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RESUMO 
 

Garantir a proteção de infraestruturas estratégicas nas operações militares, que seja em conflitos 

ou em tempos de paz, é imprescindível para a sobrevivência regional e nacional. Eleva-se de 

importância a defesa antiaérea na Amazônia, por sua vasta extensão territorial e pelo pioneiro 

desenvolvimento prático da doutrina da Artilharia Antiaérea na Selva com a implantação do 12º 

Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva. O objetivo deste trabalho é propor procedimentos para o 

emprego do 12º GAAAe Sl na realização de uma DA Ae de infraestrutura estratégica, por meio 

ensinamentos colhidos nas diversas experimentações doutrinárias realizadas e na pesquisa com 

especialistas em artilharia antiaérea.  

 
 
Palavras-chave: Defesa Antiaérea. Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva. Operações na Selva. 
 
 
ABSTRACT 

 

To assure the protection of strategic infrastructures on the military operations, whether on conflicts 

or on times of peace, is of extreme importance to regional and national survival. The air Defense 

of the Amazon is even more important, given its vast territorial extension and the practical 

development of the air Defense artillery doctrine in jungle warfare, with the implementation of the 

12th Jungle Air Defense Artillery Battalion. This article has the objective to propose deployment 

procedures to the 12th JAD Btl while providing the air Defense to a strategic infrastructure, 

provided by the knowledge collected during doctrinal experimentations that have occurred and by 

research with air Defense artillery specialists. 

 

Keywords: Air Defense, Jungle Air Defense Artillery Battalion, Operations on Jungle Warfare. 

 

 

                                                 
* Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) em 2008. Especialista em Operações na Selva pelo Centro de Instrução 
de Guerra na Selva (CIGS) em 2007. Especialista em Artilharia Antiaérea pela Escola de 
Artilharia de Costa e Antiaérea em 2014. 
** Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) em 2005. Especialista em Artilharia Antiaérea pela Escola de Artilharia 
de Costa e Antiaérea em 2011. Pós-Graduado em Operações Militares pela Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) em 2014. Especialista em Artilharia de Campanha do 
Exército dos EUA (Fort Sill) em 2016. 
 
 



1 

 

1 INTRODUÇÃO 

O ambiente operacional de selva engloba 53% do território nacional, 

caracterizado por riquezas minerais, recursos hídricos e abundancia da fauna e 

da flora. Além disto, o desenvolvimento contínuo da região e sua vasta extensão 

territorial de fronteira com os países da América do Sul constitui não somente 

uma região necessária para a manutenção da soberania nacional como 

prioritária nas operações. 

O ambiente operacional destacado, tem como característica: 

Possui uma área aproximada de 5 milhões de quilômetros quadrados, 

correspondente a mais de 50% do território nacional. Contém a maior 

bacia hidrográfica do planeta, a do rio SOLIMÕES/AMAZONAS, 

estendendo-se do oceano ATLÂNTICO aos contrafortes dos ANDES, 

limitada ao norte pelo planalto GUIANENSE e ao sul pelo planalto 

CENTRAL BRASILEIRO. (BRASIL, 1997) 

Dentre as ações de proteção a serem preservadas se destacam 

infraestruturas estratégicas necessárias a sobrevivência regional e nacional, 

fazendo-se necessário a continuidade do estudo do emprego da defesa 

antiaérea (DA Ae) neste possível Teatro de Operações (TO), assim como, a DA 

Ae inserida em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências. 

Nos conflitos contemporâneos mostram-se cada vez mais a necessidade 

de proteção adequada às instalações estratégicas dentro do território nacional 

(TN), por meio do qual deve-se obter a superioridade aérea (Sp Ae) e permitir a 

continuidade do esforço de guerra. Devido a ameaça aérea se efetivar desde os 

primeiros instantes do conflito, geralmente antecedendo qualquer manobra 

terrestre, cresce de importância a DA Ae nestes tipos de instalações. 

Para o empregar a artilharia antiaérea em um singular ambiente tão 

específico como a Amazônica, diversas complementações e evoluções 

doutrinárias surgem como demanda aos manuais em vigor, além disto, com a 

implementação do 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva (12º GAAAe Sl) o 

Exército Brasileiro flexibiliza o elemento do poder de combate proteção, 

especificamente DA Ae na selva, desenvolvendo novas capacidades, permitindo 

assim um emprego mais adequado com resultados mais efetivos. 
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1.1 PROBLEMA  

Com a implantação do 12º GAAAe Sl, dotado com os armamentos Míssil 

(Msl) IGLA e RBS 70, convém a continuidade do desenvolvimento da doutrina 

na organização, preparo e emprego da Artilharia Antiaérea (AAAe) do Exército 

Brasileiro com características distintas das usualmente dotadas nos demais 

territórios do Brasil para ações na Selva Amazônica.  

Destaca-se que no ambiente de selva possui como características gerais 

largas áreas de floresta densa, clima tropical úmido, biodiversidade de flora e 

fauna, elevados índices de temperatura e umidade, vasta rede hidrográfica 

(sujeita à sazonalidade do regime pluvial), rede rodoviária rarefeita (por vezes 

inexistente), presença de moléstias tropicais e baixa densidade populacional, 

conforme o Manual de Campanha Operações (BRASIL, 2017a, p. 6-1). 

Diante desta situação formula-se a seguinte problemática: quais as 

necessidades do ambiente operacional de selva que impacta diretamente no 

desdobramento dos órgãos do 12º GAAAe durante a execução de uma DA Ae 

de infraestrutura estratégica na selva?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A fim de determinar as necessidades específicas de uma DA Ae na selva, 

o presente trabalho acadêmico intenciona propor procedimentos para o emprego 

do 12º GAAAe Sl na realização de uma DA Ae de infraestrutura estratégica. 

Para obtenção do objetivo geral de estudo apresentado foram elencados 

objetivos específicos, abaixo listados, que possibilitarão o desenvolvimento da 

pesquisa via raciocínio lógico: 

a) Revisar a literatura militar de defesa nacional no ambiente de selva que 

incide diretamente nas Op de D AAe; 

b) Realizar uma pesquisa bibliográfica e documental acerca da 

experimentação doutrinária realizada pela 1ª Bda AAAe e 12º GAAAe 

Sl; 

c) Coletar, através de entrevistas exploratórias, experiências de militares 

que já serviram ou operaram no ambiente de selva e são possuidores 
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da especialização AAAe, em especial instrutores da Escola de Artilharia 

de Costa e Antiaérea (ESACosAAe); 

d) Apresentar as lacunas doutrinárias nas operações supracitadas; 

e) Verificar a necessidade da adequação de material de artilharia antiaérea 

para as operações na selva; 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Levando em consideração as características ambientais da região 

amazônica, as ações militares necessitam de adequações para que ocorram a 

contento. 

Os principais manuais do Exército Brasileiro que versam sobre o emprego 

da artilharia de antiaérea permitem oportunidades de desenvolvimento da 

doutrina sobre esta atividade no ambiente de selva. 

O 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva, através de seu recente 

Núcleo formado é o embrião do desenvolvimento desta doutrina com Relatórios 

que merecem atenção e estudo e que pode oferecer grande contribuição ao 

Exército Brasileiro. 

O trabalho objetiva também, subsidiar aos elementos de DA Ae quanto a 

procedimentos e possibilidades de emprego específicos na selva 

Desta forma, o trabalho se ampara pela necessidade do desenvolvimento 

do assunto que é embrionário e emergente para Defesa Aeroespacial do Brasil, 

cujos meios antiaéreos orgânicos e vocacionados para atuação na região 

amazônica são diminutos, por ser a única Unidade de AAAe de selva. 

 

 

2 METODOLOGIA 

Para a consecução dos objetivos propostos optou-se por uma pesquisa 

aplicada com abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos técnicos o 

trabalho será realizado principalmente através de pesquisa bibliográfica e 

documental.  

A pesquisa bibliográfica será baseada nas publicações já existentes, 

principalmente no que diz à caracterização do ambiente operacional da Floresta 

Amazônica e nos procedimentos para a DA Ae. 
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Já a pesquisa documental estará pautada nos documentos produzidos pela 

1ª Bda AAAe e pelo 12º GAAAe nas operações de AAAe na selva. 

Com base nos dados obtidos será buscado realizar o fecho da pesquisa 

apresentando a doutrina de emprego na AAAe e com uma proposta de DA Ae 

de infraestrutura estratégica no ambiente operacional de selva. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados à operações 

de AAAe, operações na selva, desenvolvimento do ; 

- Ata de Reunião de Trabalho sobre o Emprego da AAAe no ambiente 

Amazônico; 

- Estudos sobre as características do ambiente amazônico. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de meios de AAAe para defesa de 

tropa ou instalações militares; e 

- Estudos cujo foco central seja relacionado as operações na selva, sem 

o detalhamento necessário do emprego da AAAe. 

 

 

2.1 COLETA DE DADOS 

No prosseguimento da construção do conhecimento sobre o tema, o 

aprofundamento da pesquisa foi complementado com a coleta de dados obtidos 

por meio de questionário conduzido por um grupo focal. 

2.1.1 Grupo Focal 

Possuindo como causa a natureza exploratória da pesquisa e finalizando 

os dados coletados por meio de um grupo focal, com o objetivo de confrontar 

ideias obtidas com a pesquisa bibliográfica, com os seguintes especialistas: 

Nome Justificativa 

ANDRÉ DE OLIVEIRA FERREIRA – Cap EB Experiência como Instrutor da Escola de Artilharia 
de Costa e Antiaérea 

RODRIGO GONÇALVES ROCHA – Cap EB 
Experiência como Instrutor da Escola de Artilharia 

de Costa e Antiaérea 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal 

Fonte: O autor 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 REVISÃO DA LITERATURA  

Somando-se toda a área da Floresta Amazônica resulta em mais de 50% 

do território nacional, possuindo terreno, vegetação, hidrografia e condições 

climáticas únicas. Estas áreas são caracterizadas pelas florestas equatoriais ou 

tropicais densas e de clima úmido ou super-úmido.  Situam-se em regiões de 

fraca densidade demográfica, com baixo desenvolvimento industrial, comercial 

e cultural, de precárias condições de vida, com acentuada escassez de vias de 

transporte terrestre, ao longo de extensas áreas de planície, planalto ou 

montanha. Assim, o modal de transporte predominante é a via fluvial. 

Intensamente irrigada por grandes rios e por cursos d'água de variado 

tamanho e volume de vazão. Essas condições naturais, especialmente 

a grande extensão de vias navegáveis, fazem com que o transporte 

hidroviário seja tomado como ponto de referência básico para a rede 

de transporte da Amazônia (SANT’ANNA,1998, p.11) 

Segundo as IP 72-1 (BRASIL, 1997, p. 1-2) as operações na selva são 

todas as operações militares, exceto aquelas de natureza estritamente 

administrativa, realizadas por força de qualquer escalão no cumprimento de uma 

missão tática, cuja área de emprego esteja predominantemente coberta pela 

floresta tropical úmida. Elas serão um conjunto de todas ou algumas das 

seguintes operações: operações ribeirinhas; operações aeromóveis; operações 

aeroterrestre; operações contra forças irregulares. 

A Doutrina Militar Terrestre atualizou-se, estabelecendo o conceito dos 

Elementos do Poder de Combate Terrestre que representam a essência das 

capacidades que a F Ter emprega em situações – sejam de Guerra ou de Não 

Guerra. Os Elementos do Poder de Combate Terrestre são: Liderança, 

Informações e as Funções de Combate – Comando e Controle, Movimento e 

Manobra, Inteligência, Fogos, Logística e Proteção. 

A Funções de Combate Proteção (F Cmb Ptç) reúne o conjunto de 

atividades empregadas na preservação da força, permitindo que os 

comandantes disponham do máximo poder de combate para emprego. As 
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tarefas permitem identificar, prevenir e mitigar ameaças às forças e aos meios 

vitais para as operações, de modo a preservar o poder de combate e a liberdade 

de ação. Permitem, também, preservar populações e infraestruturas civis. 

Dessa forma, o emprego do 12º GAAAe Sl em operações de Defesa 

Antiaérea de infraestrutura estratégica no ambiente operacional de selva insere-

se na atuação da F Cmb Ptç cujo objetivo é a preservação da eficácia e da 

capacidade de sobrevivência dos militares e civis relacionados com a missão, 

equipamentos, instalações, informações e infraestrutura implantada nesta área 

operacional peculiar.  

A F Cmb Ptç articula seus principais recursos de quatro maneiras, dentre 

estas, destacam-se duas maneiras na qual o GAAAe Sl atua: 1) nas medidas 

ativas de defesa para proteger as informações, as suas instalações, a 

infraestrutura crítica ou um ataque do oponente; e 2) na aplicação da tecnologia 

de processos para reduzir o risco de fratricídio. 

Como atualmente o domínio da dimensão aeroespacial dita o ritmo das 

campanhas militares, nas operações deve-se buscar a obtenção de uma 

superioridade aérea, ainda que temporária e geograficamente restrita, por ser 

determinante para a condução das operações. Desta forma a DA Ae atuará em 

proveito da F Cmb Ptç realizando ações de D Aepc ativa desencadeado da 

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

hostis, tripulados ou não, para isso realiza a busca, detecção e identificação 

sobre estes vetores, destruindo aquelas julgadas hostis, proporcionando a 

proteção contra todos os tipos de ameaças aéreas modernas, como aeronaves 

remotamente pilotadas, foguetes, granadas, morteiros e mísseis (de cruzeiro e 

balístico tático). 

Para o cumprimento de sua missão a artilharia antiaérea emprega os 

Grupos de Artilharia Antiaérea, que Compõe-se de um comando e EM, de uma 

bateria de comando e de três baterias de AAAe, podendo ser de canhões e/ou 

mísseis.” (BRASIL, 2017, p. 3-17). 
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Figura 1: Estrutura Organizacional de um GAAAe Sl 

Fonte: Defesa Antiaérea. 1. ed. Brasília, DF, 2017b 

 

As baterias da artilharia antiaérea, quando enquadrada por um GAAAe, tem 

a missão de realizar a DA Ae conforme determinado pelo grupo e quando 

independente ou orgânica de brigada, tem a missão de realizar a DA Ae de 

acordo com a missão tática recebida. Em sua constituição, compõe-se do 

comando, de uma seção de comando (Seç Cmdo), de uma seção de logística 

(Seç Log) e de três a quatro Seç AAAe, que podem ser de canhões ou de 

mísseis. 

No contexto da área de atuação no Comando Militar da Amazônia (CMA) e 

Comando Militar do Norte (CMN), a única OM de AAAe é 12º GAAAe Sl que por 

suas características é constituída por 01 (uma) Bateria Comando, 02 (duas) 

Baterias AAAe Mísseis (atualmente dotados do Msl IGLA S, de origem russa) e 

01 (uma) Bateria de Mísseis Telecomandados (atualmente dotados do Msl RBS 

70, de origem sueca). 
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Figura 2: Estrutura Organizacional de uma Bia AAAe 

Fonte: Defesa Antiaérea. 1. ed. Brasília, DF, 2017b 

 

A coordenação do espaço aéreo é o conjunto de ações que visam a 

coordenar o emprego de aeronaves e/ou de meios de apoio de fogo. Caracteriza-

se pela adoção de procedimentos para a redução de riscos e de interferência 

mútua, permitindo o uso do espaço aéreo de forma segura, eficiente e flexível, 

contribuindo para a efetividade do combate. 

O controle do espaço aéreo constitui o conjunto de atividades integradas 

de vigilância, identificação e classificação de todos os movimentos no espaço 

aéreo do TO. 

A coordenação e o controle do espaço aéreo caberá ao Comando de 

Operações Aeroespaciais (COMAE) ou à Força Aérea Componente (FAC), 

conforme a situação. A coordenação e o controle no âmbito da FTC são 

realizados pelo Centro de Coordenação de Operações (CCOp), por intermédio 

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

de Coordenação de Apoio de Fogo (MCAF). 

A FTC possui como usuário do espaço aéreo que pode interferir na 

condução das ações aéreas a Artilharia Antiaérea (AAAe), assim como, também 

possui como usuários a Artilharia de Campanha (Art Cmp), Aviação do Exército 

(Av Ex) e Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP). 
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Na região Amazônica o provimento da vigilância e do controle Espaço 

Aéreo é de responsabilidade do Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e 

Controle de Tráfego Aéreo (IV CINDACTA), desta forma o 12º GAAAe Sl 

operando como Centro de Operações Antiaérea Principal (COAAe P) está 

inserido na IV Região de Defesa Aeroespacial (IV RDA) e liga-se com o IV 

CINDACTA para o acionamento da DA Ae. 

 

3.2 AMBIENTE OPERACIONAL DE SELVA 

A definição de ambiente operacional é o conjunto de condições e 

circunstâncias que afetam o espaço onde atuam as forças militares e que 

interferem na forma como são empregadas, sendo caracterizado pelas 

dimensões física, humana e informacional, conforme BRASIL, 2017a. No que 

pese o presente estudo, será focado a dimensão mais clássica para o emprego 

militar: a dimensão física que caracteriza a selva brasileira, considerando a 

preponderância dos fatores terreno e condições meteorológicas sobre as 

operações. 

As operações em ambiente de selva englobam ações militares de combate 

executadas por todos os escalões no cumprimento de missão tática, localizadas 

em espaços físicos na qual predomina a cobertura vegetal de floresta tropical.  

Nesse ambiente, podem ser realizadas operações básicas e 

complementares.  

O ambiente operacional de selva possui as seguintes características gerais: 

a) largas áreas de floresta densa; 
b) clima tropical úmido; 
c) biodiversidade de flora e fauna; 
d) elevados índices de temperatura e umidade; 
e) vasta rede hidrográfica, sujeita à sazonalidade do regime pluvial; 
f) rede rodoviária rarefeita, ou mesmo inexistente; 
g) presença de moléstias tropicais; e 
h) baixa densidade populacional. (BRASIL, 2017a, pág 6-1) 

 

Ressalta-se que há uma dificuldade para a observação, provocada pela 

cobertura florestal que é predominante na região, na qual medidas adicionais 

devem ser adotadas para a instalações dos Postos de Observação. 

Segue-se as características peculiares para emprego tático em operações 

na selva: 
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a) descentralização de meios, com o emprego isolado de menores 
escalões; 
b) atribuição de missões pela finalidade; 
c) atuação em áreas de grandes dimensões, com amplas regiões 
passivas; 
d) combate condicionado aos eixos dos rios navegáveis e 
posicionamento dos meios de comando justapostos aos de apoio 
logísticos, no interior de bases de combate; 
e) possibilidade de o inimigo abordar, por itinerários desenfiados, as 
posições de órgãos e instalações, infiltrando-se pela selva; 
f) longos prazos para deslocamentos, implicando elevada dependência 
dos meios aéreos (aviões e helicópteros) para os deslocamentos; e 
g) repentinas mudanças nas condições meteorológicas e mudança 
significativa na topografia e trafegabilidade do terreno entre a época 
das chuvas (cheias dos rios) e o período de estiagem. (BRASIL, 2015, 
pág 5-20 e 5-21) 
 

As condições climáticas e sua vegetação conferem às operações 

desenvolvidas nesse tipo de ambiente operacional as seguintes características 

principais: 

a) emprego de pequenas frações; 
b) restrições ao emprego de meios de transporte motorizados, 
mecanizados e blindados; 
c) importância do controle das localidades; 
d) ações táticas descentralizadas; 
e) restrições ao emprego de meios de comunicações; 
f) restrições de apoio de fogo;  
g) necessidade de apoio logístico cerrado, de modo a permitir, se 
necessário, o suprimento direto às pequenas frações; 
h) importância do emprego de meios fluviais e aéreos; e 
i) dificuldade de orientação. (BRASIL, 2015, pág 6-1 e 6-2) 

 

Como consequência das restrições à mobilidade, as principais ações 

táticas são conduzidas ao longo dos eixos, sejam eles terrestres ou fluviais. 

Como crescem de importância os acidentes do terreno que permitem o controle 

da circulação de meios, tais como: as localidades, os nós rodoferroviários, a 

confluência de rios, os ancoradouros e os campos de pouso, resulta para a DA 

Ae na selva maior demanda para campos de pouso e aeroportos. 

 

3.3 O 12º GAAAE SL INSERIDO NO SISDABRA 

O 12º GAAAe Sl está inserido no Sistema de Defesa Aeroespacial 

Brasileiro (SISDABRA) e constitui um meio de AAAe do Exército Brasileiro 

(defesa aeroespacial ativa e elo permanente) alocado a SISDABRA para cumprir 

missões de DA Ae de pontos ou áreas sensíveis (P Sen/A Sen) do território 

nacional e estão sob o controle operacional do COMAE, por meio do Comando 
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de Defesa Antiaérea (Cmdo DA Ae). Como já mencionado, esta U AAAe Sl é 

empregada dentro da IV RDA, não sendo previsto o seu emprego em missões 

fora do território nacional. Assim como todos os meios de AAAe alocados ao 

COMAE, o GAAe Sl, poderá ser utilizado para a DA Ae de pontos sensíveis (P 

Sen) localizados na parte do TO/A Op delimitada dentro do Território Nacional 

(TN). 

  Conforme BRASIL, 2017b, a D Aepc no TN possui como objetivo a 

soberania do espaço aéreo brasileiro e a manutenção da integridade das 

infraestruturas estratégicas terrestres. O objetivo de preservar a integridade das 

infraestruturas estratégicas terrestres consiste em assegurar a proteção, no 

território nacional, de pontos ou áreas vitais selecionados e priorizados como 

sensíveis. 

O 12º GAAAe Sl na realização de uma DA Ae de uma estrutura estratégica 

na selva, enquadra-se como no tipo de missão principal (missão antiaérea), 

impedindo ou dificultando ataques aéreos inimigos a fim de, na zona do interior 

(Zl), possibilitar o funcionamento desta infraestrutura crítica. 

 

3.4 INFLUÊNCIA NO DESDOBRAMENTO DO SUBSISTEMA DE ARMAS 

O 12º GAAAe é dotado com 02 (dois) tipos de armamento: míssil (Msl) IGLA 

S e Msl teleguiado RBS-70. A classificação destes materiais quanto a faixa de 

emprego da ameaça aérea são: a) Msl IGLA S é de baixa altura pois atua contra 

alvos voando até 3.500 m e é classificado como como muito curto alcance, no 

qual intercepta vetores aéreos até 6.000 m; b) Msl RBS 70 é de baixa altura pois 

mesmo atuando contra alvos voando entre 3.000 e 15.000 m (atinge o alvo da 

altura do solo até 5.000 m) sua classificação é de curto alcance entre 6.000 e 

12.000 m (atinge alvo de 300 m até 7.000 m). 

O Msl IGLA S, que são guiados por atração passiva, apresentam limitações 

técnicas geradas pela influência do terreno e das condições meteorológicas, que 

são superadas pela combinação do emprego em conjunto com o Msl 

telecomandado RBS 70. Esta mistura de armamentos torna mais adequado ao 

emprego na selva. 

O ambiente operacional de selva impõe a necessidade de uma estrutura 

organizacional diferenciada, necessitando que as subunidades de selva sejam 
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compostas por quatro Seç AAAe, face as elevadas necessidades de DA Ae 

(BRASIL 2017b, pág 3-17). Esta situação, das subunidades serem compostas 

por quatro Seç AAAe, não é a dotação geral do Exército Brasileiro na qual as Bia 

AAAe são ternárias, possuindo como exceção as Bia do 12º GAAAe Sl ou 

quando forem orgânicas de brigadas de infantaria e de brigadas de cavalaria 

quaternárias, conforme o manual Defesa Antiaérea (EB70-MC-10.231), página 

3-17. 

 

3.5 INFLUÊNCIA NO SUBSISTEMA DE CONTROLE E ALERTA 

O subsistema de controle e alerta da AAAe é constituído pelos centros de 

operações antiaéreas (COAAe), pelos sensores de vigilância e pelos postos de 

vigilância (P Vig). 

Destaca-se pelas características do ambiente operacional a necessidade 

de um COAAe de Seç com capacidades que otimizem seu emprego destacado 

(descentralização de meios, com o emprego isolado de menores escalões) e 

ações táticas descentralizadas. Desta forma, o Exército Brasileiro identificou a 

necessidade do desenvolvimento de um COAAe Eletrônico de Seção Leve 

(COAAe Elt Seç L) para emprego por elementos especializados em Operações 

Aeroterrestre, Paraquedista e de Selva, constante na Portaria Nº 139 – EME, de 

17 de setembro de 2012, que aprovou os Requisitos Operacionais Básicos nº 

03/12 – Sistema Operacional Defesa Antiaérea. 

O COAAe Elt Seç L está sendo desenvolvido pelo Escritório de Projetos do 

Exército Brasileiro inserido no desenvolvimento do Projeto Estratégico do 

Exército Defesa Antiaérea, cujo principal objetivo é recuperar e obter a 

capacidade de DA Ae de baixa e média alturas, respectivamente, modernizando 

as OM que compõem a DA Ae F Ter e gerando benefícios para o Brasil. 

A principal finalidade do Projeto Estratégico do Exército Defesa Antiaérea 

é: 

Reequipar as atuais Organizações Militares (OM) de Artilharia 
Antiaérea do Exército Brasileiro, mediante a aquisição de novos meios, 
modernização dos meios existentes, desenvolvimento de itens 
específicos pelo fomento à Indústria Nacional de Defesa, capacitação 
de pessoal e a implantação de um Sistema Logístico Integrado (SLI), 
para oferecer suporte aos Produtos de Defesa (PRODE), durante todo 
o seu ciclo de vida. A opção pela aquisição de meios modernos de DA 
Ae e a sua nacionalização, além de considerar o que há de mais 
moderno no segmento de defesa, permitirá que o Exército Brasileiro 
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cumpra, com elevada margem de sucesso, as diversas missões 
militares inerentes à defesa do espaço aéreo, a fim de defender 
refinarias, aeroportos, usinas hidrelétricas, centros de poder, dentre 
outros. (EPEX, 2017) 

 

Os Sensores de Vigilância também estão abarcados pelo Projeto 

Estratégico do Exército Defesa Antiaérea, na qual desenvolve o Sistema Sensor 

Posto de Vigilância. 

O desdobramento dos sensores de vigilância e dos P Vig tem por finalidade 

assegurar o alerta de aproximação de aeronaves inimigas para uma DA Ae, 

complementando o alerta recebido dos meios do SISDABRA ou da FAC. Há a 

previsão de 04 (quatro) turmas de vigilância no GAAAe Sl para complementar os 

radares orgânicos e dos alertas provenientes dos SISDABRA ou da FAC. 

Desta forma, conclui-se que há dificuldade de prover a Vig a Bx Altu a partir 

de plataformas de superfície para proveito das Seç AAAe. O que resulta que o 

Sistema de Controle e Alerta será mais eficaz com a necessária coordenação 

com a FAB, de forma que a base para a Vigilância do Espaço Aéreo seja oriunda 

de aeronaves de alerta aéreo antecipado (ex.: Anv E-99), conforme corrobora o 

manual. 

 

3.6 DEFESA ANTIAÉREA DE INFRAESTRUTURA ESTRATÉGICA 

Há dois tipos de defesa antiaérea possíveis de serem estabelecidas, 

baseados nas características e na mobilidade do objetivo defendido: defesa 

móvel e defesa estática. Uma DA Ae de Infraestrutura Estratégica está calcada 

no segundo tipo, mais especificamente em defesa de ponto sensível. 

Como DA Ae de pontos sensíveis é realizada por armas antiaéreas de 

baixa altura, desta forma os materiais que dotam atualmente o 12º GAAAe Sl 

atendem a esta exigência doutrinária. 

A DA Ae de infraestrutura estratégica pode se inserir na DA Ae em situação 

de não guerra, dentro do TN, e desta forma a AAAe fica alocada ao SISDABRA 

para cumprir missões de DA Ae de pontos ou áreas sensíveis, sob controle 

operacional do COMAE, por meio do comando de defesa antiaérea. 

Assim como, na situação de guerra, a DA Ae de infraestruturas estratégicas 

na zona de administração (ZA) atuará mais especificamente nas ações de 



14 

 

retaguarda, e os meios do 12º GAAAe Sl disponíveis são subordinados 

diretamente ao Cmdo DA Ae, sendo normalmente uma Bda AAAe. A AAAe, para 

fins de D Aepc, fica sob coordenação do COAT da FAC.  

Na selva, uma infraestrutura estratégica na selva, devido as características 

dos alvos o inimigo aéreo possui a tendência a selecionar armas de precisão ou 

de maior poder destrutivo por área e que impliquem fragmentação, o que 

influenciará no perfil de vetor aéreo. Provavelmente é a forma de ataque mais 

frequente, considerando a necessidade de maior altura para identificação do alvo 

e para o engajamento de alvos ocultos pela vegetação, conforme BRASIL, 

2017c, pág 10-2. 

As limitações impostas pela densa vegetação tornam difíceis a detecção e 

a identificação oportuna das Anv. 

No que se refere ao terreno, devido a planície amazônicas, não há 

obstáculos de vulto para a circulação de Anv, possibilitando à ameaça aérea 

grande liberdade de manobra. 

Desta forma reduz-se o tempo de reação para os materiais AAe quando 

comparados em outras operações, o que deve ser considerado no 

estabelecimento das Condições de Aprestamento, por influenciar o tempo de 

resposta necessário aos meios AAe para ficarem prontos para engajar uma 

ameaça Ae. 

Não obstante aos alcances nominais previstos dos Msl de dotação do 12º 

GAAAe Sl eles decrescem devido à grande umidade e às chuvas constantes, 

pois estes armamentos possuem sistemas baseados no guiamento passivo (Mls 

IGLA S utiliza o infravermelho e o Msl RBS 70 utiliza instrumento ótico). Este 

dado deve ser levado em consideração por ocasião do planejamento da DA Ae. 

Como as ações são descentralização (uma das características peculiares 

para emprego tático em operações na selva, conforme BRASIL, 2015, pág 5-20) 

os radares de vigilância operarão em proveito de DA Ae localizadas na própria 

infraestrutura estratégica, em centros urbanos ou localidades, conforme BRASIL, 

2017c, pág 10-3. 

Os radares de busca das Bia AAAe Sl incorporadas ao 12º GAAAe Sl são 

empregados no modo de emprego busca em vigilância. Destaca-se que a defesa 
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passiva terá prioridade, devendo minimizar a modificação da cobertura vegetal 

por ocasião da instalação dos radares. 

 

3.7 PESQUISA COM GRUPO FOCAL E RESULTADOS DE 

EXPERIMENTAÇÃO DOUTRINÁRIA 

A implantação do 12º GAAAe Sl no CMA indica a necessidade de um 

emprego dual de seus meios de Defesa Antiaérea, devendo estar capacitado 

para operar tanto em ambiente de selva quanto em ambiente rural/urbano, 

conforme a Nota de Coordenação Doutrinária Nr 01/2017, de 30 de novembro 

de 2017 do 12º GAAAe Sl. 

Verificou-se que o 12º GAAAe Sl possui dois tipos de armamento AAe (Msl 

IGLA-S e RBS 70). Assim, para a DA Ae de infraestrutura estratégicas, que se 

caracteriza por ser uma missão estáticas, o Msl teleguiado RBS-70 é o mais 

adequado podendo ser complementado com o Msl IGLA-S. Esta conclusão é 

corroborada com a experiência dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, na 

qual utilizou com pleno êxito os Msl RBS-70 e IGLA-S na DA Ae de 

infraestruturas estratégicas à serem defendidas. 

Levantou-se a informação de que Msl RBS-70 possui alta sensibilidade à 

umidade, além de haver componentes relativamente frágeis para o ambiente de 

selva (ex: lentes do aparelho de pontaria) e a limitação na regulagem do seu 

posicionamento em terreno inclinado, fatores estes que indicam ser 

desvantajoso o seu emprego no interior da Selva Amazônica. Implicando que 

este material é o mais vocacionado para a DA Ae de infraestrutura estratégicas, 

ao passo que o Msl IGLA-S portátil com disparo sobre o ombro do atirador, em 

terreno variado, sobre embarcações e em viaturas em movimento, sendo 

facilmente transportado e resistente a temperaturas elevadas. Tais 

características conferem ao armamento uma grande versatilidade de emprego, 

que o torna compatível com as exigências que o ambiente de selva impõe. 

Desta forma, o emprego do Msl IGLA-S poderá ser vocacionado as 

Operações Básicas (Ofensiva e Defensiva) no ambiente de selva e o Msl RBS-

70 poderá cumprir as missões destes tipos de Op com suas respectivas 

limitações. 



16 

 

Conforme já expresso, exige-se emprego dual (ambiente de selva e 

rural/urbano) na DA Ae na Selva. A pesquisa com o grupo focal, verificou que o 

COAAe Elt (shelter) embarcado em Vtr, tem seu emprego possibilitado nestes 

ambientes uma vez que satisfaça uma necessidade: trafegabilidade terrestre. 

Tratando-se de infraestrutura estratégica, esta necessidade é satisfeita. 

Resultados da experimentação doutrinária “Embarque e Transporte do 

Radar SABER M-60 em Embarcações Pequenas” indicam sucesso no emprego 

de 02 (duas) voadeiras de Embarcação Patrulha de Grupo (EPG) na qual os 

módulos do Rdr transportados em segurança, conforme figura 3. 

 

Figura 3: Todos os módulos do Rdr SABER M-60 sobre duas voadeiras EPG 

Fonte: Nota de Coordenação Doutrinária Nr 01/2017, de 30 de novembro de 2017 do 

12º GAAAe Sl. 

Foi realizado uma experimentação doutrinária de ‘Montagem e Emissão do 

Rdr SABER M-60 sobre Balsa”, como resultado observou-se que a detecção 

radar na área entre 1.750m e 10 Km, variava a detecção identificando o alvo 

pulsando na tela e por vezes falhando na identificação, ou seja, não identificava. 

Devido a massa d’água, o Rrd detectou uma aeronave que ao cruzar o rio 

apresentou duas indicações de aeronave na tela, contudo, as duas possuíam o 

mesmo código IFF, porém com velocidades e altitudes diferentes. Desta forma, 

registrou-se as consequências do “efeito espelho” no emprego do Rdr. 

Mesmo com estas características e interferências registradas, a Nota de 

Coordenação Doutrinária Nr 01/2017, de 30 de novembro de 2017 do 12º GAAAe 

Sl conclui sobre isso, da seguinte forma: 

“(...) a operação do radar às margens do rio embarcado em balsa 

mostrou-se uma possibilidade viável. Os alvos duplicados foram 

apresentados esporadicamente, somente em algumas aeronaves, e a 
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sua incidência não geraria grande impacto para a transmissão do alerta 

antecipado e direção/distância ao sistema de armas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Radar SABER M-60 emitindo sobre balsa em Tabatinga-AM 

Fonte: Nota de Coordenação Doutrinária Nr 01/2017, de 30 de novembro de 2017 do 

12º GAAAe Sl. 

 

4 CONCLUSÃO 

Na atividade introdutória desta pesquisa, definiu-se o ambiente operacional 

de selva, na qual se destaca a sua vasta extensão territorial de fronteira com os 

países vizinhos o que resulta na caracterização da região como prioritária nas 

operações para as atividades necessárias de manutenção da soberania 

nacional. Dentre as ações de proteção a serem preservadas se destacam 

infraestruturas estratégicas necessárias a sobrevivência regional e nacional, cuja 

capacidade de prover a DA Ae sob responsabilidade da Força Terrestre recai na 

mais nova e única Organização Militar de AAAe do CMA e CMN: 12º GAAAe SL. 

Frente as evoluções da Força Terrestre com a implementação do 12º 

GAAAe Sl, formulou-se a problemática mestra da pesquisa que buscou definir 

quais as necessidades do ambiente operacional de selva que impacta 

diretamente no desdobramento dos órgãos do 12º GAAAe durante a execução 

de uma DA Ae de infraestrutura estratégica na selva. 

No que se refere aos objetivos elencados nesta pesquisa, nota-se que 

foram atingidos, desenvolvendo a compreensão das características do emprego 

dos meios da AAAe no ambiente de selva, levando em consideração a atual 
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doutrina militar terrestre, as experimentações doutrinárias e a experiência de 

militares especializados em artilharia antiaérea. 

A revisão da literatura possibilitou atualizar as definições e enquadrar os 

preceitos doutrinários com o atual desenvolvimento da AAAe, com o atual 

estágio de desenvolvimento dos sistemas e o enquadramento e a coordenação 

com a FAB. 

O estudo do ambiente operacional com a característica especial para 

operações de selva e suas influências no que tange aos subsistemas de armas 

e de controle e alerta em conjunto com as demandas de uma DA Ae de 

infraestrutura estratégica são determinantes para compreender as necessidades 

de planejamento e execução deste tipo de operação. 

A versatilidade dos dois tipos de Msl empregados na selva (IGLA-S e RBS-

70), garantem o emprego dual: DA Ae no ambiente de selva e rural/urbano. 

Conclui-se que as experimentações doutrinárias iniciadas permitem 

desenvolver técnicas, táticas e procedimentos inéditos na AAAe brasileira e 

muito necessárias para o êxito nas operações realizadas nas operações com 

características especiais em ambiente de selva.  

. 
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