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RESUMO 

 
 

Desde o momento em que o homem precisou utilizar da força para resolver 

questões geopolíticas, vem procurando maneiras de obter vantagens por meio da 

dissuasão. Por essa razão, ao longo da história da humanidade houve a 

introdução de inúmeras plataformas de combate, como a utilização de animais, 

criação de carros de combate, diversas formas de apoio de fogo e a utilização em 

massa de vetores aéreos como decisores do combate moderno. Portanto, a partir 

da II Guerra Mundial, as grandes potências bélicas começaram a utilizar diversas 

plataformas aéreas, tripuladas ou não, para influenciar diretamente no combate, 

servindo-se da constante inovação tecnológica. O uso desses novos atores da 

arte da guerra varia desde o transporte de tropa e suprimentos, ataques ao solo, 

apoio de fogo, missões de reconhecimento e até guerra eletrônica. Com isso, 

torna-se fundamental para o sucesso de qualquer campanha bélica a adoção de 

medidas de proteção, ativas e passivas, para impedir ou dificultar as ações desses 

vetores aéreos hostis. Por essa razão, atualmente o Exército Brasileiro conta com 

uma 01 (uma) Bda AAAe e uma doutrina de Artilharia Antiaérea consolidada, 

contudo, devido a incessante e rápida evolução tecnológica da Ameaça Aérea faz-

se necessário a constante revisão e atualização da doutrina de emprego da 

Defesa Antiaérea no intuito de mitigar os efeitos dos vetores aéreos hostis. 

 

 
 

Palavras-chave: Ameaça Aérea, novas tecnologias, Defesa Antiaérea, Doutrina, 

revisão e atualização. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



ABSTRACT 
 

From the moment man needed to use force to resolve geopolitical issues, he has 

been looking for ways to gain advantage in combat. For this reason, throughout the 

history of mankind there has been the introduction of numerous combat platforms, 

such as the use of animals, the creation of combat vehicles, various forms of fire 

support and the massive use of air vectors as decision makers in modern combat. 

Therefore, from World War II onwards, the great military powers began to use various 

air platforms, manned or not, to directly influence combat, with an incessant increase 

in new technologies. The use of these new actors in the art of war ranges from 

transporting troops and supplies, ground attacks, fire support, reconnaissance 

missions and even electronic warfare. Thus, it is essential for the success of any war 

campaign the adoption of protective measures, active and passive, to prevent or 

hinder the actions of these hostile air vectors. For this reason, the Brazilian Army 

currently has an anti-air artillery brigade and a consolidated Anti-aircraft Artillery 

doctrine. However, due to the constant and rapid technological evolution of the Air 

Threat, it is necessary to constantly review and update the Anti-Aircraft Defense 

Doctrine in order to mitigate the effects of hostile air vectors. 

 

 

Keywords: Air threat, new technologies, anti-aircraft defense, doctrine, review and 

update. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as Operações militares desenvolvem-se em um cenário de amplo 

espectro cada vez mais complexo, com diversas dimensões e formas de ameaças não 

convencionais e não lineares. Tais aspectos podem ser comprovados pelos conflitos 

armados modernos, onde é praticamente impossível delimitar o Teatro de Operações 

e separar a Força Oponente da população local. 

Além disso, vivenciamos um período onde a evolução tecnológica dos meios 

de emprego militar vem crescendo em um ritmo exponencial, com a utilização de 

meios avançados e de alto valor agregado. Dentro deste contexto, desde da II Guerra 

Mundial a utilização de meios aéreos para o combate tornou-se fundamental para 

assegurar o sucesso em qualquer operação militar. 

Por essa razão, nos conflitos modernos é vital o planejamento e o emprego 

de uma Defesa Antiaérea segura e eficiente, contudo, face a constante evolução 

tecnológica da ameaça a aérea, torna-se necessário a revisão da Doutrina Militar 

Terrestre no aspecto do emprego da Artilharia Antiaérea. 

Outro aspecto que cresce de importância, oriundo das incertezas do combate 

moderno, é a capacidade de adaptação e flexibilidade para incorporar ou retirar 

diferentes capacidades operacionais de uma determinada tropa a fim de combater o 

inimigo na sua dosagem adequada. 

Desta maneira, o trabalho terá como foco a revisão da doutrina de Artilharia 

Antiaérea no escalão AD, através de uma análise da evolução tecnológica da ameaça 

aérea dos potenciais adversários do Brasil, em comparação com a organização e 

meios existentes no Exército Brasileiro, no âmbito da AAAe, com a finalidade de 

verificar se a doutrina de emprego desta especialidade é compatível e atual. 

Para atender a este objetivo será necessário realizar uma revisão profunda do 

que estar em vigor em relação à doutrina de emprego da AAAe, através do 

detalhamento dos manuais de campanha do Exército Brasileiro e de nações amigas. 

Após isso, será feita uma abordagem da evolução tecnológica da nossa atual ameaça 

aérea. 
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Assim, será possível identificar as reais necessidades de DA Ae a fim de 

possibilitar que a AD minimize os efeitos dos seus vetores aéreos hostis. Além disso, 

também será possível analisar se a atual estrutura e organização do Esc de AAAe em 

apoio a uma DE possui a flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade essenciais para a sobrevivência no espaço de batalha da atualidade. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A proposta deste trabalho é realizar uma revisão do manual de campanha C 

6-21: Artilharia da Divisão de Exército, em relação ao emprego da AAAe no escalão 

Divisão de Exército. Com isso, o objetivo de analisar esses aspectos doutrinários é 

verificar possíveis atualizações no referido manual, caso o estudo comprove tal 

necessidade. 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

O manual EB70-MC-10.231- Defesa Antiaérea determina que a base para 

alocação, em relação a AAAe, para apoio a um G Cmdo Op é de, no mínimo, um 

Grupo de Artilharia Antiaérea (GAAAe), mais um número variável de Bia AAAe 

diretamente subordinadas, por Divisão de Exército (DE).  

O manual EB20-MF 10.102 Manual de Fundamentos da Doutrina Militar 

Terrestre preconiza que uma DE possui uma constituição variável em relação ao 

número de Bda, bem como, as suas capacidades operativas. Ou seja, a determinação 

da composição de uma DE dependerá das capacidades requeridas para determinada 

operação. 

Outro aspecto, abordado neste manual, é que a DE é o menor escalão da 

Força Terrestres com a capacidade de combinar atitudes diferentes e, assim, realizar 

ao mesmo tempo dois ou três tipos de Operação Básicas previstas na Doutrina de 

emprego da F Ter. 

Com isso, é possível inferir que o escalão de AAAe em apoio a uma DE 

também deve possuir uma grande flexibilidade e elasticidade sendo capaz de ser 

reforçado com diversos meios ou frações a fim de prestar a DA Ae adequada para a 

missão deste G Cmdo Op, ou seja, apresentando uma estruturar modular. 

Um dos objetivos deste trabalho será realizar uma análise da evolução 
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tecnológica de um potencial vetor aéreo hostil ao Brasil e verificar se o Escalão de 

AAAe em apoio a uma DE tem as capacidades operativas mínimas para mitigar os 

efeitos desta ameaça aérea, bem como, determinar se esta constituição mínima é 

suficiente para permitir o funcionamento eficiente do sistema de defesa antiaérea e 

facilitar a inserção ou retirada de meios ou frações da AAAe. 

Por fim, espera-se que o produto final desta pesquisa seja a enumeração das 

principais e mais comuns necessidades de DA Ae para o escalão de AAAe em apoio 

a uma AD. 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

Através de uma revisão literária dos manuais vigentes na Força Terrestre, 

realizar-se-á uma análise da doutrina de AAAe associado a estudos de outros 

trabalhos Científicos já publicados, para responder ao seguinte questionamento: Há 

necessidade de atualização ou alteração no Cap 8- Defesa Antiaérea na Divisão, do 

manual C 6-21: Artilharia da Divisão de Exército? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Doravante serão apresentados os objetivos gerais e específicos deste estudo, 

aos     quais servirão de base para as conclusões do trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 Revisar o manual de Campanha C 6-21: Artilharia da Divisão de Exército e 

apresentar uma proposta de escrituração de um capítulo denominado Proteção, no 

que tange à DA Ae na Artilharia Divisionária. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Analisar a missão, subordinação e estrutura do Esc de AAAe em apoio a 

uma DE; 
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- Analisar a evolução tecnológica dos vetores aéreos das nações do 

continente Sul-Americano e quais suas implicações para o Esc de AAAe em apoio a 

uma DE; 

- Verificar as possibilidades e limitações de um determinado escalão da AAAe 

são suficientes para suprir as demandas do escalão DE; 

- Realizar um estudo da definição das responsabilidades de emprego e 

missão da AAAe em apoio a uma DE; 

- Realizar um comparativo com doutrinas de AAAe em apoio a uma DE do 

Exército dos EUA; 

- Apresentar uma proposta de alteração no capítulo 8- Artilharia Antiaérea na 

Divisão, do manual C 6-21: Artilharia da Divisão de Exército. 

 

1.3 Questões de estudo 

 

Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno desta 

problemática: 

 

a. Qual a subordinação do escalão de Artilharia Antiaérea em apoio a uma 

Divisão de Exército? 

b. Quais foram as evoluções tecnológicas da ameaça aérea e de que forma 

impactam na estrutura da AAAe em apoio a uma Divisão de Exército? 

c. A atual estrutura da AAAe, conforme a doutrina vigente, é suficiente para 

o EB se contrapor as novas Ameaças Aéreas? 

d. No escalão Divisão de Exército, a estrutura da AAAe deve ser fixa ou, 

após detalhado exame de situação, deve ter suas capacidades variáveis, dentro dos 

conceitos de Flexibilidade e Modularidade? 

e. Há necessidade de alteração no capítulo 8 - Artilharia Antiaérea na 

Divisão, do manual C 6-21: Artilharia da Divisão de Exército? 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Para se obter o resultado desejado foi necessário seguir um processo 

científico para a obtenção e tratamento de dados confiáveis. Por essa razão, serão 
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apresentados os procedimentos utilizados a fim de consubstanciar os argumentos 

para a solução do problema listado no item 1.1 Problema. 

O primeiro passo foi analisar a bibliografia e trabalhos científicos existentes 

sobre o assunto, em especial a que ampara a doutrina de emprego da AAAe da 

Força Terrestre, no âmbito do Exército Brasileiro. Neste contexto, foram analisados 

os manuais de 1º Nível com o intuito de aprimorar os conhecimentos sobre a Doutrina 

de emprego do EB, com ênfase no EB20-MF-10.102 – Doutrina Militar Terrestre, 2ª 

Edição, 2019. 

Posteriormente, foram verificados os manuais que versam sobre a estrutura 

organizacional do EB a fim de entender como estão divididos os diversos Escalões 

da F Ter, bem como iniciar a delimitação das capacidades operativas necessárias 

para confrontar as atuais ameaças. Além disso, foi necessário fazer a revisão de 

conceitos elementares para a Doutrina de AAAe, essa revisão teórica foi através de 

manuais de emprego publicados recentemente. 

Após esta etapa, foi necessário a análise da evolução tecnológica das 

eventuais ameaças aéreas para o país bem como a modernização dos diversos 

subsistemas de um GAAAe, base de alocação para a AAAe no escalão DE. Este foi 

realizado através da comparação de outros trabalhos científicos apresentados a 

EsAO, ECEME e EsACosAAe. 

Na sequência, foi detalhado a estrutura organizacional da Artilharia 

Antiaérea no e escalão AD do Exército Estadunidense, ao final dessa fase, obteve-

se dados suficientes para iniciar a respectiva análise compara-las as respostas dos 

militares da Arma de Artilharia e concluir com a discussão de resultados. 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

A finalidade do trabalho é realizar uma análise do capítulo 8- Artilharia 

Antiaérea na Divisão de Exército do manual C 6-21: Artilharia da Divisão de Exército 

e comparar com a evolução doutrinária da AAAe e determinar se as atuais 

capacidades operativas bem como a estrutura organizacional, com a base de 

alocação de um GAAAe, são suficientes para a F Ter mitigar os efeitos da atual 

ameaça aérea e ao final concluir se há necessidade de alteração no respectivo 

capítulo do manual citado. 
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1.4.2 Amostra 

 

Como forma de consubstanciar este trabalho, serão utilizados como amostra 

os manuais vigentes sobre a doutrina de emprego da AAAe, bem como, a seleção de 

trabalhos científicos no universo de Oficiais especializados com prioridade para as 

seguintes escolas: EsACosAAe, ECEME e EsAO. 

Em um segundo momento serão utilizados artigos e outras publicações que 

evidenciem a doutrina Estadunidense referente à AAAe a fim de realizar um 

comparativo com as nossas capacidades operativas. 

Por fim, será realizada uma pesquisa de campo com militares da Arma de 

Artilharia de diversas OM do EB a fim de determinar as necessidades de DA Ae da 

Artilharia Divisionária. 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 

As etapas para se obter um delineamento da pesquisa preciso consistiram, 

durante a fase de levantamento e pesquisas, na seleção da Bibliografia de referência, 

leitura analítica, fichamento das fontes e realização de questionário a militares da 

Arma de Artilharia. Após, foram executadas a seleção dos argumentos de sustentação 

através da discussão dos resultados obtidos. 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 

 

Os processos para a coleta de dados e informações de interesses baseou-se 

na seguinte dinâmica: 

a. Fontes de busca 

-  Manuais doutrinários do Exército Brasileiro, com ênfase nos de 1°, 2° e 3° níveis; 

-  Monografias e outros trabalhos científicos do sistema de monografias e teses do 

Exército Brasileiro; 

- Monografias e outros trabalhos científicos da biblioteca da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais; 

-   Publicações especializadas realizada pela EsACosAAe; 

-   Revistas especializadas, através de meio eletrônico;  

-   Publicações referentes ao Exército dos EUA, obtidos por meio eletrônico; e 
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-   Pesquisa de campo com militares da Arma de Artilharia, especializados em AAAe 

ou não.  

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

Com o intuito de otimizar a coleta de dados através de ferramentas de busca 

especializada por meio eletrônico, foram utilizados os seguintes termos: Artilharia 

Antiaérea, Subsistemas da Artilharia Antiaérea, Evolução da ameaça aérea do Cone 

Sul, modernização do GAAAe, estrutura da AAAe, mísseis antiaéreos, sistema de 

controle e alerta, Artilharia Antiaérea estadunidense e Artilharia Divisionária. 

 

1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 

No aspecto referente à natureza da produção científica, o trabalho denotou 

ser uma pesquisa aplicada com o objetivo prático de gerar conhecimentos novos a 

partir de uma atualização de conceitos já existentes em comparação com a evolução 

da doutrina de Artilharia Antiaérea. 

Em relação ao estudo bibliográfico, o foco do trabalho foi na leitura 

exploratória associado a seleção criteriosa da fonte de consulta o que explica a 

preferência pelos trabalhos acadêmicos da EsAO, EsACosAAe e ECEME, bem como 

conhecimentos sedimentados, os quais estão amparados nos manuais mais recentes 

publicados pelo EB. 

 

1.4.6 Instrumentos 

 

Para solucionar o problema deste trabalho foram adotados os seguintes 

instrumentos de inclusão e exclusão para a produção desta pesquisa científica: 

a. Critérios de inclusão 

- Manuais de AAAe publicados em português; 

- Manuais de AAAe publicados em inglês; 

- Publicações em português sobre a estrutura organizacional do escalão AD; 

- Publicações em inglês sobre a estrutura organizacional do escalão AD dos EUA; 

- Estudos sobre modernização do GAAAe; 

- Estudos sobre a evolução tecnológica dos vetores aéreos; 

- Questionário dirigido a militares da Arma de Artilharia, que podem ou não possuir o 

curso de AAAe, e que estejam servindo em diferentes regiões do país. 



15 
 

b. Critérios de exclusão 

- Estudos que não estejam relacionados a Arma de Artilharia ou a especialização em 

Artilharia Antiaérea. 

 

1.4.7 Análise de dados 

 

A análise de dados terá como base a compilação de diversas fontes com 

prioridade para os manuais atualizados sobre a doutrina de emprego da Artilharia 

Antiaérea. Além disso, serão utilizados trabalhos científicos os quais abordem as 

novas necessidades em termos de capacidades operativas necessárias para o 

emprego da AAAe no escalão Divisão de Exército. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

A constante evolução tecnológica da Ameaça Aérea tem como consequência 

a busca incessante de novos meios capazes de combater, impedir ou neutralizar o 

vetor aéreo hostil. Além disso, existe um cenário de amplo espectro no combate 

moderno que tornou o vetor aéreo essencial para o sucesso de qualquer campanha 

militar, ademais sua utilização pelas Forças Aéreas Amigas é realizada de forma 

simultânea com as Forças Aéreas Oponentes e a Aviação Civil, seja em um TO 

constituído ou dentro do TN  

 Neste contexto, destaca-se a ampla utilização de plataformas aéreas para a 

infiltração de tropas, seja aeroterrestre ou aeromóvel, utilização cada vez maior de 

SARP, desenvolvimento de mísseis e foguetes de longo alcance e plataformas aéreas 

com a capacidade de empregar o seu armamento fora do envelope de emprego da 

Defesa Antiaérea de baixa altura. 

 Outra variável importante a ser considerada é a aviação civil, o que torna o 

ambiente aéreo extremamente complexo e com a necessidade de intensa  

coordenação a fim de tornar a Defesa Antiaérea eficiente, segura e com o mínimo de 

dano colateral possível. 

Portanto, cresce de importância a análise da doutrina de AAAe vigente através 

do estudo do emprego de um GAAAe, base para alocação, em apoio a uma Divisão 

de Exército. Em síntese, o objetivo é verificar se os meios AAe e a organização da 

Artilharia Antiaérea no nível AD são suficientes para suprir as demandas de DA Ae na 
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Divisão de Exército, bem como se a sua atual estrutura organizacional, missão e 

subordinação irão impactar na atualização do manual C 6-21 – A Artilharia da Divisão. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Conforme o Manual de Fundamentos de Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF-

10.102), o Exército Brasileiro consegue gerar força após uma análise conjuntural da 

situação e da definição de uma ameaça concreta e, como consequência, realiza o seu 

emprego através do planejamento baseado em capacidades. 

Essas capacidades denotam as aptidões de um determinado escalão ou 

Organização Militar da Força Terrestre para desempenhar ou cumprir as missões que 

lhe são atribuídas. Contudo, para mensurar estas capacidades é necessário realizar 

a análise de sete fatores dominantes: Doutrina, Organização (e/ou processos), 

Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI) (BRASIL, 

2019). 

A partir do estudo destes fatores, associado a análise e delimitação das 

capacidades do inimigo, é possível deduzir as capacidades operativas (CO) de um 

escalão ou Organização Militar para um determinado efeito nos níveis estratégico, 

operacional e tático (BRASIL, 2019). 

Desta maneira, fica evidente que a Força Terrestre necessita ter versatilidade 

para conseguir se contrapor as novas ameaças de acordo com suas características. 

Por isso, em relação a estrutura e emprego do EB, a organização dos equipamentos, 

armamentos e pessoal devem levar em consideração aspectos como Flexibilidade, 

adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade (FAMES) (BRASIL, 

2019). 

A Força Terrestre, para efeitos de emprego, é organizada em Grandes 

Comandos Operacionais que possuem Organizações Militares subordinadas de valor 

Unidade e Subunidade, as quais são divididas em elementos de Combate, apoio ao 

Combate e Apoio Logístico. Os G Cmdo Op são divididos da seguinte forma: 1) Corpo 

de Exército (C Ex), 2) Divisão de Exército (DE), 3) Grupamento (Gpt), 4) Artilharia de 

Copo de Exército (AC Ex), 5) Artilharia Divisionária (AD) e 6) Brigada (Bda) (BRASIL, 

2019). 

A DE é um G Cmdo Op que possui um número variável de brigadas, no 

máximo até cinco e com diferentes capacidades, e, segundo o Manual de 

Fundamentos de Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF-10.102), é o menor escalão da 

F Ter em condições de realizar, ao mesmo tempo, outras operações básicas 

(ofensivas, defensivas, conjuntas e em coordenação com outras agências). 
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Assim, a DE é uma estrutura modular que, dependendo do estudo de situação 

do Cmt da FTC, poderá receber outros meios ou reverter os que não tiverem 

necessidade e, deste modo, alterar suas capacidades operativas.  

Neste aspecto, o ato de transferir o comando ou controle Operacional de 

determinado meio para outra força ou outro escalão recebe a denominação de 

adjudicação, em consequência, será a Força Terrestre Componente o mais alto 

escalão da Força Terrestre que for adjudicado ao Comando Conjunto de um TO/A Op 

determinado, em consonância com o ministério da Defesa. (BRASIL, 2019). 

 

2.1  Conceitos básicos  

 
Para realizar a revisão do capítulo 8- Artilharia Antiaérea na Divisão de 

Exército, do manual C 6-21: Artilharia da Divisão de Exército, é necessário ter um 

entendimento amplo de como a Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro vem se 

reestruturando e como é empregada. 

Neste escopo, O manual EB70MC 10.231- Defesa Antiaérea conceitua a 

Defesa Antiaérea (DA Ae) como sendo as medidas ativas, com origem do solo para o 

ar, que visam mitigar os efeitos de vetores aéreos hostis, tripulados ou não, sobre 

tropas ou pontos/ áreas sensíveis. 

Essas medidas exigem um alto grau de adestramento das frações 

empregadas, para que haja uma coordenação eficiente e um controle cerrado das 

ações no emprego dos armamentos antiaéreos, a fim de diminuir os danos colaterais 

e evitar o fratricídio. Por isso, em todas as zonas de ação (Z Aç) dos Comandos 

Operacionais ativos, seja no Teatro de Operações ou dentro da Zona do Interior 

(ZI)/Território Nacional (TN) tem que existir um órgão central para o Controle e 

Comando da AAAe (BRASIL, 2017). 

Diante disso, é imprescindível a coordenação do espaço aéreo (EA) junto a 

Força Aérea Brasileira, em tempos de paz e dentro do território nacional, sob o 

Controle Operacional do COMAE, o qual é o órgão central para a coordenação do 

Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA). Por ocasião do emprego em 

um Teatro de Operações (TO) constituído, dentro do contexto do Sistema de Defesa 

Aeroespacial do TO, a coordenação das ações e o estabelecimento das Medidas de 

Coordenação e Controle do Espaço Aéreo (MCCEA) ficam a cargo da Força Aérea 

Componente (FAC) (BRASIL, 2017). 
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A FAC tem a atribuição de controlar todo o tráfego aéreo dentro da área de 

interesse do TO/ A Op, bem como através de seus sensores orgânicos, difundir o 

alerta antecipado das incursões aéreas e realizar a interceptação através da Defesa 

Aérea (D Ae) ou, através do Alocador de Armas presente no órgão de controle das 

operações aéreas militares (OCOAM), realizar o acionamento da Defesa Antiaérea. 

(BRASIL, 2017).  

Caso essa incursão seja dentro do TN/ZI essas ações são coordenadas pelo 

COMAE, através do respectivo centro de operações militares, dentro do contexto do 

Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA). (BRASIL, 2017). 

Assim, é importante definir as esferas de responsabilidade da DA Ae, no 

campo tático, em relação a quais órgãos, instalações ou tropas devem ser defendidas 

o CMT da FTC, após a análise dos critérios de vulnerabilidade, importância militar, 

recuperabilidade e possibilidades do inimigo aéreo, define as prioridades de defesa 

Antiaérea. Contudo, o estabelecimento das MCCEA, ou seja, o controle operacional 

em relação ao engajamento do vetor aéreo hostil, fica a cargo da FAC, através dos 

seus Órgãos de Controle. 

Outro aspecto necessário é compreender como a AAAe, em relação ao seu 

emprego, está classificada. Primeiramente, em relação ao tipo têm-se a seguinte 

divisão, de tubo e de mísseis, quanto ao transporte têm-se, portátil, autorrebocada e 

autopropulsada e em relação ao emprego da Ameaça aérea têm-se, Baixa altura (até 

3000 m), média altura (de 3000 m até 15000 m) e grande altura (acima de 15000 m). 

(BRASIL, 2017). 

Além disso, para o sistema da Artilharia Antiaérea funcionar corretamente é 

necessário a implementação e a sinergia de quatro subsistemas essenciais: a) 

subsistema de controle e alerta, b) subsistema de armas, c) subsistema de apoio 

logístico e subsistema de comunicações. (BRASIL, 2017). 

Por fim, é imprescindível definir os tipos de Defesas Antiaéreas que podem 

ser desdobrados em apoio à Força Terrestre. O manual de campanha EB70-MC- 

10.231- Defesa Antiaérea preconiza que devem ser analisados as características e o 

tipo de mobilidade do objetivo a ser defendido e, a partir desta informação, pode-se 

determinar se será uma defesa estática (defesa de Z Aç ou A Sen/ P Sen) ou uma 

defesa móvel. 

A Defesa Móvel exige um alto grau de mobilidade da AAAe, pois acompanha 

o deslocamento da tropa apoiada de forma articulada à coluna de marcha e, por essa 
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razão, é realizada com um material de baixa altura preferencialmente AP, contudo, no 

caso da indisponibilidade deste material dar-se-á preferência ao míssil portátil, o qual 

deve estar embarcado ou utilizado com reparo em Vtr. (BRASIL, 2017) 

 

2.1.2 Acionamento da Defesa Antiaérea 

Cada escalão desdobrado da AAAe deverá estabelecer um COAAe, sendo 

que o mais alto escalão deverá ser o principal e responsável pelo controle de toda a 

DA Ae, os demais COAAe serão subordinados ao principal. O COAAe (p) deverá ligar-

se com o órgão de controle da FAB ou da FAC, dependendo se a Z Aç é dentro do 

TN ou não, e realizar o acionamento da DA Ae, em casos excepcionais  esta ligação 

poderá ser autorizada e realizada do Órgão de Controle da FAB/FAC diretamente a 

um COAAe(s). (BRASIL, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ocasião do acionamento da DA Ae dentro da Zona de Combate é 

realizada a seguinte sequência das ações: 

a) A ameaça aérea, ou seja, o vetor aéreo com comportamento hostil, é detectado 

através dos sensores da FAC, dos radares de vigilância da AAAe ou através dos P 

Vig; 

b) Após a informação ser processada no COAT e, após ser descartado a 

possibilidade de interceptação deste vetor aéreo pelos meios da D Ae, é verificado 

qual DA Ae é capaz de interceptar a ameaça aérea e realizado o acionamento 

conforme fluxograma da Fig 1. 

Devido à grande possibilidade de interferência através de MAE do inimigo ou 

como forma de não denunciar a posição, o mínimo de radares dever ser utilizado e a 

confecção e execução dos Planos de Emprego dos Radares é de responsabilidade 

dos respectivos COAAe. (BRASIL, 2017). 

Figura 1: Ligações Básicas da AAAe 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 2-15 
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Além disso, as DA Ae que por ventura utilizarem meios para engajamento na 

média e grande altura, atuarão, via de regra, sob fogo designado, contudo, as que 

utilizarem subsistemas de armas de baixa altura, dentro dos seus respectivos volumes 

de responsabilidade, terão o engajamento condicionado a apenas ao estado de ação. 

(BRASIL, 2017). 

 

2.1.3 Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo (MCCEA) 

 

Após a análise da estrutura e a forma de acionamento de uma DA Ae é 

fundamental a compreensão dos fatores que condicionam e regulam o emprego da 

AAAe, principalmente em relação a utilização do subsistema de armas. 

Por esse motivo, o próximo tópico irá abordar as MCCEA que para a AAAe 

funcionam de forma similar, guardando as devidas proporções, as regras de 

engajamento utilizada pelos Elm Man durante uma operação de GLO, por exemplo. 

A primeira MCCEA a ser definida é o Volume de Responsabilidade da Defesa 

Antiaérea (VRDA Ae) que de forma simplificada representa a porção do EA a qual a 

AAAe deve ter condições de utilizar o seu armamento. Além da delimitação física do 

EA a ser defendido, o VRDA Ae estabelece regras de circulação no seu interior, por 

isso, recebe a seguinte classificação: i) sobrevoo proibido, sobrevoo restrito e 

sobrevoo livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A autoridade competente para a definição da classificação e vigência de um 

VRDA Ae é o Cmt da D Aepc através do seu CCOA/COAT. Esta informação é 

difundida para todos os COAAe através do elemento de defesa antiaérea (EDA Ae) 

presente na CCEA da Força Operativa (BRASIL, 2017). 

Contudo, a abertura do fogo pelo S Sis A não está condicionada ao VRDA Ae 

e, sim, ao estado de ação (Est Aç). Ou seja, é esta MCCEA que define a liberdade 

Figura 2: Classificação VRDA Ae 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 4-4 
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para utilização do armamento AAe e, obviamente, sua definição está relacionado a 

classificação do VRDA Ae. De forma análoga, o Est Aç é definido pelo Orgão de 

controle e controle da FAB ou FAC (C Op M ou OCOAM), dependendo do local de 

atuação da AAAe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consequência destas duas MCCEA o Cmdo da AAAe da FTC define 

para cada DA Ae sob sua responsabilidade o estado de alerta. Ou seja, esta MCCEA 

define na prática a probabilidade de ocorrer uma incursão aérea, por isso, recebe a 

seguinte gradação: I) alerta branco, II) alerta amarelo e III) alerta vermelho. (BRASIL, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar que cada COAAe(p) tem liberdade para alterar a classificação 

do estado de alerta da sua DA Ae desde que seja mais restritivo da qual foi definida 

pelo Cmt da AAAe da FTC. (BRASIL, 2017). 

Figura 3: Classificação VRDA Ae 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 4-8 

 

Figura 4: Classificação do estado de alerta 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 4-10 
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Atrelado ao estado de alerta, cada COAAe, deve definir o grau de prontidão 

de suas frações o que é consolidado pela condição de aprestamento definida da 

seguinte forma: a) Aprestamento I, S Sis A em segurança; b) Aprestamento II, S Sis 

A em Prontidão e c) Aprestamento III, S Sis A em postos de combate, armamento 

preparado para uso e Gu realizando o vasculhamento da área. (BRASIL, 2017). 

Essas MCCEA definem o emprego do S Sis A da AAAe, contudo, o manual 

EB70- MC- 10.235 Defesa Antiaérea nas Operações também determina que podem 

ser estabelecidas outras medidas que visão regras de circulação ou a utilização da 

Art Cmp. Tais medidas visam a proteção das Anv amigas a fim de evitar o fratricídio. 

Dentre estas pode-se destacar: 

a) Corredor de Segurança – São rotas de trafego aéreo que proporcionam a 

segurança mínima para Anv amigas circularem dentro de um VRDA Ae; 

b) Altitude de Coordenação – São definidas altitudes para cada tipo de vetor aéreo, 

a fim de organizar a utilização do EA; 

c) Rotas de Trânsito – são rotas que visam disciplinar a aproximação das Anv 

Amigas, principalmente, por ocasião do retorno de missão. 

d) Espaço restrito para fogos terrestre (ERFT)- são estabelecidas quando há 

probabilidade conflito entre a trajetória dos tiros indiretos e as rotas das Anv amigas. 

e) Zona de Operações Prioritárias (ZOP)- Área destinada ao emprego da Artilharia 

de foguetes, portanto, vedada a aviação. 

 

2.2 A Artilharia Divisionária 

 

Segundo o manual a ser revisado C 6-21  Artilharia da Divisão de Exército, a 

AD é diretamente subordinado a Divisão de Exército e é formada basicamente por 

tropas de Artilharia de Campanha e Antiaérea e possui as seguintes tarefas: 1) 

Aprofundar pelo Fogo o Cmb, 2) Apoiar os Grupos Orgânicos das Bdas Subordinadas 

através do reforço de fogo, 3) Empregar meios diversificados para a Busca de Alvos, 

4) realizar fogos de contrabateria, 5) Coordenar todo o apoio de fogo da DE e 6) 

Coordenar toda a Defesa Antiaérea na Divisão de Exército. (BRASIL, 1994). 

Com isso, fica evidente que a missão da AD, na visão do manual C 6-21 

Artilharia da Divisão de Exército, é apoiar pelo fogo e conferir proteção AAe aos 

elementos da DE. Este conceito é ratificado pelo organograma da AD apresenta no 

referido manual e possuir a seguinte estrutura: 01 Bia Cmdo, 01 Bia BA, 01 Bia LMF, 
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02 Gp 155(sendo um AP e outro AR) e 01 GAAAe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 A Artilharia Antiaérea na Divisão de Exército 

 

O Manual de Campanha C 6-21- Artilharia da Divisão define que a proteção 

antiaérea de baixa altura da DE é realizada através do GAAAe subordinado a AD com 

emprego de meios antiaéreos ou outros meios adjudicados de outras Organizações 

Militares da Divisão (BRASIL, 1994). 

Esse Manual ainda define que o GAAAe poderá receber, após o exame de 

Situação do Cmt da Força, dois tipos de missão: Antiaérea e de Superfície. Além 

disso, cita que para conseguir cumprir sua missão principal possui a seguinte estrutura 

sistêmica: a) um sistema de controle e alerta (S Ct Alr), b) um sistema de armas e c) 

uma rede de comunicações e d) uma estrutura de apoio logístico. 

Esses conceitos são atualizados pelo Manual EB70-MC-10.231- Defesa 

Antiaérea, onde aborda que a missão antiaérea é a principal e a de superfície tem o 

emprego eventual. A primeira tem o objetivo de proporcionar DA Ae a uma Z Aç, 

áreas/pontos sensíveis e/ou Tropas contra vetores aéreos hostis impedindo o 

reconhecimento ou ataques aéreos. Já a missão de superfície, deve ser utilizada em 

caráter excepcional, visa atingir alvos terrestres ou até mesmo navais, contudo, em 

Figura 5: Estrutura Básica da Artilharia Divisionária 
Fonte: BRASIL, 1994, p. 2-4 
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complemento a outros Meios de Ap F. (BRASIL, 2017). 

Em relação a subordinação do Esc AAAe em apoio a DE, o manual de 

Campanha C 6-21- Artilharia da Divisão preconiza que é uma das missões da AD a 

proteção AAe da DE. Entretanto, o manual EB70-MC-10.243 Divisão de Exército 

atualiza a Doutrina e altera a relação de comando do escalão de AAAe, tornando-o 

diretamente subordinado à Divisão. (BRASIL, 2020). 

A DE pode ser orgânica de um C Ex ou, dentro do contexto de operações com 

outras forças singulares, poderá constituir uma FTC ou ainda, em um conceito mais  

amplo, ser designada como uma força expedicionária. (BRASIL, 2020). 

Isso evidencia, como característica fundamental de uma DE a flexibilidade 

e/ou elasticidade para possuir uma estrutura modular capaz de se modificar de acordo 

com cada operação específica. (BRASIL, 2020).  

 

 

Como consequência, o próprio escalão de AAAe pode receber meios de 

diversos outros escalões e ter que modificar a sua própria composição a fim de 

atender as demandas de DA Ae da DE, incluindo a adjudicação de meios para a 

Artilharia Divisionária. (BRASIL, 2020). 

Outra atualização da Doutrina que se torna imprescindível para o 

planejamento e emprego da AAAe (orgânica e reforçada à DE) é que o assessor para 

a coordenação e emprego dos meios AAe na DE é o Cmt do GAAAe, portanto, retira 

esta atribuição do Cmt da Artilharia Divisionária. (BRASIL, 2020). 

Figura 6: DE subordinada a um C Ex 
Fonte: BRASIL, 2020, p. 2-2 
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A definição de qual tipo de missão e a sua finalidade está condicionada, na 

maioria das vezes, ao local de emprego da AAAe, dentro de um Teatro de Operações 

(TO) constituído. A DA Ae visa conceder aos Elementos de manobra liberdade de 

Comando e Controle sobre suas tropas e utilizar com eficiência o seu apoio logístico, 

já na Zona de Interior (ZI) ou dentro do Território Nacional (TN) tem um papel 

significativo na manutenção do funcionamento de estruturas críticas tais como: Usinas 

Hidrelétricas, parques industriais importantes para o esforço de guerra, Bases 

logísticas entre outros. (BRASIL, 2017). 

Cabe ainda ao Cmt Tático, assessorado pelo Comandante do maior escalão 

da AAAe empregada, definir qual tipo de missão a Artilharia Antiaérea cumprirá. Além 

disso, retificando o conceito do Manual de Campanha C 6-21- Artilharia da Divisão, a 

AAAe para cumprir sua missão principal deve, em todos os escalões, estar dividida 

na seguinte estrutura: a) um subsistema de controle e alerta, b) um subsistema de 

armas, c) um subsistema de apoio logístico e d) um subsistema de comunicações  

(BRASIL, 2017). 

O subsistema de controle e alerta tem a finalidade de monitorar o espaço 

aéreo (EA) da zona de ação sob responsabilidade de cada escalão da AAAe. Tem 

como principais tarefas a difusão do alerta antecipado das incursões aéreas bem 

como o processamento de dados para o acionamento do subsistema de armas a fim 

de mitigar os efeitos de qualquer vetor aéreo hostil. (BRASIL, 2017). 

Esse subsistema é composto pelos seguintes órgãos: a) Centro de Operações 

Antiaéreas (COAAe), que ainda pode ser classificado como manual ou eletrônico, b) 

Sensores de vigilância, que são os radares de vigilância e de busca (que podem 

receber a missão de vigilância local) e c) postos de vigilância, cuja finalidade é 

complementar a vigilância do EA nas áreas de zona de sombra dos radares (BRASIL, 

2017). 

O meio efetivamente capaz de se contrapor a ameaça aérea é o subsistema 

de armas que pode ser classificado de acordo com o seu alcance: a) até 6000 m – 

muito curto alcance, b) entre 6000 m a 12000 m- curto alcance, c) de 12000 m a 40000 

m – médio alcance e d) acima de 40000 m – longo alcance (BRASIL, 2017). 

Neste sentido, pode-se inferir que a escolha pelo tipo de armamento 

empregado no subsistema de armas deve levar em consideração as possibilidades 

da ameaça aérea, principalmente em relação a furtividade dos sensores de vigilância 

e o alcance do seu armamento de dotação. 
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 Assim, o ideal é utilizar os diferentes tipos de armamentos antiaéreos de 

forma complementar, os canhões são mais indicados para a proteção aproximada e 

em posições mais estáticas, devido a sua pouca mobilidade e precisão, este último 

deve ser compensado pelo grande volume de fogo e uso de espoletas especiais 

(tempo e proximidade). Os mísseis, quando empregados em baixa altura, são ideais 

para aumentar o envelope de emprego da DA Ae, contudo, possuem reduzida 

velocidade inicial de propulsão o que gera a necessidade de um alcance mínimo, bem 

como os mísseis portáteis são ideais para as manobras de movimento (BRASIL, 

2017). 

O manual EB70 -MC 10.231- Defesa Antiaérea determina que a DA Ae deve 

ter a capacidade de operar initerruptamente, inclusive no período noturno e 

dependendo do exame de situação deve ser dotada de mísseis de curto alcance até 

o longo alcance.  

Outro fator importante é que o tipo de material empregado determina a 

capacidade operativa de cada fração de Artilharia Antiaérea, por exemplo, caso seja 

dotada de mísseis, a menor unidade de emprego é a Seç AAAe, ou seja, é o menor 

elemento capaz de realizar a DA Ae de um P Sen, tropa ou instalação. No caso do 

canhão AAe, é necessária uma Bateria completa para cumprir a mesma finalidade. 

(BRASIL, 2017). 

Face a grande demanda tecnológica dos materiais AAe, em especial dos 

sistemas de mísseis, dos sensores de vigilância e dos cada vez mais complexos meios 

de comunicação, associado ainda a permanência dos canhões no espaço de batalha, 

a AAAe necessita de uma complexa e bem definida rede de manutenção traduzidos 

no subsistema de apoio logístico. (BRASIL, 2017). 

Por fim, a grande evolução tecnológica faz que o vetor aéreo hostil consiga 

utilizar o seu armamento cada vez mais longe e mais rápido. Desta maneira, para que 

uma DA Ae seja eficiente ela precisa ter uma capacidade cada vez maior de processar 

e interpretar os dados oriundos dos sensores de vigilância e repassar as informações, 

de forma segura e rápida, ao subsistema de COAAe que por sua vez acionará o 

subsistema de armas. (BRASIL, 2017). 

Com isso, o manual EB70 -MC 10.231- Defesa Antiaérea determina que o 

principal meio utilizado pela AAAe, para transmissão de dados e voz, é o meio 

criptografado via rádio. Desta forma, o subsistema de comunicações torna-se vital, 

além de se tornar um alvo extremamente compensador para as forças adversas que 
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buscarão sua neutralização através da utilização de atuadores não-cinéticos pelo 

emprego da Guerra eletrônica (GE).  

Outro ponto sensível para AAAe é a utilização dos seus sensores, seja de 

vigilância ou busca, que podem ser neutralizados pelo inimigo através da utilização 

de mísseis antirradiação ou através da incursão de elementos de Operações 

Especiais da Força Adversa para destruição dos equipamentos AAe. 

Portanto, após a apresentação destes conceitos, fica evidente a necessidade 

de reavaliar a estrutura organizacional de um GAAAe apresentada pelo manual C 6-

21- Artilharia da Divisão de Exército, onde está previsto: a) Uma Bia C composta pela 

Seç Cmdo, Seç Com (Gp Rd, Gp Tel e Tu Mnt Com) e Seç Op (Tu COAAe, Tu Rec e 

Tu Lig); b) Uma Bia Sv; c) Um número variável de Bia Can e d) Uma Bia Msl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 A Ameaça Aérea 

 
O primeiro aspecto a ser verificado para determinar quais capacidades 

operativas, bem como definir qual escalão de AAAe deve apoiar uma DE, deve ser o 

estudo das possibilidades e limitações de um potencial vetor aéreo hostil, 

particularmente as Anv de asa fixa, as quais têm maior velocidade e autonomia. Além 

Figura 7: Estrutura Organizacional de um GAAAe da DE 
Fonte: BRASIL, 1994, p. A-1 
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disso, serão abordados neste capítulo, as principais técnicas, táticas, novas 

tecnologias e Anv empregadas pelos países da América do Sul.  

Dentre as principais características de emprego de um vetor aéreo hostil têm-

se a surpresa, a capacidade de ataques simultâneos, a utilização de medidas de 

ataque eletrônico, a utilização de diversos tipos de anv e armamentos e o uso de 

aviônicos sofisticados. Além disso, podem ser utilizados sensores ativos (radares e 

laser), sensores passivos (laser warning receiver), tecnologias furtivas denominadas 

stealth e capacidade de reabastecimento em voo (REVO). (NETTO, 2018, p. 19). 

Em relação as técnicas e táticas utilizadas pelas Anv de asa fixa o autor Netto 

(2018) aborda em seu trabalho duas técnicas básicas para o ataque, a tomada do 

ângulo de mergulho e o ataque rasante. O primeiro método, normalmente é utilizado 

para engajar alvos ponto, adotando uma trajetória mais favorável para o emprego do 

armamento de dotação da Anv, seja metralhadora, foguetes ou mísseis. 

Já o ataque rasante precisa de alvos de maior porte e necessita do emprego 

de bombas freadas ou incendiárias, pois a Anv se desloca, inclusive para o ataque, 

em uma altitude baixa. Esta técnica expõem a Anv a DA Ae de baixa altura, em 

especial aos canhões AAe, mas compensa pelo fator surpresa e velocidade elevada 

de deslocamento. 

Netto (2018) ainda apresenta duas táticas de emprego que são o ataque a 

média altura e utilizando o princípio denominado Stand-off, onde a Anv utiliza seu 

armamento fora do envelope de emprego da defesa antiaérea. Em ambos, as Forças 

Aéreas necessitam de um alto valor tecnológico agregado, deixando a capacidade de 

utilização desta restrito a poucos países, além disso, ataques realizados de grande 

altura tornam-se possíveis apenas para países de ponta como os EUA. 

Para realizar ataques a média altura, as Forças Aéreas precisam possuir, no 

mínimo, a superioridade aérea momentânea, por ocasião do engajamento dos alvos. 

Caso esta condição não seja atendida, a Anv pode ser engajada pelas Anv de 

interceptação da Força Aérea oponente, bem como, por uma DA Ae de média altura 

estabelecida. 

Neste aspecto, ressalta-se o emprego da AAAe de média altura como um fator 

dissuasório, pois, obrigaria a Anv hostil a realizar seu deslocamento de cruzeiro em 

alturas mais baixas, buscando a furtividades dos sensores de vigilância e o não 

engajamento prematuro por uma DA Ae de média altura. Com isso, proporcionaria 

mais chances do engajamento do vetor aéreo hostil com armamentos de baixa altura, 
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mais baratos e com menor exigência de coordenação e controle. 

 

2.5 Aeronaves de asa fixa das principais Forças Aéreas da América do Sul 

 

Segundo Dutra (2018), a Argentina, através da sua Fuerza Aerea Argentina, 

possui os seguintes meios aéreos: a) Anv de ataque ao solo FMA IA - 58 – Puracá, 

com capacidade de transporte de até 2800 kg de carga; b) A-4 Skyhawk, com teto de 

emprego de até 12.800 m e velocidade máxima de 1083 km/h. Além disso, conforme 

menciona Netto (2018) a argentina possui uma atualização do A-4 Skyhank 

denominada A-4 Hank, onde amplia as capacidades de emprego para ataques de 

média altura, stand off e REVO. 

O Chile possui duas grandes Anv caça e ataque: a) Northrop F-5 E Tiger II, 

com capacidade de ataque a média altura, stand off, REVO e autonomia de 3730 km; 

b) F-16 C/D Fighting Falcon, com capacidade de ataque a média altura, stand off, 

REVO e autonomia de 3880 km. (NETTO, 2018, p. 30). 

A Colômbia, por intermédio da Força Aérea Colombiana, possui as seguintes 

Anv caça e ataque: a) Cessina A-37 dragonfly, com capacidade de REVO e autonomia 

de 1500 km; b) EMB-314, utilizada para patrulhamento, treinamento e 

reconhecimentos, cuja autonomia é de 1100 km; c) IAI F-21 KFIR, com capacidade 

de realizar REVO, ataque a média altura e stand off, além de conseguir transportar 

uma carga de até 6085 kg. (NETTO, 2018, p. 35). 

A Força Aérea Peruana possui as seguintes aeronaves: a) Cessna A-37 

dragonfly, com capacidade de REVO e autonomia de 1500 km, b) MIG-29 Fulcrum 

com capacidade de ataque a média altura, stand off, REVO e autonomia de 3000 km; 

c) Mirage 2000p com capacidade de ataque a média altura, stand off, REVO e 

autonomia de 3000 km; d) Sukhoi Su-25 com capacidade de REVO e autonomia de 

1500 km. (NETTO, 2018, p. 40). 

A Força Aérea venezuelana conta com as seguintes Anv: a) F-16 A Fighting 

Falcon com capacidade de REVO, stand off, ataque à média altura e autonomia de 

3880 km; b) Su-30, com capacidade de REVO, stand off, ataque à média altura e 

autonomia de 6000 km. (NETTO, 2018, p. 45). 

Netto (2018) como conclusão do seu trabalho faz a seguinte análise em 

relação a potencial ameaça aérea do continente sul-americano: 
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Neste sentido, conclui-se que a ameaça aérea na América do Sul tem 
capacidade de operar nas faixas de baixa e média altura e realizar 
ataques utilizando as técnicas de ataque rasante e com ângulo de 
mergulho (dependendo do armamento utilizado e do alvo a ser batido). 
Além disso, todos os países estudados são capazes de realizar táticas 
de ataque Stand Off, tendo em vista possuírem armamentos que 
permitem ser lançados além do engajamento de defesas antiaéreas de 
baixa altura. Verificou-se também que Forças Aéreas dos países 
estudados possuem uma grande diversidade de vetores aeroespaciais, 
vários tipos de armamento, fazem uso de aviônicos sofisticados e de 
novas tecnologias, além de terem a capacidade de REVO e de realizar 
ataques simultâneos. (NETTO, 2018, p. 49). 
 

 
Assim, após as análises das Forças Aéreas dos países vizinhos ou com 

influência sobre o Brasil no continente sul-americano, é possível determinar, de forma 

preliminar, que umas das capacidades operativas que o país deve possui é, sem 

dúvidas, a DA Ae de média altura. 

Este conceito foi ratificado por Oliveira (2017), o qual chegou ao seguinte 

resultado em seu Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à EsCosAAe, por 

término de especialização em AAAe: 

 

 

Da análise dos diversos itens que foram desenvolvidos, conclui-se que 
as ameaças aéreas da América do Sul possuem características bélicas 
peculiares, tornando-as um fator decisivo no combate moderno, 
podendo lançar seus armamentos dentro do território brasileiro e atacar 
estruturas estratégicas, tendo condições de emprego na faixa de média 
altura. Devido ao fato de o Exército Brasileiro não possuir nenhum meio 
de Artilharia Antiaérea que possa contrapor-se a essas ameaças aéreas, 
é pacifico afirmar que um sistema de defesa antiaérea de média altura 
não pode ser considerado apenas desejável, mas sim imprescindível, e 
o mais rápido possível, levando-se em conta o potencial da ameaça 
aérea dos países vizinhos no combate moderno e nos possíveis 
cenários de um eventual conflito. (OLIVEIRA, 2017, p. 43). 

 

2.6 SARP: uma nova realidade 

 
Como mencionado anteriormente a ameaça aérea sofreu uma abrupta 

expansão tecnológica, além disso, vem sofrendo modificações significativas no seu 

modus operandi. Um exemplo disso é o surgimento de um novo ator neste complexo 

ambiente operacional: o SARP. 

Os sistemas de aeronaves remotamente pilotados (SARP) são equipamentos 

que possuem a capacidade de deslocamento por ar sem a necessidade de um piloto 

embarcado, este pode permanecer em solo controlando o SARP a distância. Além 
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disso, esses vetores aéreos possuem diferentes tamanhos, equipamentos de 

vigilância e até mesmo podem ser mobiliados com diversos tipos de armamento 

(BRASIL, 2014). 

Dentre as principais finalidades dos SARP utilizados pelo EB, o Manual EB20-

MC-10.214: Vetores Aéreos da Força terrestre apresenta o seguinte: 

 

a) contribuir para a obtenção de informações confiáveis de dia e à noite 
observando o meio físico além do alcance visual; b) levantar ameaças 
em extensas áreas do terreno, cobrindo espaços vazios, aumentando a 
proteção às unidades desdobradas e negando às forças oponentes a 
surpresa; c) permanecer em voo por longo período de tempo, 
permitindo monitorar em tempo real as mudanças no dispositivo, a 
natureza e os movimentos das forças oponentes; d) atuar sobre zonas 
hostis ou em missões aéreas consideradas de alto risco, ou que 
imponham acentuado desgaste às tripulações e às Aeronaves 
tripuladas, preservando os recursos humanos e os meios de difícil 
reposição; e) atuar como plataforma de armas de alto desempenho, com 
maior capacidade de infiltrar-se em áreas sobre o controle das forças 
oponentes; f) realizar operações continuadas, de modo compatível com 
o elemento de emprego considerado (BRASIL, 2014). 
 

Assim, esses novos meios possuem uma capacidade imensurável de 

influenciar no combate moderno e necessitam de uma forma para diminuir seus 

efeitos. 

Neste sentido, durante os jogos olímpicos de 2016 disputados na cidade do 

Rio de Janeiro-RJ, de maneira pioneira no país, foram testados equipamentos do 1º 

BGE capazes de interferir em SARP de pequeno porte que tentavam sobrevoar os 

locais das competições. 

De maneira simplificada, a sistemática de combate funcionava da seguinte 

forma: haviam postos de vigilância no em torno dos pontos sensíveis que tinham a 

missão de localizar SARP sobrevoando sem autorização. Após a identificação do 

vetor aéreo hostil, acionavam o O Lig da 1ª Bda AAAe que acionava o O lig do 1º BGE 

e, após autorização do Esc Sp, acionava as equipes de campo para utilização do 

equipamento capaz de interferir no SARP. (DE CAMPOS, 2017). 



33 
 

Fruto desta experiência, o Cap Art Rodrigo Modesto Frech Diniz apresentou 

em sua dissertação de mestrado à EsAO, em 2019, uma proposta de concepção das 

Seções AntiSARP nos GAAAe, visualizando uma nova necessidade de capacidade 

operativa a ser incorporada neste Esc de AAAe, conforme figura a seguir: 

 

 

 

2.7 A DIVARTY 

 

A Division Artillery (DIVARTY) é uma estrutura de valor Brigada do Exército 

dos EUA, similar a um G Cmdo Op da F Ter do Brasil. Assim, a principal função da 

DIVARTY é a coordenação do apoio de fogo de uma Divisão do Exército 

Estadunidense. (EUA, 2017). 

Em relação a sua estrutura, a DIVARTY também possui como características 

a modularidade e flexibilidade, por isso, é composta por frações orgânicas e outras 

adjudicadas conforme necessidade do Esc Sp. (EUA, 2017). 

Tal conceito pode ser confirmado através do organograma da DIVARTY onde 

é possível identificar um comando de Bateria, um pelotão de aquisição de alvos (TA), 

um pelotão de sinais e duas equipes de vigilância, os quais são orgânicos. Além disso, 

pode-se verificar uma outra estrutura que pode ser mobiliada com diferentes 

capacidades operativas, a fim de se contrapor a uma eventual ameaça, após análise 

do Esc Sp: 

 

Figura 8: Proposta de constituição da Seção AntiSARP 
Fonte: DINIZ, 2019, p. 117 
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Por fim, outro aspecto importante ao realizar a análise da estrutura da 

DIVARTY é que a Artilharia Antiaérea dos Estados Unidos da América, não está 

subordinado a este escalão, sendo uma arma completamente diferente, com missões, 

organização e subordinação igualmente distintas. 

 

2.8 Implicações da alteração de subordinação do Esc de AAAe  

 

Ao realizar a análise da revisão bibliográfica apresentada no tópico anterior, 

com ênfase nos manuais EB70-MC-10.231- Defesa Antiaérea, EB70-MC-10.235- 

Defesa Antiaérea nas Operações e EB70-MC-10.311- Brigada de Artilharia Antiaérea, 

é possível concluir de forma parcial que há necessidade de revisão e atualização 

conceitual no capítulo 8 - Artilharia Antiaérea na Divisão, do manual C 6-21: Artilharia 

da Divisão de Exército.  

A principal diferença observada até o momento está relacionada a 

subordinação do Esc de AAAe em apoio a DE que passa a ser subordinado 

diretamente a este G Cmdo Op, de maneira diferente do que está previsto no manual 

Campanha C 6-21- Artilharia da Divisão, explorado nesta dissertação no item 2.2. 

Essa ideia é reforçada pelo organograma proposto da DE pelo manual EB70-MC-

10.243 Divisão de Exército: 

Figura 9: Organograma da DIVARTY 
Fonte: EUA, 2017, p. 1-7 
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Outro aspecto que necessita destaque, é o fato de ter ocorrido um significativo 

aumento nas capacidades operativas dos potenciais inimigos aéreos do país, com 

isso, o próximo capítulo irá abordar e apresentar as percepções e consequentes 

modificações para o emprego da AAAe no escalão Divisão de Exército. 

 

2.8.1 Organização e missão da AAAe na Divisão de Exército 

 

A Divisão de Exército é o menor escalão da F Ter capaz de combinar atitudes 

e realizar ao mesmo tempo duas ou três operações básicas distintas (Op Def, Op Of, 

OCCA e Op Cj). Com isso, fica evidente que a sua constituição e suas capacidades 

operativas devem ser modulares e flexíveis, a fim de se adaptarem as características 

da missão e da força adversa. (BRASIL, 2019) 

Logo, a definição da organização e quais MEM serão estruturados na AAAe 

em apoio a uma DE ocorrerá após o exame de situação do Cmt Tático, o qual definirá 

se os meios orgânicos são suficientes ou se haverá necessidade de meios adicionais 

de AAAe. (BRASIL, 2020) 

Contudo, como forma de facilitar as coordenações e ligações com o Esc Sp, 

para apoio a uma DE deve-se tomar como base para alocação um GAAAe e um número 

variável de Bia AAAe diretamente subordinadas. Assim, a estrutura da AAAe deverá 

ser igualmente modular e flexível, em consonância com a missão do G Cmdo Op a 

qual está enquadrada. (BRASIL, 2020) 

A missão principal do Escalão de AAAe em apoio a uma DE é prover a DA Ae 

Figura 8: proposta de organograma da DE 
Fonte: BRASIL, 2020, p. 2-3 
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da respectiva Z Aç, de pontos/áreas sensíveis e tropas em movimento ou 

estacionadas. Além disso, de forma secundária, poderá cumprir missões de superfície 

contra alvos terrestres em apoio aos Elm Man (BRASIL, 2017). 

Outro aspecto fundamental é a definição se a Divisão de Exército estará 

compondo um C Ex ou se a F Ter conduzirá as operações com apenas um G Cmdo 

Op na ZC, no caso a própria DE (BRASIL, 2020). 

Esta informação é importante, pois no primeiro exemplo, será constituído um 

Cmdo AAAe FTC, composto no mínimo por uma Bda AAAe, já no segundo, este 

comando será formado por no mínimo um GAAAe, assim, a responsabilidade de 

ligação com Orgão de Controle da FAC será alterada e, consequentemente, a 

coordenação da DA Ae, conforme demonstrado nas figuras 9 e 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, a AAAe da DE deverá atender aos fundamentos de emprego com 

ênfase na mobilidade e combinação de armas e, dentro das condições técnicas, 

deverá ter seu alcance maior do que o Esc subordinado. Além disso, deverá ser 

Figura 10: Ligações dos C Cmdo na ZC 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 2-8 

 

Figura 11: Estrutura Organizacional das Bda AAAe do EB 
Fonte: BRASIL, 2019, p. 2-1 
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constituído por um S Sis A com capacidade de engajamento na baixa e média altura. 

(BRASIL, 2017). 

 

2.8.2 Estrutura da AAAe na Divisão de Exército 

 

Conforme o manual EB70-MC-10.231- Defesa Antiaérea, para o escalão de 

AAAe em apoio a uma DE conseguir cumprir sua missão e realizar as coordenações 

para uma DA Ae eficiente e segura deve possuir a seguinte estrutura:  

a) um subsistema de controle e alerta, composto pelos COAAe, sensores de 

vigilância/ busca e pelos P Vig; 

b)  um subsistema de armas, atendendo ao princípio da combinação de armas; 

c) um subsistema de apoio logístico, dotado de grande flexibilidade; 

d) um subsistema de comunicações, o qual deve ser altamente qualificado a fim de 

realizar todos os enlaces e ligações necessárias para a síntese radar e coordenação 

da DA Ae. 

 

2.8.3 Controle e responsabilidades da AAAe na Divisão de Exército 

 

Para realizar um planejamento e, consequentemente, um emprego eficiente 

da AAAe é preciso primeiro delimitar e estudar a Z Aç da tropa apoiada. Desta forma, 

pode-se ter o desdobramento dos meios AAe dentro do TO/AO, seja na ZC ou na ZA, 

ou dentro do TN/ZI. (BRASIL, 2017). 

Em relação ao emprego na ZC tem-se que toda AAAe têm suas ações 

controladas pela célula de Proteção constituída no C COP da FTC, a qual deve ter 

ligação com o OLAAe desdobrado no órgão de controle da FAC (OCOAM). (BRASIL, 

2017). 

Desta maneira, cabe a AAAe da FTC difundir o alerta antecipado, atualizações 

das medidas de coordenação e controle do espaço aéreo e realizar o acionamento da 

DA Ae para todos os escalões presentes na respectiva Z Aç (em coordenação com o 

respectivo COAT), ressalta-se que o engajamento dos vetores aéreos classificados 

como inimigos, dentro dos respectivos VRDAAe, está condicionado apenas ao estado 

de ação. (BRASIL, 2017). 

De forma análoga, na ZA também deverá ter desdobrado um OCOAM ou 

COAT que coordenará as ações e acionamento da DA Ae através do COAAe P do 
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mais alto escalão de AAAe desdobrado nesta Z Aç, que normalmente será uma Bda 

AAAe. Contudo, para recebimento do alerta antecipado e demais coordenações o 

COAAe P da ZA deverá ligar-se com o COAAe P da ZC. (BRASIL, 2017). 

Assim, o Comandante do TO é diretamente responsável pela DA Ae do TO, 

por intermédio da FAC e assessoramento do Cmt AAAe FTC. Além disso, deve 

estabelecer qual missão a AAAe irá cumprir, se DA Ae ou missão de superfície. 

Em contrapartida, dentro do TN/ ZI esta responsabilidade é do COMAE, 

através do respectivo C Op M, enquadrado em uma das cinco RDA do país. Além 

disso, o COMAE detém o controle operacional de todas as unidades de AAAe (FAB, 

EB ou MB) alocadas ao SISDABRA, estas ações ocorrem em coordenação com o 

Cmdo DA Ae. (BRASIL, 2017).  

Ressalta-se que o primeiro meio de engajamento será através do emprego 

dos aviões de caça da FAB (D Ae), caso esta ação não obtenha êxito, o alocador de 

armas realiza o acionamento da DA Ae. (BRASIL, 2017 

 

2.8.4 Ligações e Comunicações na Divisão de Exército 

  

O manual EB70-MC-10.235 Defesa Antiaérea nas Operações estabelece que 

existem basicamente dois tipos de ligações para qualquer Esc de AAAe: as ligações 

de C² e de apoio logístico. 

 

2.8.4.1 Ligações do Esc AAAe de uma DE no TO 

 

Dentro de um TO constituído, as ligações na AAAe visam atender a 

coordenação da DA Ae através da difusão das MCCEA, acionamento do S Sis A, 

controle de incursões aéreas, apoio logístico e entre outras necessidades. (BRASIL, 

2017).  

Com o intuito de atender a essas demandas, devem ser estabelecidas as 

seguintes ligações no Esc de AAAe: I) com o Cmdo da DE apoiada; II) com os órgãos 

da FAC (SFC); III) com o C COP da DE; IV) com os Cmdo SU e Seç Subrd; V) com 

os COAAe Sp e Subr e VI) com a Estrutura Log. (BRASIL, 2017).  
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2.8.4.2 Comunicações na AAAe 

 

As comunicações são fundamentais para estabelecer uma DA Ae, 

principalmente em relação à velocidade de deslocamento da ameaça aérea, o que 

proporciona um tempo de reação curto da AAAe. Dessa forma, o sistema de COM da 

AAAe deve ter as seguintes características) prioridade para controle e coordenação; 

II) emprego ininterrupto; III) integração dos Sis Com dos Esc de AAAe; IV) transmissão 

de dados e V) exploração rádio. (BRASIL, 2017). 

A maioria das comunicações na AAAe são estabelecidas através de redes 

rádio com capacidade de transmissão de dados via RF. Com isso, devem ser 

montadas redes rádios internas e externas ao Esc de AAAe a fim de suprir as 

necessidades de comunicação. 

Quando a FTC é de valor DE devem ser trabalhadas as redes rádio no nível 

de um GAAAe, pois complementado com as Bia AAAe adjudicadas, é a base para 

alocação para este G Cmdo Op. Assim, essas necessidades podem ser visualizadas 

na tabela a seguir: 

 

 

Figura 12: LIGAÇÕES DA AAAe NO TO 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 2-1 
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2.8.5 Medidas de coordenação e controle do espaço aéreo na DE 

  

Após o detalhamento das ligações e comunicações é essencial definir as 

medidas de coordenação e controle do espaço aéreo utilizadas pela AAAe da Divisão 

de Exército. 

O acionamento do S Sis A da AAAe em apoio a uma DE está condicionado 

basicamente a duas MCCEA, ao VRDA AE e ao Estado de Ação. A definição e 

classificação destas são de responsabilidade do Cmt da D Aepc o qual difundirá estas 

informações para todas as DA Ae através do CCEA da Força Operativa (BRASIL, 

2017). 

Após o recebimento dessas medidas, cabe ao Cmt da AAAe da FTC a 

definição dos respectivos estados de alerta o qual será repassado para toda a DA Ae 

pelo seu COAAe, que é o principal da operação. Além disso, cabe aos demais COAAe 

subordinados a definição das respectivas condições de aprestamento dos S Sis A. 

Por fim, ainda poderão ser definidas pelo Cmt da D Aepc outras MCCEA tais 

Figura 13: Rede Rádio de um GAAAe em apoio uma FTC valor DE 
Fonte: BRASIL, 2017, p. 5-13 
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como estabelecimento de corredor de segurança, RPAE, ZOP, ERFT entre outras. 

Estas medidas visam garantir a segurança das Anv amigas evitando ao máximo a 

possibilidade de fratricídio.  

 

2.8.6 Emprego Tático do Esc de AAAe em apoio à DE 

 

2.8.6.1 Organização para o combate 

 

Conforme demonstrado anteriormente a base de alocação do Esc de AAAe 

para apoiar uma DE é de um GAAAe adicionado a um número variável de Bia AAAe 

diretamente subordinadas, além disso, após exame de situação, o Cmt Tático poderá 

reforçar esta AAAe com outro GAAAe. 

 Por essa razão, ao organizar a AAAe da DE para o combate pode-se ter um 

GAAAe completo, um GAAAe (+) ou a constituição de Agpt-Gp AAAe, em todas as 

situações ao atribuir missão tática e meios a estes Esc deve-se levar em consideração 

aos fundamentos de emprego da AAAe: 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. (BRASIL, 2017). 

Em relação a atribuição de missão tática, o manual EB70 MC 10231 – Defesa 

Antiaérea preconiza que existem as missões táticas padrão que são o apoio geral (Ap 

G), apoio direto (Ap Dto), reforço de fogos (Ref F) e ação de conjunto (Aç Cj). Além 

disso, de acordo com a situação onde a intenção do Cmt da Força não possa ser 

expressa em um dos casos anteriores devem ser atribuídas missões não 

padronizadas com as respectivas ordens. (BRASIL, 2017). 

Caso ocorram situações que provoquem a mudança do esquema de manobra, 

alterações na prioridade de DA Ae ou perda/ recebimentos de meios AAe deverá ser 

executada a reorganização da AAAe para o combate. (BRASIL, 2017). 
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2.8.6.2 A AAAe nas operações ofensivas em apoio à DE 

 

As operações ofensivas têm como características à mobilidade, manobra e 

iniciativa e o inimigo aéreo busca se opor através de reconhecimentos aéreos, 

armados ou não, bem como a busca pela superioridade aérea. (BRASIL, 2019). 

Por essa razão, normalmente as Prio de DA Ae nas Op ofensivas são: I) P 

Sen ao longo do eixo de progressão, tais como entroncamento de vias, pontes, 

viadutos, travessia de cursos d’águas e etc; II) Elm Man em 1º Esc, III) grosso da 

tropa, especialmente, os meios logísticos, Art e C²; IV) Tropas em Z Reu ou em 

deslocamento para o ataque principal; V) Reserva Blindada e VI) instalações de Ap 

Figura 13: missões táticas padrão e suas responsabilidades 
Fonte: BRASIL, 2019, p. 4-9 
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Log e bases da A Ex. (BRASIL, 2019).  

Além disso, ressalta-se a importância da utilização de meios AAe de média 

altura, mesmo que em apoio aos elementos que estão mais à frente, pois desta 

maneira o inimigo é forçado a utilizar suas Anv dentro do envelope de emprego da 

AAAe de baixa altura, cuja coordenação é menos complexa, pois não concorre com o 

emprego da FAC a aviação civil. (BRASIL, 2019). 

Por isso, é usual que a Bda AAAe do C Ex realize a adjudicação de meios 

AAe a DE, conforme determinado no manual EB70-MC-10.311 Brigada de Artilharia 

Antiaérea: 

 

É comum a Bda AAAe do C Ex adjudicar meios de AAAe (GAAAe, Bia 
AAAe ou Seç AAAe, dependendo do material e da sua respectiva 
unidade de emprego) em reforço às DE ou Bda, ou até mesmo em apoio 
direto (Ap Dto) a elementos que não disponham de AAAe orgânica. Essa 
descentralização de meios ocorre conforme a intenção do comandante 
da força em conceder flexibilidade de DA Ae aos comandantes 
subordinados. (BRASIL, 2019, p. 3-7). 
 

 

2.8.6.3 A AAAe nas operações defensivas em apoio à DE 

 

A doutrina de emprego da F Ter preconiza que as operações defensivas 

sempre serão de caráter temporário e com o objetivo de concentrar meios suficientes 

para retomar a ofensiva. (BRASIL, 2019 

O inimigo aéreo normalmente irá em busca da superioridade aérea para poder 

conduzir operações com o objetivo de retardar a organização da P Def, dificultar a 

atuação das forças de segurança e apoiar as forças ofensivas do inimigo para tentar 

romper a posição defensiva. 

O manual EB70 MC- 235. Defesa Antiaérea nas Operações determina que as 

necessidades de DA Ae podem ser definidas de acordo com a fase da operação da 

seguinte forma: 

a) Antes do Ini atingir o LAADA: as F Seg necessitam de DA Ae para a Art Cmp, 

Reserva Blindada, Elm C², Elm 1º Esc e as Rg para acolhimento das F Seg; para a 

preparação da P Def terão como prio DA Ae as Rg de passagem para acolhimento 

das F Seg, Art Cmp em apoio a F Seg e ao preparo das posições caso não tenha 

abrigo para as tropas construído. 

b) Após o inimigo iniciar a ofensiva na P Def: Serão Prioridade para a AAAe os Elm 
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C², Art Cmp, Res Bld, instalações logísticas e bases de aviação da FTC. 

 

2.8.6.4 O Exame de situação  

 

O exame de situação é a ferramenta de apoio a decisão que possibilita ao 

Cmt de qualquer escalão entender a situação e relaciona-la com a missão e, assim, 

encontrar a melhor solução para o problema militar que se apresenta. Após esta 

análise é possível realizar um trabalho de EM a fim de definir uma linha de ação para 

a tomada de decisão do Cmt e, em consequência, a elaboração dos planos e ordens.  

(BRASIL, 2017). 

Desta forma, com o intuito de se adotar a melhor linha de ação possível,  

dentro de um prazo aceitável para o cumprimento da missão, o Esc de AAAe em apoio 

à DE deverá adotar a seguinte sequência em seu Exm Sit: I) análise da missão e 

considerações preliminares; II) a situação e sua compreensão; III) possibilidades do 

inimigo, linhas de ação e confronto; IV) comparação das linhas de ação; V) decisão e 

VI) elaboração de planos e demais ordens. (BRASIL, 2017). 

 

2.8.6.4.1 Análise dos fatores da decisão no TO e na ZI/TN 
 

A missão da AAAe no TO é basicamente realizar a DA Ae em proveito de 

Tropas de Valor U/GU da Força Terrestre, ou de seus principais órgãos ou instalações. 

Em contrapartida, no TN/ZI a AAAe está alocada ao SISDABRA e, por isso, a principal 

finalidade é a defesa de estruturas estratégicas. (BRASIL, 2017). 

A avaliação do terreno e condições meteorológicas dentro do TN/ZI se torna 

mais complexa, pois as aéreas de responsabilidade da AAAe são, normalmente, muito 

maiores que no TO. Contudo, no TN/ZI é possível utilizar meios e sistemas instalados 

de forma perene, através do sistema de monitoramento de outras Forças Singulares 

e órgãos do país. (BRASIL, 2017). 

Em relação ao inimigo, normalmente, dentro do TN/ZI são utilizados meios e 

armamentos para fins estratégicos. Tal afirmação deve-se as grandes distâncias que 

o Ini precisa percorrer para adentrar no TN/ZI, além disso, tem-se a utilização de meios 

mais sofisticados para a DA Ae. (BRASIL, 2017). 

Os meios AAe empregados no TO necessitam de grande mobilidade, por essa 

razão, são priorizados os meios AP e mísseis portáteis. Já no emprego dentro do 
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TN/ZI, devido ao caráter menos dinâmico das Op, podem ser utilizados meios mais 

estáticos, contudo, devem ser utilizados de forma complementar aos mísseis AAe, 

devido a importância das estruturas defendidas. (BRASIL, 2017). 

A principal diferença em relação ao fator tempo é que no TO as operações 

tendem a se modificar e as prioridades de defesa antiaérea variam conforme a 

evolução do combate. No TN/ZI esta flutuação é menor, podendo uma DA Ae ser 

estabelecida e permanecer durante todo o conflito. (BRASIL, 2017). 

Por fim, as considerações civis dentro do TN/ZI se tornam mais complexas, 

pois envolve a população nacional e toda ação impacta imediatamente na opinião 

pública o que pode influenciar no curso das operações. 

 

2.9 As funções de combate da AAAe e a AD  

 

Uma forma de entender a dissociação da subordinação do Esc de AAAe da 

AD, passando-a diretamente para a DE, é estudar a função destes escalões para a F 

Ter. Tal objetivo é ilustrado na própria definição das Funções de Combate, uma vez 

que a AD pertence a Fogos e a AAAe, majoritariamente, a Função de Combate 

Proteção. 

Neste contexto, o manual EB20-MF-10.102 – Fundamentos da Doutrina Militar 

Terrestre define as funções de combate como elementos do poder de combate 

essenciais para a F Ter expressar suas capacidades operativas através do seu 

emprego. Segundo o mesmo manual, as funções de combate no âmbito do Exército 

Brasileiro são divididas desta forma: Comando e Controle, Movimento e Manobra, 

Inteligência, Fogos, Logística e Proteção.  

Assim, verifica-se que a Defesa Antiaérea ao realizar a busca, identificação 

de vetores aéreos hostis e, consequente, emprego do seu subsistema de arma para 

mitigar os efeitos destes, está alinhada com a Função de Combate Proteção (F Cmb 

Ptç). (BRASIL, 2015). 

Segundo o manual EB20-MC-10.208 - Proteção, a AAAe deve estar presente 

em diversos níveis e escalões e é mais eficiente quando exercida por elementos 

especializados em Artilharia Antiaérea e ainda preconiza o seguinte: 
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A F Cmb Ptç reúne o conjunto de atividades empregadas na preservação 
da força, permitindo que os comandantes disponham do máximo poder 
de combate para emprego. As tarefas permitem identificar, prevenir e 
mitigar ameaças às forças e aos meios vitais para as operações, de 
modo a preservar o poder de combate e a liberdade de ação. Permitem, 
também, preservar populações e infraestruturas civis. (BRASIL, 2015, p. 
1-1). 
 
 

Já Artilharia de Campanha, personificada na AD, desempenha uma função 

diferente da AAAe, pois sua atuação está focada na utilização de sistemas, em 

proveito coletivo, para realização de fogos indiretos associados à capacidade de 

busca e aquisição de alvos (BRASIL, 2015). 

Por essa razão, a AD compõe a função de combate Fogos e segundo o 

manual EB20-MC-10.206 – Função de combate Fogos precisa ter as seguintes 

características: 

 

Os sistemas de fogos devem ser capazes de bater alvos em apoio às 
operações, por meio de tarefas ofensivas ou defensivas, criando efeitos 
letais ou não. A função de combate Fogos integra as tarefas de: 
condução da busca de alvos; integração dos sistemas da F Ter, 
conjuntos e multinacionais; e aplicação do poder de fogo. (BRASIL, 
2015, p. 1-1). 
 
 

Esse mesmo manual reforça o emprego da AAAe na função de combate 

Proteção, contudo, ressalta a possibilidade, conforme o tipo de armamento utilizado, 

do seu emprego em missões de superfície, integrando de forma secundária a função 

de combate Fogos. (BRASIL, 2015). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a revisão da literatura vigente e pesquisa de campo sobre o tema deste 

trabalho, será realizado nesta seção a comparação e a discussão dos resultados 

obtidos com o intuito de confirmar ou descartar a hipótese de estudo levantada. 

Assim, serão feitas análises das diferenças doutrinárias encontradas nos 

manuais em vigor da F Ter em relação ao C 6-21: Artilharia da Divisão de Exército. 

Além disso, após a compilação dos dados da pesquisa de campo realizada com 

militares da Arma de Artilharia, especializados ou não em AAAe, serão levantadas 

outras necessidades para mudança no referido manual. 

 

3.1 Análise e discussão dos resultados obtidos no questionário 

 

Responderam ao questionário proposto um total de 68 militares dentre eles, 

alunos do curso de aperfeiçoamento de Oficiais da EsAO e militares dos corpos de 

tropa do EB, em diversos níveis e funções, cujas OM de origens são: ECEME, EsAO, 

3ª Bia AAAe, CTEx, 1º GAAAe, 11º GAAAe, 26º GAC, 5ª Bia AAAe L (Amv), AD 5, 2ª 

Bia AAAe, 3º GAAAe, 9ª Bia AAAe (Es), 16º GMF, 20º GAC L (Amv) e 6ª Bia AAAe 

Ap. 

Dentre o público alvo, buscou-se também por militares não especializados em 

AAAe, pois a principal proposta da pesquisa foi levantar as necessidades de defesa 

antiaérea para a AD. 

Por essa razão, a primeira pergunta do questionário, após a identificação do 

militar, era se este possuía a especialização em AAAe, cujo resultado obtido foi o 

seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nr 1: Militares especializados em AAAe  
Fonte: O autor 
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Assim, verificou-se que o universo da pesquisa se encontra equilibrado, visto 

que cerca de 51% eram especialista e o restante não, o que proporcionou uma 

variedade de opiniões e experiências profissionais, gerando um dado mais verossímil.  

O segundo aspecto analisado foi em relação a avaliação da capacidade 

operativa de se contrapor a vetores aéreos empregados na média altura do Esc de 

AAAe em apoio a uma DE, o qual se obteve os seguintes dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, a partir desta análise, é possível evidenciar que a grande maioria 

dos militares que responderam à pesquisa acreditam na grande relevância do 

emprego da AAAe para se contrapor a ameaças que atuam na média altura, sendo 

que cerca de 69% consideram esta CO indispensável e apenas um militar assinalou 

como dispensável. 

O próximo questionamento teve o objetivo de verificar a inserção de vetores 

aéreos não tripulados no espaço de batalha e se isso iria gerar a necessidade do 

incremento de uma nova capacidade operativa da Defesa Antiaérea, desta forma, 

obteve-se os seguintes dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nr 2: Importância da Média Altura  
Fonte: O autor 

 

Gráfico Nr 3: Importância da CO contra SARP/DRONE 
Fonte: O autor 
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Os dados analisados denotaram uma preocupação dos militares em relação 

aos novos vetores aéreos não tripulados e todos consideraram relevante a CO para 

se contrapor ou mitigar os efeitos destes, sendo que, cerca de 69% consideraram tal 

capacidade indispensável. 

A partir da premissa em que apontava para a importância do item anterior, a 

próxima indagação procurou reforçar o trabalho de mestrado do Cap Art Rodrigo 

Modesto Frech Diniz, abordado com mais detalhes na revisão de literatura deste 

trabalho, onde foi apresentado uma proposta de concepção das Seções Antisarp nos 

Grupos de Artilharia Antiaérea, obtendo os seguintes indicadores: 

 

 

 

O resultado foi o esperado e a grande maioria achou coerente a composição 

da proposta de organograma da Seção Antisarp, sendo cerca de 55% consideraram 

adequada e uma parcela de cerca 28% apontaram como muito adequada, alguns 

militares não conseguiram opinar por se sentirem sem conhecimento técnico para este 

assunto tão específico. 

Apenas um militar, da ECEME, descordou e assinalou que a detecção e a 

neutralização estão cada vez mais integrados e, por isso, não seria a melhor opção 

dividir estas funções em duas células distintas, correndo o risco de o processo ficar 

demasiadamente lento. 

Prosseguindo na coleta de dados, a próxima pergunta buscou elucidar quais 

seriam as necessidades de defesa antiaérea para a Artilharia Divisionária, obtendo os 

seguintes parâmetros: 

 

Gráfico Nr 4: Relevância da proposta de Organograma de 
uma Seção Antisarp de GAAAe 

Fonte: o Autor 
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A maioria dos militares concluíram que a primeira prioridade para DA Ae 

seria o Posto de Comando da própria AD, na sequência o PC dos GAC Org, as Bio 

O dos GAC Org e, por último, as AT dos GAC Org. 

Alguns militares, em resposta ao questionamento seguinte, apontaram outras 

necessidades tais como uma eventual Bia BA e Elm em 1º Esc e Res Bld. Vale 

ressaltar que devido a mudança de subordinação do Esc de AAAe, saindo da AD e 

passando diretamente para a DE, a responsabilidade pela atribuição de meios para a 

Res Bld e para os Elm em 1º Esc passa a ser diretamente responsabilidade da DE. 

 

3.2 Análise da Hipótese de Estudo 

 

Esta dissertação foi motivada pelo seguinte questionamento: Há necessidade 

de atualização ou alteração no Cap 8- Defesa Antiaérea na Divisão, do manual C 6-

21: Artilharia da Divisão de Exército? 

A fim de determinar uma solução para este problema foi realizada inicialmente 

no item 2 deste trabalho uma revisão da literatura através dos manuais em vigor da F 

Ter. Tal medida buscou em um primeiro momento elucidar os critérios que a F Ter 

utiliza para geração de poder e, consequentemente, como deve ser organizar e 

estruturar para se contrapor a uma eventual ameaça e, assim, determinar as 

capacidades operativas necessárias. 

Além disso, foi essencial a análise das reais possibilidades do inimigo para 

poder definir as capacidades operativas necessárias para um determinado Esc da F 

Ter. Neste escopo, foram abordados no item 2.4 as principais possibilidades de um 

eventual inimigo aéreo. 

Gráfico Nr 5: Prio DA Ae para a AD 
Fonte: O autor 
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 De forma parcial, foi verificado que houve uma grande evolução da ameaça 

aérea dos Pcp países do chamado Cone Sul, destacando a utilização de Anv capazes 

de voar a média altura e utilizar seu armamento fora do envelope de emprego da AAAe 

de baixa altura. Com isso, já ilustrou a necessidade de incorporar novas capacidades 

no Esc AAAe em apoio a uma DE e a necessidade de revisão no manual C 6-21: 

Artilharia da Divisão de Exército. 

Esse item também foi ratificado nas respostas dos militares ao 

questionamento, onde quase a totalidade apontou para a relevância desta CO para o 

Esc de AAAe em apoio a uma DE. 

Com isso, pode se inferir que, no mínimo, deve ser incorporada ao leque de 

capacidades operativas indispensáveis para AAAe em apoio a uma DE a CO de abater 

vetores aéreos hostis de média altura e baixa altura. 

Além disso, para facilitar a compreensão do funcionamento e atualizações na 

estrutura da AAAe, foram apresentados conceitos referentes ao emprego desta 

especialidade. E a partir disso, foi possível realizar o estudo da AAAe na DE, onde foi 

abordada a subordinação, missões e estrutura do Esc de AAAe da DE. 

No assunto abordado no item 3.1 foi verificado que a subordinação do Esc de 

AAAe em apoio a uma DE foi alterada e passou a ser diretamente subordinado a este 

G Cmdo Op, portanto, diferente do que estava previsto no manual C 6-21, onde o Esc 

de AAAe estava subordinado à AD. 

Deste modo, muda totalmente a relação da AD com o Esc de AAAe em apoio 

a Divisão de Exército, onde deixa de ser responsável pela coordenação e controle da 

DA Ae e se torna mais um “usuário” desta F Cmb Ptç. Esta atribuição passa a ser 

totalmente da DE que deve analisar, descentralizar e coordenar os meios AAe a sua 

disposição. 

Tal conceito encontra amparo ao analisarmos que a AAAe se torna um Esc 

de difícil coordenação e controle para AD, uma vez que, apesar de ter como missão 

secundária o fogo de superfície, sua missão principal é o fogo AAe em proveito de 

uma DA Ae, sendo sua essência a F Cmb Ptç. Portanto, um emprego bem diferente 

da função combate Fogos da nobre Artilharia Divisionária. 

Essa separação entre a AAAe e a Art Cmp também é uma realidade em 

Exércitos de primeiro mundo, como o dos Estados Unidos da América, como foi 

possível analisar no item 2.7- DIVARTY. 

Ao realizar a análise da publicação ATP 3-09.90 Division Artillery Operations 
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and Fire Support for the Division do Exército Norte-Americano é possível identificar 

que os EUA utilizam uma estrutura modular para emprego das suas Divisões de 

Exército, em consequência, a sua AD (DIVARTY) possui uma composição fixa e outra 

variável conforme as necessidades do Esc Sp. 

Com isso, é possível deduzir que é necessária uma reformulação do manual 

da AD do Exército Brasileiro, com o intuito de caracterizar o aspecto da flexibilidade e 

modularidade (FAMES) para o emprego do Esc de AAAe em apoio a uma DE. 

Outra necessidade de retificação é a estrutura da AAAe apresentada no 

manual C 6-21 Artilharia da Divisão de Exército, que define quatro sistemas: a) um 

sistema de controle e alerta (S Ct Alr), b) um sistema de armas e c) uma rede de 

comunicações e d) uma estrutura de apoio logístico. Estes conceitos são atualizados 

pelo manual EB70MC 10.231 Defesa Antiaérea que define a estrutura da AAAe como 

um sistema único dividido em 4 (quatro) subsistemas homônimos ao da subdivisão 

apresentada no C 6-21. 

 Ficou evidente também a necessidade de atualizar o manual C 6-21 Artilharia 

da Divisão de Exército em relação ao apoio da AAAe, se será prestado a uma DE 

orgânica/ adjudicada a um C Ex ou se a própria DE constituirá a FTC. Tal conceituação 

é essencial para a definição das necessidades de ligações de C² para a coordenação 

da DA Ae. 

Por fim, após a revisão da literatura também foi verificado a necessidade da 

inclusão do item exame de situação e análise dos fatores da decisão no manual C 6-

21 Artilharia da Divisão de Exército. Essas análises levam em consideração a 

proporção de conteúdo referenciado no Cap 8- Defesa Antiaérea na Divisão, do 

manual C 6-21: Artilharia da Divisão de Exército, caso a intenção seja manter o mesmo 

conteúdo, é interessante realizar essas mudanças. 

Contudo, devido a mudança de subordinação do Esc de AAAe citado, o 

manual deve abordar apenas as necessidades de DA Ae em proveito da AD, já que, 

ela passa a ser mais um Elm que fará uso da Defesa Antiaérea dentro do contexto da 

F Cmb Ptç, sem a necessidade de coordenação e controle, que estará a cargo da 

própria de DE.  

Ou seja, os detalhes para acionamento da DA Ae, estrutura, organização, 

subordinação, exame de situação e outros detalhes de planejamento devem constar 

no Manual da Divisão de Exército e nos manuais de emprego dos Escalões de AAAe, 

tais como, GAAAe e Bia AAAe. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Para uma melhor compreensão do resultado deste trabalho é necessário 

voltar ao ponto central que orientou toda a base desta pesquisa, cuja intenção era 

verificar a necessidade de atualização ou alteração no capítulo 8 - Artilharia Antiaérea 

na Divisão, do manual C 6-21: Artilharia da Divisão de Exército. 

A partir deste cenário foram realizadas pesquisas bibliográficas, documentais 

e questionários com militares especializados na área do tema. Assim, verificou-se que 

o problema proposto foi resolvido, pois a metodologia aplicada na pesquisa apontou 

para a necessidade de alterações significativas no capítulo referente à AAAe da AD 

do manual citado. 

Esta conclusão foi sendo atingida conforme os objetivos específicos eram 

atendidos. Com isso, o primeiro foi alcançado através da revisão da literatura a partir 

do estudo dos manuais de 2º e 3º níveis da F Ter. Nesta ocasião ficou comprovado 

que o Esc AAAe da DE deve ser subordinado a este G Cmdo Op e deve ter uma 

estrutura modular atendendo aos princípios de emprego presente no FAMES. 

O segundo objetivo específico foi atingido ao analisar a evolução da ameaça 

aérea dos principais países vizinhos do Brasil. Foi constatado que estas nações 

possuem vetores aéreos capazes de se deslocar e empregar seus armamentos com 

autonomia considerável, emprego em média altura e até fora do envelope de emprego 

da AAAe de baixa altura do EB. 

Além disso, foi apresentando um novo ator presente no campo de batalha, o 

SARP, e, sem dúvidas, a Força Terrestre deverá ter meios capazes de combater esta 

nova ameaça. Por essa razão, foi apresentado uma proposta de CO que um GAAAe 

deve possuir: a Seç Anti SARP. 

Para atingir o terceiro objetivo específico foi necessário realizar um estudo das 

medidas de coordenação e emprego do espaço aéreo e, assim, ter um entendimento 

completo das responsabilidades e ligações necessárias para o Esc de AAAe em apoio 

a uma DE conseguir cumprir sua missão. 

Como conclusão deste item, verificou-se a necessidade de alteração 

significativa nos assuntos abordados no capítulo 8 - Artilharia Antiaérea na Divisão, 

do manual C 6-21: Artilharia da Divisão de Exército. Os mais recentes manuais de 

emprego da AAAe, relacionados com os manuais dos Esc Sp (C Ex, DE e BDA AAAe) 

estão atualizados e abarcam o assunto de forma satisfatória. 
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Contudo, a fim de verificar novas atualizações nesta doutrina de emprego da 

AAAe em apoio a uma DE foi realizado um comparativo da estrutura presente na 

DIVARTY do Exército americano. Com isso, chegou-se à conclusão que os EUA 

também utilizam uma estrutura modular e flexível em apoio a uma de suas DE. Além 

disso, possuem uma estrutura organizacional específica para a AD e para o seu Esc 

de AAAe em apoio a sua DE. 

Portanto, ao ter atendido todos os objetivos específicos é possível assegurar 

que a doutrina de emprego do Esc de AAAe que apoia uma DE, presente no manual 

C 6-21: Artilharia da Divisão de Exército, foi revista e, consequentemente, há 

necessidade de modificações em seu capítulo.  

Desta forma, ficou evidente que a Defesa Antiaérea, no âmbito da AD, tornou-

se uma ação comum nas operações e deve ser abordada desta maneira no manual. 

Logo, devem ser abordados no referido capítulo somente as necessidades de DA Ae 

para a AD, uma vez que este escalão não tem mais responsabilidades diretas para 

coordenação e controle da AAAe, sendo atribuição da DE. 

Por essa razão, no apêndice “B” será apresentado uma sugestão de 

escrituração do Manual referente a esta ótica, revelando as necessidades de DA Ae 

para a AD como resultado da análise dos questionários enviados a militares da Arma 

de Artilharia. 

Por fim, como oportunidade de melhoria, aponto a necessidade de 

incorporação ou avaliação mais detalhada para implementação de uma Seção 

AntiSARP para a AAAe da F Ter.   
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APÊNDICE “A” – QUESTIONÁRIO  

1) Qual é o seu Posto/Graduação, Arma/Quadro/Serviço, Nome completo (Nome de  

Guerra sublinhado) e Organização Militar? 

2) O senhor tem a especialização em AAAe? 

(  ) Sim         (  ) Não 

3) Considerando o Esc de AAAe em apoio a uma DE, como o Senhor considera a 

capacidade de se contrapor a vetores aéreos empregados na média Altura. 

Indispensável Muito importante Importante Não é importante 

    

3) Considerando a inserção de novas tecnologias no espaço de batalha, 

especialmente, a grande utilização de veículos aéreos não tripulados 

(SARP/DRONE), como o senhor avalia a importância de acrescentar a capacidade de 

um GAAAe, em apoio a uma DE, de se contrapor a estes novos vetores aéreos 

Indispensável Muito importante Importante Não é importante 

    

3) Caso tenha assinalado a favor da necessidade de acrescentar esta Capacidade, 

como o senhor avalia o organograma abaixo, uma proposta de estruturação de uma 

Seção AntiSARP orgânica de um GAAAe:  

Muito Adequado Adequado razoável Inadequado 

    

 

 

 

 

 

 

 

3) Por ocasião das Operações, enumere em ordem de prioridade as necessidades de 

DA Ae para a AD. 

(  ) PC / GAC Org. 

(  ) Bia O/ GAC Org. 

(  ) PC/ AD. 

(  ) AT/GAC Org. 
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Apêndice “B” - Proposta de alteração no manual 
 

A AD NAS AÇÕES COMUNS ÀS OPERAÇÕES TERRESTRES 
 
4.5.2 A DEFESA ANTIAÉREA NA ARTILHARIA DIVISIONÁRIA 
 
4.5.2.1 A missão principal do Escalão de AAAe em apoio a uma DE é prover a DA Ae da respectiva Z 
Aç, de pontos/áreas sensíveis e tropas em movimento ou estacionadas. Além disso, de forma 
secundária, poderá cumprir missões de superfície contra alvos terrestres em apoio aos Elm Man. 
 
4.5.2.2 O Esc de AAAe em apoio a uma DE é diretamente subordinado a este G Cmdo Op, o qual é o 
responsável pela coordenação e controle da DA Ae sob sua responsabilidade, bem como é seu encargo 
a atribuição dos seus meios AAe. Com isso, a Artilharia Divisionária deixa de ter ingerência direta sobre 
o Escalão de AAAe, passando a ser um usuário da DA Ae proporcionada pela DE. 
 
4.5.2.3 A Defesa Antiaérea (DA Ae) da Artilharia Divisionária compreende medidas ativas e passivas 
de proteção: 
a) Medidas Ativas: a AD utiliza o seu armamento orgânico, ou de meios passados em reforço, com 
objetivo de engajar o vetor aéreo hostil.  
b) Medidas Passivas: englobam as ações que evitam a detecção ou engajamento pelo inimigo aéreo, 
com o G Cmdo Art utilizando para isso a camuflagem e a construção de abrigos e fortificações. 
 
4.5.2.4 Após o exame de situação realizado pela DE, através da análise dos fatores (vulnerabilidade, 
importância militar, recuperabilidade e possibilidades do inimigo aéreo) são definidas as necessidades 
de Defesa Antiaérea. Para a Artilharia Divisionária, normalmente, são definidas as seguintes Prio DA 
Ae: 
a) PC/AD; 
b) GAC subordinados; 
c) meios de BA; 
d) meios de MF e  
e) comboios de ressuprimento logístico. 
 
4.5.2.5 Cabe ressaltar que o EDAAe/DE deve realizar um exame de situação mais detalhado e propor 
a Prio DA Ae, a qual pode variar em cada fase da operação.  
 
4.5.2.6 Ressalta-se a importância da utilização de meios AAe de média altura, mesmo que em apoio 
aos elementos que estão mais à frente, pois desta maneira o inimigo é forçado a utilizar suas Anv 
dentro do envelope de emprego da AAAe de baixa altura, cuja coordenação é menos complexa e há 
maior probabilidade de engajamento do vetor aéreo hostil. 

 
 

 


