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RESUMO 
 

 

 

A ULTILIZAÇÃO DOS BALÕES BARRAGEM NA 2ª GUERRA MUNDIAL 

 

AUTOR: Luigi Luque Romero 

ORIENTADOR: Durland Puppin de Faria – Cel R1 

 

 
Devido aos avanços tecnológicos dos meios empregados nos conflitos durante o século XX, 

verificou-se a importância de surgirem novos métodos para prover a segurança e a defesa das 

instalações e cidades. Neste contexto a utilização de uma das mais novas invenções do século 

para o setor bélico, o avião, acarretou o surgimento dos Balões Barragem, que foram 

utilizados como uma forma de defesa antiaérea passiva, que buscavam negar o espaço aéreo 

aos bombardeiros da época. O presente trabalho destinou-se a promover um estudo amplo 

sobre essa tática de defesa e buscar mostrar alguns aspectos de sua utilização, dentre outras 

características baseando-se em documentos e relatos. A pesquisa destinou-se exclusivamente a 

fazer com que o assunto, até então não abordado por escritores brasileiros, pudesse ter uma 

maior divulgação, tendo em vista que foram amplamente utilizados nos conflitos e que tiveram 

uma atuação importante para desfecho de alguns episódios, tanto na Primeira quanto na 

Segunda Guerra Mundial. 

Palavras-chave: Conflito. Século XX. Balões Barragem. Defesa antiaérea. Guerra Mundial. 



ABSTRACT 
 

 

 

THE USE OF THE BARRAGE BALLOONS AT THE 2NDWORLD WAR 

 
AUTHOR: Luigi Luque Romero 

ADVISOR: Durland Puppin de Faria – Col R1 

 

 
Due to the advances of the means employed in the conflicts during the twentieth century, it was 

verified the importance of new methods to provide security and defense of facilities and cities. 

In this context, the use of one of the newest inventions of the century for the war industry, the 

airplane, led to the appearance of the Balloon Dam that was used as a form of passive 

antiaircraft defense, which sought to deny airspace to the bombers of the time. The present work 

aimed to promote a broad study on this defense tactic and seek to show some aspects of its use, 

among other characteristics based on documents and reports. The research was exclusively 

intended to make the subject that until then not addressed by Brazilian writers could have a 

greater dissemination, since they were widely used in the conflicts and due to the data collected 

in the research done, it is said that they had an important performance for the outcome of some 

episodes, both in the First and Second World War. 

Keywords:Conflict. XX century. Barrage Balloons. Air defense. World war. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O período que se estende de 1939 a 1945 foi marcado por um dos maiores conflitos 

armados já presenciados pela humanidade, a 2ª Guerra Mundial, neste momento da história o 

homem empregou seus conhecimentos e aperfeiçoamentos para criar diversos armamentos, 

táticas e técnicas de combate, trazendo novas formas de ataque e defesa. 

Uma marca deste conflito foi a utilização do avião, invenção recente do período que 

passou a ter sua utilidade desviada para o combate, como bombardeiros, quando o homem 

percebeu que poderia utilizar o avião para atacar seu inimigo. Tendo em vista essa finalidade 

surgiu a necessidade de criar métodos para impedir que esses aviões sobrevoassem as 

localidades, foram criadas então as defesas antiaéreas, e cabe ressaltar a criação de uma forma 

passiva de defesa que de acordo com relatos históricos mostrou-se muito eficiente no contexto 

vivido, os balões barragem. 

Este trabalho tem como finalidade realizar um estudo sobre os balões barragem, 

que foram utilizados no contexto da 1ª e da 2ª Guerra Mundial como uma forma de defesa 

antiaérea passiva, mostrando o que foram, qual sua principal forma de utilização, quais locais 

que foram utilizados e destacando algumas das organizações militares de balões barragem ao 

redor do globo, principalmente, utilizando com base, as inglesas e norte-americanas, 

apresentando os números de balões utilizados e como era compostas suas guarnições. 

A grande dificuldade da produção deste trabalho se deu pelo fato de que muito 

pouco já fora escrito sobre os balões barragem em português ou por algum autor renomado. 

Todas as referências utilizadas neste trabalho abrangendo balões são de fontes estrangeiras, 

principalmente inglesas. Porém, mesmo buscando informações e conceitos nesse idioma a 

pesquisa envolveu um alto grau de dificuldade para encontrar dados sobre os balões, porém 

foi encontrado um sitio criado por integrantes dos esquadrões de balões existentes na 

Inglaterra. O sitio do clube de baloeiros (Balloon Barrage Club) foi de grande importância para 

que o trabalho pudesse progredir e atingir seus objetivos. 

Esta pesquisa justifica-se pela importância que deve ser dada aos fatos ocorridos no 

passado, uma vez que a 2ª Guerra Mundial, foi um dos maiores conflitos da humanidade e por 

sua vez possui vários episódios que devem ser estudados e se possível aprofundados, além 

disso, fazer uma ligação com doutrinas desenvolvidas e utilizadas antigamente e os reflexos 

que elas trouxeram para as que são utilizadas nos dias atuais. 
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1.1 OBJETIVOS 

 
 

1.1.1 Objetivos Gerais 

O objetivo geral deste Trabalho de Conclusão de Curso consiste em realizar um estudo 

acerca da utilização da tática de defesa antiaérea passiva utilizada durante a 2ª Guerra Mundial 

os Balões Barragem. 

 
1.1.2 Objetivos Específicos 

Analisar como eram feitos, os modelos que foram utilizados, como eram suas 

guarnições e principais unidades. 

Estudar as principais batalhas nas quais foram utilizados e suas principais forma de 

emprego. 

Verificar se no contexto de sua utilização os balões barragem foram realmente 

eficientes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 2ª GUERRA MUNDIAL 

 
 

2.1.1 Antecedentes 

 
 

A 2ª Guerra Mundial ocorreu entre 1939 e 1945, foi um dos maiores conflitos armados 

da história da humanidade, recebeu esta nomenclatura porque extrapolou o continente europeu, 

onde se encontravam os países envolvidos, a princípio, e envolveu o continente africano, 

asiático, oceânico e americano. 

A eclosão deste conflito foi uma consequência da 1ª Guerra Mundial, de 1914 a 1918, 

que teve seu fim com a assinatura do Tratado de Versalhes. O tratado tinha, entre suas cláusulas, 

a imposição que a Alemanha realizasse o ressarcimento dos gastos de guerra feito pelos países 

vencedores. 

Em resumo, a Alemanha teve uma redução drástica no seu poderio bélico e redução do 

seu potencial industrial, além de perder colônias na África e Ásia, e parte do seu próprio 

território. Assim teve que entregar a Alsácia-Lorena à França e a região de Dantzig (Gdañsk) à 

Polônia. Além disso, houve a proibição de estreitar laços e unir-se com a Áustria. (SOARES, 

2014) 

Dentre as cláusulas que compunham o Tratado de Versalhes, existia a cláusula de culpa, 

na qual a Alemanha era responsabilizada por todo o conflito e, deste modo, deveria pagar uma 

indenização aos países vencedores, para que estes pudessem reparar os danos sofridos na 

guerra. Esta cláusula ficou conhecida como: “a cláusula de culpa”, o montante que o país 

deveria pagar, nos dias de hoje, seria algo em torno de 323 bilhões de dólares. (SOARES, 2014) 

Nesse momento, na Alemanha, era difundida a ideia de que o exército saiu do conflito 

como instituição vitoriosa, essa ideia tinha o intuito de atingir não somente a grande massa dos 

soldados, mas sim atingir toda a sociedade e mostrar o papel que o exército deveria ter dentro 

da política do país. (SOARES, 2014) 

No país era vivido um momento de recessão e elevadas crises, a República de Weimar, 

foi tida como imposta pelos inimigos, o que culminou em greves e manifestações devido a 

situação da Alemanha. 

De forma semelhante ao que havia ocorrido na Itália, aproveitando o momento vivido, 

surgiu um líder que tinha o intuito de mudar a situação do país e fazer com que a Alemanha 

retomasse a posição de destaque merecida, que era acreditada, por ele ao país. Surgia então o 

Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido com Partido Nazista 

com 
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Adolf Hitler à frente, que tinha uma propaganda extremamente nacionalista e xenofóbica, que 

se voltava contra o comunismo e contra os judeus, que eram apontados como responsáveis pela 

situação na qual o país se encontrava. 

Para alcançar o poder, Hitler se utilizou do abalo que a Crise de 1929 provocou na 

frágil economia alemã que tentava se recuperar dos efeitos do conflito, explorando de forma 

sábia o descontentamento da classe trabalhadora e elementos da classe média. Assim foi 

apoiado por essa massa de trabalhadores e obteve seus financiamentos com alguns industriais. 

Hitler chegou ao cargo de chanceler em 1933, substituindo a República de Weimar e 

marcando o início do Terceiro Reich. 

Após consagrar sua posição na Alemanha, Hitler iniciou uma campanha longa para 

restabelecer a soberania alemã no continente, tendo embasado sua estratégia em uma política 

de expansionismo, fazendo com que fossem obtidos resultados notáveis, em 1938 houve a 

incorporação da Áustria ao Reich e no ano seguinte, por meio do Pacto de Aço, foi firmada a 

aliança ítalo-alemã. 

Ainda em 1939, após o estabelecimento do um tratado de não agressão com a União 

Soviética, Hitler tinha em suas mãos o que faltava para iniciar sua invasão à Polônia e o fez, 

em 1° de setembro de 1939 a Alemanha invadiu a Polônia e, desta forma, foi derrubada a 

ordem europeia que havia sido estabelecida no fim da Primeira Grande Guerra, ficando 

marcado o fim do Tratado de Versalhes e o fim do armistício. 

 
2.1.2 Transcorrer do Conflito 

 
 

A guerra que atingiu proporções globais pode subdividir-se em 3 fases ou etapas. Na 

primeira, quando as potências revisionistas – Japão, Itália e Alemanha – iniciaram políticas 

mais agressivas contra países vizinhos mais fracos como: China, Etiópia e Checoslováquia 

respectivamente, utilizando-se de força bélica ou imposições políticas ofensivas, 

concomitantemente essas potências se aproximaram em aspectos políticos e diplomáticos, vale 

ressaltar que esses episódios se deram entre meados de 1930 e 1939 (CAMILO, 2002, p.16), 

também neste período foi adotada a tática alemã a Blitzkrieg, que em português significa guerra 

relâmpago, que consistia em ataques rápidos de infantaria, artilharia, blindados e aviação em 

um ponto específico no exército inimigo, acarretando a abertura de brechas no dispositivo 

inimigo. 

Com esta tática os alemães conquistaram vários territórios ao longo da Europa e 

expandiram de forma rápida o império nazista, sendo o destaque do sucesso dessa tática a 
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conquista do território francês, que devido ao seu exército obsoleto, não conseguiu de defender 

dos ataques. 

A segunda fase foi uma resposta dos Aliados, que em um primeiro momento era 

constituída apenas pelo Reino Unido e França. Mais tarde, em 1941, com o ataque do Japão 

aos Estados Unidos, este se juntou de forma direta aos Aliados contra o Eixo, fazendo com 

que a guerra se tornasse total e global. (CAMILO, 2002, p. 16). Esta fase é marcada pela 

virada dos Aliados, uma vez que após a conquista do território francês os alemães voltaram 

suas frentes para atacar a União Soviética, o início da virada deu-se de fato na batalha de 

Stalingrado, sendo um dos maiores embates da guerra. Após esse conflito a Alemanha ficou 

desestruturada e começou a perder as batalhas subsequentes. 

A terceira e última fase se trata das rendições, Alemanha e Japão após serem 

completamente derrotados, tiveram que decretar sua derrota e rendição. Embora algumas 

regiões do planeta não tenham sido afetas de forma direta pelo conflito, todas sofreram com os 

reflexos do mesmo. (CAMILO, 2002. p.15). 
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3 ORIGEM DOS BALÕES 

 
 

Muito se discute sobre a origem do balão, uma vez que o aeróstato é uma invenção que 

poderia ter surgido em qualquer época da humanidade, alguns historiadores como Michael 

Debakey (1940) acreditava que os povos antigos peruanos eram totalmente capazes de criarem 

tecidos que fossem compatíveis à construção dos balões, devido seu elevado desenvolvimento 

têxtil. Já o historiador inglês Noel Joseph Terence Montgomery Needham (1900-1995) e o 

chinês Deng Yinke (1936-) após a realização de diversos estudos concluíram que os primeiros 

balões de ar quente seriam oriundos da china. (VISONI, 2009, p. 3004-8) 

Até mesmo Leonardo da Vinci (1452-1519) sendo inventor de vários projetos que hoje 

são utilizados na vida cotidiana não projetou o balão. O princípio que explica o funcionamento 

dessa invenção é o de Arquimedes: "Todo corpo mergulhado total ou parcialmente em um 

fluido sofre a ação de uma força vertical de baixo para cima, denominada empuxo, igual ao 

peso do volume do fluido deslocado pelo corpo." Desta forma, o primeiro a conseguir aplicar 

tal princípio de forma comprovada e acertada na aeronáutica foi um padre italiano chamado 

Francesco Lana Terzi (1631-1687). No seu livro, Prodromo ovvero saggio di alcune invenzion 

inuove all' Arte Maestra, ele traz diversas invenções que se utilizariam do Princípio de 

Arquimedes, trata-se de uma barca suspensa por quatro balões de cobre grandes, finos e vazios. 

Parecendo muito entusiasmado com sua invenção, ele destacou em seu livro: 

 
Infelizmente, Terzi estava completamente correto na teoria, porém na prática, seria 

impossível que os balões de cobre mesmo preenchidos com gases pudessem sustentar 

uma estrutura como a barca descrevida, fazendo com que não lograsse êxito em seu 

invento. (VISONI, 2009, p. 3004-8). 

 

Os primeiros testes que foram realizados no ocidente que se possuem registros, foram 

realizados por um padre jesuíta brasileiro, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, que realizou seus 

testes na corte do Rei D. João V, em Lisboa no mês de agosto de 1709, os testes em balões 

pequenos no formato de uma esfera que tinham o ar no seu interior aquecido por uma fonte de 

calor primária, dessa forma os objetos ascendiam do solo, ao todo foram realizados 5 

demonstrações, sendo que nas três primeiras os artefatos se incendiaram, logrando êxito, apenas 

nas suas últimas. (VISONI, 2009, p. 3004-8). 

A ideia de Bartolomeu era que sua invenção fosse utilizada para transportar pessoas pelo 

ar, fazendo com que se transformasse num novo meio de transporte, porém os balões de grande 

porte, capazes de realizar as aspirações do padre jesuíta surgiram 74 anos depois, em 1783, 

pelos irmãos franceses Joseph e Jacques Montgolfier, que seguindo o invento de Bartolomeu 
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Gusmão, criaram um balão de tecido triplo, que tinha aproximadamente 37 metros de 

circunferência e pesava 230 quilogramas, e utilizava a queima de materiais para esquentar o ar 

em seu interior, o balão dos irmãos atingiu a incrível marca de 2.000 metros de altitude. 

(VAICBERG, 2012 p. 3-4) 

Os irmãos impressionaram muitas pessoas, entre elas os irmãos Charles e Robert, que 

acreditavam que os irmãos Montgolfier utilizavam hidrogênio em seus balões e assim também 

o fizeram, mas na realidade foram os precursores a utilizar hidrogênio no balão ao invés da 

forma convencional (ar aquecido). (SÁ, 2006, p. 291). 

 
3.1 UTILIZAÇÃO DOS BALÕES NOS CONFLITOS ARMADOS 

 
Ainda dentro do contexto das ascensões de 1783, os irmãos Montgolfier colocaram sua 

invenção para testes com pessoas para terem certeza de que o invento funcionava para o fim ao 

qual fora projetado. Em 21 de novembro de 1783 sobem em uma “montgolfière” (como 

passaram a serem chamados os balões a ar aquecido dos irmãos), os primeiros passageiros: o 

Marquês d’Arlandes e o físico Pilâtre de Roziers. O físico voltou a realizar vários outros voos 

na invenção sendo quem em uma delas levou o Sr. De Vilette que escreveu em um jornal sobre 

a sua primeira impressão sobre a experiência: 

 
Neste momento eu me convenci de que esse aparelho, custando pouco, podia ser muito 

útil para um exército descobrindo as posições do inimigo, seus movimentos, seus 

avanços, seus dispositivos, sendo que todas essas informações poderiam ser 

transmitidas às tropas que estivessem operando o balão. Acredito que, com as devidas 

precauções, é igualmente possível utilizar esse aparelho no mar. Eis, senhores, um 

precioso instrumento que o tempo aperfeiçoará para nós. (LAVENÈRE- 

WANDERLEY, 2017, p. 22). 

 

Dentro ainda desse pensamento, porém tendendo a uma vertente de acabar com as 

guerras, encontrava-se neste momento em Paris o renomado inventor Benjamim Franklin, que 

publicou um artigo em 16 de janeiro de 1784: 

 
A invenção do balão é de grande importância e poderá alterar as relações humanas. 

Um dos efeitos possíveis será convencer os Soberanos da loucura das guerras, visto 

que será impraticável, mesmo para o mais poderoso deles, defender os seus 

domínios. Cinco mil balões, levando dois homens cada um, não custariam mais do 

que o preço de dois navios de guerra; e qual é o Príncipe que tem a possibilidade de 

cobrir o seu país com tropas, para a defesa, de modo que aqueles dez mil homens, 

descendo das nuvens, não possam, em muitos lugares, causar uma quantidade 

infinita de estragos, antes que uma força possa ser reunida para repeli-los. 

(LAVENÈRE-WANDERLEY, 2017, p. 22-23). 
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Não tardou muito para que ambos, Sr. De Vilette e Benjamim Franklin estivessem 

corretos quanto a utilização dos balões para fim militares, em 1794 durante as campanhas que 

seguiram após à Revolução Francesa. O Capitão Coutelle foi designado para formar um Corpo 

de Aerostatação, além de dar instruções de forma apressada para a companhia de 

“aerostateiros”, construiu o balão “Entreprenant” e se juntou a forças que estavam operando na 

Bélgica, realizando diversas missões de observação em território belga. 

A utilização dos balões em conflitos seguiu adiante, nas décadas de 1860 e 1870 

ocorreram duas guerras no hemisfério ocidental: a Guerra de Secessão nos Estados Unidos e a 

Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Além dessas iniciou-se uma guerra entre França 

e a Prússia na Europa, em todos os conflitos destacados foram utilizados os aeróstatos. Vale 

ressaltar que no contexto da Guerra de Secessão foi realizada a primeira regulação de um tiro 

de artilharia a bordo de um balão pelo professor Lowe. (LAVENÈRE-WANDERLEY, 2017, 

p. 24-25). 
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4. BALÕES BARRAGEM 

 

4.1 O QUE FORAM? 

 
Após a Grande Guerra, o conceito de defesa antiaérea tornou-se um item de grande 

importância no tocante ao contexto militar, fazendo com que o estudo acerca deste ramo do 

setor militar fosse extremamente incentivado e financiado para que projetassem novas 

tecnologias para defender áreas e unidades. Um dos principais balões utilizados baseou-se no 

projeto do engenheiro francês Albert Caquot, o qual foi responsável por vários avanços na 

aerodinâmica dos balões. Nesse contexto se faz a seguinte pergunta: De onde surgiu a ideia de 

utilizar balões para fazer a proteção contra bombardeiros aéreos durante os conflitos? 

A resposta dessa pergunta está na Grã-Bretanha, no início de setembro de 1917, quando 

se percebeu que com bom tempo, ou seja, condições meteorológicas favoráveis para o voo ou 

a noite com a lua fornecendo a iluminação adequada, os ataques aéreos realizados sobre o 

sudeste da Inglaterra e sobre a cidade de Londres eram muito fáceis de serem realizados. O 

Major-General Ashmore, Comandante das Defesas Aéreas Britânica na área de Londres, 

propôs emprestar alguns balões de observação Caquot1, que estavam em reserva para serem 

utilizados pelos corpos expedicionários britânicos que atuavam na França. Esses balões foram 

trazidos com guincho e pessoal para a região de Londres a fim de mobilhar uma defesa. (BBC, 

2011). 

A ideia era poder cercar Londres com uma tela flutuante de fios finos verticais. Essa 

rede de proteção seria mantida no ar por uma série de balões Caquot unidos por cabos 

horizontais. Em um primeiro momento a ideia funcionou, porém ainda possuía várias falhas, 

pois o peso dos cabos era bastante considerável e isso significava que a elevação e, portanto, 

as altitudes dos balões eram limitadas, além disso, os balões foram projetados para serem 

empregados em unidades compostas por três balões, presos entre si, tendo um balão ao centro 

e os outros dois presos em sua lateral pelos cabos, porém, se um dos três balões perdesse gás 

hidrogênio, os outros dois não suportariam a tela aérea inteira e o colapso era provável. (BBC, 

2011). 

Para tentar solucionar o problena tentou-se empregar unidade com cinco baloes, porém 

após uma análise e a verificação da sua complexibilidade, o general Ashmore manteve o 

projeto original de três balões. Desse modo, os balões foram organizados em trigêmeos, como 

mostrado na figura 1, com os três balões ligados por cabos de aço de 460 

 

1Caquot foi o responsável pelo desenho dos balões de observações utilizados durante a 1º Guerra Mundial. 
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metros e elevados a altitudes entre  2.150 a 3.000 metros. Cada balão tinha um guincho e uma 

tripulação em troca de cerca de 30 homens. Os fios horizontais originais, que conectavam os 

balões aos guinchos, tinham apenas 3,5 mm de espessura e os verticais, projetados para deter as 

aeronaves, tinham 1,7 mm de espessura, os balões eram colocados 22 metros de distância 

entre si e suspensos por apenas 300 metros, de forma a fazer com que a visualização a olho nu 

fosse praticamente impossível pelos pilotos inimigos, pois além da pequena expessura dos 

fios, que dificultava a sua visualização, estas defesas foram projetadas para serem usadas 

somente à noite. 

Quando não se tinha a eminência de uma incursão, os balões se mantinham a cerca de 

600 metros de altitude, porém quando os ataques aéreos inimigos estavam prestes a iniciar-se, 

os balões ascendiam a sua altitude máxima. (GOEBEL, 2017). 

 
Figura 1 - Um avental de balão é suspenso para defender Londres de ataques aéreos. 

 

Fonte: ARBUCKLE, 1915. 

 
Apesar dos seus resultados, os balões eram tratados por alguns ingleses como sacos de 

gasolina cheios de hidrogênio que flutuavam no ar. Isso era na realidade apenas uma forma 

jocosa de tratar os balões, pois para que esses balões pudessem ser desenvolvidos foram 

utilizadas uma série de técnicas, experimentações e experiências práticas durante o uso dos 

balões na Primeira Guerra Mundial. Vários estudos foram feitos para que se pudesse 

aperfeiçoar e refinar os conceitos dos balões para que desempenhassem com êxito o seu 

propósito em campo de batalha. Neste período, o Ministério da Aeronáutica inglês utilizou 

várias bases aéreas 
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para que pudessem ser realizados os testes e para que fossem desenvolvidos novos projetos de 

balões a fim de melhorar seu emprego. (BBC, 2006). 

Em 1924, devido ao grande número de problemas envolvendo a forma como os balões 

estavam sendo utilizados, iniciou-se uma discussão sobre a utilização do sistema de múltiplos 

balões ou se passaria a adotar o sistema único de balões. A questão foi levantada devido à 

baixa eficiência do sistema empregado na época, chegou-se a cogitar que para derrubar 10% 

dos bombardeiros deveriam utilizar cerca de 7 balões a cada 1,7 quilômetros, ou seja, a cada 

10 balões dispostos nessa proporção uma em sete aeronaves seria derrubada. (BBC, 2011). 

Em 1925 as pesquisas sobre os balões estavam em seu auge. A Royal Airship Works2, 

instalada em Cardington era o ramo da indústria dos irmãos Short responsável pela construção 

de dirigíveis. Essa empresa tentou fabricar balões específicos para a defesa aérea, porém não 

tiveram sucesso, pois seu invento demonstrou-se um tanto instável. No mesmo ano, a C.G.A. 

Spencer & Sons Ltd, de Highbury Grove, que eram fabricantes de renome, desde 1835, da 

Balloons, Airships & Gas Containers em Londres, foi contratada para fazer o projeto de um 

novo balão. Em agosto, foi realizado o teste do novo balão, porém também não obtiveram 

sucesso, pois após estar no ar, o balão se comportou de maneira estranha, tendo que ser 

derrubado com o auxílio de tratores. Os projetos não pararam, durante vários anos seguiu-se a 

pesquisa e testes, até que Cardington se tornou o centro de excelência para criação de balões. 

(BBC, 2011). 

Finalmente, em 1930, o projeto do Balão Barragem, como ficou conhecido, havia sido 

concluído. Formaram-se vários esquadrões auxiliares para operar os balões e quando foram 

realizados testes de exercícios pré-guerra, o evento foi assistido por uma vasta multidão. No 

momento em que a guerra eclodiu de fato, os balões barragem eram extremamente numerosos 

e foram espalhados de forma a promover uma presença confiável e reconfortante à população 

inglesa, sendo um enorme problema para os integrantes da Luftwaffe. (BBC, 2011). 

Os balões barragem consistiam praticamente de balões muito grandes, baseados no 

desenho de Caquot, preenchidos com gás, que os elevavam a grandes altitudes, e tinham sua 

fixação feita por meio de cabos extensos de aço ligados ao chão, prédios ou outras localidades 

e estruturas que pudessem auxiliar na fixação do mesmo. Tendo como finalidade servir de 

obstáculo ou bloquear o espaço aéreo para os aviões inimigos, já que os cabos enroscavam em 

suas hélices e ocasionavam a queda da aeronave. (BBC, 2006). 

 

 
2A Royal Airship Works se origina da empresa Short Brothers, que em 1916 foi premiado com um contrato para 

construir dois grandes dirigíveis para o Almirantado britânico. Em 1919 o nome da empresa foi mudado para Short 

Brothers Ltd. mas a nacionalização no mesmo ano acabou com o envolvimento dos Short Brothers com a empresa, 

que se tornou a Royal Airship Works. 
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Findada a guerra, vários pesquisadores e inventores tentaram reivindicar a autoria da 

invenção dos balões, para que fossem reconhecidos e pagos por sua ideia, traziam muitas vezes 

documentos que haviam sido cancelados e escondidos, porém só vieram à tona depois o 

conflito. (BBC, 2011). 

 
4.2 GUARNIÇÃO 

 
 

O trato com os balões exigia uma mão de obra extremamente qualificada, sendo assim 

o pessoal que iria compor a guarnição do balão deveria ser bem treinada e passar por um 

processo de seleção muito especifico, pois, os homens deveriam ser especialistas no assunto. 

Dentro desta seleção, buscava-se, sempre que possível, homens que possuíssem conhecimento 

prévio sobre maquinário ou balões e experiência em campo de batalha, porém como o número 

de homens que preenchiam esses dois requisitos era insuficiente, passou-se a empregar 

indivíduos com capacidade intelectual e condição física coerente para exercer a função. 

(CAFM, 1942, p. 43-48). 

A necessidade dessa seleção ser tão rigorosa se justificava, porque cada integrante do 

sistema de defesa composto pelas unidades de balão barragem, deveria ter a capacidade de 

perceber a sua importância no sistema de defesa contra aeronaves hostis. Embora não fosse 

possível realizar demonstração da eficácia do sistema em treinamentos, o uso de balões 

barragem sob condições de guerra demonstrou-se amplamente eficaz, logo, todo o pessoal 

envolvido deveria ser constantemente aperfeiçoado pelos instrutores para ter confiança em sua 

equipe formada.(CAFM, 1942, p. 43-48) 

A guarnição era composta pelo: chefe de balão; operadores de guincho; trabalhadores 

de gás; riggers; operadores de comunicação; e pessoal da estação meteorológica. Sendo que 

cada um deveria possuir habilidades para bem desempenhar sua atribuição especifica:(CAFM, 

1942, p. 43-48) 

Chefe de balão:deveria possuir iniciativa, senso de responsabilidade e capacidade de 

lidar com homens.Deveria, também, ser capaz de compreender os fundamentos da aerostática, 

meteorologia e leitura de mapas. 

Operadores de guincho: deveriam ter experiência em mecânica ou interesse sobre o 

assunto. A destreza manual e a capacidade de coordenação eram os pré-requisitos principais. 

Trabalhadores de gás: deveriam possuir conhecimentos básicos de química e física 

dos gases, além deconhecimentos práticos de funcionamento de máquinas. 

Riggers: deveriam ser capazes de ler cópias heliográficas. 
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Operadores de comunicação: deveriam ter noções básicas sobre eletricidade e 

experiência com equipamentos elétricos. Os operadores de teletipo deveriam poder digitar pelo 

menos 30 palavras por minuto, usando o sistema de toque. 

Pessoal da estação meteorológica:deveria ter um conhecimento básico de física. Eles 

devem ter um bom conhecimento de matemática e alguma habilidade como desenhistas. 

As guarnições, que se revesavam em turnos, eram contituídas apenas por homens, os 

balões eram “pilotados” por dois cabos e dez operadores, sendo reduzidos posteriormente para 

dois cabos e oito operadores. Essa redução ocorreu porque, no inicio, o manuseio dos balões 

era algo extremamente complexo, porém após alguns aperfeiçoamentos no sistemas de 

guinchos, esse trabalho ficou mais fácil de ser executado, permitindo a redução da guarnição. 

Além do serviço de guarda a guarnição dos balões tinham terafas matinais a serem executadas. 

Os tópico a seguir foram retirados de um artigo publicado no site de baloeiros do BBCe 

apresentam as tarefas realizadas pela guarnição. (BBC, 2006): 

• Realizar ordens operacionais para voar, alterar a altura, lanços curtos e guardar os 
balões; 

• Ativar ou desativar o Rip Link (cabo vertical dos balões); 

• Inspeções Diárias; 

• Manter a cabeça do balão ao vento sobre a cama, rabo de amarração ou aproximação; 

• Manutenção de Balão: reparos e testes; 

• Manutenção do Guincho: limpeza e testes de freio; 

• Manutenção e verificação das ferramentas de guincho; 

• Manutenção da cama: blocos, equipamento, arame, pirâmide, berço, sacos de areia, 
escorregadores, riscas, parafusos "U", anéis de metal, aparafusados, círculo e tiras de 90 pés, 

trava de cara de cauda, Bloco de arrebentamento central de ancoragem; 

• Manutenção do cabo aéreo: lubrificar e inspecionar; 

• Inspeção da manutenção de armamentos; 

• Broca a gás; 

• Treinamento das defesas e das armas; 

• Lay-out de kits e roupas de cama; 

• Manutenção e limpeza de kits pessoais; 

• Inspeção e manutenção de cilindros de gás, rebocadores, cobertura e equipamentos de 
Insuflação. 

 

Em 1940 surgiu a idéia de que os balões poderiam ser operados pela Woman Auxiliary 

Air Force (WAAF) - seguimento feminino da aeronáutica ingles - liberando, assim, homens 

para o serviço ativo em outras áreas. Esta ideia foi fortemente contestada pelo Comando de 

Balões do Controle Operacional Aeronáutico (AOC) e pelo seu oficial de pessoal da WAAF. 

Em abril de 1941, 20 operadoras de tecidos de balão da WAAF foram treinadas para 

assumir funções desempenhadas por homens nas guarnições de Balões Barragem em Londres. 

Em maio de 1941, o primeiro grupo de voluntárias da WAAF foi enviado para um curso de 



25 
 

 

 

 

10 semanas em um centro de balões, que consistia em uma base de treinamento e 

especialização para o pessoal que compunha as guarnições dos esquadrões. Inicialmente, 

trabalhando com base no fato de que 10 operadores de balões masculinos só poderiam ser 

substituídos por, pelo menos, 20 operadores femininos de balões, começaram as substituições 

nos esquadrões. (BBC, 2008) 

As mulheres enfrentaram o desafio e mostraram que 14 mulheres eram capazes de 

substituir 10 homens. Em dezembro de 1942, 10.000 homens haviam sido substituídos por cerca 

de 15.700 operadoras de balão da WAAF. Para os esquadrões que foram ao exterior para 

defender instalações vitais, os operadores eram do sexo masculino. 

 
4.3 COMO ERAM UTILIZADOS 

 

 

Os britânicos, devido ao sucesso obtido na utilização dos balões na Primeira Guerra 

Mundial,  voltaram suas vistas novamente a eles na Segunda Guerra, utilizando-os aos milhares 

para proteger cidades e instalações que pudessem ser alvos da aviação inimiga, fazendo parte 

integrante do sistema de defesa aérea do país. Porém, neste momento, os balões foram 

enviados individualmente e não em trio como fora feito no conflito anterior. (GOEBEL, 2017.) 

O órgão responsável por esse sistema era o “Comando de Balão” da Força Aérea Britânica 

(RAF), que  chegou a possuir cerca de 33 mil unidades de balões barragem no auge do 

conflito. Uma série de mortes foi creditada aos balões no transcorrer do conflito, embora 

tenham sido utilizados de forma semelhante à da Primeira Guerra Mundial, ou seja, apenas 

para negar o espaço aéreo aos bombardeiros inimigos, fazendo com que as faixas de baixa 

altitude se tornassem extremamente perigosas para o voo, fazendo com que os aviões 

precisassem subir para maiores altitudes perdendo, desta forma, a precisão nos 

bombardeamentos. (GOEBEL,2017). 

Em 1940 foi posicionada em Dover uma tela de balões a qual os alemães tentaram 

derrubar, porém o esforço não era compensatório, tendo em vista que os balões estavam 

associados a baterias antiaéreas e após serem abatidos eram facilmente substituídos, fazendo 

com que os alemães acabassem desistindo desta tentativa uma vez que tiveram grande número 

de baixas em aeronaves. 

Embora a defesa fosse eficaz contra aviões, seu ponto fraco estava no vento, uma vez 

que os balões podiam desprender-se de suas amarras em tempestades e serem soprados para 

longe, além dos problemas causados pela perda de um balão, os cabos presos a eles podiam 
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causar danos secundários, como enroscar em fiações elétricas e acarretar em apagões. Alguns 

possuíam cargas explosivas atreladas, o que tornava sua perda um problema muito mais grave. 

No continente americano, os balões barragem foram utilizados pelos norte-americanos 

sendo que cerca de 430 balões foram alocados em áreas críticas na costa oeste dos EUA, tendo 

em vista a defesa dos ataques furtivos das tropas japonesas. Os balões barragem acompanharam 

os desembarques aliados na África, na Itália e na Normandia, esta última, principalmente, 

devido  a  ameaça  das  bombas  lançados  pelos  alemães,  as  V-1 - uma  espécie de  míssil de 

tecnologia primitiva, que voava em altitudes baixas e de forma muito rápida. Neste contexto 

foram empregados cerca de 1.750 balões barragem, a fim de apoiar os caças e canhões 

antiaéreos fazendo uma linha de defesa. Ao todo, no Dia-D, foram utilizados cerca de 4.000 

balões nas praias visando proteger as tropas dos ataques inimigos de baixa altitude. 

(GOEBEL, 2017.) 

Após verificarem que para a defesa os balões eram eficazes os britanicos voltaram suas 

vistas a identifcar quais os danos que o mesmo poderia causar, buscaram alocar bombas 

explosivas e incendiarias neles, com um sistema de rastreamento rádio e um mecanísmo de 

liberação remoto, fazendo com que a carga fosse despejada onde causasse o maior dano 

possível. Devido a rápida tomada da França e o início dos bombardeios a Grã-Bretanha o 

projeto de bombardeio com balões acabou sendo deixado de lado, porém não foi esquecido 

completamente. Ainda nessa mesma ideia apartir de um exercício de defesa cívil, uma vez que 

já sabiam dos estragos que um balão poderia ocasionar se passasse a voar com seu cabo de 

fixação solto e arrastando em solo, concluiram que ao reduzir as linhas de energia, um único 

balão era capaz de interromper o fornecimento de energia por cerca de 6 horas. 

(GOEBEL,2017). 

Confirmando esta linha de pensamento uma tempestade que ocorreu em setembro de 

1940 na Europa Ocidental, ocasionou o desprendimento de diversos balões de suas amarras, o 

que ocasiou severos danos na Dinamarca, que neste momento estava sob controle nazista, e na 

Suécia, neutra no conflito. Desse modo o primeiro ministro britânico Winston Churchill, teve 

a ideia de lançar os balões em direção a Alemanha a fim de promover danos as instalações 

desta forma. (GOEBEL, 2017). 

Com essa linha de pensamento surgiu uma discussão entre o Almirantado, que gostou 

da ideia e teve ainda o pensamento de utilizar os balões com bombas incendiárias a fim de 

promover incêndios florestais em território alemão, a ideia seria que os incêndios fariam com 

que os alemães precisassem fazer uma grande mudança na linha de esforços para combater os 

incêndios, reduzindo a utilização de pessoal para combater, além de promover danos as 
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estruturas elétricas do país. Porém outro lado, o Ministério da Aeronáutica Inglesa,  acreditava 

ser um desperdício, uma vez que o custo para promover tal ataque seria muito elevado, além 

dos riscos dos balões, que estivessem voando livres poderiam trazer aos pilotos britânicos. 

O argumento final para a discussão foi  que a rede elétrica britânica suportaria, caso os 

alemães pensassem em agir de forma semelhante, enquanto que as redes alemães seriam 

fortemente afetadas, sendo assim, em setembro de 1941 foi aprovado o programa de codinome 

Outward, tendo os primeiros lançamentos ocorridos em 20 de março de 1942, realizados por 

membros do “Wrens” do Serviço de Marinha Real da Mulher (WRSN). As operações foram 

ampliadas com a criação de um segundo ponto de lançamento em julho do mesmo ano. Para 

que os balões não atrapalhassem a atuação da RAF, eles eram soltos com cerca de duas horas 

antes dos aviões partirem a fim de que não ocorresse nenhum acidente com os aviões e os 

balões. (GOEBEL, 2017). 

Conforme o conflito foi tomando maiores proporções, foram chegando mais recursos 

para os comandos de balões, fazendo com que adquirissem mais balões, fossem treinados mais 

operadores. Desta forma, o número de balões sendo utilizados aumentou muito desde o final 

de 1939. Neste ano cerca de 560 balões estavam operantes, nos meses seguinte este número 

deu um salto atingindo cerca de 626 balões em operação. Pode se verificar no gráfico 1  as 

médias dos balões utilizados por semestre em cada ano do conflito de 1940 à 1944. 

(GOEBEL,2017). 

 

 

 
Gráfico 1 – Número de balões utilizados pelos britânicos no conflito. 

Fonte: AUTOR (2019) 
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4.4 PRINCIPAIS UNIDADES 

 
No território inglês existiram vários grupos de balões os quais eram responsáveis por 

gerir os diversos esquadrões, de forma semelhante as que ocorrem hoje nas regiões militares 

do Exército Brasileiro, com relação as divisões e brigadas que estão inseridas naquela região. 

Deste modo, consultando um relato de um grupo remanescente de balões barragem, foi 

possível realizar a confecção das seguintes tabelas nas quais constam todas as unidades de 

balões barragem presentes em território inglês, juntamente com o número de balões que cada 

unidade possuía e sua localização, separados dentro dos Grupo de Balões e centros existente. 

 

Tabela 1 – 30º Grupo de Balão Barragem 
 

N.30 Grupo de Balões Barragem, Londres 

Grupo Capitão W. J. Y. Guilfoyle 

1º Centro de Balão, Kidbrooke, Londres 

Esquadrão Equipamento Localização 

901 45 balões Abbey Wood 

902 45 balões Kindbrooke 

952 40 balões / (32 aquáticos) Sheerness 

961 24 balões / (8 aquáticos) Dover 

2º Centro de Balão, Hook, Surrey 

903 45 balões Forest Hill 

904 45 balões Clapham 

905 45 balões Kensington 

3º Centro de Balão, Stanmore, Middlesex. 

906 45 balões Hampstead 

907 45 balões Woodberry Down 

956 24 balões Colnbrook 

4º Centro de Balão, Chigwell, Essex. 

908 45 balões Metropolis 

909 45 balões EastHam 

910 45 balões / (3 aquáticos) Dagenham 

928 24 balões / (10 aquáticos) Harwich 

Fonte: AUTOR (2019) 



29 
 

 

 

 
 

Tabela 2 - 31⁰ Grupo de Balão Barragem 
31º Grupo de Balão Barragem, Birmingham 

Brigadeiro J. C. Quinnell 

5º Centro de Balão, Sutton Coldfield 

911 48 balões West Bromwich 

913 40 balões Sutton Coldfield 

962 24 balões / (9 aquáticos) Milford Haven 

6º Centro de Balão, WythallNearAlvenchurch, Birmingham. 

914 40 balões Northfield 

915 40 balões Rowkeath 

916 32 balões Coventry 

917 24 balões Coventry 

7º Centro de Balão, Alvaston, Derby 

918 32 balões Alvaston 

8º Centro de Balão, Fazakerley, Liverpool 

919 52 balões / 12 (aquáticos) Birkenhead 

921 48 balões Fazakerley 

9º Centro de Balão, Warrington 

922 32 balões Cuerdly 

923 32 balões Runcorn 

949 32 balões Crewe 

10º Centro de Balão, Bowlee, Manchester 

925 40 balões Manchester &Bowlee 
926 40 balões Bowlee 

Fonte: AUTOR (2019) 

 

Tabela 3 - 32⁰ Grupo de Balão Barragem 
32º Grupo de Balão Barragem,Romsey 

Brigadeiro A. A. Walser 

11º Centro de Balão, Pucklechurch, Bristol 

Esquadrão Equipamento Localização 

912 24 balões Brockworth 

927 32 balões Bristol 

935 24 balões Filton 

951 40 balões Bristol 

957 24 balões Yeovil 

12º Centro de Balão, Fareham, Hampshire 

924 24 balões Esatleigh 

930 50 balões / (10 aquáticos) Southampton 

932 32 balões Portsmouth 

933 24 balões Gosport 

13º Centro de Balão, Collanton Cross, Plymouth 

934 24 balões Plymouth 

959 24 balões / (8 aquáticos) Falmouth 

964 24 balões / (6 aquáticos) Torpoint 

14º Centro de Balão, Llandalff, Cardiff 

953 39 balões / (7 aquáticos) Cardiff 

958 25 balões / (3 aquáticos) Swansea 

965 16 balões Port Talbot 

966 40 balões Newport 

969 16 balões Barry 

Fonte: AUTOR (2019) 
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Tabela 4 - 33⁰ Grupo de Balão Barragem. 
 

33º Grupo de Balão Barragem, Sheffield 

Brigadeiro S. W. Smith 

15º Centro de Balão, Longbenton, Newcastle 

936 40 balões / (4 aquáticos) Benton 

937 32 balões / (3 aquáticos) South Tyne 

938 48 balões Billingham 

16º Centro de Balão, Norton, Sheffield 

939 40 balões Sheffield 

940 32 balões Rotherham 

17º Centro de Balão, Sutton on Hull 

942 42 balões / (24 aquáticos) Hull 

943 32 balões Hull 

Fonte: AUTOR (2019) 

 

Tabela 5 - 34⁰ Grupo de Balão Barragem. 
34º Grupo de Balão Barragem, Edinburgh 

Grupo capitão H. R. Busteed 

18º Centro de Balão, Bishopbriggs, Glasgow 

929 24 balões / (7 aquáticos) South Queensferry 

945 40 balões Glasgow 

946 48 balões Renfrew 

947 32 balões Glasgow 

948 24 balões Rosyth 

967 48 balões Ardrossan 

968 40 balões / (8 aquáticos) Bishopgriggs: foi mudado para 

Belfast em 12 de setembro de 

1940 
20º Centro de Balão, Lyness, Orkney 

950 32 balões Lyness 

960 24 balões Lyness 

Fonte: AUTOR (2019) 

 

Em 31 de julho de 1940, o Comando de Balão era composto por 4 Grupos (Nº 30, 31, 

32 e 33). Nesse mesmo ano o governo britânico avaliou mal as possibilidades dos alemães 

Acreditavam que a força de bombardeiros alemã nunca seria empregada totalmente para 

atacar as ilhas britânicas e que quaisquer bombardeiros que viessem sem escolta seriam 

abatidos. Previu, também, que qualquer ataque de bombardeiros alemães ocorreria em pequena 

escala, devido à distância que precisariam voar das bases na Alemanha. O fracasso em 

Dunquerque para impedir a queda da França significava que os bombardeiros e combatentes 

alemães estavam agora estabelecidos do outro lado do canal e isso significava que eles podiam 

atacar à vontade. (BBC, 2018). 

Quando a Batalha da Grã-Bretanha estava em andamento, ficou claro, a partir de uma 

revisão, que algumas mudanças eram necessárias em números e lugares de holofotes, armas 

antiaéreas, caças e defesas de balão barragem. No que diz respeito aos balões barragem, 
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mudanças consideráveis dentro desses aspectos foram implementadas nos quesitos 

mencionados entre 31 de julho de 1940 e 31 de agosto de 1940. (BBC, 2018). 

No final de julho de 1940, havia cerca de 1.870 balões e 1.466 haviam sido enviados 

para os Esquadrões. Mudanças no número de balões e mudanças nos locais foram realizadas. 

Além disso, percebeu-se que, a fim de combater a ameaça de uma invasão nazista, muitos mais 

alvos que precisavam ser protegidos como portos e fábricas particularmente vulneráveis. (BBC, 

2018). 

 
4.5 INSTALAÇÃO DOS BALÕES EM SHEFFIELD 

 
 

Os balões barragem foram empregados em diversas ocasiões, alguns já mencionados 

nesse trabalho, como por exemplo, o desembarque na Normandia, porém um episódio que vale 

a pena ser ressaltado, foi quando os balões foram utilizados para promover um cerco a cidade 

de Sheffield3. 

Esta cidade, que era considerado um importante centro de produção de aço era tida 

como um ponto sensível, pois, caso sofresse um ataque e ficasse fora de operação, o 

fornecimento de materiais para confecção de armamentos e outros equipamentos poderiam ser 

comprometidos. Tendo em vista essa importância, foram adotadas medidas para que os balões 

pudessem proteger a cidade, essas medidas já haviam sido tomadas antes do início do conflito. 

(BBC, 2012). 

Foram criados vários esquadrões de balões por toda a Inglaterra, que passaram a 

receber a denominação dos condados em que foram instalados. O recrutamento dos 

integrantes desses esquadrões era feito, também, no mesmo  condado. A ideia era que esses 

esquadrões formassem um sistema de reservistas de baixo custo para a Força Aérea Real 

(RAF), uma vez que não possuíam quartel, funcionavam apenas meio expediente e era 

permitido dormir em casa todos os dias, bem como os integrantes faziam suas refeições em 

casa. 

Para comandar e auxiliar na formação desses novos esquadrões foram selecionados 

homens que já haviam demonstrado sua bravura e coragem na I GM. Ex-militares e militares 

da Marinha se ofereceram para auxiliar no treinamento e na formação desses novos centros. Foi 

instalado o 6º Centro de Balão, em Sheffield. O primeiro oficial da RAF a servir em Sheffield 

foi o capitão R. Caley M. C. que aceitou o comando do 939º Esquadrão (West Rinding), 

buscando tudo o que pudesse obter emprestado para utilizar, e auxiliado pelo tenente de voo 

Edward Osmond Whitamore. (BBC, 2012). 

 
 

3 Sheffield é a sexta maior cidade da Inglaterra e localiza-se no condado de South Yorkshire. 
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Para esses esquadrões buscou-se utilizar homens que possuíssem uma capacidade 

intelectual média e que tivessem dentre 32 a 50 anos e no caso dos praças com no máximo 55 

anos, fazendo com que desta forma a maioria do efetivo tivesse nascido antes da I GM até 

participado dela, fazendo com que também o pessoal mais novo fosse utilizado pelos setores 

regulares. (BBC, 2012). 

Em setembro de 1939, cerca de 1.000 homens realizaram um treinamento inicial com 

balão de barragem em uma fábrica de doces vazia, que por hora servia como o quartel-general 

do esquadrão, embora ainda fosse muito pequena e não possibilitasse operação de inflagem do 

balão, já possibilitava o treinamento de manobra básicas. Apesar da falta de prática, em 26 de 

agosto de 1939, começaram a voar com os balões em Sheffield. (BBC, 2012). 

Em junho de 1939 a RAF fez a compra de um novo local para sediar a base do novo 16º 

Centro de Balão em Sheffield, desta forma mudou-se os escritórios temporários para essa 

unidade que sediaria de forma definitiva os esquadrões de balões presentes na cidade. (BBC, 

2012). 
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5 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 
5.1 TIPOS DE PESQUISA 

 
A pesquisa realizada foi voltada para a coleta de informações acerca do assunto dos 

Balões Barragem, se embasou nos dados fornecidos através de livros que abordavam temas 

relacionados a 2ª GM, para que fosse possível situar os estudos, livros relacionados a origem e 

a utilização dos balões, desta forma norteando ao que o estudo iria de encontro. A parte que 

aborda o tema dos balões barragem, parte principal do estudo, foi com grande dificuldade 

encontrada em alguns sítios estrangeiros, como por exemplo o sitio do clube de baloeiros que 

situa-se na Inglaterra e tem a finalidade de passar o conhecimento de que os antigos integrantes 

dos esquadrões existentes na Inglaterra no período do conflito. 

Embora não existam trabalhos publicados acerca dos balões barragem em português e 

seja de extrema dificuldade encontrar autores que abordem este tema, foi possível também 

recolher informações a partir de um manual de campanha norte-americano, o que colaborou 

para o embasamento da pesquisa. 

Esta pesquisa teve enfoque principalmente em: saber o funcionamento dos Balões 

Barragem, como eram suas guarnições, suas principais unidades e algumas operações e batalhas 

que participaram de forma a verificar sua eficiência. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

As guerras mundiais embora extremamente sangrentas e devastadoras fizeram com que 

a inteligência humana se superasse em cada novo obstáculo apresentado e imposto por situações 

adversas, desta for o homem foi se aperfeiçoando, melhorando e aprimorando seus meios para 

que o combate pudesse ocorrer de forma que o que possuísse a melhor tecnologia, ou pelo 

menos, a melhor estratégia tivesse melhores chances de sair vencedor com conflito. 

Os conflitos ocorridos no século XX com certeza tiveram sua importância e reflexo para 

a humanidade, principalmente no que tange ao surgimento e aprimoramento de técnicas e táticas 

de batalha, tanto para ataque quanto para a defesa. Foi possível realizar um estudo acerca da 

utilização de uma das táticas utilizadas e que houvera a muito tempo caído em esquecimento 

por essa parte do globo. 

Com este trabalho pode-se verificar o que foram os balões barragem, o motivo pelo qual 

eles eram utilizados, como eram feitos, algumas particularidades e especificidades de sua 

guarnição, além da localização dos principais Centros de Balões e Esquadrões em território 

britânico no decorrer deste período. 

Sendo assim, a importância da abordagem desse assunto se evidencia na preservação 

da história, evitando que este assunto, já muito pouco abordado, caia em total esquecimento 

uma vez que se fez de extrema relevância nos conflitos modernos saber como ocorreu a 

evolução dos meios de defesa, para que da mesma forma que as tecnologias tiveram seu avanço, 

em um futuro próximo, talvez seja possível realizar avanços debruçados sobre estudos como 

este. 

Tiveram a sua importância e agora devido a este estudo pode-se dizer que de forma 

eficiente, com sua frequente utilização em praticamente todos as grandes batalhas do períodos 

que compreende a 2ª GM uma vez que devido ao seu baixo custo causavam baixas 

consideráveis aos inimigos e podendo ser utilizados de várias formas, tanto presos uns aos 

outros para fazer uma cortina na qual negava totalmente o espaço aéreo, quanto sozinhos de 

forma a serem mais pontuais e ainda se pode verificar que em algumas ocasiões fora utilizado 

para o ataque. 

Vale relembrar que este trabalho abordou apenas a utilização e uma breve verificação 

de sua eficiência, um tema que pode ser abordado em estudos futuros e que se faz de extrema 

valia, seria sobre o que ocorreu para que os balões barragem deixassem de ser utilizados, 

analisando a forma e o principal motivo para terem caído em desuso, pois a partir disso 

poderíamos ter o embasamento para completar os estudos, pois fica as duvidas de que se os 
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aviões evoluíram ao ponto de que os balões não serviam mais a seus propósitos ou só pelo 

simples motivo de terem inventado novas armas e aparelhos que auxiliam na defesa antiaérea 

que colocaram os balões de vez para fora dos campos de combate. Além de ser interessante 

realizar o estudo sobre se os inimigos do Eixo possuíam também esse conhecimento e aplicação 

dos balões barragem como fora feito pelos britânicos e americanos, principalmente. 

Desta forma apresento que o presente trabalho cumpriu com seus objetivos, 

proporcionando um estudo acerca dos balões barragem, dos seus feitos e que pode muito 

colaborar para que gerações não esqueçam dos feitos dos esquadrões de balões utilizados nos 

conflitos. 
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