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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem por objetivo identificar em que medida os meios do subsistema de 
controle e alerta à baixa altura da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, podem integrar-
se ao projeto piloto do Programa Estratégico do Exército SISFRON nas operações 
de busca aérea na faixa de fronteira. Além disso, verificar a estrutura logística e os 
meios de dotação do subsistema de controle e alerta à baixa altura da 3ª Bateria de 
Artilharia Antiaérea para o correto emprego em operações interagências face ao 
ambiente operacional da faixa de fronteira oeste do Brasil. O estudo levanta quais as 
características dos materiais de controle e alerta existentes na Artilharia Antiaérea 
Brasileira que se adéquam às operações de busca aérea na faixa de fronteira dentro 
do contexto do SISFRON, isto é, um ambiente interagências. O trabalho foi 
desenvolvido em três partes distintas: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e 
pesquisa de campo. A coleta de material bibliográfico e documental foi realizada 
mediante consultas aos manuais de campanha do Exército Brasileiro, monografias, 
dissertações de mestrado, artigos, relatórios, manuais, dentre outros, principalmente 
em fontes de estabelecimentos de ensino do Exército Brasileiro. A pesquisa de 
campo foi realizada através de questionamentos a oficiais que possuem o curso de 
Artilharia de Costa e Antiaérea e que serviram na 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea e 
oficiais da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada envolvidos com a implementação do 
projeto piloto do SISFRON, além de entrevistas com o Gerente do Programa 
Estratégico do Exército SISFRON, com o Gerente do Programa Estratégico do 
Exército Defesa Antiaérea e com o Cmt da Escola de Artilharia de Costa e 
Antiaérea. Na conclusão, foram realizadas propostas relacionadas a materiais de 
dotação para a 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea frente uma integração ao 
SISFRON, além de proposta de Nota Doutrinária sobre o emprego da bateria de 
artilharia antiaérea em operações de busca aérea em operações na faixa de 
fronteira. 
 

 

Palavras-chave: Artilharia Antiaérea. 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea. SISFRON. 
Integração. Faixa de Fronteira. 



 

ABSTRACT 
 

 

 

This research aims to identify the extent in which the means of control and warning 
subsystems the low height of the 3rd Anti-aircraft Artillery Battery join the SISFRON 
pilot project Strategic Program of the Brazilian Army in aerial search operations when 
operative in borderland. In addition to check the logistic structure and organic control 
and warning subsystems in comparison with the low height of the 3rd Anti-aircraft 
Artillery Battery, for the best results in inter-agency operations when operating in 
environment such as the Brazilian west borderland. The study proves the 
characteristics of the control and warning subsystems materials that exists in the 
Brazilian Anti-Aircraft Artillery and are able to operate in the borderland aerial search 
inside the system pilot project, that is an inter-agency environment. The research 
was developed in three distinct parts: bibliographic research, documentary research 
and field work. The collection of bibliographic and documentary material were carried 
out through consultations with the Brazilian Army field manuals, monographs, 
dissertations, articles, reports and others literature obtained from various educations 
institutions. The field work was done through the distributions of questionnaires 
targeting Anti-Aircraft officers  who served in the 3rd Anti-aircraft Artillery Battery and 
also officers from the 4th Mechanized Cavalry Brigade who were involved in the 
implementations of the pilot project of the SISFRON Program. Additionally, interviews 
were done with the commander of the Coast Anti-Aircraft Artillery School and 
managers of Strategic Program SISFRON and Anti-aircraft Defense. In conclusion, 
proposals were made for the allocation of materials of the Anti-aircraft Artillery 
Battery to be integrated with the SISFRON Program for the defense of borderland. 
Proposals were also made for Doctrinal Note to be done directing the employment of 
Anti-aircraft Artillery Battery in search operations conducted in borderland. 
 

 

Keywords: Anti-aircraft Artillery. 3rd Anti-aircraft Artillery Battery. SISFRON 
Program. Integration. Borderland. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na conjuntura mundial, acerca do aparecimento de novos atores no cenário 

do poder, países habilitados a preservar sua soberania nacional angariaram 

merecido destaque no contexto de Defesa Nacional. Em 2005, o Brasil lançou a sua 

Política Nacional de Defesa1 (PND), direcionada para o planejamento de atividades 

às possíveis ameaças e para o preparo e o emprego dos diversos setores da 

sociedade, em favor da Defesa Nacional, desenvolvendo, assim, sua ideia de defesa 

como algo que envolve diversos setores da sociedade além do Militar. 

Dentro deste espectro, o Governo Federal publicou, em 2008, por intermédio 

do Decreto nº 6.703, sua primeira Estratégia Nacional de Defesa2 (END), a fim de 

realizar ações de médio e longo prazo que tem por objetivo modernizar a estrutura 

nacional de defesa, atuando na reorganização das Forças Armadas (FA), na 

reestruturação da indústria brasileira de defesa e na política de composição de 

efetivos das FA, sob a égide do trinômio monitoramento/controle, mobilidade e 

presença. 

Buscando atender ao estabelecido a cada Força pela END, o Comandante do 

Exército entregou ao Ministério da Defesa (MD), em 2009, a Estratégia Braço Forte, 

constituída de um Plano de Articulação e um Plano de Equipamento que foram 

desdobrados em 04 (quatro) programas: Amazônia Protegida, Sentinela da Pátria, 

Mobilidade Estratégica e Combatente Brasileiro, e 824 (oitocentos e vinte e quatro) 

projetos, dentre eles, os de materiais e sistemas de emprego militar, que estavam 

em fase de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no Sistema de Ciência e Tecnologia 

do Exército (SCTEx) (BRASIL, 2008b). 

O processo de transformação por que passa o Exército Brasileiro tem como 

principal objetivo fazê-lo um efetivo instrumento dissuasório à disposição da Nação, 

consideradas as demandas atuais, por meio de sua evolução, trazendo-o para a Era 

                                                 
1 A Política Nacional de Defesa (PND) é o documento condicionante de mais alto nível do 
planejamento de ações destinadas à defesa nacional coordenadas pelo Ministério da Defesa. Voltada 
essencialmente para ameaças externas, estabelece objetivos e orientações para o preparo e o 
emprego dos setores militar e civil em todas as esferas do Poder Nacional, em prol da Defesa 
Nacional (PND, 2013e, p.1). 
 
2 Estratégia Nacional de Defesa (END) trata da reorganização e reorientação das Forças Armadas, da 
organização da Base Industrial de Defesa e da política de composição dos efetivos da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica. Ao propiciar a execução da PND com uma orientação sistemática e com 
medidas de implementação, a END contribui para fortalecer o papel cada vez mais importante do 
Brasil no mundo (EB20 – MF -10.102, 2014b, p. 2-2). 
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do Conhecimento pelo desenvolvimento de novas capacidades, requeridas para 

compatibilizá-lo com a estrutura do Brasil (Revista Verde-Oliva, Nr 217, 2013a, p. 9). 

Dentro do processo de transformação em desenvolvimento no Exército, foi 

iniciada a elaboração do Projeto Estratégico do Exército (PEE) Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) que, após a sua conclusão, permitirá o 

monitoramento, controle e atuação nas fronteiras terrestres, contribuindo para a 

inviolabilidade do território nacional, para a redução dos problemas advindos da 

região fronteiriça e para fortalecer a interoperabilidade3, as operações interagências4 

e a cooperação regional (BRASIL, 2013b). 

Em virtude de adaptar-se aos avanços metodológicos e práticas em gestão de 

projetos, o Exército, sob a égide das Normas para Elaboração, Gerenciamento e 

Acompanhamento de Projetos no Exército Brasileiro (NEGAPEB) e calcado no 

aprofundamento do conhecimento do referencial teórico existente, foi possível 

diagnosticar a necessidade de alterações e aperfeiçoamento de metodologia de 

gerenciamento dos PEE em execução, mais precisamente no alinhamento dos 

processos de gestão e na classificação dessas iniciativas, com clara aderência ao 

Mapa Estratégico da Força e à metodologia de gestão internacionalmente aceita. 

Fruto disso, segundo consta no Portfólio Estratégico do Exército, o Estado-

Maior do Exército (EME), sob coordenação do Escritório de Projetos do Exército 

(EPEx) e a participação dos Órgãos de Direção Setorial (ODS) e Operacional 

(ODOp), além dos Comandos Militares de Área (Cmdo Mil A), constatou que, na 

realidade, no nível estratégico, os escopos dos atuais PEE caracterizam-se por 

elementos que sugerem a existência de Programas, em vez de Projetos, que 

permitirão a transformação do Exército, conforme o planejamento estratégico, 

resultando em benefícios para a sociedade e para a defesa do Estado. 

Dessa forma, o EPEx definiu um Portfólio Estratégico de Exército integrado 

                                                 
3 Capacidade de forças militares nacionais ou aliadas operarem, efetivamente, de acordo com a 

estrutura de comando estabelecida, na execução de uma missão de natureza estratégica ou tática, 
de combate ou logística, em adestramento ou instrução. O desenvolvimento da interoperabilidade 
busca otimizar o emprego dos recursos humanos e materiais, assim como aprimorar a doutrina de 
emprego das Forças Armadas. A consecução de um alto grau de interoperabilidade está ligada 
diretamente ao maior ou menor nível de padronização de doutrina, procedimentos, documentação e 
de material das Forças Armadas (BRASIL, 2017, p. 58). 
 
4 Interação das Forças Armadas com outras agências com a finalidade de conciliar interesses e 
coordenar esforços para a consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem 
comum, evitando a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a divergência de soluções com 
eficiência, eficácia, efetividade e menores custos (BRASIL, 2017, p. 14). 
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por subportifólios, Programas e Projetos e, então, o Projeto Estratégico do Exército 

SISFRON passou-se a denominar-se Programa Estratégico do Exército SISFRON, 

pertencente ao subportifólios Defesa da Sociedade. 

No segundo semestre de 2012, foi realizada a assinatura do contrato do 

Projeto Piloto do Programa SISFRON na área da 4ª Brigada de Cavalaria 

Mecanizada (4ª Bda Cav Mec), com sede em Dourados – MS, a qual é subordinada 

ao Comando Militar do Oeste (CMO) e tem a maioria de suas Unidades (U) 

desdobradas na faixa de fronteira. 

O projeto piloto tem por objetivo, entre outras finalidades, avaliar, reajustar e 

refinar as definições preliminares do sistema em tela, possibilitando sua 

implantação, de forma efetiva e adequada, no restante do país (BARBOSA, 2014, p. 

69). 

Os meios de sensoriamento do SISFRON estarão desdobrados ao longo dos 

16.886 quilômetros da linha de fronteira, monitorando uma faixa de 150 quilômetros 

(Km) de largura ao longo dessa linha, o que favorecerá o emprego das organizações 

subordinadas ao Comando Militar do Norte (CMN), Comando Militar da Amazônia 

(CMA), CMO e Comando Militar do Sul (CMS). 

Outro objetivo do sistema, conforme consta no resumo do escopo do 

programa em questão, é a integração da atuação dos vários escalões de emprego 

da Força Terrestre (F Ter), desde patrulhas e postos de controle na faixa de 

fronteira, passando pelos batalhões, brigadas, divisões, Cmdo Mil A e chegando ao 

Comando de Operações Terrestres (COTER), em Brasília. 

Nesse contexto, no ano de 2016, o EME, por meio da Portaria nº 321, 

aprovou a diretriz para a alteração de sede da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea (3ª 

Bia AAAe), de Uruguaiana-RS para Três Lagoas - MS5, no intuito de disponibilizar 

uma tropa de Artilharia Antiaérea (AAAe) naquela Área de Operações (A Op) e 

proporcionar melhores condições de emprego da F Ter na faixa de fronteira e na 

projeção de força, aproximando a estrutura em situação de normalidade ao ambiente 

de crise ou de conflito armado. 

É nesse cenário permeado por ameaças, vulnerabilidades e necessidade de 

vigilância, monitoramento e atuação na faixa de fronteira, que a pesquisa visa 

aprofundar o conhecimento ao longo deste trabalho, enfocando, primordialmente, na 

                                                 
5 Boletim do Exército nº 32, de 12 de agosto de 2016 - Diretriz para a Alteração de Sede da 3ª Bateria 
de Artilharia Antiaérea, de Uruguaiana-RS para Três Lagoas - MS (EB20-D-07.063), p. 27. 
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fronteira oeste do país. 

Dessa forma, do enlace proporcionado por esse cenário, verifica-se uma 

possibilidade de integração dos meios do subsistema de controle e alerta da 3ª Bia 

AAAe ao projeto piloto do Programa Estratégico do Exército SISFRON nas 

operações de busca aérea na faixa de fronteira. 

 

1. 1 PROBLEMA 

 

Segundo o EPEx, o SISFRON é considerado: 

 

[...] um sistema de sensoriamento e de apoio à decisão em apoio ao 
emprego operacional, atuando de forma integrada, cujo propósito é 
fortalecer a presença e a capacidade de monitoramento e de ação do 
Estado na faixa de fronteira terrestre, potencializando a atuação dos entes 
governamentais com responsabilidades sobre a área. Foi concebido por 
iniciativa do Comando do Exército, em decorrência da aprovação da 
Estratégia Nacional de Defesa, em 2008 (EPEx, 2018). 

 

Ao longo dos anos, as aeronaves, em especial as de asa fixa, mostraram ser 

uma eficaz plataforma de prática de delitos transfronteiriços e ambientais praticados 

na faixa de fronteira do Brasil com seus países vizinhos, principalmente na faixa de 

fronteira do estado de Mato Grosso do Sul – MS. 

A utilização de aviões clonados pelos criminosos a fim de realizar o 

lançamento da carga ilícita no lado brasileiro, dificulta a prisão dos traficantes e a 

apreensão da droga, haja vista a grande incerteza da região na qual haverá o 

lançamento dos artefatos. 

Tal fato fica evidente na matéria do site de notícias G1, postada no dia 11 de 

setembro de 2011, sobre o uso de aviões clonados pelo tráfico internacional para 

cruzar a fronteira do Brasil com drogas: 

 

Outra prática utilizada para levar a droga ao interior dos estados, sem riscos 
de ser apreendida por terra, é chamada de "arremesso", quando os aviões 
voam a baixa altitude jogando fardos de até 30 quilos de droga enrolados 
em sacos resistentes. “A droga é jogada em pontos determinados, para o 
pessoal em terra pegar. É uma tática para evitar a apreensão de grandes 
quantidades de cocaína caso a distribuição seja por terra”, acrescenta o 
delegado da PF Éder Rosa (G1, 2011). 

 

Nesta mesma matéria, integrantes da Polícia Federal (PF) afirmam que o 

número de apreensões de contrabando na faixa de fronteira oriundo de  
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investigações naquela região mostram uma opção preferencial dos traficantes pelo 

transporte aéreo, principalmente no estado de Mato Grosso – MT, onde 70% da 

cocaína apreendida em 2010 veio da Bolívia pelo ar, com o uso de aeronaves ilegais 

ou em voos irregulares. 

Ainda de acordo com a matéria, há locais na fronteira em que os aviões 

conseguem ingressar em território nacional sem serem vistos, desde que estejam 

em baixa altitude ou voando a até 200 metros de altura, passando próximo a árvores 

ou morros, conseguindo assim burlar os radares fixos e o avião radar E-99 da Força 

Aérea Brasileira. 

Com este método, o contrabandista não se expõe ao risco de pousar em uma 

pista clandestina e rapidamente pode retornar ao país de origem sem haver tempo 

hábil de uma reação da Defesa Aérea (D Ae). 

Acrescente-se a isto, a dificuldade de serem detectados nos radares de 

vigilância do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), haja vista que 

estas aeronaves voam cerca de 300 metros de altitude, onde os radares do 

SISDABRA não são particularmente eficientes em detectar alvos (PINTO, 2013, p. 

58). 

Face ao acima exposto, torna-se imperioso ressaltar as possibilidades dos 

meios de controle e alerta da AAAe brasileira à baixa altura, focando seu emprego 

nas operações do projeto piloto do PEE SISFRON. 

Sendo assim, foi levantado o seguinte problema: em que medida é possível a 

integração dos meios do subsistema de controle e alerta da 3ª Bia AAAe ao projeto 

piloto do Programa Estratégico do Exército SISFRON nas operações de busca aérea 

na faixa de fronteira? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Como objetivo geral, o trabalho visa identificar em que medida os meios do 

subsistema de controle e alerta à baixa altura da 3ª Bia AAAe, orgânica da 4ª Bda C 

Mec, podem integrar-se ao projeto piloto do Programa Estratégico do Exército 

SISFRON nas operações de busca aérea na faixa de fronteira. 

Na pretensão de seguir este caminho e a fim de viabilizar a execução do 

objetivo geral de estudo acima exposto, foram formulados os objetivos específicos, 

abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do raciocínio descritivo 
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apresentado neste trabalho: 

a) discorrer sobre o SISFRON e seu projeto piloto; 

b) identificar as características, organização e estrutura da 4ª Bda C Mec; 

c) descrever o ambiente operacional das operações em faixa de fronteira 

dentro da área de responsabilidade da 4ª Bda C Mec; 

d) apresentar as características dos meios do subsistema de controle e alerta 

existentes na Artilharia Antiaérea Brasileira que se adéquam às operações de busca 

aérea na faixa de fronteira dentro do contexto do projeto piloto do Programa 

Estratégico do Exército SISFRON; 

e) correlacionar as particularidades das operações em faixa de fronteira com 

o emprego do subsistema de controle e alerta da AAe; 

f) descrever a organização e as características da 3ª Bia AAAe, bem como os 

meios do subsistema de controle e alerta à baixa altura necessários ao eficiente 

emprego nas operações no contexto do projeto piloto do Programa Estratégico do 

Exército SISFRON; e 

g) propor uma solução de estrutura logística e material de dotação dos meios 

do subsistema de controle e alerta à baixa altura da 3ª Bia AAAe, orgânica da 4ª Bda 

C Mec, a fim de possibilitar a sua integração ao projeto piloto do Programa 

Estratégico do Exército SISFRON nas operações de busca aérea na faixa de 

fronteira. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Este pesquisador buscou substituir os itens de hipóteses pela produção de 

questões de estudos a fim de proporcionar um balizamento de maneira mais didática 

ao desenvolvimento do conhecimento ao problema apresentado nesta pesquisa: 

a) quais são as peculiaridades do Programa Estratégico do Exército 

SISFRON e seu projeto piloto? 

b) quais as características, organização e estrutura da 4ª Bda C Mec? 

c) como é o ambiente operacional da área de responsabilidade da 4ª Bda C 

Mec neste tipo de operação? 

d) quais são as principais características dos meios do subsistema de controle 

e alerta existentes na Artilharia Antiaérea Brasileira que se adéquam às operações 

do projeto piloto do Programa Estratégico do Exército SISFRON? 
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e) qual a relação das particularidades das operações em faixa de fronteira 

com o emprego da Artilharia Antiaérea? 

f) como seria a organização e as características da 3ª Bia AAAe, bem como 

os meios do subsistema de controle e alerta à baixa altura necessários ao eficiente 

emprego nas operações no contexto do projeto piloto do SISFRON? 

g) qual seria a melhor proposta de estrutura logística e material de dotação 

dos meios do subsistema de controle e alerta à baixa altura da 3ª Bia AAAe, 

orgânica da 4ª Bda C Mec, a fim de possibilitar a sua integração ao projeto piloto do 

SISFRON nas operações de busca aérea na faixa de fronteira? 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

A importância do Brasil no contexto internacional evidencia a importância da 

manutenção da soberania nacional na faixa de fronteira terrestre, pois com uma 

extensão de aproximadamente de 16.887 km de fronteiras terrestres, o Brasil torna-

se um chamariz para as atividades ilícitas, tais como tráfico de drogas, contrabando, 

refúgio de criminosos, evasão de divisas, entre outras. 

Podemos também dizer que sua influência econômica no cenário sul-

americano, sendo visto por muitos economistas6 como um país com grande 

potencial de desenvolvimento, com projeções para atingir, em 2050, um Produto 

Interno Bruto (PIB) de 11,3 trilhões de dólares, torna o Brasil um dos maiores alvos 

neste tipo de atividades, impossibilitando a arrecadação por parte dos cofres 

públicos de cerca de R$ 6,4 bilhões em impostos por ano só com cigarros piratas, 

conforme matéria publicada na Revista Isto É7, em dezembro de 2016. 

Outra justificativa para o trabalho em tela está calcada na atual escassez de 

material bibliográfico, entre eles, manuais doutrinários, sobre o emprego específico 

de frações de AAAe em operações de faixa de fronteira, como também não ficou 

evidente se o material e a doutrina vigente poderiam ser adaptados para as novas 

configurações desses temas operativos, mesmo sendo este o tipo de emprego com 

                                                 
6 CHADE, Jamil. Estudo prevê o Brasil como o 4º PIB mundial em 2050. 07 de janeiro de 2011. Jornal 
O Estado de S. Paulo. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,estudo-
preve-o-brasil-como-o-4-pibmundial-em-2050,50225e>. Acesso em: 10/03/2018. 

7 MONTENEGRO, Raul. Crime sem fronteiras. 02 de dezembro de 2016. Revista Isto É. Disponível 
em: <https://istoe.com.br/crime-sem-fronteiras/>. Acesso em 10/03/2018. 
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maior probabilidade de atuação para as FA nos próximos anos. 

Em virtude disso, a 4ª Bda C Mec deve ser dotada de uma defesa AAe que 

possua estrutura, organização e material de dotação com capacidades de controle e 

alerta que atendam a tais características, a fim de cumprir as missões recebidas, 

dentro do contexto do projeto piloto do SISFRON, com a máxima eficiência. 

Logo, o estudo em tela possui grande relevância no intuito de possibilitar o 

preenchimento de lacunas existentes nesta área da ciência militar que ainda 

necessita de aprimoramento e justifica-se, ainda, por promover maior esclarecimento 

acerca da implantação da 3ª Bia AAAe na 4ª Bda Cav Mec e sua integração ao 

projeto piloto do SISFRON, bem como discutir e propor o  emprego dos meios do 

seu subsistema de controle e alerta nas operações de busca aérea em faixa de 

fronteira. 

 

 

 

 

 

  



30 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta seção destina-se a apresentar de forma detalhada o caminho que se 

pretende percorrer a fim de solucionar o problema do estudo. 

Além disso, pretende-se também, especificar os procedimentos necessários 

para se alcançar os participantes dos instrumentos de pesquisa (questionários e 

entrevistas), obter as informações de interesse e analisá-las, e contemplando a 

escolha do espaço da pesquisa, a seleção do grupo de pesquisa, o estabelecimento 

dos critérios de amostragem, como também a definição de instrumentos e 

procedimentos para análise dos dados. 

Mediante emprego dos quadros de operacionalização das variáveis e 

delineamento da pesquisa, é possível concluir sobre sua natureza, de modo a 

facilitar a leitura e compreensão. 

Logo, para um melhor encadeamento das ideias, dividiu-se esta seção nos 

seguintes tópicos: objeto formal de estudo, variáveis, amostra e delineamento de 

pesquisa. 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

Este trabalho se caracteriza por ser uma pesquisa aplicada, pois tem por 

objetivo juntar conhecimentos e dados que tenham aplicação prática e que sejam 

dirigidos à solução de problemas reais e específicos, no que tange à integração da 

3ª Bia AAAe nas operações de busca aérea no contexto do projeto piloto do 

SISFRON. 

Neste tipo de operação, a artilharia antiaérea, mais precisamente o 

subsistema de controle e alerta, deverá ser empregado conforme a doutrina em 

vigor nos manuais do MD e do Exército Brasileiro (EB), a fim de identificar os 

possíveis vetores aéreos que são empregados pelos criminosos nas fronteiras 

brasileiras e emitir o alerta antecipados ao escalão subordinado. 

Tal atividade visa dificultar ou impedir a ultrapassagem da larga faixa 

fronteiriça brasileira por criminosos internacionais e nacionais, bem como identificar 

as prováveis rotas de contrabando e seus campos de pouso e, consequentemente, 

contribuir para a diminuição de ilícitos transfronteiriços, dentre elas, o tráfico de 

drogas, de armas, de munição, contrabando, refúgio de criminosos, evasão de 
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divisas, entre outras. 

Porém, as atividades de busca aérea na faixa de fronteira, por ser uma 

espécie de conflito assimétrico em que o contrabandista possui capacidades 

diferentes das esperadas em um combate tradicional ensinado nos bancos 

escolares, constituiu-se no foco do trabalho, segundo o qual foi estudada a doutrina 

do emprego dos meios do subsistema de controle e alerta de uma Bia AAAe, em 

especial os radares de busca e o centro de operações, em função da integração 

com diversos sistemas do  SISFRON. 

 

2.2 VARIÁVEIS 

 

Nessa linha de raciocínio, para responder em que medida os meios do 

subsistema de controle e alerta à baixa altura da 3ª Bia AAAe podem integrar-se ao 

projeto piloto do SISFRON nas operações de busca aérea na faixa de fronteira, 

partiu-se das premissas que o emprego do subsistema de controle e alerta 

pertencente ao sistema de defesa antiaérea das unidades do Exército Brasileiro tem 

a capacidade de disponibilizar informações sobre vetores aéreos que voam à baixa 

altura na área de faixa de fronteira, cumprindo a missão de vigilância do espaço 

aéreo, a fim de atender uma das finalidades do Sistema Integrado de Monitoramento 

de Fronteiras. 

Com um segundo argumento, verifica-se a possibilidade da existência de 

outros sistemas congêneres ao subsistema de controle e alerta da AAAe destinados 

a realizar o monitoramento, sensoriamento e vigilância do espaço aéreo na área de 

faixa de fronteira e que também possuem a capacidade de atuar como sensor 

complementar aos sensores do SISDABRA nessas operações. 

Logo, identifica-se como variável dependente a integração da 3ª Bia AAAe ao 

projeto piloto do programa SISFRON nas operações de busca aérea na faixa de 

fronteira, que sofre a influência do emprego dos meios do subsistema de controle e 

alerta de artilharia antiaérea de baixa altura, a variável independente. 

 

2.2.1 Definição conceitual das variáveis 

 

No contexto desta pesquisa, a variável dependente – integração da 3ª Bia 

AAAe ao projeto piloto do SISFRON nas operações de busca aérea na faixa de 



32 

 

fronteira – pode ser entendida como uma situação em que sistemas congêneres 

adotados pelo projeto piloto do SISFRON, destinados a realizar o sensoriamento e 

vigilância do espaço aéreo na faixa de fronteira, como, por exemplo, a rede de 

radares da Força Aérea Brasileira (FAB), permitiriam a integração dos meios do 

subsistema de controle e alerta da AAAe, a fim de serem empregados na atuação 

complementar aos sensores do SISDABRA. 

Além disso, as particularidades que envolvem a segurança nos 

deslocamentos dos meios do subsistema de controle e alerta para a faixa de 

fronteira, como também, a aplicabilidade do comando e controle nas operações em 

ambiente interagências face a disponibilidade dos meios de controle e alerta e a 

logística da 3ª Bia AAAe serão fundamentais para a integração ao projeto piloto do 

programa SISFRON. 

Dessa forma, essa integração permitirá preencher faixas de detecção que não 

são totalmente cobertas pelos sensores de vigilância brasileiros na faixa de fronteira 

e que, por este motivo, são muito utilizadas por narcotraficantes por meio de 

pequenas aeronaves que voam à baixa altura a fim de realizar transporte de ilícitos. 

No que tange à variável independente – emprego dos meios do subsistema 

de controle e alerta de artilharia antiaérea de baixa altura – esta se caracteriza pela 

capacidade dos meios do subsistema de controle e alerta da 3ª AAAe, mais 

especificamente o radar SABER M-60 e o Centro de Operações Antiaéreas 

Eletrônico de Seção (COAAe Elt Seç), apoiarem as operações de busca aérea em 

faixa de fronteira, buscando uma integração com os diversos sistemas pertencentes 

ao SISFRON. 

 

2.2.2 Definição operacional das variáveis 

 

A variável dependente foi estudada em quatro dimensões, de modo a 

qualificar tais dimensões por meio de indicadores, medidas pela revisão da literatura, 

coleta de dados de manuais doutrinários, dispositivos legais e por meio de dois 

questionários e três entrevistas, balizado pela busca da influência da variável 

independente nessas dimensões. 

Para tanto, a operacionalização da variável dependente está organizada da 

seguinte forma: 
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Variável 

Dependente 
Dimensões Indicadores 

Forma de 

Medição 

 

 

Integração da 3ª 

Bia AAAe ao 

projeto piloto do 

programa 

SISFRON nas 

operações de 

busca aérea na 

faixa de fronteira 

Deslocamento e 

segurança dos 

meios do 

subsistema de 

controle e alerta 

para a faixa de 

fronteira 

Veículo de transporte 

adequado 

Revisão da 

Literatura 

Questionários 

Defesa aproximada 

Revisão da 

Literatura 

Questionários 

Comando e 

Controle durante 

as operações 

Integração com os demais 

atores do SISFRON 

Revisão da 

Literatura 

Questionários 

Rapidez e segurança nas 

comunicações 

Revisão da 

Literatura 

Questionários 

Entrevista 

Disponibilidade 

dos meios do 

subsistema de 

controle e alerta 

Disponibilidade dos radares 

de busca da 3ª Bia AAAe 
Questionário 

Disponibilidade dos COAAe 

da 3ª Bia AAAe 
Questionário 

Logística interna 

Ressuprimento classe III 

(combustível) das viaturas do 

COAAe da 3ª Bia AAAe 

Revisão da 

Literatura 

Questionários 

Entrevista 

Manutenção dos meios de 

controle e alerta da 3ª Bia 

AAAe 

Revisão da 

Literatura 

Questionários 

Entrevista 

QUADRO 01 ─ Definição operacional da variável dependente 

Fonte: O autor 
 

Já na variável independente, foram levantadas três dimensões contendo de 
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dois a três indicadores cada uma delas, com capacidade de intervir nos resultados 

da variável dependente, citada anteriormente. 

Para tanto, a operacionalização da variável independente está organizada da 

seguinte forma: 

 

Variável 

Independente 
Dimensões Indicadores Forma de Medição 

Emprego dos 

meios do 

subsistema de 

controle e alerta 

de artilharia 

antiaérea de 

baixa altura 

Emprego de 

radares de 

Busca 

Tempo de utilização 
Revisão da Literatura 

Questionários 

Locais de desdobramento 

na faixa de fronteira 

Revisão da Literatura 

Questionários 

Entrevista 

Emprego de 

radares de 

Vigilância 

Possibilidade de emprego 
Revisão da Literatura 

Entrevista 

Tempo de utilização 

Revisão da Literatura 

Questionários 

Entrevista 

Locais de desdobramento 

na faixa de fronteira 

Revisão da Literatura 

Entrevista 

Emprego do 

COAAe 

Emprego do COAAe Elt Bia 
Revisão da Literatura 

Questionários 

Emprego do COAAe Elt Seç 
Revisão da Literatura 

Questionários 

QUADRO 02 ─ Definição operacional da variável independente 

Fonte: O autor 
 

2.3 AMOSTRA 

 

Com o intuito de complementar a revisão da literatura sobre o entendimento 

dos contornos do problema da presente pesquisa, foram realizados dois 

questionários e três entrevistas exploratórias, para a selecionada amostra de 
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especialistas que possuem significativa vinculação com o tema, tendo em vista a sua 

heterogeneidade e complexidade. 

O estudo foi limitado, particularmente, aos oficiais especializados em artilharia 

antiaérea que estejam servindo e ocupando funções operacionais na 3ª Bia AAAe, 

perfazendo um total de 7 (sete), como também, ao comandante da Escola de 

Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe), haja vista serem estes militares 

profundos conhecedores e aplicadores da doutrina do emprego da AAAe na F Ter. 

Também foram alvos da pesquisa os oficiais da 4ª Bda C Mec envolvidos com 

o processo de implementação do projeto piloto do sistema em estudo, em um total 

de 9 (nove), em virtude de possuírem larga experiência em emprego real em faixa 

de fronteira durante diversas operações ocorridas nos últimos anos no Brasil, entre 

elas, a operação Ágata IX, realizada em 2015. 

Cabe ressaltar que, em virtude de a população ter sido caracterizada por 

poucas pessoas, conforme abordado no parágrafo anterior, a amostra coincidiu com 

a população da pesquisa. 

Nessa perspectiva, é notório revelar que a essência desta amostra se 

evidencia, sobremaneira, por não possuir caráter probabilístico intencional, como 

também, por conveniência, uma vez que teve sua seleção descrita pela 

disponibilidade em momentos e locais no decorrer do estudo e adequabilidade aos 

parâmetros da pesquisa.  

 

2.4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Fruto do ínfimo conhecimento sobre o tema em questão no âmbito da Força 

Terrestre, esta pesquisa será classificada, quanto ao objetivo geral, como 

exploratória, a fim de permitir o estabelecimento de critérios, métodos e técnicas 

para a elucidação do problema. 

Quanto à natureza, este autor buscou conduzir esta pesquisa em uma linha 

do tipo aplicada, com o intuito de gerar ciência para aplicação real, voltada à solução 

de problemas específicos relacionados ao emprego de uma bateria de artilharia 

antiaérea e sua integração ao Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, 

em um cenário singular, ainda não doutrinado no Exército Brasileiro.  

Como principal recurso para alcançar o objetivo do trabalho em questão, 

foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais, ambas de cunho 
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exploratório, em manuais de campanha do MD e do EB, trabalhos acadêmicos 

realizados nas escolas de aperfeiçoamento e altos estudos militares do EB, livros, 

apresentações em eventos e artigos científicos publicados em revistas militares 

especializadas no tema e, ainda, em Notas Doutrinária (ND) e sítios eletrônicos da 

rede mundial de computadores (internet).  

A fim de valorizar a pesquisa bibliográfica e documental, foi realizada ainda 

uma pesquisa qualitativa descritiva por meio de um levantamento de informações 

através de questionário (APÊNDICE “A”) a militares especializados em Artilharia 

Antiaérea, visando a obtenção de maior quantidade de informações e variáveis 

percepções sobre o tema, visto o seu ineditismo e profundidade. 

Dessa maneira, a combinação da revisão da literatura com a tabulação dos 

dados obtidos em questionários (APÊNDICES “A” e “B”) e entrevistas (APÊNDICES 

“C”, “D” e “E”), embasaram a resposta do problema da pesquisa apontando as 

razões através das quais fatores presentes na variável independente atuam na 

variável dependente.  

Por fim, as informações reunidas permitiram concluir sobre os fatores de 

maior relevância para a integração dos meios do subsistema de controle e alerta da 

3ª Bia AAAe no SISFRON, para o emprego em operações de busca aérea na faixa 

de fronteira, e ainda, sobre como os primeiros interferem nos últimos. 

 

2.4.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Para a definição de termos, redação de referencial teórico e estruturação do 

modelo de análise do problema, revisou-se a literatura nos seguintes moldes: 

a) fontes de busca: 

• manuais de Campanha e Doutrinários brasileiros e, se for o caso, de 

outros países, voltados para a AAAe; 

• revistas e periódicos de assuntos militares ligados à AAAe; 

• livros, monografias e dissertações de mestrado da biblioteca da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), da EsACosAAe e da Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército (ECEME); e  

• monografias e dissertações de mestrado do Sistema de Monografias e 

Teses do Exército Brasileiro. 

b) estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas: 
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• foram utilizados os seguintes termos descritores: "artilharia antiaérea; 3ª 

Bateria de Artilharia Antiaérea; projeto piloto do Programa Estratégico do Exército 

SISFRON; busca aérea e faixa de fronteira", respeitando as peculiaridades de cada 

base de dado; e 

• após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes serão revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

c) critérios de inclusão: 

• estudos publicados em português ou inglês; 

• estudos publicados de 2008 a 2018; 

• estudos quantitativos e qualitativos acerca do emprego da 3ª Bateria de 

Artilharia Antiaérea na busca aérea na faixa de fronteira; e 

• estudos quantitativos e qualitativos acerca da integração ao projeto piloto 

do Programa Estratégico do Exército SISFRON nas operações de busca aérea na 

faixa de fronteira. 

d) critérios de exclusão: 

• as baterias antiaéreas não pertencentes ao limite fronteiriço do projeto 

piloto do Programa Estratégico do Exército SISFRON, pois não realizam este tipo de 

operação em faixa de fronteira; 

• fontes da internet não oriundas de sítios oficiais de organizações de 

credibilidade (universidades, de governo ou instituições de renome); 

• textos de conteúdo notoriamente ultrapassado; 

• estudos com método de pesquisa de definição difícil ou não explícito; e 

• estudos relacionados à AAAe de média e grande altura. 

 

2.4.2 Instrumentos 

 

Com a intenção de fundamentar a presente pesquisa e operacionalizar a 

variável dependente e independente, foi realizada uma minuciosa análise de 

publicações militares, seguida de uma abordagem conceitual e técnica, referente ao 

emprego da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea na busca aérea na faixa de fronteira 

no contexto do PEE SISFRON. 

A fim de serem obtidos dados plausíveis acerca da possibilidade de 
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integração da 3ª Bia AAAe na missão de busca aérea no contexto do projeto piloto 

do Programa Estratégico do Exército SISFRON, foram formulados, como 

instrumentos, questionários enviados a 3ª Bia AAAe e a 4ª Bda C Mec e entrevistas 

com o Gerente do Programa Estratégico do Exército SISFRON, com o Gerente do 

Programa Estratégico do Exército Defesa Antiaérea e com o Comandante da 

EsACosAAe. 

 a) Questionário enviado aos oficiais da 3ª Bia AAAe especializados em 

Artilharia Antiaérea em funções operacionais (APÊNDICE “A”). 

O seguinte questionário foi constituído de perguntas que pretendem mensurar 

as possibilidades de emprego da 3ª Bia AAAe, orgânica da 4ª Bda C Mec, 

empregados em operações de busca aérea em faixa de fronteira no contexto do 

projeto piloto do Programa Estratégico do Exército SISFRON. 

 b) Questionário aos oficiais da 4ª Bda C Mec envolvidos com o 

processo de implementação do projeto piloto do Programa Estratégico do Exército 

SISFRON (APÊNDICE “B”). 

O seguinte questionário foi constituído de perguntas que pretendem verificar a 

possibilidade de integração da 3ª Bia AAAe ao projeto piloto supracitado em 

operações de busca aérea em faixa de fronteira de sua responsabilidade. 

 c) Entrevistas com Gerente do Programa Estratégico do Exército 

SISFRON e com o Gerente do Programa Estratégico do Exército Defesa Antiaérea 

no Estado-Maior do Exército (APÊNDICES “C” e “D”). 

A seguinte entrevista foi constituída de perguntas que pretendem verificar a 

possibilidade de integração da 3ª Bia AAAe ao projeto piloto supracitado em 

operações de busca aérea em faixa de fronteira de sua responsabilidade e, também, 

elucidar a situação atual do SISFRON e suas demandas para o ano de 2018. 

d) Entrevista com o Comandante da EsACosAAe (APÊNDICE “E”). 

Tal instrumento de pesquisa visou identificar possibilidades de emprego dos 

meios do subsistema de controle e alerta da 3ª Bia AAAe, de acordo com a doutrina 

da AAe, empregados em operações de busca aérea em faixa de fronteira no 

contexto do projeto piloto do Programa Estratégico do Exército SISFRON. 

 

2.4.3 Análise dos Dados 

 

Este trabalho reuniu diferentes dados, oriundos de diversas fontes. Aos dados 
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levantados a partir da revisão de literatura juntaram-se os que foram extraídos dos 

questionários e das entrevistas. 

Os dados obtidos com os questionários (APÊNDICES “A” e “B”) foram 

interpretados, classificados e tabulados, culminando com a disposição gráfica dos 

mesmos, proporcionando sua comparação e análise detalhada. 

Os dados obtidos com as entrevistas (APÊNDICES “C”, “D” e “E”) receberam 

tratamento estatístico por serem todas de caráter objetivo e passíveis de serem 

interpretados, classificados e tabulados, proporcionando sua comparação e análise 

detalhada. 

As contribuições discursivas que ocorreram foram reunidas para o cômputo 

qualitativo das entrevistas mediante qualificação do questionado. 

As informações de caráter subjetivo foram criteriosamente estudadas e 

discutidas, de forma a obter subsídios que permitam alcançar o objetivo da corrente 

pesquisa. 

As entrevistas receberam tratamento qualitativo, tendo em vista a natureza 

dissertativa dos questionamentos e a experiência profissional dos questionados a 

fim de que este pesquisador pudesse apresentar, na conclusão, uma paridade 

doutrinária sobre o emprego da bateria de artilharia antiaérea nas operações do 

SISFRON. 

Por fim, o intuito foi verificar a possibilidade de uma efetiva integração da 3ª 

Bia AAAe ao projeto piloto do programa SISFRON em operações de busca aérea 

em faixa de fronteira, bem como uma redação de proposta de estrutura logística e 

material de dotação dos meios do subsistema de controle e alerta à baixa altura da 

3ª Bia AAAe para o emprego em ambiente interagências. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A fim de alcançar os objetivos específicos do estudo e, por conseguinte, o 

objetivo geral, a revisão da literatura procurou obras com temas relevantes, 

subdividindo a pesquisa em fases distintas para facilitar a compreensão do presente 

estudo. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 

Nessa seção, serão apresentados os aspectos gerais da área geográfica da 

área sob responsabilidade da 4ª Bda C Mec, bem como uma definição de forma 

sucinta sobre o conceito de fronteira. 

Será estudado também o panorama dos ilícitos praticados na sua faixa de 

fronteira a fim de identificar alguns crimes transfronteiriços, principalmente os que 

são indicados no Plano Nacional de Fronteiras e algumas operações interagências 

desencadeadas na fronteira oeste do território brasileiro. 

 

3.1.1 A faixa de fronteira brasileira 

 

O Estado tem como um de seus elementos o território que é considerado 

como base substantiva do Poder Nacional, ou seja, é a extensão de terra onde 

exerce a sua soberania, dentro dos limites estabelecidos pelo Direito Internacional. 

Essa extensão do domínio terrestre é determinada por limites, ou linhas 

imaginárias, que indicam até onde vai o território sobre o qual se exerce a sua 

soberania, ficando a cargo do Estado a marcação material desses limites, pois deve 

indicar concretamente as linhas que o separam de seus vizinhos. 

Segundo Pagliarini (1971 apud FIGUEREDO, 2017, p. 20) o traçado das 

fronteiras geralmente é o resultado de acontecimentos históricos ou de acordos 

mútuos, já que não há princípio jurídico a que se subordinem todos os Estados e 

pelo qual se determine que cada um destes tem direito absoluto a uma determinada 

área de extensão territorial. 

Sob a óptica dos aspectos geográficos e jurídicos, as fronteiras brasileiras 

terrestres estão bem definidas e demarcadas desde primeiras décadas do século 

XX, como resultado do trabalho de grandes nomes da política brasileira que, no 
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segundo império e no início da república, realizaram diversos acordos bilaterais com 

os países vizinhos, encerrando o ciclo da história expansionista do nosso território. 

A faixa de fronteira do território brasileiro é definida e regulamentada pela Lei 

6.634, de 2 de maio de 1979, na qual estabelece uma faixa interna de 150 Km 

(cento e cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória terrestre do 

território nacional, sendo indispensável à Segurança Nacional (BRASIL, 1979). 

 

FIGURA 01 ─ A faixa de fronteira do território brasileiro 
Fonte: Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército Brasileiro (2018) 

 

Tal importância no que diz respeito a questão da Segurança Nacional 

evidencia-se no que consta na Constituição Federal de 1988, a qual estabeleceu a 

mesma como parte dos bens da União da seguinte maneira:  

 

Art 20 [...]  
§ 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das 
fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada 
fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização 
serão reguladas em lei (BRASIL, 1988).  
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A Constituição Federal deixa claro, portanto, a relevância da faixa de fronteira 

para a defesa do território nacional, estabelecendo uma ligação entre esta região e a 

missão principal das Forças Armadas de defesa da Pátria. 

Parte dessa delimitação espacial estabelecida pela Constituição Federal de 

1988 (CF/88) está sob a responsabilidade da 4ª Bda C Mec abarcando 59 (cinquenta 

e nove) municípios do Estado do Mato Grosso do Sul. 

A faixa de fronteira brasileira corresponde aproximadamente 27% do território 

nacional, abrangendo 588 municípios de 11 (onze) Unidades da Federação e 

reunindo uma população em torno de 10 milhões de habitantes. Ao longo dos quase 

16.900 km de fronteira terrestre, estão distribuídas terras de 122 (cento e vinte e 

dois) municípios brasileiros (BRASIL, 2009). 

A fronteira terrestre representa cerca de 68% de toda a extensão dos limites 

territoriais brasileiros, colocando o Brasil em contato com dez outras nações sul-

americanas. 

A tabela abaixo mostra a extensão territorial do Brasil com todos os seus 

países fronteiriços. 

QUADRO 03 ─ Extensão da fronteira do Brasil com os países limítrofes 
Fonte: Ministério das Relações Exteriores. Brasil. 2017. 

 

Com exceção do Chile e do Equador, todos os países da América do Sul 

fazem fronteira com o Brasil totalizando numa extensão de 16.886 Km, dos quais 

quase a sua metade formada por fronteira seca e com grande capilaridade, o que 

possibilita uma elevada circulação de pessoas e mercadorias. 
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Segundo Ministério da Integração Nacional a faixa de fronteira brasileira é 

considerada uma região com baixa densidade demográfica e desenvolvimento 

social. Dentre os municípios situados na faixa de fronteira, somente dois possuem 

uma população média entre 300 e 400 mil habitantes, e 81% deles possuem 

população de até 20 mil habitantes, ou seja, são consideradas cidades de pequeno 

porte. 

Além disso, somente três capitais estaduais (Boa Vista ─ RR, Rio Branco ─ 

AC e Porto Velho ─ RO) estão localizadas dentro dessa área, fato este que dificulta 

o êxito de políticas públicas na região (BRASIL, 2009). 

Dessa forma, as políticas adotadas por legislações mais recentes contemplam 

a região da Faixa de Fronteira com programas voltados para as áreas sociais e 

econômicas, a exemplo da criação da Comissão Permanente para o 

Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira, instituída pelo Decreto sem 

número, de 8 de setembro de 2010, que em seus estudos logo detectou a ausência 

de políticas apropriadas à fronteira, aliadas às necessárias à segurança nacional e 

soberania territorial: 

 

[...] A preocupação com a segurança nacional e soberania territorial, de 
onde emana a criação de um território especial ao longo do limite 
internacional terrestre do País, embora legítima, não tem sido acompanhada 
de uma política pública sistemática que atenda às suas características. 
Dada baixa densidade demográfica, provocada em grande parte pela 
vocação ‘atlântica’ do país, associada às grandes distâncias e às 
dificuldades de comunicação com os principais centros decisórios, a Faixa 
de Fronteira experimentou um relativo isolamento que a colocou à margem 
das políticas de desenvolvimento (CDIF, 2016).  

 

As características desta faixa de fronteira e as suas condições populacionais, 

dificultam o controle e a fiscalização por parte dos órgãos competentes, o que tem 

levado as autoridades nacionais a ampliarem o emprego do EB em ações nessa 

área, como por exemplo, Nas Operações Ágata. 

 

3.1.2 As ações na faixa de fronteira 

 

Segundo Mattos (2011), é através das fronteiras, tanto terrestre como aérea 

ou marítima, que o Estado recebe e transmite os influxos exteriores, que podem 

interferir favorável ou desfavoravelmente sobre suas aspirações e interesses. 
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Nesse contexto, a publicação da Lei Complementar 97/99, alterada pela Lei 

Complementar nº 136/10, atribuiu às Forças Armadas, além de outras ações 

pertinentes, a capacidade para atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, 

na Faixa de Fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, independentemente 

da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela 

recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em 

coordenação com outros órgãos do Poder Executivo. 

Para cumprir tal atribuição, pode executar, dentre outras, as ações de 

patrulhamento, revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de 

aeronaves e prisões em flagrante delito. 

O artigo 16-A da Lei Complementar 97/99 é o que regulamenta as atividades 

das Forças Armadas para combater crimes transfronteiriços e ambientais na Faixa 

de Fronteira:  

 

Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, 
também como atribuições subsidiárias, preservadas as competências 
exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e 
repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, 
independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer 
gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, 
isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, 
executando, dentre outras, as ações de:  
I - Patrulhamento;  
II - Revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de 
aeronaves; e  
III - Prisões em flagrante delito (BRASIL, 1999).  

 

Em 2004, a Lei Complementar n° 117, alterou a Lei Complementar 97/99, 

impondo atribuições subsidiárias particulares ao EB, entre elas a de “cooperar com 

órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de 

repercussão nacional e internacional, no território nacional, na forma de apoio 

logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução” (BRASIL, 2004). 

Nesse sentido, Paiva (2013, p. 72) entende que a atuação da Força Terrestre 

na Faixa de Fronteira, baseada no inciso IV, Art.17A, da Lei Complementar 97/99, é 

considerada como atribuição subsidiária particular. Assim sendo, depreende-se que 

o combate aos delitos transnacionais continua sendo missão precípua dos Órgãos 

de Segurança Pública (OSP). 

Partindo do que já foi exposto anteriormente nesta seção, pode-se chegar a 

um conceito de crime transfronteiriço, denominação que está se popularizando 
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desde que as Forças Armadas e as Forças de Segurança Pública passaram a atuar 

na área das divisas internacionais para combater ações criminosas. 

 

3.1.3 Crimes transfronteiriços 

 

Pelo entendimento de Goulart e Ribeiro (2016), crime transfronteiriço pode ser 

enquadrado como a ocorrência de fato típico, antijurídico e punível que ultrapassa os 

limites das fronteiras de um país. 

No âmbito da Força Terrestre, o Comandante do EB, por meio da Portaria nº 

061, de 16 de fevereiro de 2005, estabeleceu a Diretriz Estratégica para atuação na 

faixa de fronteira contra delitos transfronteiriços e ambientais, e para facilitar as 

atividades de sua tropa no combate à criminalidade nas fronteiras, enumera as 

condutas que considera delitos transfronteiriços: 

 

A entrada (e/ou tentativa de saída) ilegal no território nacional de armas, 
munições, explosivas e demais produtos afins; 
Tráfico ilícito de entorpecentes e/ou substâncias que determinam 
dependência física ou psíquica, ou matéria-prima destinada à sua 
preparação;  
O contrabando e o descaminho (Código Penal Brasileiro, art. 334);  
O tráfico de plantas e de animais, na forma da Lei de Crimes Ambientais 
(Lei 9.605/98) e do Código de Proteção à Fauna (Lei 5.197/67);  
A entrada (e/ou tentativa de saída) no território nacional de vetores em 
desacordo com as normas de vigilância epidemiológica;  
A prática de atos lesivos ao meio ambiente, assim definidos na Lei de 
Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98);  
A exploração predatória ou ilegal de recursos naturais; e  
A prática de atos lesivos à diversidade e à integridade do patrimônio 
genético do País, assim definido na Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de 
agosto de 01 (revogada pela Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015) 
(BRASIL, 2015).  

 

Além disso, para Werner (2009, p. 63), o terrorismo e o empoderamento ilícito 

de aeronaves são enquadrados como espécies de crimes transnacionais, em razão 

do caráter ideológico que estes crimes possuem.  

Para Goulart e Ribeiro (2016), esses crimes são os que têm exigido maior 

preocupação das nações nos dias atuais, apresentando-se como um dos maiores 

desafios para repressão à entrada ou saída de produtos no território nacional, sejam 

estes produtos legais entrando de forma ilegal, ou de produtos ilegais. 

Segundo Oliveira (2001, p. 192 apud FIGUEREDO, 2017, p. 24), esses 

crimes na faixa de fronteira, provam como consequência a criação de eixos de 
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escoamento de drogas, o aumento da violência, prejuízos à saúde pública, a 

cooptação de militares dos OSP presentes na faixa de fronteira e o emprego das FA 

na segurança dessa região. 

Um estudo divulgado, em 2015, pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico 

e Social de Fronteiras (IDESF), revelou uma relação direta entre a realização de 

operações nas fronteiras brasileiras e o aumento da arrecadação pública. 

De acordo com o instituto isto ocorre em função da redução na oferta de 

produtos contrabandeados, que por consequência estimula o consumo de artigos 

fabricados no Brasil ou aqueles importados legalmente. 

O estudo identificou ainda que, durante as oito edições da Operação Ágata, 

realizadas entre 2011 e 2014 o país deixa de arrecadar em impostos nas regiões de 

fronteiras cerca de R$ 25 bilhões ao ano, levando em consideração apenas os dois 

principais impostos que produzem efeitos sobre os produtos importados: o Imposto 

de Importação (II) e o Imposto de Produtos Industrializados (IPI). 

Por tudo isso, a fronteira suscita atenção em meio a um momento político em 

que o país clama por ações do governo que impactem na diminuição da violência 

nos grandes centros urbanos e na inibição dos crimes transfronteiriços 

(RODRIGUES, 2013). 

 

3.1.4 Amparo jurídico para o emprego das forças armadas na faixa de fronteira 

 

Segundo Figueredo (2017), a presença física e operacional das Forças 

Armadas, especialmente do EB, se espalhou por toda a fronteira terrestre do Brasil, 

no cumprimento dos preceitos constitucionais e da imposição de várias políticas, 

criadas por leis ordinárias, que culminaram com a idealização de programas de 

defesa e de segurança, a partir da nova ordem constitucional implantada no Brasil 

pela Constituição Federal de 1988. 

 

3.1.4.1 Plano estratégico de fronteiras 

 

Em 2010, de acordo com Figueredo (2015, p. 38), após verificar a 

necessidade de maior fiscalização das fronteiras brasileiras, indo ao encontro dos 

objetivos estabelecidos pela PND, foi aprovada a Lei Complementar Nº 136, a qual 

ampliou o amparo legal para o emprego das FA na faixa de fronteira. 
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No ano seguinte, por meio do Decreto nº 7.496, de 8 de junho, o Plano 

Estratégico de Fronteiras (PEF) foi instituído com a finalidade de proporcionar o 

fortalecimento da prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos 

transfronteiriços e dos praticados na faixa de fronteira brasileira. 

O PEF estabeleceu como diretriz a atuação integrada dos OSP, da Secretaria 

da Receita Federal (SRF) e das FA e elencou como os objetivos centrais, além da 

redução dos índices de criminalidade e do enfrentamento ao crime organizado, o 

seguinte: 

 

I - a integração das ações de segurança pública, de controle aduaneiro e 
das Forças Armadas da União com a ação dos Estados e Municípios 
situados na faixa de fronteira; 
II - a execução de ações conjuntas entre os órgãos de segurança pública, 
federais e estaduais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e as Forças 
Armadas; 
III - a troca de informações entre os órgãos de segurança pública, federais e 
estaduais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil e as Forças Armadas; 
IV - a realização de parcerias com países vizinhos para atuação nas ações 
previstas no art. 1o; e 
V - a ampliação do quadro de pessoal e da estrutura destinada à prevenção, 
controle, fiscalização e repressão de delitos na faixa de fronteira (BRASIL, 
2016d). 

  

Durante a vigência deste plano foram realizadas a Operação Ágata, de 

caráter esporádico, sob a responsabilidade do Ministério da Defesa e conduzida 

pelas Forças Armadas, e a Operação Sentinela, de caráter permanente sob a 

responsabilidade do Ministério da Justiça, com participação discreta das Forças 

Armadas. 

 

3.1.4.2 O Programa de Proteção Integrada de Fronteiras 

 

O PEF foi revogado pelo Decreto número 8.903, de 16 de novembro de 2016, 

que institui o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) e organiza a 

atuação da Administração Pública Federal para sua execução (BRASIL, 2016d). 

O novo decreto mantém a essência do anterior, que é o fortalecimento da 

prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos ilícitos transfronteiriços e 

aperfeiçoa as operações militares destinadas a reprimir esses crimes acrescentando 

em suas diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de inteligência, 

além da previsão da continuidade da cooperação com países vizinhos. 
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De acordo com Figueredo (2017), ancoradas na PND e na Lei Complementar 

97/1999, as Forças Armadas passaram a realizar Ações Operacionais de Combate 

aos Ilícitos na Faixa de Fronteira, com tempo e lugar previamente estabelecidos. 

Embora caracterizadas como esporádicas, as ações se tornaram constantes, 

pois ocorreram 234 operações entre os anos de 1996 a 2016, as quais citam-se 

Operação Ágata, Operação Cadeado, Operação Atalaia, Operação Fronteira Sul, 

Operação Yanomami, Operação Curare, Operação Curaretinga, entre outras. 

Segundo o jornal O GLOBO, publicado em novembro de 2016, evidenciou-se 

opiniões de que o PEF não correspondeu aos recursos investidos, obtendo 

resultados desproporcionais. 

Nesta mesma matéria, observou-se que uma auditoria operacional do TCU 

destacou que o Plano Estratégico de Fronteiras limitou-se a estabelecer instâncias 

de atuação conjunta entre órgãos federais e estaduais para combater o crime 

organizado. Para os auditores, o programa atual não se constitui em uma política de 

Estado integradora de todos os entes, com a identificação de responsabilidades e 

redução de sobreposições e lacunas de competências, que permita uma visão geral 

da atuação coordenada dos diversos órgãos e instituições. O TCU recomendou que 

o governo definisse funções e responsabilidades dos coordenadores. 

Na visão de Ferreira (2017), tanto no PEF quanto no PPIF, é possível 

evidenciar a necessidade da integração entre órgãos distintos, das esferas federal, 

estadual e municipal, para viabilizar o combate aos delitos transfronteiriços. 

As experiências advindas do PEF, especialmente das Operações Ágata e 

Sentinela, tornam-se válidas contribuições para o aprimoramento do processo 

interagências, uma vez que as operações que transcorreram durante a vigência do 

Plano Estratégico de Fronteiras acionaram 26 órgãos públicos federais e 12 

ministérios, além das Forças Armadas, na qual coube também oferecer apoio 

logístico de defesa às operações das polícias Federal e Rodoviária Federal. 

 

3.1.5 A faixa de fronteira sob responsabilidade da 4ª Bda C Mec 

 

A área do presente estudo está localizada na fronteira Brasil-Paraguai 

possuindo cerca de 650 Km de extensão, sendo 400 Km estão debruçados em “linha 

seca”, onde há pouca concentração populacional e, consequentemente, pouca 

atividade de fiscalização fronteiriça e policiamento ostensivo. 
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FIGURA 02 ─ Setor de Área de Proteção Integrada 3 (faixa de fronteira no destaque 
em amarelo)  

Fonte: 4ª Bda C Mec (2014) 
 

Segundo a Seção de Inteligência da 4ª Bda C Mec, a região é muito 

permeável, principalmente nos trechos de “linha seca”, facilitando a ocorrência de 

delitos, principalmente nas chamadas “cidades gêmeas”, locais onde a linha 

fronteiriça corta duas cidades de países diferentes. 

Segundo o Ministério da Integração Nacional (2014), as cidades gêmeas são 

núcleos urbanos relativamente interdependentes localizados de um lado e de outro 

dos limites transfronteiriços que apresentam vetores, tanto, convergentes, derivados 

do elevado potencial de integração transnacional, quanto divergentes, oriundos das 

novas ameaças e dos contenciosos característicos das fronteiras. 

No estado de Mato Grosso do Sul, onde há diversos núcleos urbanos na linha 

de fronteira, são consideradas cidades gêmeas os municípios de Ponta Porã ─ MS, 

Mundo Novo ─ MT, Paranhos ─ MS, Coronel Sapucaia ─ MS e Corumbá ─ MS. 

A figura abaixo demonstra as cidades gêmeas de Ponta Porã ─ MS, dentro da 

área de responsabilidade da 4ª Bda C Mec, e a cidade de Pedro Juan Caballero, no 

Paraguai. 
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FIGURA 03 ─ Cidades gêmeas na fronteira Brasil/Paraguai 
Fonte: Google Maps. Disponível em https://maps.google.com.br/  

 

A visão aérea representada acima evidencia a dificuldade em saber o que é 

território brasileiro e o que é território paraguaio em uma fronteira seca, o que aliado 

a grande interação cultural e intensas trocas comerciais dificulta as ações de 

controle e fiscalização por parte do Estado. 

Há que se destacar ainda a grande heterogeneidade nas características 

geográficas, demográficas e socioeconômicas nos municípios localizados na faixa 

de fronteira oeste do país, principalmente na fronteira sul-mato-grossense.  

As diferenças entre a fronteira com a Bolívia e a com o Paraguai, a fronteira 

seca e a fluvial e a existência de cidades gêmeas ou núcleos urbanos muito 

afastados da linha internacional modificam o modo como cada município é 

impactado pela situação de fronteira. 

Registra ainda que a proximidade com a divisa internacional aparece como 

traço fundamental na caracterização das dinâmicas sociais e econômicas de 

municípios nos quais os núcleos urbanos estão interligados a cidades de países 

vizinhos, enquanto que outros municípios não se caracterizam a partir da relação 

com a fronteira. 
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Segundo Figueredo (2017), tais diferenças, segundo consta no Diagnóstico 

Socioeconômico e Demográfico da Faixa de Fronteira feito pelo Grupo Retis/UFRJ8, 

foram relevantes para a avaliação da situação de segurança pública na região. 

 

3.2 A BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 

 

De acordo com o manual de fundamentos EB20-MF-10.102 Doutrina Militar 

Terrestre (2014), as Organizações Militares (OM) da F Ter são classificadas 

operativamente em elementos de combate9, elementos de apoio ao combate10 e 

elementos de apoio logístico11. 

No que diz respeito ao primeiro elemento citado acima, caracteriza-se pela 

seguinte capacidade: 

 

Um elemento de combate caracteriza-se pela sua capacidade de combinar 
fogo e movimento, a fim de cerrar sobre o inimigo. Pode receber as missões 
de: destruir ou neutralizar o inimigo; conquistar, controlar e interditar 
acidentes capitais do terreno; cobrir ou proteger a força principal; ou obter 
informações para o escalão em proveito do qual opera. Os elementos de 
combate empregam os tiros diretos e indiretos e são capacitados para 
operar em contato direto com o inimigo (BRASIL, 2014a). 

 

Nesta linha de raciocínio, esse mesmo manual considera a Bda, também 

denominada Grande Unidade (GU), como o módulo básico de emprego da F Ter, 

contando com elementos de combate, de comando e controle e de logística. 

                                                 
8 O Diagnóstico Socioeconômico e Demográfico da Faixa de Fronteira relacionado a criminalidade e 

violência é parte da pesquisa desenvolvida para o Ministério da Justiça-SENASP/Programa 
ENAFRON (Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras), cujo objetivo geral é 
intensificar o controle e a fiscalização na fronteira continental brasileira, especialmente a prevenção, 
controle e repressão de delitos transfronteiriços. O objetivo específico da pesquisa é subsidiar as 
ações do Governo Federal no âmbito do Programa ENAFRON (FIGUEREDO, 2017). 
 
9 Um elemento de combate caracteriza-se pela sua capacidade de combinar fogo e movimento, a fim 
de cerrar sobre o inimigo. Pode receber as missões de: destruir ou neutralizar o inimigo; conquistar, 
controlar e interditar acidentes capitais do terreno; cobrir ou proteger a força principal; ou obter 
informações para o escalão em proveito do qual opera. Os elementos de combate empregam os tiros 
diretos e indiretos e são capacitados para operar em contato direto com o inimigo (BRASIL, 2014a). 
 
10 Os elementos de apoio ao combate participam decisivamente do sucesso das operações por meio 
do apoio de fogo, do apoio ao movimento e da capacidade de coordenação e controle proporcionados 
à força, contribuindo diretamente com o aumento da eficiência dos elementos de manobra, podendo 
constituir-se em fator decisivo na avaliação do Poder Relativo de Combate (BRASIL, 2014a). 
 
11 Os elementos de apoio logístico realizam ações voltadas à geração, ao desdobramento, à 
sustentabilidade e à reversão de uma força operativa, de modo a assegurar a liberdade de ação e 
proporcionar amplitude de alcance e de duração às operações (BRASIL, 2014a). 
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FIGURA 04 ─ Tropa de cavalaria mecanizada 
Fonte: Doutrina Militar Terrestre em revista, Jan a Jun de 2014 

 

Assim sendo, a Bda C Mec é classificada com uma GU média, apta a realizar 

as tarefas de reconhecimento, vigilância e segurança, como também, no emprego 

das Operações no Amplo Espectro dos conflitos12, as quais requerem capacidades 

também inerentes as operações na faixa de fronteira (BRASIL, 2014a). 

Na década de 1970 o Exército Brasileiro, na intenção de constituir a força de 

cobertura estratégica próximas às regiões de fronteira sul e centro-oeste do país, 

criou as Bda C Mec, a fim de atuarem em um cenário de conflito convencional, como 

uma força tática e logisticamente autônoma, capaz de operar isoladamente como 

uma força blindada leve. 

De acordo com o Manual de Fundamentos EB20-MF-10.102 Doutrina Militar 

Terrestre (2014), uma GU é: 

 

[...] uma organização militar interarmas, com capacidade de atuação 
operativa independente, constituída por unidades de combate, de apoio ao 

                                                 
12 É o conceito operativo do exército, que interpreta a atuação dos elementos da F Ter para obter e 
manter resultados decisivos nas operações, mediante a combinação de Operações Ofensivas, 
Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou sucessivamente, 
prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos armados, em situações de Guerra 
e de Não Guerra. 
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combate e de apoio logístico. [...] considerada como o módulo básico de 
emprego da F Ter. De acordo com as capacidades operativas requeridas ao 
cumprimento da missão atribuída, receberá em reforço, estruturas 
modulares de combate e apoio ao combate, que lhe proporcionarão a 
capacidade de atuar de forma independente e de durar na ação (BRASIL, 
2014a). 

 

Entretanto, a criação de competências e capacidades para atendimento a um 

recente espectro de atividades, com um novo conceito de efetividade para fazer 

frente as novas ameaças externas, principalmente nas faixas de fronteiras, tornaram 

necessário para o Exército Brasileiro inserir estas unidades no processo de 

transformação da F Ter. 

Ainda segundo o Manual de Fundamentos EB20-MF-10.102 Doutrina Militar 

Terrestre (2014), esta transformação permitirá que o Exército Brasileiro esteja 

orientado pelos diplomas legais brasileiros, com o objetivo de identificar as ameaças 

concretas e potenciais ao Estado e interesses nacionais. 

 
A Transformação permitirá que o Exército esteja ajustado às necessidades 
decorrentes das tarefas e missões que deverá executar nas próximas 
décadas. Para isso, faz-se necessário mapear as novas capacidades 
requeridas, em um trabalho sustentado por uma doutrina efetiva. A partir do 
nível político são determinadas quais capacidades são requeridas à Força 
Terrestre (as Capacidades Militares Terrestres) e, na sequência, são 
definidas quais capacidades Operativas são necessárias às forças que 
serão empregadas – ou a cada Organização Militar – para que possam 
cumprir as tarefas e missões que lhes cabem (BRASIL, 2014a). 

 
Quanto à capacidade de modularidade da Bda C Mec em operar em 

operações no amplo espectro dos conflitos, Trindade diz que: 

 

A Cavalaria mecanizada, embora criada no contexto do combate 
convencional, em função de suas características, organização e material de 
emprego militar, possui efetiva capacidade de conduzir Operações no 
Amplo Espectro, possivelmente melhor do que qualquer outra GU da Força 
Terrestre. Pode-se contextualizar essa capacidade ao se visualizar uma 
Bda C Mec operando no Amplo Espectro, combinando atitudes, 
empregando de forma simultânea um RCB em ação ofensiva, um RC Mec 
em atitude defensiva, em economia de meios, e o outro regimento em 
missão de apoio a órgãos governamentais, com uma reserva hipotecada 
(TRINDADE, 2013). 

 

E complementa: 

 

Deve-se observar que as Bda C Mec, em face de seu preposicionamento, 
possuem larga experiência e adestramento em operações na faixa de 
fronteira no enfrentamento aos ilícitos transfronteiriços e ambientais — 
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operações interagências com cerrado contato com a população civil 
(TRINDADE, 2013). 

 

3.2.1 Missões, características, possibilidades e limitações 

 

A Bda C Mec tem como tarefa principal cumprir missões de segurança, 

estando apta a realizar operações ofensivas e defensivas no contexto das 

operações de segurança ou como elemento de aplicação do princípio de guerra 

“economia de forças” (BRASIL, 2000). 

De acordo com o manual de campanha C 2-30 Brigada de Cavalaria 

Mecanizada (2000), as características mais importantes para que uma Bda C Mec 

possa cumprir as suas missões em qualquer ambiente operacional podem se 

resumir assim: mobilidade, potência de fogo, proteção blindada, ação de choque, 

flexibilidade e sistema de comunicações amplo e flexível. 

Dessa forma, Junior entende que essas características são obtidas e 

evidenciadas da seguinte maneira: 

 

A mobilidade pode ser dividida em tática e estratégica. A mobilidade tática 
caracteriza-se pela existência de viaturas sobre rodas e sobre lagartas. Já a 
mobilidade estratégica é acentuada pela existência exclusiva das viaturas 
sobre rodas, que dão maior agilidade ao deslocamento para emprego da 
Brigada. 
A flexibilidade é obtida pela variedade de viaturas, capazes de executar um 
amplo rol de missões em diferentes ambientes operacionais. A proteção 
blindada é adquirida por meio de viaturas blindadas. 
A potência de fogo assume papel diferenciado não somente pela existência 
de obuses e morteiros, mas também pelas viaturas dotadas de armamento 
pesado. 
A ação de choque é marcada pelas viaturas blindadas com capacidade de 
deslocamento em qualquer terreno e os meios tecnológicos avançados são 
aqueles que permitem conduzir o combate com os recursos a serem 
disponibilizados para a Guerra de Quarta Geração (JUNIOR, 2013). 

 

Como já foi dito, a Bda C Mec é uma GU tática e logisticamente autônoma, 

capaz de operar isoladamente como uma força blindada leve, por certo período. 

Na visão de Fagundes (2016), uma importante característica da Bda C Mec é 

a flexibilidade, verificada na sua organização para o combate, com capacidade em 

constituir forças provisórias nos níveis Pelotão (Pel), Subunidade (SU) e U, na 

grande variedade no armamento de dotação e na possibilidade de emprego em 

vários tipos de operações. 

O manual de campanha C 2-1 Emprego da Cavalaria (1999), define como a 
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cavalaria mecanizada explora essa característica: 

 

Flexibilidade é o produto, particularmente, da mobilidade, do sistema de 
comunicações, da estrutura organizacional das unidades da Arma e da 
formação de seus quadros, que permite mudar rapidamente a organização 
para o combate, o dispositivo e a direção de atuação, bem como, engajar-se 
e desengajar-se com relativa facilidade, amoldando-se às circunstâncias do 
momento (BRASIL, 1999, p 8-8). 

 

Desta forma, conforme o manual de campanha C 2-30 – Brigada de Cavalaria 

Mecanizada (2000), essa Bda tem a capacidade de assumir algumas possibilidades 

a fim de atingir o Estado Final Desejado (EFD) a que se propôs, e alinhado com o 

entendimento de Silva, podem se destacar as seguintes: 

 

a. A condução de operações de reconhecimento em largas frentes e 
grandes profundidades, durante a execução das operações de segurança.  
b. A realização de operações ofensivas e defensivas, como elemento de 
economia de forças ou no cumprimento das missões de segurança.  
c. Realização de ações ofensivas altamente móveis, particularmente, as 
manobras de flanco, o aproveitamento do êxito e a perseguição. 
d. Na defensiva, realizar movimentos retrógrados ou atuar como força de 
fixação na defesa móvel. 
e. Realizar operações de Defesa Interna e ações de Defesa Territorial. 
(SILVA, 2014). 

 

Silva (2017) vai além, pois observa que manutenção da F Ter em adequado 

estado de prontidão, haja vista os objetivos da END, em sua edição de 2012, 

decorre do contínuo processo de transformação, na busca de novas capacidades, 

sob a orientação das características doutrinárias de flexibilidade, adaptabilidade, 

modularidade, elasticidade e sustentabilidade, traduzida pelo acrônimo FAMES, e 

sintetiza essas peculiaridades na brigada de cavalaria mecanizada desta forma: 

 

A flexibilidade, modularidade e adaptabilidade das Bda C Mec encontram-se 
visíveis desde de sua organização, a qual integra meios sobre rodas (RC 
Mec) com meios sobre lagartas (RCB). Além disso, cabe ressaltar a 
possibilidade dos Regimentos Mecanizados de constituírem 
pelotões/esquadrões provisórios (de exploradores, de viaturas blindadas de 
reconhecimento, de fuzileiros e de morteiros). Os RCB, por sua vez, 
apresentam a condição de, desde o nível Subunidade, constituírem Força-
Tarefa, mesclando fuzileiros com carros de combate, o que contribui para 
uma maior integração de suas capacidades (SILVA, 2017). 
 

No que se refere as suas principais limitações, analisando os aspectos 

relacionados ao inimigo, terreno e condições meteorológicas, e ainda, aos meios, a 

Bda C Mec, possui grande vulnerabilidade a ataques aéreos e alta sensibilidade ao 
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largo emprego de minas, armas anticarros e obstáculos artificiais, face ao primeiro 

aspecto evidenciado. 

Quanto ao terreno e condições meteorológicas, a brigada de cavalaria 

mecanizada tem sua mobilidade restrita nos terrenos montanhosos, arenosos, 

pedregosos, cobertos e pantanosos, sendo necessária uma rede rodoviária para 

apoiá-la, haja vista a extrema sensibilidade às condições meteorológicas adversas. 

Um fator importante, também, é a grande necessidade de maior apoio de 

defesa antiaérea quando executando operações isoladas ou atuando em larga frente 

(BRASIL, 2000). 

Suas limitações relacionadas ao fator meios baseia-se na dificuldade de 

assegurar o sigilo desejável, em virtude do ruído e da poeira decorrentes dos 

deslocamentos de suas viaturas, principalmente as de reconhecimento, que 

possuem ainda reduzida capacidade de transposição de cursos d’água. 

Por fim, outra limitação crucial atinente ao aspecto meios é a necessidade de 

volumoso apoio logístico, particularmente de manutenção e de suprimentos de 

classe III (Combustíveis e lubrificantes), V (Armamento e Munição) e lX (Material de 

Motomecanização e Aviação), restringindo sua capacidade de manter-se no terreno 

por longo prazo. 

 

3.2.2 Estrutura e Organização 

 

 Segundo o Manual de Campanha C 2-30 Brigada de Cavalaria 

Mecanizada (2000), a composição da Bda C Mec é a seguinte: 

 

A Bda C Mec é composta por seu Estado-Maior, Esquadrão de Comando, 
02 (dois) Regimentos de Cavalaria Mecanizados, 01 (um) Regimento de 
Cavalaria Blindado, 01 (um) Grupo de Artilharia de Campanha 105 mm 
Autopropulsado, 01 (uma) Bateria de Artilharia Antiaérea [grifo nosso], 
01 (uma) Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, 01 (uma) 
Companhia de Comunicações Mecanizada, 01 (um) Batalhão Logístico 
Mecanizado e 01 (um) Pelotão de Polícia do Exército (BRASIL, 2000). 

 

Esta estrutura organizacional e composição de meios conferem a brigada de 

cavalaria mecanizada a perfeita adaptabilidade e flexibilidade indispensáveis para 

atuar nas Operações no Amplo Espectro, com prontidão operativa, e com 

capacidade de emprego do poder militar de forma gradual e proporcional à ameaça, 
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possivelmente em melhores condições que qualquer outra GU da F Ter (SILVA, 

2014). 

 

ORGANOGRAMA 01 ─ Estrutura Organizacional da Brigada de Cavalaria        
Mecanizada 

Fonte: Brasil (2000) 
 

De acordo com Silva (2014), em função de seu preposicionamento, as Bda C 

Mec possuem larga experiência e adestramento em operações na faixa de fronteira, 

no enfrentamento aos ilícitos transfronteiriços e ambientais, além de estarem 

plenamente aptas à realização de operações interagências, atualmente 

denominadas pelo manual de campanha EB70-MC-10.223 (2017) Operações de 

Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA), tudo em cerrado contato com a 

população civil. 

 

3.2.3 Articulação das Brigadas de Cavalaria Mecanizada 

 

Na atual conjuntura estrutural das GU do EB, existem quatro Bda C Mec 

localizadas, estrategicamente pelo país, da seguinte forma: 

- a 1ª Bda (Santiago ─ RS) enquadra, doutrinariamente, como elemento de 

manobra, os Regimentos de Cavalaria Mecanizados (RC Mec) de Itaqui ─ RS e São 
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Borja ─ RS e o Regimento de Cavalaria Blindado (RCB) de São Luís Gonzaga, 

todos no estado do Rio Grande do Sul (RS); 

- a 2ª Bda (Uruguaiana-RS) subordinando o 8º RC Mec na mesma sede, o 5º 

RC Mec (Quaraí ─ RS) e o 6º RCB (Alegrete ─ RS); 

- a 3ª Bda (Bagé-RS) com o 7º RC Mec (Livramento ─ RS), o 3º RC Mec 

(Bagé ─ RS) e o 9º RCB (São Gabriel ─ RS); e 

- a 4ª Bda (Dourados ─ MS) com o 11º RC Mec (Ponta Porã ─ MS), o 14º RC 

Mec (Bela Vista ─ MS), o 17º RC Mec (Amambai ─ MS) e o 20º RCB (Campo 

Grande ─  MS). 

Mercê de suas características e disposição no território nacional, é latente a 

vocação dessas grandes unidades para as operações na faixa de fronteira, missão 

que vem se tornando cada vez mais presente no dia a dia de suas OM, 

principalmente, após a publicação, em junho de 1999, da Lei Complementar13 nº 97, 

e da implementação, a partir de 2011, do Programa Estratégico do Exército 

SISFRON (SILVA, 2014). 

 

3.2.4 A bateria de artilharia antiaérea 

 

De acordo com o manual de campanha EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea 

(2017), a Bia AAAe pode receber missões diferentes conforme a subordinação a que 

estiver: 

 

Missão: 
a) Quando enquadrada por um GAAAe, realiza a DA Ae conforme 
determinado pelo grupo. 
b) Quando independente ou orgânica de brigada, realiza a DA Ae de acordo 
com a missão tática recebida (BRASIL, 2017c). 

 

Para cumprir sua missão principal, a Bia AAAe, assim como os demais 

escalões de AAAe, apresentam uma estrutura sistêmica, apoiada em um subsistema 

de controle e alerta, um subsistema de armas, um subsistema de apoio logístico e 

um subsistema de comunicações (BRASIL, 2001, p. 2-1). 

Ainda conforme o manual de campanha EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea 

(2017), uma Bia AAAe compõe-se do comando, de uma Seção de Comando (Seç 

                                                 
13 A Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999, dispõe sobre as normas gerais para a 
organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 
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Cmdo), de uma Seção de Logística (Seç Log) e de três a quatro Seções de Artilharia 

Antiaérea (Seç AAAe), que podem ser de canhões ou de mísseis.  

Além disso, a Bia AAAe deverá ser acrescida de um estado-maior, quando for 

orgânica de Bda. 

 

 

ORGANOGRAMA 02 ─ Estrutura Organizacional de uma Bia AAAe Mec 

Fonte: BRASIL (2017c, p. 3-17) 
 

Em sua estrutura organizacional a Bia AAAe possui um subsistema de 

controle e alerta, o qual é composto pelo COAAe, sensores de vigilância e Postos de 

Vigilância (P Vig), sendo que a quantidade de equipamentos, o efetivo da guarnição 

e o seu funcionamento variam em função de cada das necessidades da própria 

defesa e do tipo de equipamento de controle que disponha para as operações. 

Importante destacar que a Bia AAAe quando for orgânica de brigadas de 

infantaria e de brigadas de cavalaria quaternárias, será composta por quatro Seç 

AAAe, em face das elevadas necessidades de DA Ae (BRASL, 2017c). 

 

3.3 A 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 

 

Sediada na cidade de Dourados – MS, a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, 
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também conhecida como Brigada Guaicurus, é subordinada ao Comando Militar do 

Oeste, localizado em Campo Grande – MS, e possui meios desdobrados em grande 

parte do território do Estado Federativo citado acima. 

 

 
FIGURA 05 ─ Fachada da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 
Fonte:http://www.planobrazil.com/wpcontent/uploads/2016/10/Villasolhandoprol

adobrigadadeDourados.jpg. Acessado em: 03 maio 2018 
 

Tendo como lema “Defesa e Preservação da Fronteira Oeste”, a 4ª Bda C 

Mec é responsável por cerca de 650 km de faixa de fronteira que se estende desde 

o município de Mundo Novo ─ MT até a cidade de Caracol ─ MS, sendo uma das 

áreas mais críticas relativas aos crimes transfronteiriços do país. 

Em virtude do preposicionamento da 4ª Bda C Mec, sobretudo, devido às 

características de sua área de responsabilidade, as OM subordinadas são 

constantemente empregadas em operações na faixa de fronteira no enfrentamento 

aos ilícitos transfronteiriços e ambientais. 

De uma maneira genérica, a Brigada Guaicurus possui a área constante da 
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figura abaixo, quando em operações na faixa de fronteira. 

 

FIGURA 06 ─ Área de responsabilidade da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 
Fonte: 4ª Bda C Mec 

 

Em relação a esta vulnerabilidade acerca dos delitos transfronteiriços e 

ambientais cometidos na faixa de fronteira da 4ª Bda C Mec, Cruz (2017) afirma o 

seguinte: 

 

Nesta extensa área de fronteira, a Concepção Estratégica do Exército, 
concebida pelo Estado Maior do Exército no ano de 2013, identificou 
algumas características preocupantes que nos permite inferir que a área é 
extensa, propícia à ocorrência de delitos devido a possibilidade de 
cooptação pelas organizações criminosas das pessoas oriundas das 
camadas mais pobres da região, além de possuir problemas fundiários, 
questões que envolvem indígenas e sérias questões ambientais (CRUZ, 
2017, p. 26). 

 

É importante destacar que a sede da 4ª Bda C Mec, na cidade de Dourados – 

MS, possibilita a articulação necessária aos meios desdobrados em grande parte do 

território do estado e a sua estrutura organizacional possui uma Bia AAAe, conforme 
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preconizado pelo manual de campanha C 2-30 — Brigada de Cavalaria Mecanizada 

(2000), porém não ativada até no ano de 2016. 

 

ORGANOGRAMA 03 ─ Estrutura Organizacional do Comando Militar do Oeste 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Comando_Militar_do_Oeste. Acessado em: 10 

mar. 2018 
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Como, em sua maior parte, tal fronteira é seca e permeada por conurbações, 

Mattos (2011) fez um levantamento de onde ocorre o intercâmbio fronteiriço do 

Brasil com o Paraguai, destacando-se, na área de responsabilidade da 4ª Bda C 

Mec, as regiões de Bela Vista (Brasil) e Bella Vista (Paraguai), Ponta Porã (Brasil) e 

Pedro Juan Caballero (Paraguai), além de outros pontos que trata como “de 

contato”, onde evidenciam-se o distrito de Sanga Puitã (Brasil) e Sanga Puitã 

(Paraguai), Cel Sapucaia (Brasil) e Capitan Bado (Paraguai), Paranhos (Brasil) e Ipê 

Juhi (Paraguai) e Sete Quedas (Brasil) e Pindote Poran (Paraguai). 

De acordo com os dados da Federação Nacional dos Policiais Federais, das 

20 (vinte) principais cidades por onde entram armamentos no Brasil, 06 (seis) estão 

no estado do Mato Grosso do Sul, dentro da área de responsabilidade da 4ª Bda C 

Mec. 

 

FIGURA 07 ─ Principais rotas de entrada de contrabando no Brasil 
Fonte: Federação Nacional dos Policiais Federais (2016) 

 

Em palestra proferida pelo Chefe da Seção de Inteligência do Comando da 4ª 

Bda C Mec, no ano de 2014, foi ressaltado que os crimes transfronteiriços que mais 

ocorrem na fronteira Brasil-Paraguai são: o tráfico internacional de drogas, o 

contrabando de armas, munições e explosivos, o contrabando, a pirataria de CDs e 
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DVDs e o descaminho, a evasão de divisas, a exportação ilegal de veículos, a 

imigração ilegal de estrangeiros e o tráfico de pessoas, além dos crimes ambientais 

como exportação ou importação de madeira ou matérias em desacordo com a 

legislação ambiental em vigor. 

Fora esses, ainda podem ocorrer o homizio de células terroristas apoiadas 

por elementos infiltrados em comunidades estrangeiras, a biopirataria, a passagem 

de elementos facilitadores de bioterrorismo, dentre outros, conforme ilustração 

abaixo: 

 

Figura 08 ─ Municípios considerados como “porta de entrada” de drogas na área da 
4ª Bda C Mec 

Fonte: 4ª Bda C Mec (2014) 
 

A área de responsabilidade da 4ª Bda C Mec possui várias agências que 

permitem o emprego de suas OM subordinadas no emprego de OCCA, dentre elas 

destacam-se a PF, a PRF, a Força Nacional de Segurança  a Receita Federal do 

Brasil (RFB), além de órgãos da segurança pública do Mato Grosso do Sul, tais 

como suas polícias militares e civis e equipes especializadas em operações na 

fronteira, como é o caso do Departamento e Operações na Fronteira (DOF) do 

Estado do Mato Grosso do Sul. 

No atual momento, o Projeto Piloto do Programa SISFRON encontra-se em 
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execução na 4ª Bda C Mec, sendo uma das áreas mais críticas relativas aos crimes 

transfronteiriços da linha limítrofe do Brasil com o Paraguai. 

 

 

FIGURA 09 ─ Sala de comando do SISFRON na 4ª Bda C Mec 
Fonte: 4ª Bda C Mec (2018) 

 

3.3.1 A 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea 
 

A 3ª Bia AAAe tem como missão principal realizar a defesa antiaérea da 4ª 

Bda C Mec em operações terrestres, bem como promover a defesa aeroespacial do 

território nacional, como elo eventual do SISDABRA, e participar de operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e dos poderes constitucionais, conforme 

determinação da Presidência da República. 

No ano de 2016, o EME, por meio da Portaria nº 321, aprovou a diretriz para a 

alteração de sede da 3ª Bia AAAe, de Uruguaiana ─ RS para Três Lagoas ─ MS, 

com o intuito de disponibilizar uma tropa de AAAe naquela A Op. 

https://cdn1.campograndenews.com.br/uploads/tmp/images/5242780/wm-1024x768-bd156aa3fa1c38fc6399c71cefe66346.jpg
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Além disso, a mudança de sede da 3ª Bia AAAe para o CMO visou 

proporcionar melhores condições de emprego da F Ter na faixa de fronteira e a 

projeção de força, aproximando a estrutura em situação de normalidade da estrutura 

de crise ou de conflito armado. 

 

 

FIGURA 10 ─ Fachada da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea 

Fonte: Arquivo pessoal (2018) 
 

A 3ª Bia AAAe possui a estrutura organizacional prevista nos manuais 

doutrinários do EB, composta de um comando, uma seção de logística e de 2 (duas) 

seções de AAAe, dotadas do míssil IGLA-S. Possui, ainda, no subsistema de 

controle e alerta o radar SABER M60 e o centro de operações antiaéreas eletrônico 

de seção. 

Em operações no Território Nacional (TN), a 3ª Bia AAAe tem a capacidade 

de atuar nas atividades relacionadas com o SISFRON com o emprego dos meios do 

seu subsistema de controle e alerta, principalmente o radar SABER M60 e o COAAe 

a fim de realizar o monitoramento do espaço aéreo utilizado pelos traficantes para o 

combate aos crimes transfronteiriços. 
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FIGURA 11 ─ Meios e pessoal do subsistema de controle e alerta da 3ª Bia AAAe 

Fonte: Arquivo pessoal (2018) 
 

Conforme Fornasin (2016), durante a operação Ágata 9, realizada em 2015, 

tendo em vista reforçar a capacidade de sensoriamento oferecida pelos meios do 

SISFRON, e contribuir com os esforços de monitoramento da faixa de fronteira sob 

responsabilidade da 4ª Bda C Mec, foram empregados meios do subsistema de 

controle e alerta da artilharia antiaérea, particularmente os radares de busca SABER 

M60 e os centros de operações antiaéreas eletrônicos de seção. 

Tal atividade foi realizada em caráter experimental, porém foi observado o 

êxito na realização a cobertura radar de parte do espaço aéreo da operação, 

principalmente das prováveis rotas do tráfico de drogas na região em que os 

sensores da FAB possuíam zonas de sombra. 

O radar SABER M60 empregado conseguiu detectar diversas aeronaves 

clandestinas cruzando o espaço aéreo brasileiro, como também, fornecer os dados, 

de maneira oportuna, aos elementos da FAB e aos comandantes táticos da 

operação. 

A capacidade de cobertura radar da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea nas 

operações em faixa de fronteira seria amplamente beneficiada pela disponibilização 

de mais sensores de vigilância e centros de operações antiaéreas, hoje 

materializados pelo radar SABER M60 e COAAe Elt Seç, haja vista a grande 

extensão territorial na faixa de fronteira sob responsabilidade da 4ª Bda C Mec. 

O monitoramento das principais rotas de contrabando utilizadas para a prática 

dos ilícitos transfronteiriços na fronteira oeste do Brasil, principalmente a área sob 

responsabilidade da 4ª Bda C Mec, seria satisfatório por meio da conclusão do 
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Objetivo Estratégico do Exército (OEE) 1 - Contribuir com a dissuasão extrarregional 

- do Plano Estratégico do Exército14 referente ao quadriênio 2016-2019. 

Por ser integrante da Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército, o 

OOE 1 do Plano Estratégico do Exército prevê a implantação do núcleo 9º Grupo de 

Artilharia Antiaérea (9º GAAAe), em Três Lagoas ─ MS, por transformação da 3ª 

Bateria de Artilharia Antiaérea, como ação estratégica na rearticulação e 

reestruturação da artilharia antiaérea com o objetivo de aumentar a capacidade 

operacional do Exército Brasileiro, principalmente na área de fronteira do Brasil. 

 

 
FIGURA 12 ─ Extrato do Plano Estratégico do Exército 2016-2019 
Fonte: Boletim Especial do Exército nº 28, de 22 de dezembro de 2014 
 

3.4 A ARTILHARIA ANTIAÉREA BRASILEIRA 

 

Para melhor compreendermos como a artilharia antiaérea do Exército 

Brasileiro será empregada em uma operação de busca aérea em faixa de 

fronteira, faz-se necessário discorrermos sobre como ela é empregada em nesse 

ambiente operacional, conforme prescreve a doutrina vigente na força terrestre. 

Para tanto, seguiremos compreendendo sua missão, suas faixas de 

emprego, seus princípios e fundamentos e sua classificação. 

A definição de artilharia antiaérea é fixada no manual do MD 35-G-01 

Glossário das Forças Armadas (2007): 

 

                                                 
14 Plano Estratégico do Exército 2016-2019. Disponível no Boletim Especial do Exército nº 28, de 22 
de dezembro de 2014. 
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ARTILHARIA ANTIAÉREA - Realiza a defesa antiaérea de forças, 
instalações ou áreas, desencadeada da superfície contra vetores 
aeroespaciais inimigos. Em tempo de paz, é componente terrestre da 
defesa aeroespacial, ficando sob controle operacional do Comando de 
Defesa Aeroespacial Brasileiro (BRASIL, 2007a). 

 

3.4.1 Missão da Artilharia Antiaérea 

 

A missão da AAAe, dentro do contexto do Exército Brasileiro, é definida pelo 

Manual de Campanha EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea (2017) da seguinte forma:  

 

[...] realizar a DA Ae de zonas de ação (Z Aç), de áreas sensíveis, de pontos 
sensíveis e de tropas, estacionadas ou em movimento, contra vetores 
aeroespaciais hostis. Sua finalidade é impedir, neutralizar ou dificultar um 
ataque. Assim, a missão principal da AAAe tem por finalidade: 
a) impedir ou dificultar o reconhecimento aéreo inimigo; 
b) impedir ou dificultar ataques aéreos inimigos […] (BRASIL, 2017c). 

 

Complementando a definição anterior, o mesmo manual divide essa missão 

impedir ou dificultar ataques aéreos inimigos em duas porções territoriais, tendo em 

vista as suas finalidades: 

 

[…] na zona do interior (Zl), possibilitar o funcionamento das infraestruturas 
críticas sediadas em território nacional; 
- no TO, permitir a liberdade de manobra para elementos de combate, o 
livre exercício do comando e uma maior disponibilidade e eficiência das 
unidades de apoio ao combate e apoio logístico; e 
c) em outras situações, dificultar a utilização pelo inimigo de porções do 
espaço aéreo na ZI ou no TO (BRASIL, 2017c). 

 

Alinhado com o que se pretende estudar nessa pesquisa, bem como, com a 

definição da missão da artilharia antiaérea na Zona do Interior (ZI), por exemplo, em 

faixa de fronteira, observa-se que a principal atividade dos meios antiaéreos, nestas 

operações, será de contrapor forças inimigas que se utilizem do espaço aéreo para 

executar uma ação ofensiva contra tropas e instalações, ou ainda, que executem 

qualquer crime transfronteiriço em território nacional. 

Dessa maneira, verifica-se a íntima ligação do modo de atuação da AAAe 

com as definições de operações de não guerra utilizadas pelas FA as quais estão 

previstas nos manuais EB 20-MF-10.103 Operações, MD 51-M-04 Doutrina Militar de 

Defesa e no MD 35G-01 Glossário das Forças Armadas. 

O MD 35G-01 Glossário das Forças Armadas (2007), fixa de forma mais 

genérica o termo: 
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Operação de não guerra - Operação em que as Forças Armadas, embora 
fazendo uso do Poder Militar, são empregadas em tarefas que não 
envolvam o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais, 
em que esse poder é usado de forma limitada. Podem ocorrer, inclusive, 
casos nos quais os militares não exerçam necessariamente o papel 
principal (BRASIL, 2007a). 
 

Já o MD 51-M-04 ─ Doutrina Militar de Defesa (2007) aprofunda o termo, 

diferenciando-o das operações de guerra e exemplifica alguns destes empregos, 

quando relaciona um rol não taxativo das operações de não guerra:  

 

O emprego das FA ocorre nas seguintes situações:  
a) situação de guerra: são aquelas que empregam o Poder Militar, 
explorando a plenitude de suas características de violência.  
• defesa da Pátria.  
b) situação de não-guerra: são aquelas que, embora empregando o Poder 
Militar, no âmbito interno e externo, não envolvem o combate propriamente 
dito, exceto em circunstâncias especiais, onde este poder é usado de forma 
limitada.  
• garantia dos poderes constitucionais.  
• garantia da lei e da ordem.  
• atribuições subsidiárias. 
• prevenção e combate ao terrorismo.  
• ações sob a égide de organismos internacionais.  
• emprego em apoio à política externa em tempo de paz ou crise.  
• outros empregos de não-guerra (BRASIL, 2007b, grifo nosso). 

 

No que se refere as atribuições subsidiárias da F Ter, o Manual de 

Fundamentos EB20-MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre (2014), particulariza as 

missões da seguinte maneira: 

 

a) atuar, por meio de ações preventivas e repressivas na faixa de 
fronteira terrestre, contra delitos transfronteiriços e ambientais, 
isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, 
realizando, entre outras, ações de patrulhamento; revista de pessoas, de 
veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; e prisões em flagrante 
delito; 
b) cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão 
a delitos, no território nacional, com apoio logístico, de inteligência, de 
comunicações e de instrução; e 
c) cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais na 
execução de obras e serviços de engenharia (BRASIL, 2014, p. 7-1, grifo 
nosso). 

  

Por fim, o Manual de Campanha EB-20-MC-10.223 Operações (2017), 

apresenta uma definição mais simples e prática: 
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Operações em que as Forças Armadas, embora fazendo uso do Poder 
Militar, são empregadas em tarefas que não envolvam o combate 
propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais, em que esse poder é 
usado de forma limitada. Podem ocorrer, inclusive, casos nos quais a 
expressão militar do Poder Nacional não exerça necessariamente o papel 
principal (BRASIL, 2017e). 

 

Neste entendimento as operações de Defesa Antiaérea em situação de não 

guerra, dentro do território nacional, vocacionam à artilharia antiaérea ficar alocada 

ao SISDABRA para cumprir missões de defesa antiaérea de pontos ou áreas 

sensíveis, sob controle operacional do Comando de Operações Aeroespaciais15 

(COMAE), por meio do comando de defesa antiaérea. 

Nesta linha de raciocínio, a artilharia antiaérea está integrada na Função de 

Combate Proteção16, pois se destina a preservação da força terrestre, quer seja o 

homem, as organizações ou as infraestruturas estratégicas terrestres, 

desenvolvendo por intermédio de um conjunto de atividades, tarefas e sistemas 

(pessoas, organizações, informações e processos) afins, integrados para uma 

finalidade comum, orientando o preparo e o emprego dos meios para o cumprimento 

de suas missões. 

Para BARROS (2014) ressalta-se, também, a necessidade da compreensão 

que, em função das dimensões continentais do Brasil, não é possível o 

estabelecimento de qualquer defesa antiaérea que abarque a completa proteção do 

território. Assim, a defesa antiaérea apenas complementa a defesa aérea. 

Dessa maneira, a disposição no terreno dos meios antiaéreos, mesmo como 

forma de dissuasão à força oponente que estará dotada de meios aéreos, já estará 

balizada pela missão principal da artilharia antiaérea uma vez que será o bastante 

para forçar o oponente estudar suas linhas de ação de aproximação ao objetivo para 

verificar a empregabilidade de um vetor aéreo face à presença de tropas antiaéreas 

na área de operações. 

 

 

                                                 
15 O Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) é um Comando Operacional Conjunto, 
permanentemente ativado, responsável pelo planejamento, coordenação, execução e controle das 
operações aeroespaciais, tanto recorrentes quanto eventuais. 
 
16 Função de Combate Proteção é o conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados 
empregados 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 civis. (BRASIL, 2014, p. 6-8). 
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3.4.2 Classificação 

 

De acordo com o Manual de Campanha EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea 

(2017), a AAAe é classificada quanto ao seu tipo, transporte e quanto à faixa de 

emprego da ameaça aérea, da seguinte maneira: 

 

- Quanto ao tipo: 
a) tubo; 
b) mísseis. 
- Quanto ao transporte: 
a) portátil (Ptt) - o material é transportado pela guarnição; 
b) autorrebocada (AR) - o material é tracionado por viatura; 
c) autopropulsada (AP) - o material é montado sobre viatura (BRASIL, 
2017c). 

 

Em relação ao transporte ainda, o mesmo manual de campanha citado acima, 

afirma o seguinte: 

 

A Artilharia Antiaérea (Ptt, AR ou AP) pode ser transportada por meios não 
orgânicos em rodovias, ferrovias, aquavias ou pelo ar. Será 
aerotransportada quando for por aviões ou lançada de paraquedas. Poderá 
ser helitransportada se o material for transportado por helicópteros e 
colocado no terreno suficientemente montado para permitir seu emprego 
imediato (BRASIL, 2017c). 

 

Conforme previsto na doutrina militar brasileira, descrito no manual de 

campanha EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea (2017), ao analisar a ameaça aérea, 

há que se apresentar uma visão geral buscando-se, didaticamente, a separação do 

espaço aéreo por faixa de alturas. 

Dessa forma, a atuação da AAAe pode ser dividida em três faixas de emprego 

de ameaça aérea moderna. São elas: grande, média e baixa alturas (até 3000 

metros), sendo esta última o foco do presente estudo haja vista as características 

dos crimes transfronteiriços. 

 

3.4.2.1 Grande altura 

 

Essa faixa de emprego da ameaça aérea se estende de 15.000 metros até o 

limite da atmosfera e nela atuam Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT), mísseis 

balísticos táticos e estratégicos. 
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3.4.2.2 Média altura 

 

Essa faixa de emprego se estende de 3.000 a 15.000 metros e possui 

atividades de emprego por diversas plataformas aéreas, como, aeronaves 

AWACS17, aeronaves AEW18 e aeronaves de alarme terrestre, bombardeiros, 

aeronaves de ataque ao solo, aeronaves de transporte e VANT. 

Apesar de o Brasil não possuir capacidade de defesa antiaérea nessa faixa 

de emprego, é de grande interesse para a AAAe, pois diversas plataformas operam 

em média altura. 

 

3.4.2.3 Baixa altura 

 

 Compreendendo o espaço aéreo desde do solo até a altitude de 3.000 

metros, essa faixa de emprego é a de maior interesse para a artilharia antiaérea pois 

é onde se concentram o maior número de ações desenvolvidas pela ameaça aérea, 

por meio de plataformas acessíveis a qualquer força armada, como aeronaves de 

asa fixa e rotativa, VANT e mísseis de cruzeiro. 

É dentro desta faixa que a maioria dos meios de artilharia antiaérea brasileira 

tem capacidade de operar com larga eficiência. 

 

3.4.3 Capacidades e Limitações 

 

Segundo o manual de campanha EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea 

(2017), a fim de que a defesa antiaérea seja executada de forma adequada e 

seja possível atingir o estado final desejado da operação, é necessário observar 

as suas capacidades, bem como, as suas limitações, os quais são: 

 

a) coordenar seu emprego, seus fogos e a utilização do espaço aéreo com 
a força aérea e a força terrestre; 
b) concentrar seus fogos, quando necessário, sobre um ou mais alvos; 

                                                 
17 Aeronaves AWACS (Airborne Warning  And  Control Systems)  são  equipadas  com radares 
potentes, capazes de prover alerta antecipado. Inclusive contra aeronaves voando a baixa altura. 
Além disso, possuem a bordo um centro de controle e equipamentos de comunicações aptos ao 
controle, vetoramento de aeronaves de interceptação e acionamento de baterias antiaéreas de média 
altura contra elementos hostis. 
 
18 Aeronaves AEW (Airborne Early Warning) diferem das primeiras por não possuírem capacidade de 
controle, apenas alerta antecipado. 
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c) bater, simultaneamente, diversos alvos com rapidez e precisão; 
d) deslocar-se com rapidez; 
e) possuir mobilidade tática compatível com a natureza da força que 
defende; 
f) combinar diversos tipos de materiais para o cumprimento de uma 
determinada missão; 
g) montar um sistema de controle e alerta capaz de integrar-se com os 
sistemas de controle da F Ter, da F Ae e da Força Naval (F Nav) (sfc); 
h) realizar a vigilância do espaço aéreo por meio dos sensores de vigilância 
e postos de vigilância de suas unidades e subunidades; 
i) realizar a busca, a detecção, a identificação e a destruição de alvos 
aéreos; 
j) detectar e abater Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) de dimensões 
superiores à categoria 3 (Catg 3)19; 
k) empregar variados tipos de munições contra alvos aéreos e de superfície; 
e 

l) atuar, ininterruptamente, sob quaisquer condições de tempo, de 
visibilidade e, ainda, dentro de um ambiente de Guerra Eletrônica (GE) 
(BRASIL, 2017c). 
 

Ainda, segundo a doutrina preconizada pelo manual de campanha 

supracitado, as limitações da AAAe são de importante conhecimento para a 

adequada reflexão sobre os meios de controle e alerta da Bia AAAe, a saber: 

 

a) dificuldades para realizar a defesa aproximada de suas posições; 
b) exigência de atividades de suprimento e manutenção muito bem 
estruturadas, em virtude do elevado consumo de suprimentos classe (Cl) III 
e classe V (M) e da elevada dependência de manutenção especializada; 
c) dificuldade de coordenação, de controle e de manutenção do sigilo das 
defesas antiaéreas, quando operando em ambiente de GE, face ao largo 
emprego de equipamentos de detecção eletrônicos e de sistemas de 
comunicações rádio que necessitem operar diuturnamente; 
d) dificuldade de engajar mísseis balísticos e de cruzeiro, bem como demais 
alvos com pequenas dimensões, com grande velocidade e que empreguem 
tecnologia furtiva; 
e) dificuldade de detectar e abater, sem danos colaterais, ARP de categoria 
inferior à categoria 2 (Catg 2)20; 
f) existência de um alcance mínimo de emprego para os mísseis antiaéreos 
em função da impossibilidade de guiamento pleno no início da trajetória; e 
g) vulnerabilidade à capacidade de supressão de DA Ae pelo oponente 
aéreo, devido à rápida e constante evolução tática e tecnológica da ameaça 
aérea (BRASIL, 2017c). 

 

3.4.4 Escalões da Artilharia Antiaérea 

 

Segundo o manual de campanha EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea (2017), 

                                                 
19 A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) classifica as aeronaves remotamente pilotadas em 
Classe 3 quando o peso máximo de decolagem de até 25 kg, considerando os pesos da bateria ou 
combustível do equipamento e de carga eventualmente transportada. 
20 A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) classifica as aeronaves remotamente pilotadas em 
Classe 2 quando o peso máximo de decolagem maior que 25 Kg e até 150 Kg, considerando os 
pesos da bateria ou combustível do equipamento e de carga eventualmente transportada. 
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as U de AAAe, atuando como integrantes do SISDABRA, têm a missão principal de 

impedir ou dificultar o reconhecimento aéreo ou ataque aéreo inimigo. 

Assim, com a finalidade de permitir a coordenação das atividades e o correto 

emprego dos meios antiaéreos, a AAAe organiza-se em diferentes níveis de 

comando, os chamados escalões de artilharia antiaérea, conforme será exposta 

abaixo: 

(1) Comando de defesa antiaérea 

O Comando de Defesa Antiaérea (Cmdo DA Ae) é o maior escalão de AAAe 

do exército, responsável por coordenar o planejamento e o emprego da AAAe na ZI 

e no Teatro de Operações (TO)/A Op, assessorando, respectivamente, o Cmt 

COMAE e o Comandante do Teatro de Operações (CT Op). Constituído por um 

comando, um estado-maior, de uma bateria de comando (Bia Cmdo) e de grandes 

unidades, unidades e subunidades de AAAe, a serem alocadas ao COMAE e ao 

TO/A Op. 

 

(2) Brigada de Artilharia Antiaérea 

A Brigada de Artilharia Antiaérea (Bda AAAe) é composta por um comando e 

EM, bateria de comando, companhia de comunicações, Batalhão de Manutenção e 

Suprimento de Artilharia Antiaérea (Btl Mnt Sup AAAe) e um número variável de 

grupos e de baterias de artilharia antiaérea diretamente subordinadas. 

 

 
ORGANOGRAMA 04 ─ Estrutura organizacional da Brigada de Artilharia 

Antiaérea 

Fonte: EsACosAAe (2018) 
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(3) Agrupamento-Grupo de Artilharia Antiaérea 

Quando um grupo de artilharia antiaérea reforça uma força que já 

disponha de um grupo orgânico para cumprir determinada missão de DA Ae, 

forma-se um Agrupamento-Grupo de Artilharia Antiaérea (Agpt-Gp AAAe). 

Sua formação é limitada no tempo e seu comandante é indicado pela 

autoridade que o organiza. 

 

(4) Grupo de Artilharia Antiaérea 

O GAAAe tem a missão de realizar defesa antiaérea de Z Aç, áreas 

sensíveis, pontos sensíveis e tropas, estacionadas ou em movimento e possui 

uma bateria de comando e 3 (três) baterias de AAAe, podendo estas serem 

dotadas de canhões e/ou mísseis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANOGRAMA 05 ─ Estrutura organizacional do Grupo de Artilharia 
Antiaérea 

Fonte: EsACosAAe (2018) 
 

(5) Agrupamento-Bateria de Artilharia Antiaérea 

Similar ao Agpt-Gp AAAe, o Agrupamento-Bateria de Artilharia Antiaérea 

(Agpt -Bia AAAe) também é uma formação temporária, porém ocorre quando 

uma bateria de artilharia antiaérea reforça uma força que já dispõe de uma Bia 

AAAe.  

 

(6) Bateria de Artilharia Antiaérea 

Composta por um comando, uma Seç Cmdo, uma Seç Log e três ou 
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quatro Seç AAAe, a Bia AAAe pode ser dotada de canhões e/ou mísseis. Em 

situações especiais, como na selva e subordinado à Bda blindadas, as Bia AAAe 

poderão ser compostas por quatro Sec AAAe, face às elevadas necessidades de 

DA Ae.  

 

 
ORGANOGRAMA 06 ─ Estrutura organizacional da Bateria de 

Artilharia Antiaérea 

Fonte: EsACosAAe (2018) 

 

Quando enquadrada por um GAAAe, realiza a DA Ae conforme 

determinado pelo grupo, porém quando independente ou orgânica de brigada de 

cavalaria ou infantaria, sua missão é realizar a DA Ae de acordo com a missão 

tática recebida. 

 

(7) Seção de Artilharia Antiaérea 

A Seç AAAe é o menor escalão de AAAe, dependendo do sistema de 

armas de dotação, e, se dotado de mísseis, possui a capacidade de estabelecer 

uma DA Ae de tropas ou pontos sensíveis, além de realizar a vigilância do 

espaço aéreo de seu volume de responsabilidade, ainda que limitadamente, 

empregando sensores de busca em missão de vigilância. 

Além disso, este escalão da AAAe pode controlar seus sistemas de armas 

e ligar-se ao COAAe do escalão superior e, se necessário, a órgãos do 

SISDABRA ou da FAC próximos de sua posição. 
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ORGANOGRAMA 07 ─ Estrutura organizacional da Seção de 

Artilharia Antiaérea 

Fonte: EsACosAAe (2018) 
 

3.4.5 Estrutura da Defesa Antiaérea 

 

Conforme Lopes (2010), devido à sua concepção sistêmica, há uma 

interdependência entre seus sistemas para o cumprimento eficiente de sua missão 

principal. 

De acordo com o manual de campanha EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea 

(2017), para cumprir sua missão principal, conforme vimos acima, os diversos 

escalões da artilharia antiaérea, passando desde a brigada até a seção de artilharia 

antiaérea, devem apresentar a seguinte estrutura possibilitando a necessária 

coordenação entre o maior escalão de artilharia antiaérea, a força apoiada e os 

demais meios de Defesa Aeroespacial (D Aepc): 

a) um subsistema de controle e alerta;  

b) um subsistema de armas; 

c) um subsistema de apoio logístico; e 

d) um subsistema de comunicações. 

 

3.4.5.1 Subsistema de controle e alerta 

 

O subsistema de controle e alerta tem por missão realizar a vigilância do 

espaço aéreo sob a responsabilidade de determinado escalão de AAAe, receber e 

difundir o alerta da aproximação de incursões, bem como acionar, controlar e 

coordenar a AAAe subordinada (BRASIL, 2017c, p.3-4). 
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É constituído pelos sensores de vigilância, pelos P Vig e pelos COAAe, 

devendo os dois primeiros assegurar o alerta de aproximação de aeronaves inimigas 

para uma DA Ae, complementando o alerta recebido dos meios do SISDABRA ou da 

Força Aérea Componente (FAC), ao passo que o COAAe tem por finalidade 

propiciar aos Cmt de cada escalão que os estabelecem condições de acompanhar 

continuamente a evolução da situação aérea e de controlar e coordenar as DA Ae 

desdobradas 

Atualmente este subsistema conta com dois produtos de defesa de fabricação 

nacional, o Centro de Operações Antiaéreas Eletrônico de Seção (COAAe Elt Seç) e 

o radar SABER M-60. 

 

3.4.5.1.1 Centro de operações antiaéreas 

 

Segundo o manual de campanha EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea (2017), 

o COAAe possui a missão de proporcionar ao Cmt de cada escalão que o 

estabelece condições de acompanhar ininterruptamente a evolução da situação 

aérea e de controlar e coordenar as DA Ae desdobradas, obtendo, dessa forma, a 

consciência situacional das operações antiaéreas. 

O manual de ensino EB-60-ME-23.401 Centro de Operações Antiaéreas 

(2016) vai além e define como a principal missão do COAAe da seguinte maneira: 

 

A principal atribuição do COAAe é estabelecer ligações com os centros de 
controle dos escalões de artilharia antiaérea superior e subordinados e com 
outros centros de controle de interesse (como os da FAC, por exemplo). 
Além desta, o COAAe deve receber do centro de controle superior e difundir 
para os centros de controle determinados as medidas de coordenação em 
vigor, controlando as DA Ae localizadas em sua área de responsabilidade. 
Deve, também, receber e difundir, conforme previsto no documento de 
operações, o alerta antecipado, realizando o controle de tiro quando 
necessário, e mantendo o Cmt da Ae informado sobre a eficiência da 
mesma (BRASIL, 2016a). 

 

Todos os escalões de AAAe, da Seç AAAe à Bda AAAe, devem instalar 

COAAe, observando que a quantidade de equipamentos, o efetivo da guarnição e o 

seu funcionamento variam em função de cada escalão, das necessidades da própria 

defesa e do tipo de equipamento de controle de que disponha. 

Conforme o manual de campanha EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea (2017), 

são exemplos de COAAe: 
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a) o alocado ao SISDABRA estabelecido pelo Cmdo DA Ae e/ou sob 
coordenação da Força Aérea Componente (FAC) no TO/ A Op; 
b) o estabelecido pela brigada de artilharia antiaérea (Bda AAAe) alocada 
ao SISDABRA e os COAAe estabelecidos pelos GAAAe orgânicos dessa 
brigada, bem como os das baterias desses GAAAe; 
c) o estabelecido pela Bda AAAe da zona de administração (ZA) e os 
COAAe estabelecidos pelos grupos orgânicos dessa brigada, bem como 
das baterias desses GAAAe e as respectivas seções; 
d) o estabelecido pela Bda AAAe da ZC e os COAAe estabelecidos pelos 
grupos orgânicos dessa brigada, bem como os das baterias desses GAAAe; 
e) o estabelecido pelo GAAAe, bem como os estabelecidos pelas baterias 
desses GAAAe; e 
f) os estabelecidos pelas Bia AAAe não incorporadas, orgânicas das 
brigadas de infantaria e cavalaria (BRASIL, 2017c). 

 

Conforme o manual de ensino do Centro de Operações Antiaéreas EB60-ME-

23.401 (BRASIL, 2016a, p. 2-2), o pessoal necessário para operar um COAAe varia 

de acordo com o escalão e a situação tática, devendo ser prevista uma substituição 

das guarnições após algumas horas (o normal será após 8 horas de operação), a fim 

de não prejudicar a capacidade de acompanhamento na tela do operador. 

 

FIGURA 13 ─ Centro de Operações Antiaéreas Eletrônico de Seção 

Fonte: Escritório de Projetos do Exército Brasileiro (2018) 

 

De acordo com o Manual Técnico EB60-MT-23.402 Operação do Centro de 

Operações Antiaéreas Eletrônico de Seção (2016), o COAAe Elt Seç dispõe de 

meios para que sejam executadas as seguintes atividades: 

 

a) controlar as ações das DA Ae contra as ameaças aéreas como 
aeronaves de asa fixa, de asa rotativa, mísseis de cruzeiro, mísseis 
balísticos e ARP, designando as incursões para U Tir Msl; 
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b) estabelecer as ligações por meio de dados e voz, em tempo real, com os 
centros de controle dos escalões de artilharia antiaérea superior e com os 
elementos subordinados (unidades de tiro, radar de busca e postos de 
vigilância); e 
c) receber as informações oriundas dos radares de busca e de vigilância do 
elemento de AAAe considerado, e processá-las, transformando-as em 
elementos de designação para as unidades de tiro (BRASIL, 2016c). 

 

Por meio dos COAAe são estabelecidas as ligações com a FAB, com a força 

apoiada e entre os diversos escalões de AAAe necessários ao cumprimento da 

missão da AAAe, seja em operações de guerra e de não guerra. 

 

 
FIGURA 14 ─ Fluxograma de ligações do Centro de Operações Antiaéreas 

Fonte: BRASIL (2016a) 
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No emprego nas operações do SISFRON, o COAAe Elt Seç da 3ª Bia AAAe, 

após receber o alerta antecipado de uma aeronave suspeita, seria empregado como 

uma ferramenta de obtenção de dados e análise de informações, uma vez que não 

se daria o estabelecimento das ligações com as Unidades de Tiro (U Tir) da Bia para 

o possível engajamento do vetor aéreo. 

Neste tipo de atividade, as informações captadas pelos radares e analisadas 

nos COAAe, seriam tratadas como dados de inteligência para análise de 

comportamento dos traficantes, modus operandi dos grupos de criminosos, entre 

outras coisas, para após isso, serem enviadas ao centro de operações do comando 

conjunto da operação, como também, para os representantes das agências 

governamentais vocacionadas para a identificação da aeronave e dos possíveis 

criminosos. 

No que tange ao tipo e ao fim que se destina durante as operações, o 

COAAe, conforme o manual de campanha EB70-MC-10.235 Defesa Antiaérea nas 

Operações (2017), pode ser classificado como principal ou subordinado, 

dependendo do escalão que o escala: 

 
a) COAAe principal (COAAe P) - É o COAAe do maior escalão de AAAe 
presente, por meio do qual são controladas e coordenadas as DA Ae 
desdobradas pelos escalões subordinados. 
b) COAAe subordinado (COAAe S) - É o COAAe que exerce diretamente o 
controle da DA Ae de uma força ou ponto sensível. O COAAe S 
normalmente é instalado pelos escalões subordinados à brigada de AAAe, 
até o escalão Seç AAAe (BRASIL, 2017d, p.3-5) 

 

3.4.5.1.2 O radar SABER M-60 

 

Conforme o Centro Tecnológico do Exército, o Radar de Defesa Antiaérea de 

Baixa Altura SABER M60 (Sistema de Acompanhamento de alvos aéreos Baseado 

na Emissão de Radiofrequência) é um Material de Emprego Militar (MEM) de 

fabricação 100% nacional e destina-se a integrar um sistema de defesa antiaérea 

visando à proteção de pontos e áreas sensíveis, como indústrias, usinas e 

instalações governamentais, permitindo a detecção de ameaças aéreas a distâncias 

de até 60 km. 

Segundo Pinto (2013), de 2008 até o início de 2010, foi desencadeado o 

processo de desenvolvimento do Radar SABER M60, tendo como executores o 

Centro Tecnológico do Exército (CTEx) em parceria com a então empresa Orbisat da 
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Amazônia e, posteriormente fabricado pela empresa BRADAR (do Grupo EMBRAER 

Defesa & Segurança). 

 

 
FIGURA 15 ─ Radar SABER M60 

Fonte: Centro Tecnológico do Exército (2018) 
 

Este Produto de Defesa (PRODE) de AAAe foi concebido para suportar a 

operação de seus sistemas em todas as condições climáticas do continente sul-

americano, possuindo baixo peso (aproximadamente 200 Kg) e alta mobilidade se 

comparado a outros sistemas presentes no mercado bélico internacional. 

Estas características o tornam um sensor versátil, sendo indicado para o 

emprego em operações de defesa externa, bem como em operações de garantia da 

lei e da ordem e em operações de paz. 

Além disso, o radar SABER M60, possui outras características, entre as quais 

destacam-se: 

 

a) informações tridimensionais (distância, azimute e elevação) sobre os 
alvos aéreos, além de informações derivadas, tais como: velocidade e 
direção de voo (proa); 
b) capacidade de classificação de alvos em helicópteros ou aviões, 
identificação do tipo de helicóptero e identificação amigo-inimigo (IFF); 
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c) baixa probabilidade de interceptação (LPI – Low Probability of 
Interception) resultante de uma baixa potência média de transmissão e de 
avançados meios de proteção eletrônica; 
d) reconfigurável e atualizável facilmente, por ser construído com tecnologia 
de “hardware definido por software”; 
d) elevada mobilidade e transportabilidade, podendo ser montado ou 
desmontado em menos de 15 minutos por uma guarnição de três homens e 
transportado em qualquer 
viatura de capacidade superior a 1 t ou por helicópteros; 
e) logística simplificada, pela disponibilidade de suprimento e manutenção 
de todos os escalões em território nacional; e 
f) representação gráfica de medidas de coordenação, tais como: Volume de 
Responsabilidade de Defesa Antiaérea, Estado de Alerta, Corredores de 
Segurança, entre outros, segundo o estabelecido na doutrina, podendo ser 
atualizado ou modificado, de acordo com a necessidade (BRASIL, 2016b). 

 

E ainda, como afirma Castilho (2015), altamente indicado para atuar nas 

operações no amplo espectro, como, por exemplo, as operações interagências 

executadas na faixa de fronteira brasileira, sob coordenação do MD. 

De acordo com o manual técnico EB60-MT-23.401 Operação do Radar 

SABER M60 (2016), o material possui os principais dados técnicos: 

 

RADAR SABER M60 

Alcance máximo 60 km 

Informações dos alvos 3D (alcance, azimute e elevação) 

Teto máximo 5 Km 

Identificação Amigo-Inimigo (IFF) Modos 1, 2, 3/A e C 

Nº máximo de alvos simultâneos 70 

Acuidade 
50 m em alcance, 1° em azimute e 2° 

em elevação 

Resolução 75 m em alcance 

Peso máximo 200 kg 

Classificação de aeronaves asa fixa ou asa rotativa 

Identificação de aeronaves de asa rotativa Sim 

Vel. Mínima para detecção 32 km/h para asa fixa 

QUADRO 04 ─ Características técnicas do Radar SABER M60  
Fonte: O autor. 
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Conforme afirma Castilhos (2015), além do seu emprego dentro de um 

sistema de defesa antiaérea de baixa altura, o SABER M60 já tem operado na 

vigilância na faixa de fronteira, tendo sido instalado no 3º Pelotão Especial de 

Fronteira do 7º Batalhão de Infantaria de Selva, em Pacaraima – RR, no 2º Pelotão 

Especial de Fronteira do 5º Batalhão de Infantaria de Selva, em Querari – AM, no 

Centro Integrado de Proteção da Amazônia, em Tabatinga – AM, no 17º Batalhão de 

Fronteira, em Corumbá – MS e na Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu – 

PR. 

Sua operação é feita por uma guarnição de 3 homens e possui um teto de 

emprego do radar é de 5000 m, ou seja, supera o teto da baixa altura (3.000 m), 

entretanto, por não chegar ao limite do teto de média (15.000 m), seu emprego não 

pode ser cogitado para uma futura AAAe de média altura. 

 

FIGURA 16 ─ Radar SABER M60 em operação de montagem 

Fonte: <http://www.forte.jor.br/2011/09/13/radar-saber-m60/>. Acesso em 01 de 
maio de 2018. 

 

Em 2015, durante as atividades da operação Ágata 9, que teve a finalidade de 

realizar a cobertura de 4.045 Km, entre as cidades de Foz do Iguaçu  - PR e Vista 

Alegre do Abunã - RO, abrangendo 166 municípios do Paraná, Mato Grosso do Sul, 

Mato Grosso e Rondônia, o 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sediado em 

Ponta Porã – MS, recebeu do 2º GAAAe, sediado em Praia Grande – SP, duas 

guarnições do radar SABER M60 com a finalidade de reforçarem a capacidade de 

sensoriamento e contribuírem com os esforços de monitoramento do espaço aéreo 
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da região de fronteira oeste do país para o combate aos crimes transfronteiriços. 

Sua missão foi realizar a vigilância do espaço aéreo em pontos específicos da 

fronteira na área do CMO, fornecendo informações sobre aeronaves que 

ingressassem no espaço aéreo brasileiro. 

Conforme afirma Silva (2017, p. 30), cabe ressaltar que o radar SABER M60 é 

um radar de busca, porém na ausência de um radar de vigilância, está sendo 

empregado no modo de operação busca em vigilância, com o objetivo de fornecer o 

alerta antecipado aos subsistema de armas, por este motivo relacionamos este 

material no subsistema de controle e alerta. 

Por fim, é de fundamental importância destacar que o radar SABER M60, de 

acordo com o manual técnico EB60-MT-23.401 Operação do Radar SABER M60 

(2016), é integrável ao SISDABRA e ao Sistema de Controle de Espaço Aéreo 

Brasileiro (SISCEAB), assim como a outros sistemas de interesse, pois pode ser 

utilizado no controle de tráfego aéreo. 

 

3.4.5.1.3 O Radar SABER M200 

 

Conforme a revista digital Defesanet (2018), o Radar SABER M200 é um 

radar multimissão de defesa antiaérea, de média altura, tridimensional, que emprega 

avançada tecnologia de varredura eletrônica para detecção e acompanhamento de 

aeronaves. 

Este equipamento é o primeiro radar de painéis fixos no mercado mundial 

instalado em um contêiner de 20 pés (6,096 metros), facilitando seu transporte. 

Entre as suas principais capacidades está a de acompanhar múltiplos alvos 

aéreos simultaneamente, além de guiar mísseis, realizar missões de vigilância, 

meteorologia e aproximação, em um raio de 450 Km. 

Uma outra capacidade deste radar, de acordo com o Portal Defesa.com é a 

modularidade e a compatibilidade de transporte com os meios aéreos já existentes 

na FAB, em dimensões e peso, ou seja, com a cabine de carga da aeronave 

Lockheed C-130H, o que vale dizer que o radar SABER M200 também o será com o 

seu substituto, Embraer KC-390, bem como com os meios de transporte terrestre, 

sendo facilmente portável em uma carreta porta – container, visto que o sistema se 

encerra, totalmente, em um container padrão de 20 pés. 
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FIGURA 17 ─ Radar SABER M200 

Fonte: Centro Tecnológico do Exército (2018) 

 

Essa capacidade modular do radar não se reflete como vantajosa apenas no 

que concerne ao transporte, mas também na manutenção e manejo do radar, ou 

seja, em sua operação, proporcionando ganhos de economia dos recursos 

empregados em logística, já que módulos defeituosos podem ser trocados em 

poucos minutos, facilitando as equipes operativas no que tange ao emprego do 

radar em situações de emergência, em locais distantes da cadeia logística, como 

nas operações em faixa de fronteira. 

O projeto está em fase final de desenvolvimento e sua aquisição e distribuição 

às OM AAAe do EB estão vinculadas ao encerramento dessa fase.  

Embora possa desempenhar diversas funções, conforme visto acima, para a 

AAAe ele desempenhará, principalmente, a função de vigilância e alerta antecipado, 

preenchendo uma lacuna hoje existente nas OM de AAAe, fato este que facilitaria o 

monitoramento do espaço aéreo em ambiente de faixa de fronteira. 
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3.4.5.2 Subsistema de armas 

 

De acordo com o manual de campanha EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea 

(2017, p. 3-5), o subsistema de armas destina-se à destruição dos vetores inimigos. 

Alinhado com sua missão principal, o subsistema de armas da AAAe é dotado 

de mísseis ou canhões e, ainda, pela combinação de ambos, podendo os dois tipos 

de armamentos se complementarem e sua combinação deve ser buscada em todo 

planejamento nas operações de defesa antiaérea, uma vez que o emprego do míssil 

proporciona uma proteção mais afastada ao passo que a utilização do canhão 

assegura a proteção aproximada.  

Atualmente, as unidades de artilharia antiaérea do EB possuem quatro tipos 

de sistemas de armas: Sistema 40mm Fila Bofors, Sistema Míssil Portátil Igla-S, 

Sistema Míssil Telecomandado RBS-70 e sistema de artilharia antiaérea de baixa 

altura Gepard. 

 

FIGURA 18 ─ Sistemas RBS-70 e Gepard 
Fonte: Escritório de Projetos do Exército Brasileiro (2018) 

 

O Sistema Míssil Telecomandado RBS-70 e sistema de artilharia antiaérea de 

baixa altura Gepard foram adquiridos recentemente por meio do Programa 

Estratégico do Exército Defesa Antiaérea que tem como objetivo específico 

modernizar os meios de defesa antiaérea do Exército Brasileiro, particularmente dos 

grupos de artilharia antiaérea da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, das baterias de 

artilharia antiaérea orgânicas das brigadas de infantaria e de cavalaria e da Escola 

de Artilharia de Costa e Antiaérea. 
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3.4.5.3 Subsistema de comunicações 

 

 Conforme o manual de campanha EB70-MC-10.235 Defesa Antiaérea 

nas Operações (2017, p. 2-1) o subsistema de comunicações na AAAe tem as 

seguintes finalidades: 

 

- ligar os meios de alerta (formados pelos sensores e postos de vigilância) 
aos centros de operações antiaéreas e estes a outros centros de operações 
e aos sistemas de armas, com o intuito de apoiar o comandante; integrar os 
vários subsistemas – controle e alerta, armas, comunicações e apoio 
logístico; 
- receber e difundir o alerta antecipado; 
- permitir o exercício do Comando e Controle (C²), bem como, possibilitar 
rapidez, segurança e confiabilidade no trâmite das comunicações, a 
despeito das ações do inimigo (BRASIL, 2017d). 
 

Conforme o mesmo manual doutrinário supracitado, as ligações na AAAe têm 

por objetivo estabelecer contato cerrado e troca de informações em tempo real, a fim 

de permitir a integração dos centros de Comando e Controle (C²) da AAAe com os 

demais centros da F Ae que compõem o SISDABRA, sendo estas ligações 

estabelecidas por meio da ligação de Cmdo, de Estado-Maior e de Oficial de 

Ligação (O Lig).  

Silva (2017) afirma ainda que deve ser rápido, preciso, seguro, confiável e 

eficiente, além de estar capacitado a operar diuturnamente. Utiliza-se 

prioritariamente o meio rádio e é o responsável por interligar os demais subsistemas 

e permitir o comando e controle da DA Ae. 

Atualmente, as turmas de comunicações da seção de comando das Bia AAAe 

operam o subsistema de comunicações por meio dos rádios grupo III que possui um 

alcance nominal de 16 km, para o centro de operações antiaéreas eletrônico de 

seção, e rádios grupo II para as seções de artilharia antiaérea, com um alcance 

normal de 8 km.  

 

3.4.5.4 Subsistema de apoio logístico 

 

De acordo com o manual EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea (2017), a 

necessidade de uma correta logística será primordial para a continuidade nas 

operações da AAAe: 
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A evolução das armas antiaéreas, cada vez mais sofisticadas em suas 
estruturas, bem como a permanência dos canhões no campo de batalha, 
geram uma elevada necessidade de suprimento de munição, de 
lubrificantes, de componentes específicos, e de manutenção especializada. 
Decorre daí a necessidade de um eficaz subsistema de apoio logístico para 
permitir a permanência da AAAe em operação contínua e eficiente 
diuturnamente (BRASIL, 2017c). 

 

O manual EB70-MC-10.235 Defesa Antiaérea nas Operações (2017), 

preconiza que o subsistema apoio logístico para a AAAe o seguinte deve estar apto 

a executar todas as atividades logísticas que lhe forem pertinentes, com destaque 

para a função logística suprimento, no que se refere às classes I, III e V, além da 

manutenção especializada de AAAe. 

O mesmo manual entende que o planejamento logístico faz parte do 

planejamento operacional, sendo indissociável deste, sendo um processo contínuo e 

metodologicamente organizado, que exige dos Cmt e EM das OM AAAe decisões 

oportunas e eficazes às demandas surgidas. 

Neste sentido, Lopes (2010) entende que no âmbito de uma Bia AAAe, 

orgânica de Bda, o comandante da Bia AAAe é o responsável pelo planejamento e 

condução do apoio logístico dentro de sua bateria. 

Para tal, conforme o manual EB70-MC-10.235 Defesa Antiaérea nas 

Operações (2017), deve seguir as seguintes premissas básicas do planejamento 

logístico: 

 

a) a logística não é um fim em si mesma; 
b) não há uma solução única para o apoio logístico; e 
c) o apoio logístico dever ser capaz de apresentar, entre outros princípios, 
pronta resposta às alterações e/ou variações da demanda do elemento 
apoiado (princípios da resiliência e responsividade), mantendo a capacidade 
do apoio logístico (BRASIL, 2017d). 

 

Em um emprego na faixa de fronteira, os fatores que condicionarão o 

planejamento logístico da AAAe serão a determinação das necessidades, a 

disponibilidade de meios, a determinação dos fatores restritivos, a disponibilidade de 

itens críticos e a possibilidade de obtenção e utilização de recursos civis, uma vez 

que a Bia AAAe estará diretamente ligada às agências governamentais envolvidas 

na operação. 

Os trens de Bia AAAe orgânica de Bda são, basicamente, constituídos pela 

Seç Log, exceto o Grupo de Saúde (Gp Sau). 
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Seu desdobramento é feito de forma semelhante aos trens de GAAAe, 

localizando-se, normalmente, numa área com condições mínimas de segurança. 

Além disso, devem possuir proximidade e facilidade de acesso para a Base 

Logística de Brigada (BLB) da força apoiada, a fim de se beneficiar do apoio 

logístico proporcionado pelos meios logísticos do comando enquadrante. 

No caso do emprego da Bia AAAe na ZI, como é o caso de operações em 

faixa de fronteira, observa-se que a doutrina flexibiliza as distâncias dos meios do 

subsistema de apoio logístico, face a improvável ameaça aérea a ser enfrentada: 

 

Deve-se atentar para o fato de que, na ZI, a rede de estradas e as 
facilidades quanto à segurança dos deslocamentos e ao aproveitamento 
dos recursos locais possibilitam o Ap Log a distâncias bem superiores às 
normalmente empregadas no TO. Caberá ao S4, ou ao Cmt Bia AAAe 
orgânica de GAAAe quando a SU estiver atuando isoladamente, a 
determinação da distância de apoio a ser considerada para o emprego da 
U/SU (BRASIL, 2017d). 

 

No que tange ao apoio de manutenção aos subsistemas de AAAe deve ser 

dada especial atenção à estrutura logística e ao planejado para reduzir as panes e 

mantê-los operando todo o tempo. 

O manual EB70-MC-10.235 Defesa Antiaérea nas Operações (2017), 

prescreve o seguinte: 

 

As atividades de manutenção nas U/SU AAAe são executadas por pessoal 
especializado. Nessas U/SU, a manutenção de 1º Esc é executada pelo seu 
próprio pessoal, inclusive os meios específicos de AAAe. O B Mnt Sup 
AAAe é responsável pela manutenção de 2º e 3º escalão dos meios 
específicos de AAAe (BRASIL, 2017d). 

 

A Bia AAAe, por estar próxima dos meios de apoio logísticos da Bda da qual é 

orgânica, se utilizaria daquela área para realizar a manutenção de 2º escalão dos 

meios específicos de AAAe e, ainda, para receber apoio do Btl Mnt Sup AAAe no 

que for necessário. 

 

3.4.6 Princípios da Artilharia Antiaérea 

 

De acordo com o manual EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea (2017), 

princípios da artilharia antiaérea são conceitos básicos, consagrados pela 

experiência ao longo dos conflitos, destinados a orientar o planejamento e o 
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emprego da AAAe. 

 

3.4.6.1 Centralização 

 

A centralização do C² e deve ser buscada sempre que possível. Para 

consecução deste princípio o comandante da AAAe deve analisar as possibilidades 

dos subsistemas de comunicações, de controle e alerta e de apoio logístico (SILVA, 

2017, p. 33).  

As características do combate moderno, com o predomínio de ações 

simultâneas em toda a profundidade do campo de batalha e do combate não linear, 

dificultam a manutenção do C² centralizados (BRASIL, 2017d, p. 4-1). 

 

3.4.6.2 Dosagem adequada 

 

Este princípio busca a atribuição de uma quantidade de meios suficientes 

para uma determinada DA Ae (SILVA, 2017, p. 33). 

Geralmente, a insuficiência de meios de AAAe exige, por parte do 

Comandante do escalão considerado o estabelecimento de prioridades a fim de ser 

evitada a pulverização da AAAe na tentativa de proporcionar defesa a todos os 

elementos. 

 

3.4.6.3 Prioridade adequada 

 

As inúmeras necessidades de defesa antiaérea no Território Nacional e no TO 

impõe a necessidade de se estabelecer prioridades de DA Ae. 

No caso das situações de não guerra, por exemplo, as operações na faixa de 

fronteira, estas prioridades devem ser levantadas com o assessoramento do 

comandante de AAAe e devem atender aos interesses do COMAE. 

 

3.4.6.4 Flexibilidade 

 

A AAAe deve permitir ao elemento apoiado certa liberdade de manobra, por 

meio de uma DA Ae que possa acompanhar as necessidades de mudança de 

dispositivos e de prioridades com rapidez e eficiência (BRASIL, 2017d, p. 4-2). 
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A flexibilidade de defesa antiaérea é obtida através das missões táticas e da 

atribuição de meios compatível com as necessidades de DA Ae e de mobilidade do 

elemento defendido (SILVA, 2017, p. 33). 

 

3.4.6.5 Facilitação de operações futuras 

 

A fluidez das operações no TO impõe a necessidade de a AAAe estar pronta, 

a qualquer tempo, para a mudança de dispositivos e de defesas a realizar (BRASIL, 

2017, p. 4-2). 

Dessa forma, este princípio evidencia que o planejamento do emprego da 

AAAe deve ponderar a necessidade de facilitar a adaptação da organização para o 

combate frente à evolução da situação. 

 

3.4.6.6 Manutenção de meios em reserva 

 

Em princípio, a AAAe não é mantida em reserva. As necessidades de DA Ae, 

aliadas à natural insuficiência de meios antiaéreos, exigem o emprego de todos os 

meios disponíveis (BRASIL, 2017d, p. 4-2). 

Por este motivo, a AAAe não é mantida em reserva, sendo empregada 

sempre que possível. 

 

3.4.7 Fundamentos de Emprego das Unidades de Defesa Antiaérea 

 

De acordo com o manual EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea (2017), 

fundamentos “são um conjunto de proposições e de ideias gerais e simples de onde 

se extraem os conhecimentos de determinada área ou atividade” (BRASIL, 2017c). 

A aplicação do emprego das unidades de DA Ae se relaciona com diversas 

condicionantes, como o número de defesas a realizar, a natureza, forma e 

dimensões dos objetivos a defender, o tipo de material antiaéreo empregado, o 

número de unidades de tiro disponíveis e a situação tática existente. 

 

3.4.7.1 Utilização do terreno 

 

Este fundamento é traduzido num criterioso estudo do terreno, conciliando 
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todos os fatores a ele inerentes permitindo uma DA Ae adequada com as 

características do terreno. 

Esses fatores do terreno terão influência nas rotas de aproximação, nas 

técnicas e táticas de ataque do inimigo aéreo, nas possibilidades de detecção, nos 

deslocamentos das U Tir e nas possibilidades de camuflagem e dispersão (BRASIL, 

2017c, p. 4-2). 

 

3.4.7.2 Defesa em todas as direções 

 

O inimigo aéreo, detendo a iniciativa das ações, pode realizar seu ataque 

oriundo de qualquer parte do campo de batalha, obtendo assim a surpresa. 

Desta forma, as U Tir devem ser desdobradas de maneira a impedir que o 

inimigo aéreo, utilizando a surpresa, obtenha vantagem decisiva quanto à direção 

escolhida para o ataque. 

 

3.4.7.3 Defesa em profundidade 

 

A defesa em profundidade consiste na forma de atuação sobre o inimigo 

aéreo de maneira a mantê-lo sob engajamento gradativo pelos mísseis de média 

altura, pelos mísseis de baixa altura e pelos canhões antiaéreos (BRASIL, 2017c, p. 

4-3). 

Esse escalonamento permite um aumento na probabilidade de engajamento 

da ameaça aérea pelos diversos sistemas de armas. 

 

3.4.7.4 Apoio mútuo 

 

É a forma de se posicionar as U Tir no terreno, mantendo-se determinada 

distância entre elas, em função das características do sistema de armas disponível, 

com o objetivo de obter um recobrimento entre seus setores de tiro (SILVA, 2017, p. 

35). 

Em princípio, a distância de apoio mútuo corresponderá à metade do alcance 

útil do material considerado, quando de mesma natureza, ou a metade do menor 

alcance útil, quando de natureza diferente (canhão e míssil) (BRASIL, 2017c, p. 4-3). 
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3.4.7.5 Combinação de armas antiaéreas 

 

No emprego da AAAe devem-se considerar as possibilidades e limitações de 

cada sistema de armas, adotando, sempre que possível, uma combinação de armas 

de modo que um sistema recubra as limitações do outro (BRASIL, 2017c, p. 4-4). 

 

3.4.7.6 Integração 

 

O fundamento da integração caracteriza-se pela reunião de diferentes meios 

de antiaérea em uma única defesa antiaérea, a fim de proporcionar economia de 

meios, eficiência maior e apoio mútuo, diminuindo a necessidade de artilharia 

antiaérea e englobando mais elementos na mesma defesa antiaérea. 

Dessa forma, duas defesas podem ser integradas quando as linhas de 

desdobramento de suas U Tir, no terreno, forem contíguas (BRASIL, 2017c, p. 4-4). 

 

3.4.7.7 Engajamento antecipado 

 

Este fundamento diz respeito à ação desencadeada com o propósito de 

impedir ou dificultar a ação do inimigo, antes que ele empregue seu armamento 

contra o objetivo defendido ou que proceda ao reconhecimento aéreo (BRASIL, 

2017c, p. 4-4). 

 

3.4.7.8 Alternância de posição 

 

Nada mais é do que a capacidade de se ter posições de troca para os órgãos 

do subsistema de controle e alerta e para as unidades de tiro de uma DA Ae  

(SILVA, 2017, p. 33) de modo a alterar-se o dispositivo originalmente adotado sem 

comprometer a defesa, adequando-o à situação imposta pelas ações de manobra e 

pelo reconhecimento aéreo inimigo (BRASIL, 2017c, p. 4-4). 

 

3.4.7.9 Mobilidade 

 

São medidas adotadas antes, durante e após um ataque aéreo com o objetivo 

de dirimir seus efeitos sem diretamente atacar o inimigo, esperando, dessa forma, 
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não denunciar sua posição. 

Mesmo elementos de AAAe com missão de realizar a defesa de pontos fixos 

devem ter mobilidade suficiente para ocupar posições alternativas de tiro ou para 

cumprirem outra missão, quando a situação exigir (BRASIL, 2017c, p. 4-5). 

 

3.4.7.10 Defesa passiva 

 

Esse fundamento compreende o conjunto de ações e medidas realizadas 

antes, durante e depois de um ataque, reduzindo seus efeitos, porém, sem hostilizar 

o inimigo por meio da simulação, camuflagem, utilização de cobertas e abrigos, 

dispersão dos meios, posições falsas, disciplina de luz e de utilização das 

comunicações, do desenfiamento e do controle das emissões eletromagnéticas 

(radar). 

 

3.5 O SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE FRONTEIRAS 

 

Neste tópico, será fornecida uma visão global do SISFRON, sua concepção 

de implantação e características principais e, tendo em vista a delimitação do objeto 

de estudo, será feita uma abordagem mais pormenorizada deste sistema na área de 

atuação da 4ª Bda C Mec. 

 

3.5.1 A concepção do SISFRON 

 

Segundo o site do EPEx, o SISFRON foi concebido por iniciativa do Cmdo 

EB, em decorrência da aprovação da END, em 2008, a qual orienta a organização 

das FA sob a égide do trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença.  

Tal estratégia baliza-se pela “diretriz de desenvolver as capacidades de 

monitorar e controlar o espaço aéreo, o território e as águas jurisdicionais 

brasileiras.” 

 

Os meios de sensoriamento do SISFRON estarão desdobrados ao longo 
dos 16.886 quilômetros da linha de fronteira, monitorando uma faixa de 150 
Km de largura ao longo dessa linha, o que favorecerá o emprego das 
organizações subordinadas aos Comandos Militares do Norte, da 
Amazônia, do Oeste e do Sul. Além disso, servirá de instrumento para a 
atuação integrada dos vários escalões de emprego da Força Terrestre, 
desde patrulhas e postos de controle na faixa de fronteira, passando pelos 
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batalhões, brigadas, divisões, Comandos Militares de Área e chegando ao 
Comando de Operações Terrestres (COTER), em Brasília (EPEx, 2018). 

 

 

FIGURA 19 ─ Visão geral da concepção do SISFRON 

Fonte: Escritório de Projetos do Exército Brasileiro (2018) 

 

O mesmo sítio eletrônico evidencia que o SISFRON deverá assegurar o fluxo 

contínuo e seguro de dados entre diversos escalões da Força Terrestre, como 

também, produzir informações confiáveis e oportunas para a tomada de decisões, 

com o intuito de apoiar, prontamente, em ações de defesa ou contra delitos 

transfronteiriços e ambientais. 

 

3.4.2 Implantação do SISFRON 

 

A Diretriz nº 09 da END cita que: 

 

“[...] nas fronteiras terrestres, nas águas jurisdicionais brasileiras e no 
espaço aéreo sobrejacente, as unidades do Exército, da Marinha e da Força 
Aérea têm, sobretudo, tarefas de vigilância. No cumprimento dessas tarefas, 
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as unidades ganham seu pleno significado apenas quando compõem 
sistema integrado de monitoramento/controle, feito, inclusive, a partir do 
espaço” (BRASIL, 2012). 

 

Além de atender à orientação contida na Estratégia Nacional de Defesa 

supracitada, a implantação do Programa Estratégico do Exército SISFRON, segundo 

Rodrigues (2013), veio a facilitar o cumprimento das missões decorrentes da 

destinação constitucional prevista no artigo 142 da Constituição Federal de 1988. 

Observa-se também uma íntima ligação com os objetivos descritos nas leis 

complementares Nr 117, de 2004 que dispõe sobre as normas gerais para a 

organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, para estabelecer novas 

atribuições subsidiárias, e Nr 136, de 2010 que dispõe sobre as normas gerais para 

a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, para criar o Estado-

Maior Conjunto das Forças Armadas e disciplinar as atribuições do Ministro de 

Estado da Defesa, no tocante às ações preventivas e repressivas, na faixa de 

fronteira terrestre. 

Tal afirmação é corroborada conforme o slogan do programa “Integrando 

capacidades na vigilância e na atuação em nossas fronteiras” e no alinhamento do 

SISFRON com os diversos dispositivos legais que abarcam a proteção de nossas 

fronteiras, de acordo com o escopo do programa constante no site do EPEx: 

 

Mais recentemente, o Programa de Proteção lntegrada de Fronteiras 
(Decreto N° 8.903, de 16 de novembro de 2016) reenfatizou a importância 
das ações de prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão dos 
delitos transnacionais e ambientais na faixa de fronteira. A diretriz principal 
desse diploma legal é a atuação integrada dos órgãos de segurança 
pública, das Forças Armadas, Vigilância Sanitária e da Receita Federal, 
além de outras agências federais, estaduais e municipais (EPEx, 2018). 

 

Além disso, o programa deverá atuar prontamente em ações de defesa ou 

contra delitos transfronteiriços e ambientais, em cumprimento aos dispositivos 

constitucionais e legais que regem o assunto.  

O programa visa também atuar em operações isoladas ou em conjunto com 

as FA, ou ainda, em operações interagências com outros órgãos governamentais 

potencialmente envolvidos, dentre os quais destacam-se o Comando da 

Aeronáutica, o Comando da Marinha, o COMAE, a Agência Brasileira de 

Inteligência, o Ministério da Agricultura e Instituto Nacional de Meteorologia, o 

Ministério da Saúde, Defesas Civis dos Estados Fronteiriços, Governos Estaduais, 
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Ministério da Justiça, Departamento da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 

Ministério da Fazenda e Receita Federal do Brasil, Ministério do Meio Ambiente e 

Ministério da Defesa. 

 

FIGURA 20 ─ Agências governamentais envolvidas no SISFRON 

Fonte: Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (2018) 
 

3.5.3 A organização e arquitetura do SISFRON 

 

O SISFRON como parte integrante do Sistema de Comando e Controle da 

Força Terrestre (SC²FTer), compreenderá, ao seu fim, interfaces apropriadas com 

sistemas congêneres das outras FA e demais órgãos governamentais (BRASIL, 

2013b). 

O sistema será interligado ao Sistema Militar de Comando e Controle 

(SISMC²), do MD, permitindo suporte às operações conjuntas e interagências, 

fornecendo informações consolidadas para o Comando Conjunto, e permitirá 

interligação e interoperabilidade com diversos sistemas e órgãos de outros 

Ministérios possuindo os seguintes subprogramas/projetos. 
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a) projeto de Sensoriamento21 e Apoio à Decisão22 (SAD) – Projeto Piloto, que 

envolve o projeto de desenvolvimento e implantação do Sistema de Sensoriamento 

e Apoio à Decisão (conjunto integrado de sensores, aplicativos de apoio à decisão, 

infovias, pessoas e processos) na área de atuação da 4ª Brigada de Cavalaria 

Mecanizada; e 

b) projetos de Sensoriamento e Apoio à Decisão nas demais faixas de 

fronteira que trata dos projetos de desenvolvimento e implantação do SAD na área 

de atuação das demais brigadas da faixa de fronteira. 

 

FIGURA 21 ─ Os subsistemas/projetos do SISFRON 

Fonte:  apresentação do CCOMGEx no fórum FIEP a indústria de defesa no estado 
do Paraná em 21 jul 14 

                                                 
21 É o resultado da aquisição, integração e operação de radares de vigilância terrestre, sensores 
térmicos e óticos, sistema de aeronaves remotamente pilotadas, aeróstatos, sensores 
eletromagnéticos, equipamentos e sistemas de comunicações táticas, de comunicações estratégicas, 
de comunicações satelitais e imageamento. 
 
22 Corresponde aos centros de comando e controle fixos e móveis a serem instalados para 
coordenação de ações e seleção adequada de meios a serem empregados diante da situação 
configurada, bem como os softwares necessários à consolidação das informações 
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Além disso, a estrutura do SISFRON compreende as ações complementares 

a esses subprogramas/projetos: 

 

- Apoio à Atuação: é materializada por todos os equipamentos e sistemas 
distribuídos às organizações militares para as ações de fiscalização, de 
interdição de áreas e de imposição de força. 
- Obras de Engenharia: são aquelas destinadas ao armazenamento, 
acondicionamento e manutenção adequados dos recursos tecnológicos do 
SISFRON; ampliação da capacidade operacional das diversas organizações 
militares por meio de provimento de instalações logísticas e de comando e 
controle adequadas; e à criação de bases de operação para efetivos 
destacados de vigilância de fronteira (EPEx, 2018). 

 

Calcado no objetivo geral do programa, já abordado anteriormente, o 

SISFRON possui seus objetivos específicos como forma de melhor desenvolver as 

atividades nos diversos campos de atuação, entre eles, destacam-se: 

 

1) Prover as estruturas física e lógica adequadas ao ciclo de Comando e 
Controle em todos os níveis do processo decisório, contemplando enlaces 
apropriados para comunicações entre todos os escalões, com capacidade 
de transmissão compatível com a missão atribuída e com a possibilidade de 
operar em rede, conforme estabelecido na Estratégia Nacional de Defesa. 
2) Integrar-se ao Sistema de Comando e Controle da Força Terrestre, cujo 
órgão central é o Comando de Operações Terrestres (COTER), bem como 
possibilitar a integração entre as Forças e agências. 
3) Possibilitar a integração entre as funções de combate da Força Terrestre. 
4) Preparar o combatente da Força Terrestre para operar em ambiente de 
alta complexidade tecnológica, adaptando-o à consciência situacional 
ampliada e ao conceito da guerra centrada em redes. 
5) Consolidar a capacitação nacional em Sistemas de Monitoramento, 
Vigilância, Reconhecimento e Inteligência, mobilizando a Base Industrial de 
Defesa e organizações integradoras nacionais, de modo a assegurar 
independência tecnológica na manutenção, ampliação e perene atualização 
do sistema. 
6) Cooperar com as ações governamentais na promoção das atividades de 
interesse da segurança nacional, segurança pública, desenvolvimento social 
e econômico (EPEx, 2018) 

 

3.5.4 As capacidades de sensoriamento do SISFRON 

 

Os meios de sensoriamento do SISFRON estarão desdobrados ao longo dos 

16.886 Km da linha de fronteira, monitorando uma faixa de 150 Km de largura ao 

longo dessa linha, o que favorecerá o emprego das organizações subordinadas aos 

CMA, CMN, CMO e CMS. 

Dessa forma, o SISFRON servirá como instrumento para a integração da 

atuação dos vários escalões de emprego da F Ter, desde patrulhas e postos de 

controle na faixa de fronteira, passando pelos batalhões, brigadas, Divisões de 
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Exército (DE), comandos militares de área e, enfim, chegando ao Comando de 

Operações Terrestre, em Brasília – DF, a fim de possibilitar o assessoramento aos 

comandantes no comando conjunto das operações. 

 

FIGURA 22 ─ Faixa de fronteira do SISFRON 
Fonte: Revista Verde Oliva Nr 217/Especial (agosto, 2013) 
 

Esta capacidade de sensoriamento aliada à possibilidade de coletar, 

armazenar, organizar, processar e distribuir os dados em tempo real a qualquer 

órgão integrante do sistema, potencializa o emprego dos radares de vigilância 

terrestre e aéreo de baixa altura. 

Outrossim, permite uma maior cobertura radar na área de fronteira com o 

emprego sensores óticos, optrônicos e sensores de sinais eletromagnéticos, dentre 

outros meios, distribuídos por diversos escalões, a partir dos postos de controle 

desdobrados na faixa de fronteira, destacando-se o radar SABER M60 e centro de 

operações antiaéreas eletrônico de seção, meios pertencentes do subsistema de 

controle e alerta da artilharia antiaérea brasileira. 
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FIGURA 23 ─ Capacidade de sensoriamento do SISFRON 

Fonte: Apresentação do CCOMGEx no Forum FIEP - PR (julho, 2013) 
 

Conforme Fornasin (2016), esses sensores poderão ser fixos, portáteis, 

transportados em viaturas ou embarcações especializadas, ou instalados em 

plataformas espaciais e aéreas, tais como satélites, aeronaves de asa fixa ou móvel, 

aeronaves remotamente pilotadas e aeróstatos. 

 

3.5.5 O projeto piloto do SISFRON 

 

No ano de 2012, foi assinado o contrato do projeto piloto do SISFRON na 

área da 4ª Bda C Mec, orgânica do CMO, que possui a maioria das suas U 

desdobradas na faixa de fronteira, compreendendo uma frente de mais de 600 km 

no Estado do Mato Grosso do Sul. 

Entre outras finalidades, esta fase de implementação do projeto piloto tem 

como objetivos primordiais avaliar, reajustar e refinar as definições preliminares do 

Sistema, possibilitando sua implantação, de forma confiável e satisfatória e 

adequada, no restante da faixa de fronteira brasileira. 

Além disso, de acordo com Vasconcelos Filho (2014), as OM subordinadas à 

4ª Bda C Mec, localizam-se na linha de fronteira e dominam as principais estradas 
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que demandam dos países vizinhos, facilitando tanto as ações de defesa externa 

como aquelas que visam ao exercício do poder de polícia no combate aos crimes 

transnacionais e ambientais. 

 

FIGURA 24 ─ Área do projeto piloto do SISFRON 

Fonte: CCOMGEx (2013) 
 

A previsão do Projeto Básico contemplou em um montante de R$ 5,93 bilhões 

à infraestrutura tecnológica, R$ 3,002 bilhões para infraestrutura de obras civis e R$ 

3,060 bilhões destinados à infraestrutura de apoio à atuação operacional, totalizando 

uma quantia de R$ 11,992 bilhões. 

Porém, em reportagem veiculada no Jornal Correio do Estado, o Comandante 

Militar do Oeste, General de Exército José Luiz Dias Freitas, avaliou a dificuldade de 

o projeto atingir suas metas conforme cronograma inicial, podendo ter um atraso de 

aproximadamente 15 anos, haja vista os cortes orçamentários ao SISFRON 

implementados pelo governo atual. 
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Mesmo sendo um sistema que fortalece a presença e a capacidade de ação 
de segurança nas faixas de fronteira, sem o dinheiro necessário ao seu 
planejado seguimento, o SISFRON terá um atraso de, pelo menos, 15 anos 
em sua programação original, iniciada em 2010 (FREITAS, 2018). 

 

E complementa: 

 

O cronograma previa a implantação de todo o sistema até 2021, mas já se 
fala em 2035, e, ainda assim, se houver manutenção de um fluxo ideal e 
regular de recursos. Segundo o general Freitas, para 2018, por exemplo, 
havia uma expectativa de liberação de pouco mais de R$ 300 milhões (já 
muito abaixo do R$ 1,2 bi), mas a União acabou disponibilizando somente 
R$ 276 milhões. As perspectivas para o próximo ano não são muito 
diferentes (FREITAS, 2018). 

 

Conforme Cruz (2017), de acordo com o Livro Branco de Defesa Nacional e 

atualizado em palestra proferida pelo Gen Ex Fernando Azevedo e Silva, Chefe do 

EME, durante a realização do 2º Ciclo de Estudos Estratégicos na ECEME, em 

setembro de 2017, o período de implantação do Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteira está compreendido entre os anos de 2011 a 2041, a um 

valor estimado de R$ 11,992 bilhões. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente seção tem por finalidade apresentar os resultados dos 

questionários enviados à 3ª Bia AAAe e à 4ª Bda C Mec, bem como as entrevistas 

com o Gerente do Programa Estratégico do Exército SISFRON, com o Gerente do 

Programa Estratégico do Exército Defesa Antiaérea no Estado-Maior do Exército e 

com o Cmt da EsACosAAe. 

Os resultados foram confrontados com a literatura revisada de forma a 

possibilitar um melhor entendimento sobre o emprego da 3ª Bia AAAe nas 

operações de busca aérea na faixa de fronteira e sua integração ao projeto piloto do 

Programa Estratégico do Exército SISFRON, em um cenário singular, ainda não 

doutrinado pela F Ter. 

Neste mesmo sentido, foram analisados, ainda, os principais dados obtidos 

através da pesquisa bibliográfica e documental relativa aos meios do subsistema de 

controle e alerta de AAAe à baixa altura utilizados pelo EB, e ainda, algumas as 

informações e característica do modus operandi dos criminosos na faixa de fronteira 

de responsabilidade da 4ª Bda C Mec. 

Desta forma, buscou-se alcançar uma abordagem mais abrangente do objeto 

formal de estudo, analisando possíveis linhas de ação em relação ao emprego dos 

meios do subsistema de controle e alerta e logística interna da 3ª Bateria de 

Artilharia Antiaérea em operação de busca aérea na faixa de fronteira e sua 

integração ao projeto piloto do Programa Estratégico do Exército SISFRON. 

 

4.1 INTEGRAÇÃO DA 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA AO PROJETO 

PILOTO DO PROGRAMA SISFRON NAS OPERAÇÕES DE BUSCA AÉREA NA 

FAIXA DE FRONTEIRA 

 

Por meio dos instrumentos de pesquisas (questionários e entrevistas) 

utilizados neste trabalho, buscou-se identificar as dimensões e seus respectivos 

indicadores para a integração da 3ª Bia AAAe ao SISFRON. Os resultados e 

discussões desta variável dependente são apresentados a seguir, conforme 

levantamento através dos instrumentos empregados. 

Foram estabelecidas 4 (quatro) dimensões para esta variável: deslocamento e 

segurança dos meios do subsistema de controle e alerta para a faixa de fronteira; 
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comando e controle durante as operações; disponibilidade dos meios do subsistema 

de controle e alerta e logística interna. 

 

4.1.1 Deslocamento e segurança dos meios do subsistema de controle e alerta 

para a faixa de fronteira 

 

Conforme abordado na revisão da literatura, a artilharia antiaérea precisa 

acompanhar a mobilidade do elemento apoiado, necessitando assim ser dotada de 

um veículo para seu transporte. 

Como visto anteriormente, os meios do subsistema de uma Bia AAAe são 

transportados em viatura leves não blindadas, como por exemplo a Marruá AM21 

que não conta com sistemas de defesa tampouco com blindagem, sendo um alvo 

fácil em um conflito convencional. 

Porém, o emprego dos meios orgânicos de uma subunidade de artilharia 

antiaérea empregados neste tipo de operação estão contextualizados dentro do TN, 

estando alocados em função do SISDABRA, sob controle operacional do COMAE, 

por meio do comando de defesa antiaérea (BRASIL, 2017c), ou seja, alterando as 

possibilidades do inimigo aéreo que não deseja utilizar-se de poder de fogos contra 

as tropas em terra e sim furtar-se dos sensores desdobrados pela faixa de fronteira. 

Desta forma, por meio do questionário enviado aos oficiais da 4ª Bda C Mec 

envolvidos com o processo de implementação do Projeto Piloto do SISFRON, 

identificou-se que os vetores aéreos mais proeminentes na faixa de fronteira que os 

grupos de contrabandistas disporiam para as atividades ilícitas seriam as aeronaves 

de asa fixa e rotativa civil. 

O questionamento em tela evidenciou a capacidade que meios do subsistema 

de controle e alerta da 3ª Bia AAAe poderão desempenhar na faixa de fronteira, uma 

vez que possibilitará aos militares operadores do COAAe identificar qual o tipo de 

vetor aéreo deve ser engajado pelo radar SABER em operação. 

Dentre as respostas recebidas, 81,25% dos questionados identificaram como 

média a muito alta a probabilidade de grupos de contrabandistas disporem de 

aeronaves de asa fixa civis. Entretanto, esse percentual cai para 50% quando da 

possibilidade do emprego de aeronaves de asa rotativa civis. 

Assim, o resultado é descrito no gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 01 ─ Percepção da amostra, em número de colaboradores, quanto à 
possibilidade do emprego de aeronaves por grupos de 
contrabandistas 

Fonte: O autor 
 

Tal fato é confirmado pela revisão da literatura na qual acrescenta a 

dificuldade destas aeronaves de serem detectadas nos radares de vigilância do 

SISDABRA, haja vista que voarem cerca de 300 metros de altitude, onde os radares 

da FAB e do SISDABRA não são particularmente eficientes em detectar alvos 

(PINTO, 2013). 

Ainda acerca deste assunto, podemos observar que além de voarem na faixa 

de fronteira a baixa altura, os criminosos praticam a modalidade arremesso para 

levar a droga ao interior dos estados brasileiros, sem riscos de ser apreendida por 

terra, jogando fardos de até 30 quilos de droga enrolados em sacos resistentes. 

Desta forma, conforme noticiado em matéria23 no site de notícias G1 do dia 17 

de setembro de 2011, a droga é jogada em pontos determinados para que outra 

equipe, em terra, possa resgatá-la oportunamente, evitando a apreensão de grandes 

                                                 
23 G1. Tráfico usa 'aviões clonados' para cruzar fronteira do Brasil com drogas. Disponível em 
<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/09/trafico-usa-avioes-clonados-para-cruzar-fronteira-do-brasil-
com-drogas.html>, acesso em 19/08/2018. 
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quantidades de cocaína caso a distribuição fosse por terra. 

Porém, quando perguntados sobre aeronaves militares, 100% dos 

especialistas identificaram como baixa a muito baixa as chances destes grupos 

disporem de aeronaves de asa fixa, enquanto 93,75% dos militares questionados 

responderam que a probabilidade de um grupo narcotraficante dispor de uma 

aeronave de asa rotativa é baixa ou muito baixa. 

É importante destacar também que 12,5% da população da entrevista 

respondeu como média a possibilidade do emprego de drones e outros vetores 

aéreos para a prática de ilícito por parte dos traficantes na faixa de fronteira. 

O quadro a seguir ilustra percentualmente as respostas dos questionários ao 

tema levantado. Nele, é possível observar que a possibilidade de emprego, segundo 

os militares questionados, é maior para aeronaves civis de asa fixa, decrescendo à 

medida que se muda o foco para aeronaves de asa rotativa e vetores aéreos 

militares, as quais a possibilidade de emprego seria baixa ou muito baixa: 

 

Vetor Aéreo 
Muito 

Alta 
Alta Média Baixa 

Muito 

Baixa 

Aeronave de Asa Fixa Civil 81,25% 0% 

Aeronave de Asa Fixa Militar 0% 

Aeronave de Asa Rotativa Civil 50% 0% 

Aeronave de Asa Rotativa Militar 0% 93,75% 

Drone 0% 12,5% 0% 

Outros 0% 12,5% 0% 

QUADRO 05 ─ Respostas dos questionários sobre possibilidade do emprego de 
vetores aéreos por traficantes 

Fonte: O autor 
 

 Nesse sentido, verifica-se que o emprego dos meios do subsistema de 

controle e alerta da 3ª Bia AAAe em um contexto de operação em faixa de fronteira 

não requer, em sua plenitude, um cuidado com a segurança no deslocamento, bem 

como uma adoção de defesa aproximada dos radares e do COAAe, haja vista não 

existir, de fato, um inimigo declarado com intenções de destruir ou neutralizar 
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nossas capacidades AAe. 

De acordo com algumas considerações elencadas nos questionários enviados 

a 3ª Bia AAAe, nota-se a possibilidade de flexibilizar as medidas de segurança dos 

radares SABER M60, caracterizadas pela execução das manobras dos radares, pois 

não existe a figura do oponente potencialmente capaz destruir os radares, tampouco 

a necessidade premente de tropa apoiada pela cobertura radar da 3ª Bia AAAe. 

De acordo com a literatura revisada, constatou-se que a influência do terreno 

nos deslocamentos das U Tir e nas possibilidades de camuflagem e dispersão dos 

meios antiaéreos já caracteriza o fundamento de emprego utilização do terreno para 

efetuar a segurança dos meios de controle e alerta da 3ª Bia AAAe. 

Já em relação aos deslocamentos, a viatura do COAAe composta pela 

plataforma e sua unidade móvel Shelter Orbisat COAAe S-788BR apesar de não ser 

a mais adequada para o emprego nas atividades características do ambiente 

operacional da 4ª Bda C Mec, segundo os especialistas questionados, não oferece 

dificuldade de adaptação no terreno da fronteira oeste, tornando-a apta para as 

operações em busca aérea em faixa de fronteira. 

Entretanto, buscando melhorar a segurança no deslocamento e na defesa 

aproximada dos meios do subsistema de controle e alerta, verificou-se nos 

questionários enviados a 4ª Bda C Mec, uma grande aceitação em substituir a atual 

viatura leve não-blindada por uma Viatura Blindada Leve Sobre Rodas (VBL-SR) 

composta pela plataforma e unidade móvel Shelter Orbisat COAAe S-788BR e 

dotada de um armamento capaz de realizar a proteção aproximada dos meios 

antiaéreo, do efetivo embarcado, efetiva mobilidade em faixa de fronteira e 

capacidade de carga compatível. 

Tal viatura possibilitaria segurança adicional para os militares do COAAe e do 

radar SABER M60 na posição e em deslocamento, materializada na blindagem da 

viatura, bem como, a logística seria facilitada, haja vista a 4ª Bda C Mec ser uma 

tropa mecanizada e já possuir elevada expertise em manutenção, tanto preventiva 

quanto corretiva, de VBL-SR. 

Como principal limitação, a VBL-SR apresentaria um possível aumento do 

consumo de combustível em comparação as viaturas Marruá. 

Isto implica na necessidade de conhecer as peculiaridades do terreno da faixa 

de fronteira da 4ª Bda C Mec e suas associações para a segurança dos meios do 

subsistema de controle e alerta, a fim de amplificar a cobertura radar nas rotas 
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prováveis de aproximação das aeronaves clandestinas, sem se descuidar das 

medidas passivas de segurança pertinentes nas operações de não guerra em 

ambiente interagências. 

Em sua dissertação de mestrado, Pochmann estudou a necessidade de dotar 

uma Bateria de Artilharia Antiaérea com VBL-SR em ambiente urbano (POCHMANN, 

2015).  

A partir dos resultados colhidos pela revisão da literatura e embasada pela 

opinião dos especialistas no ambiente de faixa de fronteira através do questionário 

apresentado, em que 75% sugeriu como dotação ideal para os meios do subsistema 

de controle e alerta da 3ª Bia AAAe, uma viatura blindada leve sobre rodas, chega-

se à conclusão de que os meios de controle e alerta também se beneficiariam de 

suas capacidades de proteção e mobilidade caso fossem dotados de VBL-SR, 

independentemente do ambiente empregado 

Por fim, nota-se um grande impacto na variável dependente em sua dimensão 

"deslocamento e segurança dos meios do subsistema de controle e alerta para a 

faixa de fronteira", tendo em vista que esta dotação não é abordada em manuais 

regulares do EB. Assim, o resultado é descrito no gráfico a seguir: 

 

 

GRÁFICO 02 ─ Percepção da amostra, em percentual de resposta, quanto à 
Viatura ideal para os meios do subsistema de controle e alerta 
da 3ª Bia AAAe 

Fonte: O autor 
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4.1.2 Comando e controle durante as operações 

 

De acordo com o General de Divisão João Roberto de Oliveira24, gerente do 

Programa Estratégico do Exército SISFRON no seu início, o sistema visava 

aumentar a presença oficial na faixa da fronteira terrestre dotando o EB dos meios 

necessários para exercer o monitoramento e controle contínuo e permanente de 

áreas de interesse do território nacional, garantindo fluxo ágil e seguro de 

informações confiáveis e oportunas, de modo a possibilitar o exercício do comando e 

controle e de atuação integrada em todos os níveis. 

 

FIGURA 25 – Unidade de comando e controle móvel do SISFRON 
Fonte: Diálogo – Revista Militar Digital. Disponível em <https://dialogo-

americas.com/pt/articles/look-sisfron-brazils-integrated-border-monitoring-
system>.  Acesso em 22/08/2018 

 

Analisando o questionário enviado a 3ª Bia AAAe, sobre o questionamento de 

como seria realizado o planejamento do subsistema de controle e alerta da 3ª Bia 

AAAe nas operações de busca aérea na faixa de fronteira de responsabilidade da 4ª 

Bda C Mec, observamos que cerca de 60% dos questionados identificaram que o 

                                                 
24 Diálogo – Revista Militar Digital. Uma olhada ao SISFRON, o Sistema Integrado de 
Monitoramento de Fronteiras do Brasil. Disponível em < https://dialogo-
americas.com/pt/articles/look-sisfron-brazils-integrated-border-monitoring-system>, acesso em 
22/08/2018. 
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estabelecimento do comando e controle em uma operação em faixa de fronteira, 

face as grandes distâncias dos meios do subsistema de controle e alerta dispersos 

no terreno, dificultaria as comunicações entre os elementos subordinados. 

Tal fato geraria óbices ao estabelecimento pleno do comando, em todos os 

níveis e, consequentemente prejudicaria a manutenção da consciência situacional 

do espaço aéreo, devendo ter o apoio da Companhia de Comunicações, orgânica da 

4ª Bda C Mec, com materiais específicos de comunicações. 

Haja vista que essa operação está enquadrada em um ambiente 

interagências, 40% das respostas dos especialistas sugeriram utilizar os meios de 

comunicações oferecidos pelos órgãos governamentais que atuarão no mesmo 

esforço, de maneira integrada, como também lançar estações repetidoras para 

manter a qualidade das comunicações a fim de transmitir as mensagens em fonia, 

devidamente criptografas, mesmo com o óbice de haver uma possível lentidão nas 

transmissões das informações. Assim, o resultado é descrito no gráfico a seguir: 

 

 
GRÁFICO 03 ─ Percepção da amostra, em percentual de resposta, quanto à melhor 

forma de apoio ao subsistema de controle e alerta da 3ª Bia AAAe 

Fonte: O autor 

 

Dessa maneira, a partir dos resultados obtidos pelos questionários e pelas 

entrevistas, temos uma melhor aceitação dos especialistas em utilização dos meios 
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próprios de comunicações, com o apoio adicional da Cia Com da Bda, uma vez que 

privilegiaria a rapidez e a segurança nas transmissões de dados e mensagens ao 

comando da operação. 

Desta forma, ao incrementar a capacidade estatal de comunicações e 

monitoramento na região da fronteira, formado por antenas já instaladas na região 

de fronteira, interligando rádios portáteis, móveis e fixos dos órgãos governamentais 

empregados no sistema, o controle e a segurança naquele espaço geográfico 

aumentaram significativamente, bem como, a integração e a consciência situacional 

dos comandantes em todos os níveis. 

Foi evidenciado também a possibilidade de dotar a turma de comunicações 

da 3ª Bia AAAe de uma antena repetidora a fim de diminuir as dificuldades de 

comando e controle na faixa de fronteira e proporcionar o fluxo de informações da 

Bia AAAe desde o início da operação, até a designação de canais específicos para 

as atividades de vigilância aérea dentro de sistemas de rádios troncalizados 

lançados pelo escalão superior, possibilitando a manutenção da consciência 

situacional desde o início das operações. 

Logo, empregando a turma de comunicações da seção de comando da 3ª 

AAAe, que opera o subsistema de comunicações por meio dos rádios grupo III, com 

alcance nominal de 16 km para o COAAe, conforme vimos na literatura revisada, 

teremos enlaces de dados apropriados para comunicação entre todos os escalões 

(operação em rede simultânea), agilizando a resposta ao elemento decisório, em 

cada nível, e propiciando a consciência situacional integrada ao ambiente de 

operações interagências. 

 

4.1.3 Disponibilidade dos meios do subsistema de controle e alerta 

  

De acordo com a revisão da literatura, observamos que uma Bia AAAe deve 

possuir em sua composição um comando, uma Seç Cmdo, de uma Seç Log e de 

três a quatro Seç AAAe, que podem ser de canhões ou de mísseis. Além disso, é 

prevista em sua composição um estado-maior quando esta for orgânica de Bda. 

Ainda de acordo com a literatura revisada, sabe-se que as Bia AAAe possuem 

em sua estrutura organizacional um subsistema de controle e alerta, o qual é 

composto pelo COAAe, sensores de vigilância e P Vig, sendo que a quantidade de 

equipamentos, o efetivo da guarnição e o seu funcionamento variam em função de 
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cada das necessidades da própria defesa e do tipo de equipamento de controle que 

disponha para as operações. 

A 3ª Bia AAAe, em sua dotação orgânica, possui um Radar SABER e uma Vtr 

COAAe composta pela plataforma e sua unidade móvel Shelter Orbisat COAAe S-

788BR, além das turmas de P Vig que são desdobrados no terreno conforme a 

situação tática assim exigir. 

De acordo com os questionários enviados a 3ª Bia AAAe, nas considerações 

finais, foi identificado em dois deles que a capacidade de cobertura radar da 3ª Bia 

AAAe nas operações em faixa de fronteira seria amplamente beneficiada pela 

disponibilização de mais sensores e COAAe por meio das ações do Programa 

Estratégico do Exército Defesa Antiaérea em consonância com o Plano Estratégico 

do Exército 2016-2019, integrante da Sistemática de Planejamento Estratégico do 

Exército. 

Tal plano prevê a implantação do núcleo do 9º GAAAe, em Três Lagoas ─ 

MS, por transformação da 3ª Bia AAAe, o que aumentaria o número de meios do 

subsistema de controle e alerta disponíveis para a defesa antiaérea e, 

consequentemente, na vigilância do espaço aéreo sob responsabilidade da 4ª Bda C 

Mec para as ações de busca aérea na faixa de fronteira, apesar do GAAAe está 

diretamente subordinado a 1ª Bda AAAe. 

A partir dos resultados obtidos e conforme a doutrina de emprego dos meios 

do subsistema de controle e alerta da AAAe, a disponibilidade de sensores e de 

COAAe na 3ª Bia AAAe impactará diretamente em uma melhor abrangência da 

cobertura radar a fim de reforçar a vigilância nas prováveis rotas de aproximação 

das aeronaves dos criminosos que cruzam a faixa de fronteira do Brasil. 

 

4.1.4 Logística interna 

 

De acordo com a revisão da literatura, a tropa de cavalaria mecanizada, na 

qual a 3ª Bia AAAe é subordinada, possui como limitação crucial a necessidade de 

volumoso apoio logístico, principalmente suprimentos de classe III (combustíveis e 

lubrificantes), reduzindo sobremaneira o seu emprego contínuo nas operações. 

Dessa maneira, podemos verificar que mesmo desdobrada a grandes 

distâncias, o apoio logístico de suprimento classe III da 3ª Bia AAAe seria prestado 

pela 4ª Bda C Mec, por meio do Batalhão Logístico (B Log) orgânico, com a  troca de 
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viaturas cisternas ou enchimento destas, no Posto de Distribuição de Suprimento 

Classe III (P Distr Cl III) na Área de Trens (AT) da 3ª Bia AAAe. 

Uma sugestão evidenciada no questionário enviado aos oficiais da 4ª Bda C 

Mec envolvidos com o processo de implementação do projeto piloto do programa 

SISFRON foi a possibilidade de apoio das agências governamentais no que se 

refere ao suprimento classe III, haja vista ser uma operação em ambiente 

interagências. 

Tal apoio seria coordenado pelo Comando Conjunto Logístico (Cmdo Cj Log), 

funcionando como ponto de contato para coordenar os pedidos e a distribuição de 

suprimentos na área de operações, aliviando o comando operacional sobremaneira 

no que se refere a essa atividade. 

Em relação ao apoio de manutenção, a literatura revisada realça que as 

atividades de manutenção são executadas por pessoal especializado e nas AT das 

U/SU AAAe. 

A revisão da literatura foi apoiada pela opinião do Cmt da EsACosAAe, fruto 

de entrevista aplicada por este pesquisador, na qual relatou o seguinte: “No que 

tange às atividades de manutenção referentes ao apoio logístico, é importante 

destacar que os equipamentos orgânicos do subsistema de controle e alerta 

possuem alta tecnologia. Assim, necessitam de uma logística especializada. Para 

tanto, em operações do SISFRON, seria interessante a presença de militares do 

CTEx e do Btl Mnt Sup AAe capazes de realizar a manutenção ou sanar eventuais 

panes do radar ou do COAAe. Esse tipo de apoio foi prestado durante as 

Olimpíadas de forma bastante satisfatória” (informação verbal). 

No que se refere a estrutura organizacional para este tipo de atividade, a 3ª 

Bia AAAe manteria basicamente sua composição inicial prevista nos manuais 

doutrinários nas situações em um conflito convencional, ou seja, em situação de 

guerra, excetuando-se pela ausência das U Tir que compõem as seções de artilharia 

antiaérea que ficariam com o responsáveis pelas tarefas de proteção aproximada do 

pessoal e material orgânico da bateria de artilharia antiaérea e com a criação da 

Seção Radar responsável pelo planejamento, preparo e emprego dos meios do 

subsistema de controle e alerta da subunidade, conforme organograma a seguir: 
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ORGANOGRAMA 08 - Estrutura organizacional da 3ª Bia AAAe para 

as operações do SISFRON. 
Fonte: o autor 

 

4.1.5 Conclusão parcial 

 

Foi consenso por parte dos questionados que os meios com maior 

probabilidade de serem empregados por grupos de contrabandistas em atividades 

ilícitas na faixa de fronteira do país são aeronaves de asa fixa e rotativa civis, com 

81,25% e 50,00% das respostas, respectivamente, entre a probabilidade de média a 

muito alta. 

Neste mesmo questionamento, verificou-se que 12,5% das respostas dos 

colaboradores avalia como média a possibilidade do emprego de drones e outros 

vetores aéreos para a prática de ilícito por parte dos traficantes na faixa de fronteira, 

haja vista um custo relativamente baixo para aquisição e a facilidade de operação do 

material. 

De acordo com a discussão relativa à variável dependente, constata-se que 

os fatores de maior influência para a integração da 3ª Bia AAAe ao projeto piloto do 

programa SISFRON nas operações de busca aérea em faixa de fronteira são a 

dificuldade da logística interna da 3ª Bia AAAe e disponibilidade dos meios do 

subsistema de controle e alerta, uma vez que a falta de emprego neste tipo de 

missão prejudica a construção de uma doutrina voltada para o ambiente 

interagências. 

Cmdo

Seç Cmdo Seç Log Seç Radar
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Tal óbice seria amenizado com a implantação do núcleo do 9º GAAAe, o que 

aumentaria o número de meios do subsistema de controle e alerta disponíveis para 

a defesa antiaérea e, consequentemente, na vigilância do espaço aéreo sob 

responsabilidade da 4ª Bda C Mec para as ações de busca aérea na faixa de 

fronteira. 

 

4.2 EMPREGO DOS MEIOS DO SUBSISTEMA DE CONTROLE E ALERTA DE 

ARTILHARIA ANTIAÉREA DE BAIXA ALTURA 

 

Para a realização do estudo pormenorizado da variável independente, foi 

comparada a revisão da literatura com os resultados dos instrumentos de pesquisas 

(questionários e entrevistas) utilizados neste trabalho, buscando-se identificar as 

dimensões e seus respectivos indicadores para emprego dos meios do subsistema 

de controle e alerta de artilharia antiaérea de baixa altura. 

Os resultados e discussões desta variável independente seguem a seguir, 

conforme levantamento através dos instrumentos empregados. 

Foram estabelecidas 3 (três) dimensões para essa variável: emprego de 

radares de Busca; Emprego de radares de vigilância e Emprego de radares do 

COAAe. 

 

4.2.1 Emprego de radares de busca 

 

Conforme vimos na revisão da literatura, a artilharia antiaérea brasileira 

possui, atualmente em operação, apenas o radar saber SABER M60, que é um 

radar de busca, de fabricação 100% nacional, destinado a integrar um sistema de 

defesa antiaérea de baixa altura visando à proteção de pontos críticos e áreas 

sensíveis, como indústrias, usinas e instalações governamentais. 

Dessa forma, baseado nas características do material, entre as quais 

destaca-se a possibilidade de ser reconfigurável e atualizável facilmente, por ser 

construído com tecnologia de “hardware definido por software” (BRASIL, 2016b), 

podemos observar que o emprego do radar SABER M60 da 3ª Bia AAAe nas 

operações de busca aérea na faixa de fronteira seria de fácil integração ao projeto 

piloto do SISFRON. 



119 

 

Além disso, o seu uso como fonte de obtenção de informações para a 

composição de um banco de dados, identificando vetores aéreos de diversos perfis 

que ingressam no espaço aéreo brasileiro, contribuirá para a identificação de rotas 

irregulares e campos de pouso clandestinos. 

Tal informação foi corroborada nos questionários enviados aos especialistas 

do assunto, abordando se o respondente considerava viável a integração da 3ª Bia 

AAAe ao projeto piloto do programa SISFRON, empregando o Radar SABER M60. 

A maioria significativa (75%) considera completamente viável, pelas 

características do material e pelas peculiaridades da missão de monitoramento do 

SISFRON, conforme o gráfico a seguir: 

 

 
GRÁFICO 04 ─ Percepção da amostra, em percentual de resposta, quanto à 

viabilidade de integração da 3ª Bia AAAe ao projeto piloto do 

programa SISFRON 

Fonte: O autor 

 

O resultado das respostas à questão supracitada comprova a relação da 

variável independente com a variável dependente da pesquisa, uma vez que existe a 

possibilidade de integração dos meios do subsistema de controle e alerta da 3ª Bia 

AAAe ao projeto piloto do Programa Estratégico do Exército SISFRON nas 

operações de busca aérea na faixa de fronteira. 
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Uma possível dificuldade a ser encontrada com a utilização do radar SABER 

M60 nas atividades do SISFRON, conforme entrevista realizada com Cmt da 

EsACosAAe, seria a dificuldade de detecção das aeronaves clandestinas face a sua 

pequena seção reta radar25, fruto do tamanho das aeronaves utilizadas pelos 

traficantes que adentram o Brasil. 

“A seção reta radar das aeronaves normalmente utilizadas pelo tráfico são, 

via de regra, muito pequenas. Dessa forma, qualquer mudança no perfil de voo das 

aeronaves pode fazer com que deixem de ser detectadas pelo radar. Tal dificuldade 

foi relatada por diversos militares que já participaram de operações com o radar 

SABER nas fronteiras do Brasil” (informação verbal). 

 

 
FIGURA 26 ─ Exemplo de uma seção reta radar 

Fonte: Um pouco sobre Seção Reta Radar (RCS) e tecnologia ‘stealth’. Poder 

Aéreo. Disponível em <https://dialogo-americas.com/pt/articles/look-sisfron-

brazils-integrated-border-monitoring-system>.  Acesso em 22/08/2018 

 

4.2.2 Emprego de radares de vigilância      

 

Conforme a literatura revisada, o radar SABER M200 é composto por dois 

                                                 
25 A seção reta radar (RCS) é a medida de habilidade de um alvo refletir os sinais do radar na direção 
do receptor. A definição conceitual de RCS incluiu o fato de que somente parte da energia irradiada 
ilumina o alvo e uma pequena parte retorna ao receptor. (Disponível em: < 
https://www.aereo.jor.br/2010/02/01/um-pouco-sobre-secao-reta-radar-rcs-e-tecnologia-stealth/>. 
Acesso em: 27/08/2018. 
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radares (um primário – P200 – e um secundário – S200) independentes e totalmente 

integráveis, do tipo multimissão, desenvolvido para compor sistemas de DA Ae e 

para emprego na média altura. 

Embora possa desempenhar várias funções, entre as quais destacam-se a de 

varredura 100% eletrônica e hardware modular, para a Função de Combate 

Proteção, o radar SABER M200 desempenhará a atividades de vigilância e alerta 

antecipado, preenchendo uma lacuna hoje existente nas OM de artilharia antiaérea 

do Exército Brasileiro. 

Tal capacidade de detecção, possibilitará aos GAAAe e Bia AAAe que são 

empregadas em operações na faixa de fronteira, no TN, uma maior cobertura radar 

do espaço aéreo utilizado pelas aeronaves clandestinas que trafegam diariamente 

na área de responsabilidade da 4ª Bda C Mec. 

As respostas ao questionário, quanto a suficiência dos meios de controle e 

alerta da 3ª Bia AAAe em realizar o monitoramento ininterrupto do espaço aéreo 

brasileiro na faixa de fronteira com o intuito de reduzir sobremaneira as atividades 

ilícitas transfronteiriças, demonstram as limitações do radar SABER M60 neste tipo 

de ambiente. 

A enorme extensão territorial a ser monitorada na faixa de fronteira, já 

deparada no projeto piloto do SISFRON, aliada a pequena quantidade de radar 

SABER M60 disponível que a 3ª Bia AAAe possui atualmente, acarreta em sérias 

barreiras para a efetividade do emprego da OM na área de responsabilidade da 4ª 

Bda C Mec. 

Esta percepção foi ilustrada nos questionários desta pesquisa, quando em 

uma das perguntas procurou investigar se os especialistas consideravam que o 

emprego dos sensores do subsistema de controle e alerta da 3ª Bia AAAe seriam 

suficientes para realizar o monitoramento ininterrupto do espaço aéreo brasileiro na 

faixa de fronteira com o intuito de reduzir sobremaneira as atividades ilícitas 

transfronteiriças. 

Foram levantadas 5 opções para avaliar a suficiência do monitoramento do 

espaço aéreo brasileiro na faixa de fronteira do país e a maioria dos questionados 

(62%) acredita ser muito pouco ou nenhuma a possibilidade dos sensores do 

subsistema de controle e alerta da 3ª Bia AAAe executarem esse monitoramento 

ininterrupto no espaço aéreo brasileiro na faixa de fronteira, como vemos no quadro 

a seguir: 
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GRÁFICO 05 ─ Percepção da amostra, em percentual de resposta, quanto à 

monitoramento ininterrupto da faixa de fronteira pelos meios do 

subsistema de controle e alerta da 3ª Bia AAAe 

Fonte: O autor. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Isso pode ser verificado também na revisão da literatura, bem como na 

entrevista com o gerente do PEE Defesa Antiaérea, pois ao ser questionado sobre o 

mesmo quesito, afirmou que se trata de uma atividade quase que impossível, haja 

vista a grande extensão territorial na faixa de fronteira sob responsabilidade da 4ª 

Bda C Mec.  

O gerente do programa complementou a ideia anterior, ao afirmar que a 

capacidade de cobertura radar da 3ª Bia AAAe nas operações em faixa de fronteira 

seria amplamente beneficiada com a concretização do desenvolvimento e entrega 

do radar SABER M200 as OM de AAAe que atuam nas atividades do SISFRON, 

pois com uma cobertura radar de 200 Km e possibilidade máxima de 
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acompanhamento de 200 alvos, seria viável uma varredura em grande parte da 

fronteira brasileira. 

 

4.2.3 Emprego do COAAe      

 

De acordo com a revisão da literatura, o COAAe é uma ferramenta de 

comando e controle ao comandante tático e possibilita o acompanhamento da 

evolução da situação aérea, bem como, a consciência situacional das operações 

antiaéreas. 

Ainda conforme a literatura revisada, podemos observar que em um emprego 

em operações interagências na faixa de fronteira, o COAAe Elt Seç desempenhará 

tarefas da Função de Combate Inteligência. 

Estas atividades serão desempenhadas pelos operadores das unidades de 

visualização após receber o alerta antecipado de uma aeronave suspeita, realizada 

pelo radar SABER M60. Os dados serão analisados e remetidos ao comandante 

tático da operação, como também, para os representantes das agências 

governamentais determinadas para a identificação da aeronave e dos possíveis 

criminosos. 

Em virtude das OM de AAAe do EB possuírem apenas o COAAe Elt Seç e, 

conforme integrante do Centro Tecnológico do Exército, em palestra preferida na 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no mês de agosto de 2018, não há previsão 

de desenvolvimento em curto prazo para um COAAe Elt Bia face à baixa demanda 

sobre o material. 

 

4.1.4 Conclusão parcial 

 

Notadamente, observou-se que a partir dos resultados obtidos por meio dos 

questionários e entrevistas, e analisando a literatura revisada, os meios do 

subsistema de controle e alerta da 3ª Bia AAAe não seriam suficientes para realizar 

o monitoramento ininterrupto do espaço aéreo brasileiro na faixa de fronteira contra 

a prática das atividades ilícitas. 

Tal insuficiência ficou constatada no gráfico nº 05 em que apresentou que a 

maioria (62%) dos especialistas acreditou ser muito pouco ou nenhuma a 
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possibilidade desse monitoramento ininterrupto do espaço aéreo brasileiro na faixa 

de fronteira. 

Em contrapartida, uma boa parcela dos questionados (38%) entendeu ser 

média a extremamente possível esse monitoramento da faixa aérea na região de 

fronteira. Uma hipótese para este resultado estaria calcada na possibilidade de 

recebimento do radar SABER M200 pelas OM de AAAe em curto prazo, inclusive a 

3ª Bia AAAe, após sua transformação em 9º GAAAe. 

O recebimento deste sensor aumentaria sobremaneira a capacidade de 

monitoramento do espaço aéreo dos meios do subsistema de controle e alerta da 3ª 

Bia AAAe e, consequentemente, em uma maior efetividade nas operações de 

combate aos crimes transfronteiriços. 

De acordo com a discussão relativa à variável independente, conclui-se que a 

possibilidade de monitoramento efetivo da faixa de fronteira nas operações de busca 

aérea se daria com um radar com uma maior capacidade de detecção de vetores 

aéreos clandestinos.  
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Esse trabalho foi desenvolvido com a intenção de solucionar o seguinte 

problema: em que medida é possível a integração dos meios do subsistema de 

controle e alerta da 3ª Bia AAAe ao projeto piloto do Programa Estratégico do 

Exército SISFRON nas operações de busca aérea na faixa de fronteira? 

No que se refere às questões de estudo e objetivos propostos ao início deste 

trabalho, conclui-se que a presente pesquisa atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre a opinião dos artilheiros antiaéreos acerca do emprego dual dos 

meios do subsistema de controle e alerta nas operações subsidiárias que o EB vem 

sendo empregado na última década, principalmente, na faixa de fronteira do país. 

A seleção da bibliografia correspondeu às expectativas deste autor, pois, 

finalizada a revisão da literatura, foi possível verificar as peculiaridades do Programa 

Estratégico do Exército SISFRON e seu projeto piloto, bem como as características, 

organização e estrutura da 4ª Bda C Mec e sua área de responsabilidade. 

Ademais, tornou-se viável identificar as principais características dos meios 

do subsistema de controle e alerta existentes na AAAe do Brasil que se adéquam às 

operações do Programa SISFRON e a relação das particularidades com as 

operações em faixa de fronteira, concluindo sobre a possibilidade de integração dos 

meios do subsistema de controle e alerta à baixa altura da 3ª Bia AAAe ao SISFRON 

nas operações de busca aérea na faixa de fronteira. 

Por meio dos resultados da pesquisa, é legítimo considerar que tal 

problemática foi esclarecida, haja vista que diversos aspectos e informações 

encontrados na literatura revisada, nos questionários e nas entrevistas não são 

aprofundados na atual doutrina de AAAe do EB, o que leva ao problema formulado. 

Além disso, pode-se aprofundar o estudo doutrinário de emprego da bateria 

de artilharia antiaérea em operações na faixa de fronteira, atualmente uma lacuna 

existente na área da Ciência Militar na doutrina do Exército Brasileiro. 

A revisão da literatura combinada com a observação do pesquisador e com os 

instrumentos da pesquisa viabilizou o produto final, materializando a contribuição da 

presente pesquisa para o desenvolvimento das ciências militares, que constitui uma 

proposta de nota doutrinária sobre emprego de bateria de artilharia antiaérea na 

faixa de fronteira (APÊNDICE F). 



126 

 

Para tal, inicialmente, foi importante considerar as características das 

fronteiras brasileiras, como sua permeabilidade e extensão, uma vez que possibilita 

a prática dos crimes transfronteiriços, como tráfico de drogas, contrabando e 

descaminho, problemas complexos e de difícil solução que a sociedade brasileira 

vem enfrentando nos últimos anos. 

Desta forma, o combate a esses crimes, na faixa de fronteira, ficou sob o 

encargo dos Ministérios da Defesa e da Justiça, por meio do PEF, e materializados 

com o desencadeamento das operações ÁGATA que são os mecanismos por meio 

das quais o MD vem combatendo os delitos transfronteiriços, principalmente desde 

2011. 

Na mesma linha de planejamento, foi concebido o Programa Estratégico do 

Exército SISFRON como um instrumento de defesa das fronteiras do país e 

manutenção da segurança nacional, sobretudo no controle do espaço aéreo, do 

território e das águas jurisdicionais brasileiras. 

De imediato, verificou-se que o emprego do subsistema de controle e alerta 

da AAAe tem a capacidade de disponibilizar informações sobre vetores aéreos que 

voam à baixa altura na área, cumprindo a missão de vigilância do espaço aéreo, um 

dos importantes propósitos contidos no escopo do SISFRON.  

Neste contexto, observamos que em 2015, durante as atividades da operação 

Ágata 9, que teve a finalidade de realizar a cobertura de 4.045 Km, entre as cidades 

de Foz do Iguaçu  - PR e Vista Alegre do Abunã - RO, o 11º Regimento de Cavalaria 

Mecanizado, sediado em Ponta Porã – MS, recebeu do 2º Grupo de Artilharia 

Antiaérea, sediado em Praia Grande – SP, duas guarnições do radar SABER M60 

com a finalidade de reforçar a capacidade de sensoriamento e contribuir com os 

esforços de monitoramento do espaço aéreo da região de fronteira oeste do país 

para o combate aos crimes transfronteiriços. 

Neste sentido, depois de apresentar os principais aspectos relacionados às 

características do subsistema de controle e alerta da AAAe, mais especificamente 

dos COAAe e sensores de vigilância da 3ª Bia AAAe, materializados pelo radar 

SABER M60 e pelo COAAe Elt Seç, e de apresentar aspectos relacionados ao 

SISFRON e sua capacidade atual de apoiar as operações interagências na faixa de 

fronteira, é possível concluir acerca da possibilidade de integração do subsistema de 

controle e alerta da AAAe com as operações desencadeadas no SISFRON. 
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Conforme Pinto (2013) afirma, o subsistema de controle e alerta da AAAe por 

possuir meios de detecção portáteis e com características idênticas aos sensores 

que compõe o sistema de vigilância aérea do programa SISFRON, poderá 

incrementar a síntese radar do SISFRON e potencializar as capacidades do sistema. 

Pinto (2013) diz ainda que quando de sua integração com outros sistemas 

congêneres destinados a realizar o sensoriamento e vigilância do espaço aéreo, 

como a rede de radares da F Ae, o subsistema de controle e alerta da AAAe 

também pode atuar como sensor complementar aos sensores do SISDABRA, 

preenchendo faixas de detecção que não são totalmente cobertas pelos sensores de 

vigilância brasileiros desdobrados desde os tempos de paz e que são muito 

utilizadas por pequenas aeronaves que voam à baixa altura transportando ilícitos. 

Além disso, ao estudar de forma mais aprofundada as atividades de vigilância 

aérea na faixa de fronteira desenvolvidas durante as operações Ágata, em especial 

a de 2015, corroborada pelos questionários e em conversas com colaboradores do 

presente estudo que participaram da operação, ficou claro que o emprego dos meios 

do subsistema de controle e alerta empregado na operação contribuiu sobremaneira 

para a Função de Combate Inteligência uma vez que o radar disponibilizou 

informações sobre aeronaves que sobrevoaram na área e que, em determinados 

momentos e faixas do terreno, não puderam ser detectadas pelos radares da F Ae. 

Como o foco da presente pesquisa relaciona-se com a integração da 3ª Bia 

AAAe ao SISFRON, conclui-se que além da capacidade de interagir com outros 

sistemas do programa, o somatório de esforços que ocorrerá com a integração do 

subsistema de controle e alerta ao SISFRON, cooperará para outras atividades 

deste tipo de operação interagências, entre as quais evidenciam-se a maximização 

da capacidade de busca de informações, contribuindo com a inteligência da 

operação, como também o aperfeiçoamento da vigilância do espaço aéreo em 

virtude da complementação do sensoriamento à baixa altura. 

Além disso, no que se refere aos comando e controle das operações, tal 

integração proporcionará a obtenção e aprimoramento da consciência situacional e, 

também, melhores condicionantes para o processo decisório relacionados ao tema 

segurança e defesa, diminuindo as incertezas nos processos finalísticos do estudo 

de situação do comandante. 

No que se refere a estrutura organizacional para este tipo de atividade, a 3ª 

Bia AAAe manteria basicamente sua composição inicial prevista nos manuais 
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doutrinários, excetuando-se pela ausência das U Tir que ficariam com o encargo de 

proteção aproximada do pessoal e material orgânico da bateria de artilharia 

antiaérea e com a criação da Seção Radar responsável pelo emprego dos meios do 

subsistema de controle e alerta da subunidade. 

Por fim, conclui-se que o planejamento do emprego e da integração do 

subsistema de controle e alerta da AAAe com o SISFRON e outros sistemas 

congêneres poderão evitar redundâncias desnecessárias e criar sinergias para o 

fortalecimento da interoperabilidade entre as Forças e com outros órgãos 

governamentais e maximizar a capacidade para assegurar a soberania do espaço 

aéreo frente a possíveis ameaças. 

Desta forma, conclui-se, portanto, que os radares de vigilância aérea de baixa 

altura que constituem o sistema de sensoriamento do SISFRON são semelhantes 

aos radares empregados pelo subsistema de controle e alerta da 3ª Bia AAAe, o que 

possibilitará sua integração junto ao projeto piloto SISFRON e, consequentemente, 

ao programa como um todo. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES 

 

Com a finalidade de melhorar o emprego de meios do subsistema de controle 

e alerta da AAAe nas operações na faixa de fronteira no contexto do SISFRON, 

recomenda-se prosseguir nos estudos relacionados ao trabalho de integração 

destes sistemas, como também:  

a) Aprofundar os estudos acerca emprego de bateria de artilharia antiaérea na 

faixa de fronteira, conforme proposta do Apêndice F;  

b) Analisar a viabilidade de ampliar a interoperabilidade com outras forças e 

outras agências pertencentes ao SISFRON;  

c) Aprofundar os estudos sobre possíveis adaptações do comando e controle 

para operações do SISFRON na faixa de fronteira; 

d) Estudar a possibilidade de dotar a 3ª Bia AAAe com viaturas blindadas 

leves sobre rodas, ao invés de viaturas leves Marruá, proporcionando proteção 

blindada condizente com as operações no ambiente operacional da 4ª Bda C Mec. A 

substituição das viaturas Marruá por viaturas blindadas leves sobre rodas, estendida 

à logística, facilita o deslocamento, a proteção do pessoal e aumentaria a mobilidade 

da bateria, efetivamente tornando-a mecanizada; e 
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e) Dotar a Turma de Comunicações da 3ª Bia AAAe de antenas repetidoras a 

fim de diminuir as dificuldades de comando e controle na faixa de fronteira e 

proporcionar o fluxo de informações da Bia AAAe para o comando enquadrante, até 

a designação de canais específicos para as atividades de vigilância aérea dentro de 

sistemas de rádios troncalizados lançados pelo escalão superior, possibilitando a 

manutenção da consciência situacional desde o início das operações. 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nessa conclusão, observa-se que diante do atual cenário político e 

econômico do Brasil, e alinhado com a transformação do Exército Brasileiro, por 

enquanto, o emprego dos meios do subsistema de controle e alerta da 3ª Bia AAAe 

e, futuramente do 9º GAAAe, nas operações ligadas ao SISFRON são úteis e 

necessárias na política de prevenção e repressão à criminalidade transfronteiriça, 

mas não são suficientes para atender às necessidades de combate às práticas 

ilícitas que se registram na Faixa de Fronteira de todo o país. 

Logo, o presente estudo pretendeu preencher algumas lacunas existentes na 

doutrina da artilharia antiaérea do Exército Brasileiro, em decorrência das 

características únicas das operações em faixa de fronteira dentro do contexto do 

SISFRON, adaptando e desenvolvendo a doutrina vigente para uma nova realidade 

dentro da evolução constante do conceito de operações interagências. 

Por fim, espera-se que os resultados deste trabalho possam servir como 

subsídio para a decisão dos escalões superiores, além de colaborar com novos 

estudos de futuros pesquisadores. 

 

 

 

___________________________________ 
Alan Carlos Alexandre Pereira – Cap Art 
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APÊNDICE “A” – Questionário aos oficiais especializados em artilharia 

antiaérea em funções operacionais 

 

 O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Art Alan Carlos Alexandre Pereira, mestrando da turma de 

2018 da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), cujo tema é A Implantação 

da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e 

sua Integração ao Projeto Piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras: Uma Proposta de Emprego nas Operações de Busca Aérea na 

Faixa de Fronteira. 

 Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio 

para um direcionamento mais preciso acerca da possibilidade do emprego dos 

sensores do Sistema de Controle e Alerta da 3ª Bia AAAe como complemento aos 

meios do SISFRON. 

 O senhor, como oficial especializado em Artilharia Antiaérea (AAAe) e 

exercendo função operacional, foi selecionado, dentro de um amplo universo, para 

responder as perguntas deste questionário. Desta forma, solicito-vos a gentileza de 

respondê-lo o mais completamente possível.  

 A experiência profissional do senhor contribuirá sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes às possibilidades de integração da 3ª 

Bia AAAe ao projeto piloto do Programa SISFRON nas operações de busca aérea 

na faixa de fronteira de responsabilidade 4ª Bda C Mec, como complemento aos 

meios do SISFRON. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, 

quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema.  

 Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Alan Carlos Alexandre Pereira (Capitão de Artilharia – AMAN 2007)  

Celular: (21) 98326-9084  

E-mail: alancarlos.pereira@eb.mil.br 
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Questões: 

01) O SISFRON é um sistema de monitoramento, apoio à decisão e à atuação 

integrada, concebido por iniciativa do Comando do Exército Brasileiro para fortalecer 

a presença do Estado ao longo dos cerca de 17 mil quilômetros de fronteira terrestre 

no país e que encontra-se em processo de desenvolvimento por meio de um projeto 

piloto na área da 4ª Bda C Mec, compreendendo uma faixa de fronteira de mais de 

600 km no Estado do Mato Grosso do Sul. 

 Diante do exposto, o Sr considera viável a integração da 3ª Bia AAAe ao 

projeto piloto do sistema em tela no contexto do emprego em operações de busca 

aérea na faixa de fronteira empregando o Radar SABER M60 (Sensor de 

Acompanhamento de alvos aéreos Baseado na Emissão de Radiofrequência)? 

(   ) Completamente 

(   ) Muito 

(   ) Médio 

(   ) Muito pouco 

(   ) Nada 

 

02) O Sr considera fundamental o emprego da 3ª Bia AAAe nas operações de busca 

aérea em faixa de fronteira na área de responsabilidade da 4ª Bda C Mec dentro do 

contexto do SISFRON? 

(   ) Completamente 

(   ) Muito 

(   ) Médio 

(   ) Muito pouco  

(   ) Nada 

 

03) O Sr considera que o emprego dos sensores do Sistema de Controle e Alerta da 

3ª Bia AAAe seriam suficientes para realizar o monitoramento ininterrupto do espaço 

aéreo brasileiro na faixa de fronteira com o intuito de reduzir sobremaneira as 

atividades ilícitas transfronteiriças, entre elas a entrada e/ou tentativa de saída ilegal 

no território nacional de armas, munições, explosivos e demais produtos afins? 

(   ) Extremamente 

(   ) Bastante 



139 

 

(   ) Mais ou menos 

(   ) Muito pouco 

(   ) Nada 

 

04) Sabendo-se que atualmente, o emprego do RADAR SABER M60 como sensor 

complementar aos radares do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro 

(SISDABRA) não atingiu o seu “estado da arte” devido à necessidade de adequação 

do software para a comunicação entre o Radar SABER M60 e a rede do SISDABRA, 

como o Sr avalia o Radar SABER M60, como ferramenta isolada de detecção de 

alvos aéreos pela 3ª Bia AAAe no contexto do projeto piloto do SISFRON em 

operações de busca aérea na faixa de fronteira? 

(   ) Excelente 

(   ) Muito Bom 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

 

05) Haja vista que as atividades de busca aérea na faixa de fronteira são uma 

espécie de conflito assimétrico em que o inimigo possui capacidades diferentes das 

esperadas em um combate tradicional, como surpresa, descentralização e 

dificuldade de definir rapidamente quem é inimigo e quem não é, na visão do Sr, 

qual seria a dotação de viatura ideal para o subsistema de controle e alerta da 3ª Bia 

AAAe? 

(     ) Uma viatura de transporte não-blindada leve 

(     ) Uma viatura blindada leve sobre rodas 

(     ) Uma viatura blindada pesada sobre rodas  

(     ) Outras. 

Por favor, cite: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

06) À luz dos conceitos do Manual de Campanha C 44-8 (Comando e Controle na 

Artilharia Antiaérea), como seria, na opinião do Sr, realizado o planejamento do 
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Sistema de Controle e Alerta da 3ª Bia AAAe nas operações de busca aérea na faixa 

de fronteira de responsabilidade da 4ª Bda C Mec? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

07) Na opinião do Sr, qual a dificuldade mais evidente para a 3ª Bia AAAe se 

integrar aos demais elos permanentes do SISFRON no que tange às atividades de 

busca aérea na faixa de fronteira? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Considerações Finais 

Em relação ao assunto, caso exista alguma sugestão que o senhor gostaria de 

expressar e que não foi abordada pelas questões, o espaço abaixo está disponível 

para tal.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Agradeço novamente o tempo despedido para responder a estas perguntas e me 

coloco à disposição para discutir o assunto em pauta.  

 

Cap Art ALAN CARLOS Alexandre Pereira. 
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APÊNDICE “B” – Questionário aos oficiais da 4ª Brigada de Cavalaria 

Mecanizada envolvidos com a implementação do projeto piloto do 

Programa SISFRON 

 

 O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Art Alan Carlos Alexandre Pereira, mestrando da turma de 

2018 da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), cujo tema é A Implantação 

da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e 

sua Integração ao Projeto Piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras: Uma Proposta de Emprego nas Operações de Busca Aérea na 

Faixa de Fronteira. 

 Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio 

para um direcionamento mais preciso acerca da possibilidade do emprego dos 

sensores do Sistema de Controle e Alerta da 3ª Bia AAAe como complemento aos 

meios do SISFRON. 

 O senhor, como oficial da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (4ª Bda C 

Mec) e envolvido no processo de implementação do projeto piloto do SISFRONfoi 

selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 

questionário. Desta forma, solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais 

completamente possível.  

 A experiência profissional do senhor contribuirá sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes às possibilidades de integração da 3ª 

Bia AAAe ao projeto piloto do Programa SISFRON nas operações de busca aérea 

na faixa de fronteira de responsabilidade 4ª Bda C Mec, como complemento aos 

meios do SISFRON. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, 

quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema.  

 Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Alan Carlos Alexandre Pereira (Capitão de Artilharia – AMAN 2007)  

Celular: (21) 98326-9084  

E-mail: alancarlos.pereira@eb.mil.br 
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Questões: 

01) Sabendo-se que as aeronaves irregulares, e que não são devidamente 

registradas, são um dos vetores mais difíceis de serem controlados na região de 

faixa de fronteira, o senhor acredita que as chances de grupos narcotraficantes 

disporem dos seguintes vetores aéreos em atividades ilícitas em faixa de fronteira 

são: 

Vetor Aéreo 
Muito 

Alta 
Alta Média Baixa 

Muito 

Baixa 

Aeronave de Asa Fixa Civil      

Aeronave de Asa Fixa Militar      

Aeronave de Asa Rotativa Civil      

Aeronave de Asa Rotativa Militar      

DRONE      

Outros      

 

02) O Sr considera fundamental para a imagem do Exército no que tange à 

oportunidades para demonstrar e divulgar a importância do desenvolvimento e o 

emprego dual de capacidades e tecnologias nacionais o emprego da 3ª Bia AAAe 

nas operações de busca aérea em faixa de fronteira na área de responsabilidade da 

4ª Bda C Mec dentro do contexto do SISFRON? 

(   ) Completamente 

(   ) Muito 

(   ) Médio 

(   ) Muito pouco 

(   ) Nada 

 

03) Na opinião do Sr, o Sistema de Controle e Alerta da 3ª Bia AAAe, 

particularmente os radares de busca SABER M60 e os COAAe Elt Seç, contribuirá 

para um maior monitoramento do espaço aéreo brasileiro na faixa de fronteira, 

principalmente no que tange à detecção de aeronaves clandestinas, favorecendo 

para a redução do tráfico de drogas e de outros crimes transfronteiriços, como 

também, contribuindo para o fortalecimento da soberania brasileira? 
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(   ) Completamente 

(   ) Muito 

(   ) Médio 

(   ) Muito pouco 

(   ) Nada 

 

04) O Sr considera que emprego dos sensores do Sistema de Controle e Alerta da 

3ª Bia AAAe seriam suficientes para realizar o monitoramento ininterrupto do espaço 

aéreo brasileiro na faixa de fronteira com o intuito de reduzir sobremaneira as 

atividades ilícitas transfronteiriças, entre elas a entrada e/ou tentativa de saída ilegal 

no território nacional de armas, munições, explosivos e demais produtos afins? 

(   ) Extremamente 

(   ) Bastante 

(   ) Mais ou menos 

(   ) Muito pouco 

(   ) Nada 

 

05) O SISFRON é um sistema de monitoramento, apoio à decisão e à atuação 

integrada, concebido por iniciativa do Comando do Exército Brasileiro para fortalecer 

a presença do Estado ao longo dos cerca de 17 mil quilômetros de fronteira terrestre 

no país e que encontra-se em processo de desenvolvimento por meio de um projeto 

piloto na área da 4ª Bda C Mec, compreendendo uma faixa de fronteira de mais de 

600 km no Estado do Mato Grosso do Sul. 

Diante do exposto, o Sr considera viável a integração da 3ª Bia AAAe ao projeto 

piloto do sistema em tela no contexto do emprego em operações de busca aérea na 

faixa de fronteira empregando o Radar SABER M60 (Sensor de Acompanhamento 

de alvos aéreos Baseado na Emissão de Radiofrequência)? 

(   ) Completamente 

(   ) Muito 

(   ) Médio 

(   ) Muito pouco 

(   ) Nada 
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06) Tendo em vista a complexidade do Programa SISFRON possuir uma sofisticada 

estrutura militar e civil, por meio de um modelo inédito de atuação que articula, além 

das vertentes da defesa e segurança, uma densa rede de universidades, institutos 

de ensino, escolas, agências governamentais e empresariais com o intuito de 

promover o desenvolvimento econômico e social nos locais de fronteira, como o Sr 

avalia atualmente o andamento dos processos de implantação do SISFRON, haja 

vista que, conforme o Projeto Básico do sistema, elaborado entre 2010 e 2011, 

estabeleceu um prazo de dez anos para implementação do sistema? 

(   ) Excelente 

(   ) Muito Bom 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

 

Considerações Finais 

Em relação ao assunto, caso exista alguma sugestão que o senhor gostaria de 

expressar e que não foi abordada pelas questões, o espaço abaixo está disponível 

para tal.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Agradeço novamente o tempo despedido para responder a estas perguntas e me 

coloco à disposição para discutir o assunto em pauta.  

 

Cap Art ALAN CARLOS Alexandre Pereira. 
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APÊNDICE “C” – Entrevista com gerente do programa estratégico do Exército 

SISFRON no Estado-Maior do Exército 

 

 O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Art Alan Carlos Alexandre Pereira, mestrando da turma de 

2018 da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), cujo tema é A Implantação 

da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e 

sua Integração ao Projeto Piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras: Uma Proposta de Emprego nas Operações de Busca Aérea na 

Faixa de Fronteira. 

 Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio 

para um direcionamento mais preciso acerca da possibilidade do emprego dos 

sensores do Sistema de Controle e Alerta da 3ª Bia AAAe como complemento aos 

meios do SISFRON. 

 A experiência profissional do senhor contribuirá sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes às possibilidades de integração da 3ª 

Bia AAAe ao projeto piloto do Programa SISFRON nas operações de busca aérea 

na faixa de fronteira de responsabilidade 4ª Bda C Mec, como complemento aos 

meios do SISFRON. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, 

quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema.  

 Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Alan Carlos Alexandre Pereira (Capitão de Artilharia – AMAN 2007)  

Celular: (21) 98326-9084  

E-mail: alancarlos.pereira@eb.mil.br 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1.1  Nome: 

1.2  Nome de Guerra; 

1.3 Função: 

1.4 OM que pertence: 

 

 

 

mailto:alancarlos.pereira@eb.mil.br
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2 PERGUNTAS 

 

2.1 O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON – por ser um 

sistema de sensoriamento e de apoio à decisão em apoio ao emprego operacional 

possui diversos sistemas de vários entes governamentais com o propósito de atuar 

de forma integrada, a fim de fortalecer a presença e a capacidade de monitoramento 

e de ação do Estado na faixa de fronteira terrestre. 

Dessa forma, gostaria de saber se existe algum estudo no escopo do projeto piloto 

do sistema em tela, que está em fase final de execução na fronteira oeste do Brasil, 

sob a responsabilidade da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, acerca do emprego 

do Sistema de Controle e Alerta de bateria de artilharia antiaérea, particularmente os 

radares de busca SABER M60 e os Centros de operações Antiaéreas (COAAe) no 

monitoramento do espaço aéreo nesse ambiente operacional? 

 

2.2 As aeronaves, em especial as de asa fixa, ao longo dos anos mostraram ser 

uma eficaz plataforma de prática de delitos transfronteiriços e ambientais praticados 

na faixa de fronteira, como, por exemplo, o lançamento de carga, pois esta 

modalidade dificulta a prisão dos traficantes e a apreensão da droga, haja vista a 

grande incerteza da região na qual haverá o lançamento dos artefatos. Com este 

método, o traficante não se expõe ao risco de pousar em uma pista clandestina e 

rapidamente pode retornar ao país de origem sem haver tempo hábil de uma reação 

oportuna. 

Dito isto, V Exa acredita que o sistema de controle e alerta da AAAe também pode 

atuar como sensor complementar aos sensores do SISDABRA, preenchendo faixas 

de detecção que não são totalmente cobertas pelos sensores de vigilância 

brasileiros desdobrados em todo o território nacional e que são muito utilizadas por 

pequenas aeronaves que voam à baixa altura transportando ilícitos? 

 

2.3 No ano de 2016, o Estado-Maior do Exército (EME), por meio da Portaria nº 321, 

publicada no Boletim do Exército nº 32, de 12 de agosto de 2016 - Diretriz para a 

Alteração de Sede da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, de Uruguaiana-RS para 

Três Lagoas-MS (EB20-D-07.063), p. 27 – aprovou a diretriz para a alteração de 

sede da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea (3ª Bia AAAe), de Uruguaiana-RS para 

Três Lagoas-MS, no intuito de disponibilizar uma tropa de AAAe naquela Área de 



147 

 

Operações (A Op) e proporcionar melhores condições de emprego da Força 

Terrestre (F Ter) na faixa de fronteira. 

Nesse contexto e, alinhado com a ideia-força do Programa Integrado de Fronteiras 

que foi instituído pelo Decreto Presidencial Nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, V 

Exa considera viável a integração da 3ª Bia AAAe ao projeto piloto do SISFRON nas 

operações de busca aérea na faixa de fronteira empregando os seus meios de 

controle e alerta, face aos outros sistemas congêneres destinados a realizar o 

sensoreamento e vigilância do espaço aéreo, como a rede de radares da Força 

Aérea Brasileira? 

 

2.4 Na opinião de V Exa, quais contribuições o emprego do sistema de controle e 

alerta da AAAe poderia trazer para o SISFRON e, consequentemente, para as 

operações em faixa de fronteira, com a integração da 3ª Bia AAAe ao projeto piloto 

do sistema em tela? 

 

2.5 Quais as demandas do SISFRON para o ano de 2018 e quais os requisitos a 

serem analisados na 5ª Avaliação Técnica Operacional (Validação da fase piloto)? 

 

 

 

 

 

 

Agradeço novamente o tempo despedido para responder a estas perguntas e me 

coloco à disposição para discutir o assunto em pauta.  

 

Cap Art ALAN CARLOS Alexandre Pereira. 
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APÊNDICE “D” – Entrevista com gerente do programa estratégico do Exército 

defesa antiaérea no Estado-Maior do Exército 

 

 O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Art Alan Carlos Alexandre Pereira, mestrando da turma de 

2018 da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), cujo tema é A Implantação 

da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e 

sua Integração ao Projeto Piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras: Uma Proposta de Emprego nas Operações de Busca Aérea na 

Faixa de Fronteira. 

 Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio 

para um direcionamento mais preciso acerca da possibilidade do emprego dos 

sensores do Sistema de Controle e Alerta da 3ª Bia AAAe como complemento aos 

meios do SISFRON. 

 A experiência profissional do senhor contribuirá sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes às possibilidades de integração da 3ª 

Bia AAAe ao projeto piloto do Programa SISFRON nas operações de busca aérea 

na faixa de fronteira de responsabilidade 4ª Bda C Mec, como complemento aos 

meios do SISFRON. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, 

quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema.  

 Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Alan Carlos Alexandre Pereira (Capitão de Artilharia – AMAN 2007)  

Celular: (21) 98326-9084  

E-mail: alancarlos.pereira@eb.mil.br 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1.1  Nome: 

1.2  Nome de Guerra; 

1.3 Função: 

1.4 OM que pertence: 

 

 

 

mailto:alancarlos.pereira@eb.mil.br
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2 PERGUNTAS 

 

2.1 O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON – por ser um 

sistema de sensoriamento e de apoio à decisão em apoio ao emprego operacional 

possui diversos sistemas de vários entes governamentais com o propósito de atuar 

de forma integrada, a fim de fortalecer a presença e a capacidade de monitoramento 

e de ação do Estado na faixa de fronteira terrestre. 

Dessa forma, gostaria de saber se existe algum estudo no escopo do programa 

sobre o emprego do Sistema de Controle e Alerta de bateria de artilharia antiaérea, 

particularmente os radares de busca SABER M60 e os Centros de operações 

Antiaéreas (COAAe) no monitoramento do espaço aéreo nesse ambiente 

operacional? 

 

2.2 As aeronaves, em especial as de asa fixa, ao longo dos anos mostraram ser 

uma eficaz plataforma de prática de delitos transfronteiriços e ambientais praticados 

na faixa de fronteira, como, por exemplo, o lançamento de carga, pois esta 

modalidade dificulta a prisão dos traficantes e a apreensão da droga, haja vista a 

grande incerteza da região na qual haverá o lançamento dos artefatos. Com este 

método, o traficante não se expõe ao risco de pousar em uma pista clandestina e 

rapidamente pode retornar ao país de origem sem haver tempo hábil de uma reação 

oportuna. 

Dito isto, V Exa acredita que o sistema de controle e alerta da AAAe também pode 

atuar como sensor complementar aos sensores do SISDABRA, preenchendo faixas 

de detecção que não são totalmente cobertas pelos sensores de vigilância 

brasileiros desdobrados em todo o território nacional e que são muito utilizadas por 

pequenas aeronaves que voam à baixa altura transportando ilícitos? 

 

2.3 No ano de 2016, o Estado-Maior do Exército (EME), por meio da Portaria nº 321, 

publicada no Boletim do Exército nº 32, de 12 de agosto de 2016 - Diretriz para a 

Alteração de Sede da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, de Uruguaiana-RS para 

Três Lagoas-MS (EB20-D-07.063), p. 27 – aprovou a diretriz para a alteração de 

sede da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea (3ª Bia AAAe), de Uruguaiana-RS para 

Três Lagoas-MS, no intuito de disponibilizar uma tropa de AAAe naquela Área de 
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Operações (A Op) e proporcionar melhores condições de emprego da Força 

Terrestre (F Ter) na faixa de fronteira. 

Nesse contexto e, alinhado com a ideia-força do Programa Integrado de Fronteiras 

que foi instituído pelo Decreto Presidencial Nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, V 

Exa considera viável a integração da 3ª Bia AAAe ao projeto piloto do SISFRON nas 

operações de busca aérea na faixa de fronteira empregando os seus meios de 

controle e alerta, face aos outros sistemas congêneres destinados a realizar o 

sensoreamento e vigilância do espaço aéreo, como a rede de radares da Força 

Aérea Brasileira? 

 

2.4 Na opinião de V Exa, quais contribuições o emprego do sistema de controle e 

alerta da AAAe poderia trazer para o SISFRON e, consequentemente, para as 

operações em faixa de fronteira, com a integração da 3ª Bia AAAe ao projeto piloto 

do sistema em tela? 

 

2.5 O SISFRON é um sistema de monitoramento, apoio à decisão e à atuação 

integrada, concebido por iniciativa do Comando do Exército Brasileiro para fortalecer 

a presença do Estado ao longo dos cerca de 17 mil quilômetros de fronteira terrestre 

no país e que encontra-se em processo de desenvolvimento por meio de um projeto 

piloto na área da 4ª Bda C Mec, compreendendo uma faixa de fronteira de mais de 

600 km no Estado do Mato Grosso do Sul. 

Na opinião de V Exa, o Sistema de Controle e Alerta da 3ª Bia AAAe, 

particularmente os radares de busca SABER M60 e os COAAe Elt Seç, contribuirá 

para um maior monitoramento do espaço aéreo brasileiro na faixa de fronteira, 

principalmente no que tange à detecção de aeronaves clandestinas, favorecendo 

para a redução do tráfico de drogas e de outros crimes transfronteiriços, como 

também, contribuindo para o fortalecimento da soberania brasileira? 

 

2.6 V Exa considera que emprego dos sensores do Sistema de Controle e Alerta da 

3ª Bia AAAe seriam suficientes para realizar o monitoramento ininterrupto do espaço 

aéreo brasileiro na faixa de fronteira com o intuito de reduzir sobremaneira as 

atividades ilícitas transfronteiriças, entre elas a entrada e/ou tentativa de saída ilegal 

no território nacional de armas, munições, explosivos e demais produtos afins? 
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2.7 Na opinião de V Exa quais os aspectos mais importantes neste tipo de operação 

em relação ao apoio logístico e segurança do deslocamento dos meios do sistema 

de comando e controle para a artilharia antiaérea? 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço novamente o tempo despedido para responder a estas perguntas e me 

coloco à disposição para discutir o assunto em pauta.  

 

Cap Art ALAN CARLOS Alexandre Pereira. 
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APÊNDICE “E” – Entrevista com o Comandante da Escola de Artilharia de 

Costa e Antiaérea 

 

 

 O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Art Alan Carlos Alexandre Pereira, mestrando da turma de 

2018 da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), cujo tema é A Implantação 

da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e 

sua Integração ao Projeto Piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras: Uma Proposta de Emprego nas Operações de Busca Aérea na 

Faixa de Fronteira. 

 Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio 

para um direcionamento mais preciso acerca da possibilidade do emprego dos 

meios do Subsistema de Controle e Alerta da 3ª Bia AAAe como complemento aos 

meios do SISFRON. 

 A experiência profissional do senhor contribuirá sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes às possibilidades de integração da 3ª 

Bia AAAe ao projeto piloto do Programa SISFRON nas operações de busca aérea 

na faixa de fronteira de responsabilidade 4ª Bda C Mec, como complemento aos 

meios do SISFRON. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, 

quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema.  

 Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Alan Carlos Alexandre Pereira (Capitão de Artilharia – AMAN 2007)  

Celular: (21) 98326-9084  

E-mail: alancarlos.pereira@eb.mil.br 

 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1.1  Nome: 

1.2  Nome de Guerra: 

 

 

 

mailto:alancarlos.pereira@eb.mil.br
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2 PERGUNTAS 

 

2.1 O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON – por ser um 

sistema de sensoriamento e de apoio à decisão em apoio ao emprego operacional, 

possui diversos sistemas de vários entes governamentais com o propósito de atuar 

de forma integrada, a fim de fortalecer a presença e a capacidade de monitoramento 

e de ação do Estado na faixa de fronteira terrestre. 

Dessa forma, gostaria de saber se existe algum estudo doutrinário sobre o emprego 

do Subsistema de Controle e Alerta da artilharia antiaérea, particularmente os radar 

de busca SABER M60 e o Centro de Operações Antiaéreas (COAAe) no 

monitoramento do espaço aéreo nesse ambiente operacional? 

 

2.2 As aeronaves, em especial as de asa fixa, ao longo dos anos mostraram ser 

uma eficaz plataforma de prática de delitos transfronteiriços e ambientais praticados 

na faixa de fronteira. 

O emprego desta modalidade pelos criminosos dificulta a prisão dos traficantes e a 

apreensão da droga, haja vista a grande incerteza da provável rota de aproximação 

das aeronaves que voam em baixa altitude, a fim de aproveitar-se das dificuldades 

de fiscalização do espaço aéreo. 

Dito isto, o Sr acredita que o os meios do subsistema de controle e alerta da AAAe 

também podem atuar como sensor complementar aos sensores do SISDABRA, 

preenchendo faixas de detecção que não são totalmente cobertas pelos sensores de 

vigilância brasileiros desdobrados em todo o território nacional e que são muito 

utilizadas por pequenas aeronaves que voam à baixa altura transportando ilícitos? 

 

2.3 No ano de 2016, o Estado-Maior do Exército (EME), por meio da Portaria nº 321, 

publicada no Boletim do Exército nº 32, de 12 de agosto de 2016 - Diretriz para a 

Alteração de Sede da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, de Uruguaiana-RS para 

Três Lagoas-MS (EB20-D-07.063), p. 27 – aprovou a diretriz para a alteração de 

sede da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea (3ª Bia AAAe), de Uruguaiana-RS para 

Três Lagoas-MS, no intuito de disponibilizar uma tropa de AAAe naquela Área de 

Operações (A Op) e proporcionar melhores condições de emprego da Força 

Terrestre (F Ter) na faixa de fronteira. 
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Nesse contexto e, alinhado com a ideia-força do Programa Integrado de Fronteiras 

que foi instituído pelo Decreto Presidencial Nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, o 

Sr considera viável a integração da 3ª Bia AAAe ao projeto piloto do SISFRON nas 

operações de busca aérea na faixa de fronteira empregando os seus meios 

orgânicos do subsistema de controle e alerta, face aos outros sistemas congêneres 

destinados a realizar o sensoriamento e vigilância do espaço aéreo, como a rede de 

radares da Força Aérea Brasileira? 

 

2.4 Na opinião do Sr, quais contribuições o emprego dos meios do subsistema de 

controle e alerta da AAAe poderiam trazer para o SISFRON e, consequentemente, 

para as operações em faixa de fronteira, com a integração da 3ª Bia AAAe ao projeto 

piloto do sistema em tela? 

 

2.5 O SISFRON é um sistema de monitoramento, apoio à decisão e à atuação 

integrada, concebido por iniciativa do Comando do Exército Brasileiro para fortalecer 

a presença do Estado ao longo dos cerca de 17 mil quilômetros de fronteira terrestre 

no país e que encontra-se em processo de desenvolvimento por meio de um projeto 

piloto na área da 4ª Bda C Mec, compreendendo uma faixa de fronteira de mais de 

600 km no Estado do Mato Grosso do Sul. 

Na opinião do Sr, os meios do Subsistema de Controle e Alerta da 3ª Bia AAAe, 

particularmente os radares de busca SABER M60 e os COAAe Elt Seç, contribuirão 

para um maior monitoramento do espaço aéreo brasileiro na faixa de fronteira, 

principalmente no que tange à detecção de aeronaves clandestinas, favorecendo 

para a redução do tráfico de drogas e de outros crimes transfronteiriços, como 

também, contribuindo para o fortalecimento da soberania brasileira? 

 

2.6 Na opinião do Sr qual a maior dificuldade a ser enfrentada pelos integrantes do 

Subsistema de Comando e Controle da 3ª Bia AAAe durante as operações de busca 

aérea em faixa de fronteira oeste do país haja vista as características da área de 

operações e seu emprego em ambiente interagências? 

 

2.7 Na opinião de Sr quais os aspectos mais importantes neste tipo de operação em 

relação ao apoio logístico e segurança do deslocamento dos meios do subsistema 

de comando e controle para a artilharia antiaérea? 
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Considerações Finais 

Em relação ao assunto, caso exista alguma sugestão que o senhor gostaria de 

expressar e que não foi abordada pelas questões, o espaço abaixo está disponível 

para tal.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Agradeço novamente o tempo despedido para responder a estas perguntas e me 

coloco à disposição para discutir o assunto em pauta.  

 

Cap Art ALAN CARLOS Alexandre Pereira 

 



156 

 

APÊNDICE “F” – Proposta de nota doutrinária sobre emprego dos meios do 

subsistema de controle e alerta da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea nas 

operações do SISFRON 
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O EMPREGO DOS MEIOS DO SUBSISTEMA DE CONTROLE E ALERTA DA 3ª 

BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA NAS OPERAÇÕES DO SISFRON 

 
 

1. OBJETIVO 

 

- Apresentar considerações doutrinárias a respeito da o emprego dos meios 

do subsistema de controle e alerta da bateria de artilharia antiaérea nas operações 

do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), com vistas a 

orientar o planejamento e emprego da Artilharia Antiaérea nas operações de busca 

aérea em faixa de fronteira. 

- Proporcionar uma referência para obtenção de subsídios que contribuam 

para o desenvolvimento doutrinário, técnico-operativo e logístico das baterias de 

artilharia antiaérea, por meio da aplicação dos conceitos apresentados nesta Nota. 

 

2. REFERÊNCIAS 

 

a. Diretriz do Comandante do Exército 2017-2018. 

b. Concepção de Transformação do Exército. 

c. Concepção Estratégica do Exército. 

d. Bases para a Transformação da Doutrina Militar Terrestre, Ed. 2013. 

e. Manual de Doutrina de Operações Conjuntas – MD-30-M-01, Portaria Normativa 

Nr 3810/MD, de 08 de dezembro de 2011.  

f. Boletim do Exército nº 32, de 12 de agosto de 2016 - Diretriz para a Alteração de 

Sede da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, de Uruguaiana-RS para Três Lagoas - 

MS (EB20-D-07.063). 

g. Medidas de Coordenação do Espaço Aéreo nas Operações Conjuntas – MD 33-

M-13, Portaria Normativa Nr 3.009/MD, de 18 de novembro de 2014. 

h. Manual de Fundamentos EB 20-MF-10.101 – O Exército Brasileiro. 

i. Manual de Fundamentos EB 20-MF-10.102 – Doutrina Militar Terrestre. 

j. Manual de Campanha EB 70-MC-10.223 – Operações. 

k. Manual de Campanha EB 20-MC-10.202 – Força Terrestre Componente. 

l. Manual de Campanha EB 20-MC-10.206 – Fogos. 
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m. Manual de Campanha EB 70-MC-10.231 – Defesa Antiaérea. 

n. Manual de Campanha EB 70-MC-10.235 – Defesa Antiaérea nas Operações. 

o. Plano Estratégico do Exército 2016-2019. Disponível no Boletim Especial do 

Exército nº 28, de 22 de dezembro de 2014. 

 

3. INTRODUÇÃO 

 

3.1 Esta proposta de Nota Doutrinária é resultado da dissertação de 

mestrado apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais pelo Cap ALAN 

CARLOS ALEXANDRE PEREIRA, como requisito parcial para a obtenção do Grau 

de Mestre em Ciências Militares, no ano de 2018. 

3.2 A referida dissertação levou em consideração a participação do 2º 

Grupo de Artilharia Antiaérea, em 2015, durante as atividades da operação Ágata 9, 

com duas guarnições do radar SABER M60 com a finalidade de reforçar a 

capacidade de sensoriamento e contribuir com os esforços de monitoramento do 

espaço aéreo da região de fronteira oeste do país para o combate aos crimes 

transfronteiriços. 

3.3 Dentro do processo de transformação em desenvolvimento no Exército, 

desde do ano de 2008, foi iniciada a elaboração do Projeto Estratégico do Exército 

(PEE) SISFRON, que mais tarde tornou-se Programa Estratégico do Exército, o qual 

permitirá o monitoramento, controle e atuação nas fronteiras terrestres, contribuindo 

para a inviolabilidade do território nacional, para a redução dos problemas advindos 

da região fronteiriça e para fortalecer a interoperabilidade das operações 

interagências e a cooperação regional. 

3.4 Nesse contexto, no ano de 2016, o Estado-Maior do Exército (EME), 

por meio da Portaria nº 321, aprovou a diretriz para a alteração de sede da 3ª 

Bateria de Artilharia Antiaérea (3ª Bia AAAe), de Uruguaiana-RS para Três Lagoas - 

MS, no intuito de disponibilizar uma tropa de AAe naquela Área de Operações (A 

Op) e proporcionar melhores condições de emprego da Força Terrestre (F Ter) na 

faixa de fronteira e na projeção de força, aproximando a estrutura em situação de 

normalidade ao ambiente de crise ou de conflito armado. 

3.5 Conforme previsto na diretriz da Estratégia Nacional de Defesa (END), 

o Exército Brasileiro deve possuir meios capazes de dissuadir a concentração de 

forças hostis nas fronteiras terrestres do país. 
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3.6 Ao longo dos anos, as aeronaves, em especial as de asa fixa, 

mostraram ser uma eficaz plataforma de prática de delitos transfronteiriços e 

ambientais praticados na faixa de fronteira do Brasil com seus países vizinhos, 

principalmente na área fronteiriça do estado de Mato Grosso do Sul – MS que possui 

cerca de 650 Km de extensão, sendo 400 Km debruçados em “linha seca”, onde há 

pouca concentração populacional e, consequentemente, pouca atividade de 

fiscalização fronteiriça e policiamento ostensivo. 

3.7 A utilização de aviões clonados pelos criminosos a fim de realizar o 

lançamento da carga ilícita no lado brasileiro, dificulta a prisão dos traficantes e a 

apreensão da droga, haja vista a grande incerteza da região na qual haverá o 

lançamento dos artefatos. 

3.8 Acrescente-se a isto, a dificuldade de serem detectados nos radares de 

vigilância do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), haja vista que 

estas aeronaves voam cerca de 300 metros de altitude, onde os radares do 

SISDABRA não são particularmente eficientes em detectar vetores aéreos. 

3.9 Nesse contexto, a publicação da Lei Complementar 97/99, alterada 

pela Lei Complementar nº 136/10, atribuiu às Forças Armadas, além de outras ações 

pertinentes, a capacidade para atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, 

na Faixa de Fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, independentemente 

da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela 

recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em 

coordenação com outros órgãos do Poder Executivo. 

3.10 Dessa maneira, torna-se evidente que o emprego do subsistema de 

controle e alerta pertencente ao sistema de defesa antiaérea das unidades do 

Exército Brasileiro tem a capacidade de disponibilizar informações sobre vetores 

aéreos que voam à baixa altura na área de faixa de fronteira, cumprindo a missão de 

vigilância do espaço aéreo e atuando como sensor complementar aos sensores do 

SISDABRA nessas operações. 

3.11 Sabendo-se que o emprego da artilharia antiaérea nas atividades do 

SISFRON está enquadrada em uma situação de não guerra, dentro do Teatro 

Nacional (TN), a AAAe fica alocada ao SISDABRA para cumprir missões de 

acompanhamento e vigilância do espaço aéreo e das prováveis rotas de 

contrabando e seus campos de pouso, sob controle operacional do Comando de 

Operações Aeroespaciais (COMAE), por meio do comando de defesa antiaérea. 
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3.12 Por conta das características técnicas do subsistema de controle e 

alerta da AAAe, mais especificamente dos COAAe e sensores de vigilância da 3ª Bia 

AAAe, materializados pelo radar SABER M60 e pelo COAAe Elt Seç, poderiam 

disponibilizar dados de cobertura radar e apoiar as operações interagências na faixa 

de fronteira desencadeadas pelo SISFRON. 

 

4. AMPARO JURÍDICO PARA O EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS NA FAIXA 

DE FRONTEIRA 

 

4.1 O emprego operacional das Forças Armadas, especialmente do EB, se 

espalhou por toda a fronteira terrestre do Brasil, no cumprimento dos preceitos 

constitucionais e da imposição de várias políticas, criadas por leis ordinárias, que 

culminaram com a idealização de programas de defesa e de segurança, a partir da 

nova ordem constitucional implantada no Brasil pela Constituição Federal de 1988. 

4.2 Indo ao encontro dos objetivos estabelecidos pela Política Nacional de 

Defesa (PND), foi aprovada a Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010, a 

qual ampliou o amparo legal para o emprego das FA na faixa de fronteira. 

4.3 Por meio do Decreto nº 7.496, de 8 de junho de 2011, o Plano 

Estratégico de Fronteiras foi instituído com a finalidade de proporcionar o 

fortalecimento da prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos 

transfronteiriços e dos praticados na faixa de fronteira brasileira, além da reduzir os 

índices de criminalidade e do enfrentamento ao crime organizado. 

4.4 O PEF estabeleceu como diretriz a atuação integrada dos OSP, da 

Secretaria da Receita Federal (SRF) e das FA e elencou como os objetivos centrais, 

além da redução dos índices de criminalidade e do enfrentamento ao crime 

organizado, o seguinte: 

 

[...] a integração das ações de segurança pública, de controle aduaneiro e 
das FA da União com a ação dos estados e municípios situados na faixa de 
fronteira; 
a execução de ações conjuntas entre os OSP, federais e estaduais, a SRF 
e as FA; e, 
a troca de informações entre os OSP, federais e estaduais, a SRF e as FA. 
Entre os crimes fronteiriços mais comuns estão o tráfico de drogas, de 
armas e de pessoas, além dos ilícitos ambientais e fiscais, como o 
contrabando e o descaminho. (BRASIL, 2016) 
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4.5 Por meio do decreto número 8.903, de 16 de novembro de 2016, o PEF 

foi revogado em substituição do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras 

(PPIF)  que mantém a essência do anterior, que é o fortalecimento da prevenção, do 

controle, da fiscalização e da repressão aos ilícitos transfronteiriços e aperfeiçoa as 

operações militares destinadas a reprimir esses crimes,  acrescentando, em suas 

diretrizes, a atuação integrada e coordenada dos órgãos de inteligência, além da 

previsão da continuidade da cooperação com países vizinhos. 

4.6 Ancoradas na PND e na Lei Complementar 97/1999, as Forças 

Armadas passaram a realizar Ações Operacionais de Combate aos Ilícitos na Faixa 

de Fronteira, com tempo e lugar previamente estabelecidos, por meio das 

Operações de Coordenação e Cooperação com Agências (OCCA), evidenciando a 

necessidade da integração entre órgãos distintos, das esferas federal, estadual e 

municipal, para viabilizar o combate aos delitos transfronteiriços. 

 

5. EMPREGO DA 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 

5.1 As normas constantes do manual EB70-MC-10.235 DEFESA 

ANTIAÉREA NAS OPERAÇÕES (2017), para emprego técnico e tático da Artilharia 

Antiaérea, referem-se também às baterias orgânicas de Bda, atuando isoladamente 

em uma situação de não guerra. O emprego da Bia AAAe não difere, em essência, 

do emprego principal da artilharia antiaérea, atuando dentro do TN, alocada ao 

SISDABRA para cumprir missões de acompanhamento e vigilância do espaço aéreo 

e das prováveis rotas de contrabando e seus campos de pouso, sob controle 

operacional do COMAE. 

5.2 Assim, conforme o manual EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea (2017), 

para cumprir sua missão principal, a bateria de artilharia antiaérea, deve apresentar 

a seguinte estrutura possibilitando a necessária coordenação entre a AAAe, a força 

apoiada e os demais meios de Defesa Aeroespacial (D Aepc): 

a) um subsistema de controle e alerta;  

b) um subsistema de armas; 

c) um subsistema de apoio logístico; e 

d) um subsistema de comunicações. 

5.3 Haja vista que esta ND refere-se apenas quanto ao emprego dos meios 

do subsistema de controle e alerta da bateria de artilharia antiaérea, os materiais de 
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sensoriamento ideal e disponíveis na AAAe brasileira para operar em ambiente de 

fronteira são o Radar SABER M60 (Sensor de Acompanhamento de alvos aéreos 

Baseado na Emissão de Radiofrequência) e o Centro de Operações Antiaéreas 

Eletrônico de Seção (COAAe Elt Seç). 

5.4 O Radar SABER M60 atende a esse emprego por uma série de fatores: 

a) produz informações tridimensionais (distância, azimute e elevação) sobre 

os alvos aéreos, além de informações derivadas, tais como: velocidade e direção de 

voo (proa); 

b) possui capacidade de classificação de alvos em helicópteros ou aviões, 

identificação do tipo de helicóptero e identificação amigo-inimigo (IFF); 

c) tem baixa probabilidade de interceptação (LPI – Low Probability of 

Interception) resultante de uma baixa potência média de transmissão e de 

avançados meios de proteção eletrônica; 

d) é reconfigurável e atualizável facilmente, por ser construído com tecnologia 

de “hardware definido por software”; 

e) possui elevada mobilidade e transportabilidade, podendo ser montado ou 

desmontado em menos de 15 minutos por uma guarnição de três homens e 

transportado em qualquer 

viatura de capacidade superior a 1 t ou por helicópteros; 

f) possui logística simplificada, pela disponibilidade de suprimento e 

manutenção de todos os escalões em território nacional; e 

g) possui a capacidade de representação gráfica de medidas de coordenação, 

tais como: Volume de Responsabilidade de Defesa Antiaérea, Estado de Alerta, 

Corredores de Segurança, entre outros, segundo o estabelecido na doutrina, 

podendo ser atualizado ou modificado, de acordo com a necessidade. 

5.5 Já o COAAe se adapta ao emprego em área de fronteira pelos 

seguintes motivos: 

a) possui capacidade de controlar as ações das Defesas Antiaéreas (DA Ae) 

contra as ameaças aéreas como aeronaves de asa fixa, de asa rotativa, mísseis de 

cruzeiro, mísseis balísticos e ARP, designando informações para o comandante 

tático em tempo oportuno; 

b) consegue estabelecer as ligações por meio de dados e voz, em tempo real, 

com os centros de controle dos escalões de artilharia antiaérea superior e com os 

elementos subordinados (unidades de tiro, radar de busca e postos de vigilância); e 
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c) é capaz de receber as informações oriundas dos radares de busca e de 

vigilância do elemento de AAAe considerado, e processá-las, transformando-as em 

dados de inteligência. 

5.6 No que se refere a estrutura organizacional para este tipo de atividade, 

a 3ª Bia AAAe manteria basicamente sua composição inicial prevista nos manuais 

doutrinários, excetuando-se pela ausência das Unidades de Tiro (U Tir) que ficariam 

com o encargo de proteção aproximada do pessoal e material orgânico da bateria de 

artilharia antiaérea e com a criação da Seção Radar responsável pelo emprego dos 

meios do subsistema de controle e alerta da subunidade, conforme organograma a 

seguir: 

 

 
ORGANOGRAMA F1 ─ Estrutura organizacional da 3ª Bia AAAe para 

as operações do SISFRON. 
Fonte: o autor 
 

5.7 No que tange a organização dos meios do subsistema de controle e 

alerta da 3ª Bia AAAe, este se dará de acordo com a missão recebida e em 

consonância com o planejamento da operação de monitoramento e vigilância aérea, 

sendo uma responsabilidade conjunta do E3/S3, do E2/S2, do oficial de 

comunicações e eletrônica da unidade e do Oficial de Radar (Of Rdr). 

5.8 O principal fator a ser considerado para a organização do subsistema é 

o desdobramento da rede de sensores, materializado pelo radar SABER M60 que 

possibilitam ao COAAe realizar o gerenciamento local do espaço aéreo designado 

para a bateria. 

5.9 O Comando Conjunto da operação adota medidas que visam a 

Cmdo

Seç Cmdo Seç Log Seç Radar

EM
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minimizar as deficiências de detecção que possam advir, propondo a utilização de 

outros meios de detecção e observação, como, por exemplo, Anv de 

reconhecimento ou observação da FAB, os meios de detecção do COAT ou 

OCOAM, podendo reposicionar os sensores se necessário. 

5.10 O exame de situação tem como finalidade assegurar que todos os 

fatores de decisão sejam considerados por ocasião da montagem das linhas de 

ação e da tomada de decisão. Ele é realizado pelo Cmt da Bia AAAe, após o 

recebimento das diretrizes de planejamento da Bda AAAe a fim de obter melhor 

abrangência da cobertura radar e de reforçar a vigilância nas prováveis rotas de 

aproximação das aeronaves dos criminosos que cruzam a faixa de fronteira do 

Brasil. 

5.11 A segurança nos deslocamentos será provida por meio das VBL-SR, 

com o soldado municiador em condições de engajar qualquer perigo iminente por 

meio do reparo de tiro automatizado. Além disso, deve-se realizar as medidas 

passivas de proteção do comboio, sempre que possível, para aumentar a segurança 

dos deslocamentos. 

5.12 As operações em ambiente de fronteira implicam em sérias 

dificuldades para as comunicações. As grandes distâncias da faixa de fronteira 

quase que inviabiliza a capacidade de comunicações em tempo oportuno, 

enfraquecendo e deteriorando os enlaces de comunicações, como também, 

diminuindo o alcance dos rádios e, dependendo das posições, impedindo a 

comunicação. 

5.13 Dessa maneira, é impositivo a utilização dos meios próprios de 

comunicações, com o apoio adicional da Cia Com da Bda, uma vez que privilegiaria 

a rapidez e a segurança nas transmissões de dados e mensagens ao comando da 

operação. 

5.14 Além disso, faz-se necessário incrementar a capacidade estatal de 

comunicações e monitoramento na região da fronteira, formado por antenas já 

instaladas na região, interligando rádios portáteis, móveis e fixos dos órgãos 

governamentais empregados no sistema, o controle e a segurança naquele espaço 

geográfico aumentaram significativamente, bem como, a integração e a consciência 

situacional dos comandantes em todos os níveis. 

5.15 A dotação de uma antena repetidora nos meios orgânicos da turma de 

comunicações da 3ª Bia AAAe a fim de diminuir as dificuldades de comando e 
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controle na faixa de fronteira e proporcionar o fluxo de informações da Bia AAAe 

desde o início da operação, até a designação de canais específicos para as 

atividades de vigilância aérea dentro de sistemas de rádios troncalizados lançados 

pelo escalão superior, é uma possibilitando de realizar a manutenção da consciência 

situacional desde o início das operações. 

5.16 E ainda, como enlace de dados por fonia, a turma de comunicações da 

seção de comando da 3ª AAAe, que opera o subsistema de comunicações, seria 

dotada de rádios grupo III, com alcance nominal de 16 km para o COAAe, 

proporcionando a comunicação entre todos os escalões (operação em rede 

simultânea), bem como, a consciência situacional integrada ao ambiente de 

operações. 

5.17 De acordo com a doutrina, a tropa de cavalaria mecanizada, na qual a 

3ª Bia AAAe é subordinada, possui como limitação crucial a necessidade de 

volumoso apoio logístico, principalmente suprimentos de classe III (combustíveis e 

lubrificantes), reduzindo sobremaneira o seu emprego contínuo nas operações 

interagências. 

5.18 Dessa maneira, mesmo desdobrada a grandes distâncias, como é o 

caso das operações na faixa de fronteira, o apoio logístico de suprimento classe III 

da 3ª Bia AAAe será prestado pela 4ª Bda C Mec, por meio do B Log orgânico, com 

a  troca de viaturas cisternas ou enchimento destas, no posto de distribuição de 

suprimento classe III (P Distr Cl III) na AT da 3ª Bia AAAe. 

5.19 Em casos excepcionais, o apoio logístico de suprimento classe III da 3ª 

Bia AAAe será prestado pelas agências governamentais, haja vista ser uma 

operação em ambiente interagências, sendo este apoio coordenado pelo Comando 

Conjunto Logístico (Cmdo Cj Log), funcionando como ponto de contato para 

coordenar os pedidos e a distribuição de suprimentos na área de operações, 

aliviando o comando operacional o quanto possível desse ônus. 

5.20 Em relação ao apoio logístico no que tange à manutenção dos meios 

do subsistema de controle e alerta da 3ª Bia AAAe, principalmente o radar SABER 

M-60 e o COAAe, será prestado, na posição, por pessoal especializado do CTEx e 

do Btl Mnt Sup AAe capazes de realizar a manutenção ou sanar eventuais panes do 

radar ou do COAAe, conforme realizado durante as Olimpíadas 2016. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 O planejamento do emprego e da integração do subsistema de controle e 

alerta da 3ª Bia AAAe com o SISFRON e outros sistemas congêneres poderão evitar 

redundâncias desnecessárias e criar sinergias para o fortalecimento da 

interoperabilidade entre as Forças e com outros órgãos governamentais e maximizar 

a capacidade para assegurar a soberania do espaço aéreo frente a possíveis 

ameaças. 

6.2 Também facilita as discussões sobre a evolução doutrinária de emprego 

desses meios, contribuindo para a geração de demanda tecnológica e o 

desenvolvimento de tecnologias sensíveis, transformadoras, de difícil obtenção no 

mercado e potencialmente aplicáveis na indústria civil (radares de vigilância, radares 

de busca de alvos, rádios definidos por software, etc.). 

6.3 Por fim, conclui-se que, tendo em vista a importância de contribuir para o 

desenvolvimento da doutrina, deve-se considerar a participação da 3ª Bia AAAe ou 

de outra OM de AAAe nas Operações de Cooperação e Coordenação com Agências 

(OCCA), como por exemplo as Operações Ágata, para a consolidação do emprego 

de seus meios e de sua doutrina. 

6.4 Os aspectos doutrinários estabelecidos nesta ND somente serão 

utilizados como referência para a experimentação, em ambientes escolares e em 

exercícios de adestramento da Força Terrestre, até que sejam incorporados em 

novos manuais da Doutrina Militar Terrestre (DMT). 

6.5 Segundo o Art. 11 do Sistema de Doutrina Militar Terrestre – SIDOMT 

(EB-IG-01.005, 5ª Edição), todas as organizações e indivíduos que integram a Força 

Terrestre podem colaborar com o aperfeiçoamento dos aspectos doutrinários. 


