC DA Ae Gepard 1 A2 e do Canhão Au AAe 40 mm L-

70 Bofors no interior de grandes centros urbanos. 

Notou-se que, os fatores de mobilidade, dimensões dos materiais, necessidade 

de desdobramento do material em posições no nível do solo, características das 

edificações dos centros urbanos limitadores do setor de tiro, necessidades de medidas 

de segurança para o uso dos equipamentos radar e telêmetro laser, são 

preponderantes nas limitações do uso destes materiais para a realização de uma DA 

Ae em áreas urbanas. 

Entretanto, conforme observado nos JOP 2016 e no questionário realizado, as 

limitações impostas pelo ambiente urbano ao uso destes materiais não impossibilita a 

realização de uma DA Ae pelos mesmos.  Sendo necessário um estudo do local a ser 

defendido, e a verificação da viabilidade ou não do emprego destes armamentos em 

faixas específicas do ambiente urbano. 

Cabe ressaltar, que conforme salientado durante a pesquisa, o Canhão Au AAe 

40 mm L-70 Bofors apresenta-se obsoleto, há poucos EDT em funcionamento nas OM 

do EB, o que torna o uso deste material inviável em qualquer cenário. 

Desta forma, conclui-se que o presente estudo, é de parecer que apesar de ser 

possível o emprego do armamento de tubo do EB na realização da DA Ae no interior 

de grandes centros urbanos, não é um material desenvolvido para o emprego em 

ambiente urbano.  Isso se deve ás limitações impostas pelo ambiente ao seu setor de 

tiro, aos danos causados pelo emprego deste material no interior de ambientes 

urbanizados, e a provável opinião pública negativa do emprego deste armamento em 

áreas populosas. 

___________________________________ 
ÁLISSON AUGUSTO UTIMURA TORRES 

Capitão de Artilharia 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

 

OM: _______________________________ 

Posto / Graduação: ___________________ 

Arma / Quadro / Serviço: _______________ 

 
Esta pesquisa tem por finalidade servir como fonte de dados para o trabalho de 

conclusão de curso: “A Defesa Antiaérea em centros urbanos empregando material 

antiaéreo de tubo do Exército Brasileiro”. A dissertação será apresentada à Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito para a conclusão do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais. 

O objetivo da pesquisa é propor uma solução para o seguinte problema: “Sob os 

aspectos técnicos e táticos, há viabilidade de emprego do material de artilharia 

antiaérea de tubo do Exército Brasileiro, para realizar o desdobramento de uma DA 

Ae em grandes centros urbanos?”. 

Cabe ressaltar, que os militares colaboradores não terão seus nomes 

divulgados, pois as informações pessoais dos participantes não são relevantes para 

a análise e tabulação dos dados 

Desde já, agradecemos a colaboração que é essencial para a consolidação da 

pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado ao aprimoramento 

dos planejamentos de emprego da Artilharia Antiaérea do EB. 

 

1) O senhor possui algum curso de especialização em AAAe? Qual (is)? 

a) AAAe para Oficiais 

b) formação de oficial temporário (AAAe) 

c) AAAe para Sargentos 

d) outro: ________________________________________________________ 

 

2) O senhor realizou algum curso de especialização da VBC DA Ae GEPARD 1 

A2, do Canhão Au AAe 40mm L-70 – Bofors ou do EDT Fila? Qual (is)?  

___________________________________________________________________ 
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3) Qual função relacionada à AAAe de tubo (VBC DA Ae Gepard 1 A2, Canhão 

Au AAe 40mm L-70 Bofors e/ou do EDT Fila), o senhor desempenha ou já 

desempenhou? (pode ser marcado mais de uma opção) 

a) Chefe de Peça – Gepard 

b) Chefe de Peça - Canhão 40mm 

c) Comandante de Seção AAAe – Gepard 

d) Comandante de Seção AAAe – Canhão 40mm 

e) Comandante de SU – Gepard 

f) Comandante de SU – Canhão 40 mm 

g) Outro: ________________________________________________________ 

 

4) O senhor participou do emprego da AAAe de tubo em exercício ou em 

emprego real?  

a) Sim 

b) Não 

 

5) Caso a resposta tenha sido “positiva” no item anterior. Qual material utilizado? 

Qual atividade foi realizada? (pode ser marcado mais de uma opção) 

a) Exercício – Gepard 

b) Exercício – Canhão 40 mm 

c) DA Ae durante a Copa do Mundo 2014 – Gepard 

d) DA Ae durante a Copa do Mundo 2014 – Canhão 40 mm 

e) DA Ae durante as Olimpíadas 2016 – Gepard 

f) DA Ae durante as Olimpíadas 2016 – Canhão 40 mm 

g) Outros: _______________________________________________________  

 

6) Quais características da VBC DA Ae Gepard 1 A2 são mais importantes para 

o seu emprego em Op em centros urbanos? (pode ser marcado mais de uma opção) 

a) Mobilidade 

b) Proteção Blindada 

c) Alcance do Armamento (Alc 5 Km) 

d) Alcance Radar (Alc: 15 Km – Rdr de Tiro e 15,75 Km – Rdr de Busca) 

e) Telêmetro Laser (Alc 5,1 Km) 
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f) Cadência de tiro (550 tpm – por canhão) 

g) Capacidade de munição (640 Mun AAe e 40 Mun terrestres) 

h) Medidas de Proteção Eletrônica 

i) Dissuasão 

j) Outros: ________________________________________________________ 

 

7) Na sua opinião, quais são as principais limitações da VBC DA Ae Gepard 1 

A2 (considere uma Unidade de Emprego: uma seção a 4 VBC) para o seu emprego 

em centros urbanos? (pode ser marcado mais de uma opção) 

a) Limitação do alcance radar 

b) Limitação para escolha de posição 

c) Limitação quanto ao deslocamento para a posição 

d) Limitação quanto ao setor de tiro 

e) Limitação quanto à execução do tiro 

f) Limitação quanto a logistica (reabastecimento da VBC) 

g) Limitação quanto a logística (municiamento) 

h) Limitação quanto a logística (Mnt) 

i) Outras limitações: _______________________________________________ 

 

8) O senhor acredita que a possibilidade de dano colateral em ambiente urbano, 

gerado pelo emprego de uma seção VBC DA Ae Gepard 1 A2 (uma seção a 4 VBC), 

é? 

a) Muito Provável 

b) Provável 

c) Pouco Provável 

d) Inexistente 

 

9) O senhor acredita que seriam gerados quais danos, pelo emprego de uma 

seção VBC DA Ae Gepard 1 A2 (seção a 4 VBC), em centros urbanos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10) Quais características do Canhão Au AAe 40mm L-70 Bofors e do EDT Fila 

são mais importantes para o seu emprego em Op em ambientes urbanos? (pode ser 

marcado mais de uma opção) 

a) Alcance do Armamento (Alc 4 Km) 

b) Alcance radar do EDT (Alc 20,24 Km) 

c) Telêmetro Laser (Alc 7 Km) 

e) Cadência de tiro (300 tpm) 

f) Dissuasão 

g) Funcionamento integrado do EDT com dois Canhões 

h) Capacidade de Munição (22 no suporte – 96 estante de munição) 

h) Outros: _______________________________________________________ 

 

11) Na sua opinião, quais são as principais limitações do Canhão Au AAe 40mm 

L-70 Bofors e do EDT Fila (considere uma Unidade de Emprego: uma Bia a 6 canhões 

e 3 EDT), para o seu emprego em centros urbanos? (pode ser marcado mais de uma 

opção) 

a) Limitação do alcance radar 

b) Limitação para escolha de posição 

c) Limitação quanto ao deslocamento para a posição 

d) Limitação quanto ao setor de tiro 

e) Limitação quanto à execução do tiro 

f) Limitação quanto ao logistica (reabastecimento do grupo gerador) 

g) Limitação quanto a logística (municiamento) 

h) Limitação quanto a logística (Mnt) 

i) Outras limitações: _______________________________________________ 

 

12) O senhor acredita que a possibilidade de dano colateral, gerado por um tiro 

de um Canhão Au AAe 40mm L-70 Bofors, em centros urbanos, é? 

a) Muito Provável 

b) Provável 

c) Pouco Provável 

d) Inexistente 
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13) O senhor acredita seriam gerados quais danos, pelo emprego de uma bateria 

de Canhões Au AAe 40mm L-70 Bofors (a 6 peças e 3 EDT), em centros urbanos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14) O senhor acredita que há a  possibilidade do ambiente urbano limitar o setor 

de tiro dos Armamentos AAe de Tubo do EB? 

a) Muito Provável 

b) Provável 

c) Pouco Provável 

d) Não haverá limitação 

 

15) Qual seria o principal motivo da limitação imposta pelos centros urbanos ao 

setor de tiro dos Armamentos AAe de Tubo do EB? 

a) Edificações 

b) Relevo 

c) Concentração populacional 

d) Locais para entrada em posição 

e) Acredito que não haverá limitação imposta pelos centros urbanos 

f) Outro: ________________________________________________________ 

 

16) O senhor acredita ser viável o emprego de uma seção VBC DA Ae Gepard 

1 A2 na realização de uma DA Ae em centros urbanos? Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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17) O senhor acredita ser viável o emprego de uma bateria de Canhões Au AAe 

40mm L-70 Bofors e do EDT Fila na realização de uma DA Ae em centros urbanos? 

Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

FIM DO QUESTIONÁRIO. 

OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO! 


