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O EMPREGO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

FRENTE ÀS AMEAÇAS AÉREAS PROVENIENTES DE AGENTES NÃO 

ESTATAIS: POSSIBILIDADES, LIMITAÇÕES E REFLEXOS 

Wanderson Gomes Borges 

 

RESUMO: A finalidade deste trabalho é verificar o emprego da artilharia 

antiaérea (AAAe) do Exército Brasileiro frente às ameaças provenientes de agentes 

não estatais, limitando-se a uma situação hipotética de paz instável, apresentando 

suas possiblidades, limitações e reflexos. Observa-se que, na História, o mundo 

sempre viveu sob constantes ameaças motivadas por diversos fatores, que 

empregam diversos meios, dentre eles, os aéreos, que se aproveitam do fator 

surpresa e da comoção para obter repercussão em favor de uma causa. Diante 

disso, é indispensável o emprego da artilharia antiaérea (AAAe) também em 

contexto de paz instável. Para tal, este trabalho tem a finalidade de verificar se o 

Brasil atende às questões de defesa antiaérea (DA Ae) contra esse tipo de ameaças 

aéreas. Para atingir tais objetivos, foi empregado o método hipotético-dedutivo, 

apresentando as capacidades dos materiais empregados pelo Exército Brasileiro e 

algumas das principais normas vigentes, verificando se há lacunas em alguns dos 

casos. A fim de ter subsídios para a formulação da tese, são abordadas as 

características dos principais armamentos utilizados, suas principais capacidades e 

limitações. O resultado obtido foi que o Brasil tem capacidade de DA Ae e meios 

eficazes de coordenação de comando e controle. No entanto, precisa adquirir 

armamentos específicos, face a algumas das possíveis ameaças aéreas levantadas. 

Os efeitos colaterais causados pelo tiro de detenção são infimamente inferiores ao 

dano causado pela queda de uma aeronave, mas precisam entrar no planejamento. 

Há necessidade de revisão no arcabouço jurídico vigente para se adequar às atuais 

ameaças aéreas e amparar o emprego do armamento quando preciso for.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Artilharia antiaérea. Ameaça assimétrica. Ameaça 

aérea. Agentes não estatais. Reflexos jurídicos. Paz instável. 
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EL EMPLEO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA DEL EJÉRCITO BRASILEÑO ANTE 

LAS AMENAZAS AÉREAS PROVENIENTES DE AGENTES NO ESTATALES: 

POSIBILIDADES, LIMITACIONES Y REFLEJOS 

Wanderson Gomes Borges 

 

 

RESUMEN: La finalidad del trabajo es verificar el empleo de Artillería 

Antiaérea (AAAe) del Ejército Brasileño ante las amenazas de agentes no estatales, 

delimitándose, a una situación hipotética de paz inestable, presentando sus 

posibilidades, limitaciones y reflejos. Se observa que en la Historia el mundo siempre 

ha vivido bajo constantes amenazas motivadas por diversos factores, empleando 

diversos medios, dentre ellos, los aéreos, y aprovechando del factor sorpresa y de la 

conmoción para obtener repercusiones en favor de una causa. Delante de esto, es 

indispensable el uso de Artillería Antiaérea (AAAe) también en el contexto de paz 

inestable. Para tal, este trabajo tiene como propósito verificar si Brasil cumple las 

cuestiones de defensa aérea (DA Ae) contra posibles amenazas aéreas. Para lograr 

estos objetivos, fue empleado el método hipotético-deductivo, que presenta las 

capacidades de los materiales utilizados por el Ejército Brasileño y algunas de las 

principales normas vigentes, comprobando si hay deficiencia en algunos casos. A fin 

de tener subsidios para la formulación de tesis, se abordan las características de los 

principales armamentos utilizados, sus principales capacidades y limitaciones. El 

resultado obtenido fue que Brasil tiene capacidad de DA Ae y medios efectivos de 

coordinación de comando y control, pero necesita adquirir armas específicas, frente 

a algunas de las posibles amenazas aéreas planteadas. Los efectos colaterales 

causados por el disparo de detención son mínimamente menores que el daño 

causado por la caída de una aeronave, sin embargo, deben entrar en la 

planificación. Hay una necesidad de revisión en el marco legal actual para adaptarse 

a las amenazas aéreas actuales y para apoyar el uso de armas cuando sea 

necesario. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Artillería antiaérea. Amenaza asimétrica. Amenaza 

aérea. Agentes no estatales. Reflejos legales. Paz inestable. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, o mundo vive sob constantes ameaças, seja por motivação 

religiosa, territorial, econômica, dentre outras. Os ataques em 11 de Setembro de 

2001 às torres do complexo World Trade Center, ao Pentágono e a tentativa de 

ataque à Casa Branca, nos Estados Unidos, fizeram com que as autoridades 

mudassem a forma do emprego das Forças Armadas na situação de paz. 

Segundo (BERMÚDEZ, 2017) a guerra assimétrica tem como uma das 

características principais a assimetria de atores, objetivos e meios e é empregada, 

geralmente, por atores que se encontram inferiorizados ou incapazes de combater 

em um conflito convencional. 

Esse desbalanceamento de forças pode ser empregado em situação de paz 

instável, uma vez que o arcabouço jurídico e a forma de emprego da força do país 

envolvido ainda estão voltadas para uma situação de paz estável. Tal situação 

proporciona uma oportunidade para que grupos beligerantes realizem atentados 

terroristas a fim de conquistar repercussão e mudar a opinião pública, ou utilizar 

formas de combate não acolhidas pela Convenção de Genebra e seus protocolos 

adicionais, por exemplo. 

Pelo fato do Brasil estar assumindo posições de destaque no contexto global, 

quer seja pelo envio de tropas e observadores militares, a fim de cooperar com a 

manutenção da Paz (Peacekeeping Operation - PKO) ou a imposição da Paz (Peace 

Enforcement Operation - PEO) em países em guerras civis, tribais, etc., quer seja 

pelo pleito no assento permanente no Conselho de Segurança das Organizações 

das Nações Unidas (CS/ONU) ou, até mesmo, por sua ascensão econômica como 

uma potência emergente no cenário global, em algumas situações será necessária a 

tomada de decisões e posicionamentos que, por vezes, não são aceitos pela 

totalidade, gerando possíveis revoltas, mártires e revanchismos. 

Recentemente, vieram à tona reportagens nas quais se questionou até 

quando deve-se haver receptividade para com cidadãos oriundos de outros países. 

Em janeiro de 2016, um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi 

condenado por terrorismo na França, por ser membro da Al-Qaeda; há alguns dos 

refugiados sírios que vieram ao Brasil e não passaram por uma triagem; a Polícia 

Federal descobriu uma rede de apoiadores do Estado Islâmico no Brasil. Estes são 
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alguns exemplos que mostram a relevância de discussão sobre este tema. Além 

disso, pode-se citar as comunidades islâmicas existentes no Brasil, que, muitas 

vezes, vivem padrões culturais fechados à cultura ocidental, podendo dificultar a 

atuação dos agentes públicos de segurança ou facilitar que terroristas se infiltrem 

naquelas comunidades. 

Diante da relevância do tema proposto, resolveu-se então explorar o tema “a 

Defesa Antiaérea contra ameaças assimétricas”, no que tange aos aspectos 

jurídicos envolvidos e sua adequabilidade (efeitos colaterais e os meios 

empregados). 

O trabalho ficará limitado à análise da atual situação das normas legais 

vigentes no país e da importância do poderio antiaéreo como forma de dissuasão 

para inibir possíveis tentativas de ataques não convencionais e detenção de 

quaisquer tipos de vetores aéreos. 

A aquisição de equipamentos de baixa altura, recentemente, por parte da 

artilharia antiaérea do Exército Brasileiro (EB) é um dos fatos que mostram que a 

Força Terrestre vem se preparando e se adaptando a uma nova forma de emprego. 

Vale ressaltar que os meios utilizados pelos terroristas são transformados de forma 

célere, buscando sempre driblar as barreiras de segurança, demandando adaptação 

das forças de segurança. Junto a isso, tem-se que buscar a consolidação de um 

arcabouço jurídico para legalizar as ações dessa natureza, mesmo fora de um 

contexto de crise. 

Esta monografia ficou estruturada da seguinte forma: 

O primeiro capítulo destina-se a realizar uma introdução sobre o tema e 

apresenta o escopo da dissertação. 

O segundo capítulo aborda a revisão de literatura e o referencial metodológico 

escolhido, destacando os principais autores sobre o assunto e os amparos jurídicos 

para análise, apresentando os problemas, as hipóteses e os objetivos gerais e 

particulares, incluindo, também, os métodos de pesquisa escolhidos. 

O terceiro capítulo apresenta o conceito de ameaça assimétrica de agentes 

não estatais, enfatizando os tipos de ameaça aérea e os aspectos que podem 

favorecer atentados terroristas (métodos não convencionais). 

O quarto capítulo destaca como está estruturada a artilharia antiaérea do 
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Exército Brasileiro, explicando, sumariamente, o Sistema de Defesa Aeroespacial 

Brasileiro, sua missão e função de combate, seus meios de comando e controle, 

armamentos e munições, bem como os possíveis efeitos colaterais em uma hipótese 

de emprego em uma situação de paz instável, tomando como base os eventos de 

grande vulto que já ocorreram no país e uma entrevista com especialista, que atuou 

diretamente nesses eventos, para expor as oportunidades de melhoria e possíveis 

soluções aos problemas encontrados. 

O quinto capítulo dá ênfase ao aspecto jurídico vigente, desde as principais 

normas constitucionais até as legais, buscando compreender se há lacunas para o 

emprego da artilharia antiaérea na situação apresentada. 

Finalmente, o sexto capítulo, baseado no que foi exposto do terceiro ao quinto 

capítulos, analisa e verifica se a artilharia antiaérea do Exército Brasileiro tem 

condições de estabelecer um padrão de segurança desejável frente às ameaças 

assimétricas, e se o arcabouço jurídico ampara o engajamento de qualquer tipo de 

vetor aéreo. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 TEMA 

O tema central do presente trabalho é apresentar as possibilidades e 

limitações e analisar os reflexos do emprego da artilharia antiaérea do Exército 

Brasileiro frente às ameaças assimétricas, ficando limitada aos vetores aéreos de 

responsabilidade de agentes não estatais. 

2.2 PROBLEMA 

2.2.1 Antecedentes do Problema 

Desde os primórdios da humanidade, o mundo presenciou experiências de 

diversos tipos de conflitos, sejam eles contra agentes estatais ou não estatais. 

Nestes conflitos, o emprego da força nem sempre foi na mesma proporção, ou seja, 

de forma simétrica, fazendo com que nações ou grupos beligerantes utilizassem de 

métodos e meios não convencionais para se chegar a um objetivo.  

A guerra assimétrica busca atingir o centro de gravidade do opositor, valendo-

se, por vezes, do uso ilegítimo da violência, principalmente contra alvos civis com o 

intuito de causar caos, comoção, atenção, dentre outros aspectos psicológicos. 

Na atualidade, o mundo vive sob constantes ameaças assimétricas, boa parte 

delas, valendo-se de ameaças de grupos terroristas, “lobos solitários”, agentes 

perturbadores da ordem pública (APOP), seja por motivação religiosa, territorial, 

econômica, dentre outras. Os ataques em 11 de setembro de 2001 às torres do 

complexo World Trade Center, ao Pentágono e a tentativa de ataque à Casa Branca, 

nos Estados Unidos, por exemplo, são exemplos de guerra assimétrica de um 

agente não estatal contra um agente estatal. 

Neste contexto, nosso país vem assumindo posições de destaque no cenário 

global, quer seja pelo envio de tropas e observadores militares a fim de estabelecer 

a manutenção da paz (Peacekeeping Operation - PKO) ou a imposição da paz 

(Peace Enforcement Operation - PEO) em países em guerras civis, tribais, etc., quer 

seja pelo pleito no assento permanente no Conselho de Segurança  da ONU ou, até 

mesmo, por sua ascensão econômica como uma potência emergente no cenário 

global. Isto requer, em algumas situações, tomada de decisões e posicionamento 
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que, por vezes, não são aceitas por determinados grupos, gerando possíveis 

revoltas, mártires, revanchismos e guerras assimétricas.  

Desde o primeiro voo até a atualidade, a tecnologia aérea passou por 

diversas transformações, sendo utilizada também como meio determinante no rumo 

dos conflitos bélicos, o que permitiu infindáveis possibilidades e o amplo acesso à 

mesma por parte da população mundial. Sistemas aéreos remotamente pilotados 

(SARP), aviões, aeromodelos, mísseis, morteiros, foguetes, bombas e granadas são 

exemplos da gama de ameaças aéreas existentes. Contrapor-se a elas, é um dos 

desafios da artilharia antiaérea.  

Fatores como a inadequabilidade dos armamentos, a dosagem incorreta dos 

meios e o arcabouço jurídico inadequado são também exemplos de desafios que 

serão explorados neste trabalho. 

2.2.2 Formulação do Problema 

Do exposto acima, pode-se problematizar a seguinte questão para pesquisa: 

quais os principais materiais utilizados pela artilharia antiaérea do Exército 

Brasileiro? Quais seriam os efeitos colaterais do seu emprego contra ameaças 

assimétricas? O que deve ser feito para se reduzir ou extinguir tais efeitos?   

2.2.3 Alcances e Limites 

Os alcances da pesquisa se estendem ao levantamento, apresentação e 

análise dos materiais empregados pela artilharia antiaérea do Exército Brasileiro e à 

exploração do arcabouço jurídico vigente, a fim de detectar se tais medidas durante 

a tomada de decisão se adequam ao emprego contra ameaças não convencionais. 

Será realizada uma pesquisa bibliográfica sobre as vezes em que a artilharia 

antiaérea do Exército Brasileiro foi empregada contra ameaças assimétricas. Essa 

pesquisa também terá a finalidade de identificar possibilidades de emprego, de 

acordo com o arcabouço jurídico vigente, que visem diminuir as suas limitações. 

O estudo foi limitado à artilharia antiaérea do Exército Brasileiro frente às 

ameaças de agentes não estatais, diante de uma situação de guerra assimétrica, de 

acordo com as normas jurídicas vigentes. 

2.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno deste 
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questionamento: 

a) Os meios antiaéreos do Exército Brasileiro são eficientes contra este tipo 

de ameaça aérea?  

b) Já houve complementação ou integração de outros meios para aumentar a 

eficiencia e capacidade dos meios antiaéreos? 

c) Por que é importante ter uma artilharia antiaérea que consiga se contrapor 

eficazmente às ameaças assimétricas? 

d) O arcabouço jurídico é adequado para uma situação de paz estável, paz 

instavél e crise? 

e) Quais seriam os efeitos colaterais de uma possível hipótese de emprego de 

meios antiaéreos nesse tipo de situação? 

2.4 OBJETIVO  

2.4.1 Objetivo Geral 

O presente estudo pretende verificar se o emprego da artilharia antiaérea 

(AAAe) do Exército Brasileiro está adequado para o uso contra as ameaças aéreas 

assimétricas, tanto no que tange aos meios que ela emprega, quanto aos aspectos 

jurídicos, apresentando as suas respectivas possibilidades, limitações e reflexos. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio 

descritivo apresentado neste estudo. 

a. Verificar as possibilidades e limitações de todos os meios empregados pela 

artilharia antiaérea do Exército Brasileiro num eventual uso contra ameaças 

assimétricas; 

b. Verificar seus reflexos numa hipótese de emprego ante uma ameaça 

assimétrica; 

c. Verificar o arcabouço jurídico vigente; 

d. Verificar quais são possibilidades dos vetores aéreos não convencionais; 

e. Expor as possíveis limitações da AAAe para esse tipo de emprego, tanto 

em material, quanto em relação ao ordenamento jurídico vigente; 
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f. Verificar possíveis soluções para se contrapor a esses tipos de vetores 

aéreos. 

2.5 JUSTIFICATIVA 

É comum se ver em noticiários e na internet as barbáries e atrocidades 

cometidas durante um conflito armado, havendo, ainda, uma ascensão no emprego 

de vetores aéreos para fazer uma ameaça ao opositor, incluindo, nesse ínterim, a 

utilização de vetores aéreos não convencionais. Isto requer a utilização de meios 

mais adequados e eficientes para combatê-los e reprimi-los. Sendo assim, a busca 

pela capacidade de se contrapor a tais ameaças é uma preocupação constante de 

todos os países. 

Assim, faz-se necessário ter o conhecimento das possibilidades, limitações e 

reflexos de uma hipótese de emprego de armas antiaéreas contra esse tipo de 

ameaça.  

2.6 CONTRIBUIÇÃO 

O presente estudo pretende ampliar o conhecimento acerca dos materiais de 

AAAe existentes no Exército Brasileiro e se já houve caso de complementação ou 

integração de outros meios para aumentar a sua capacidade. 

A partir das informações levantadas, o presente estudo pretende dar 

subsídios para futuras proposições sobre a utilização dos meios de AAAe neste tipo 

de situação e a eventual adequação das respectivas normas vigentes. 

2.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos serão os seguintes: leituras preliminares 

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de 

dados e definição das etapas de análise do material. Ao estabelecer as bases 

práticas para a pesquisa, pretende-se assegurar a sua execução buscando respeitar 

o cronograma proposto, além de permitir a verificação, ajuste e eventual correção 

das etapas do estudo. Será empregado o método de pesquisa hipotético-dedutivo. 

Será realizado um levantamento dos dados bibliográficos relacionados à 

nomenclatura, características e qualidade dos materiais seguindo à delimitação do 

tema (em linhas gerais: a artilharia antiaérea de baixa altura empregada pelo 

Exército Brasileiro). Esses dados serão avaliados de forma a concluir se a mesma é 
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adequada às exigências mínimas de segurança para o emprego contra ameaças 

assimétricas.     

Por fim, os dados serão confrontados com as hipóteses propostas, almejando 

a corroboração ou refutação da teoria de que o Brasil necessita, sim, de um amparo 

legal e/ou materiais para melhor se propor à defesa antiaérea adequada, visando 

responder aos questionamentos inseridos no problema da pesquisa. 

A população da pesquisa constituir-se-á no conjunto de canhões e mísseis à 

seguir: Canhões BOFORS L/70 40mm e (viatura blindada sobre lagartas) VBC DA 

Ae GEPARD 1A2 35mm; Mísseis RBS-70 Mk-II e IGLA-S, além dos radares 

AVIBRAS EDT FILA e EMBRAER SABER M-60. Como será objetivo da pesquisa 

definir o qualitativo destes materiais, não se justifica o uso de amostra. 

Será realizada entrevista com especialistas, pois, nem sempre, as 

informações são encontradas em registros ou fontes documentais. 

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia; coleta e crítica dos dados dos dados, leitura analítica e fichamento 

das fontes, argumentação e discussão dos resultados.  

No desenvolvimento serão abordadas as seguintes seções secundárias:  

- 2.1 A AMEAÇA ASSIMÉTRICA – são elencados todas as possíveis 

ameaças de agentes não estatais e os diversos tipos de ameaça aérea que 

poderiam ser empregadas;  

- 2.2 A ARTILHARIA ANTIAÉREA DO EXÉRCITO BRASILEIRO – são 

apresentado os meios empregados na AAAe do Exército Brasileiro, assim como 

mostrar suas possibilidades, limitações e efeitos colaterais. São também expostas 

algumas soluções já realizadas para reduzir as possíveis limitações e efeitos 

colaterais em uma hipótese de emprego da artilharia antiaérea; 

- 2.3 ARCABOUÇO JURÍDICO – são relacionadas as principais normas 

constitucionais, infraconstitucionais, supralegais e legais, verificando se estão 

adequadas para uma situação de paz estável, paz instavél ou crise. 
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3. AMEAÇA ASSIMÉTRICA 

Será abordado neste capítulo o que e quais são as possíveis ameaças 

assimétricas com os diversos tipos de plataformas aéreas que podem ser utilizadas 

para um determinado fim.  

3.1 AMEAÇA ASSIMÉTRICA PROVENIENTE DE AGENTES NÃO ESTATAIS  

A ameaça assimétrica é ilegítima e, portanto, em quase sua totalidade, não 

faz uso ortodoxo do emprego da força. BERMÚDEZ (2017) apresenta que os 

especialistas no tema abordam as guerras assimétricas como a transcendência das 

atividades militares, cujo objetivo não mais seria o uso da força militar para impor 

vontades, e sim de qualquer uso de meios para satisfazer seus interesses. A 

sequência de ataques assimétricos aumenta a escalada de tensão para um nível de 

paz instável, crise e guerra total. 

 

 

Figura 1 - Espectro dos Conflitos. Manual de Fundamentos EB20-MF-10.103 - 
Operações, p. 3.2. 
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A figura da página anterior mostra o espectro dos conflitos, que vai desde a 

paz estável até o conflito armado/guerra, onde o Estado se encontra sob grave 

ameaça e consegue se contrapor às ameaças, aumentando seu nível de 

esforço/violência ou pela capacidade superior do oponente. 

A paz instável é decorrente do grau de sucesso dos ataques assimétricos e 

estes são originários por aqueles que não possuem força militar para se opor, quer 

seja pelas ações de uma guerra de resistência, quando se envolvem agentes 

estatais, quer seja pelas ações terroristas, quando envolvem agentes estatais e não 

estatais.  

BERMÚDEZ (2017) apud Doutrina Básica da Marinha do Brasil (DBM) 

apresenta: “A guerra assimétrica é empregada, genericamente, por aquele que se 

encontra muito inferiorizado em meios de combate, em relação aos de seu 

oponente. A assimetria se refere ao desbalanceamento extremo de forças. Para o 

mais forte, a guerra assimétrica é traduzida como forma ilegítima de violência, 

especialmente quando voltada a danos civis. Para o mais fraco, é uma forma de 

combate [...]”. 

Os agentes não estatais, quando realizam atos terroristas, visam explorar as 

vulnerabilidades do oponente para causar-lhes impacto psicológico e confusão a fim 

de afetar sua iniciativa, liberdade e força de vontade para se opor.  

3.2 A AMEAÇA AÉREA  

O ator assimétrico, conforme dito anteriormente, utiliza-se de meios 

assimétricos para atingir determinado objetivo. Com o avanço da tecnologia nos dias 

atuais e com a gama de vetores aeroespaciais existentes, abre-se um leque de 

possibilidades para os agentes não estatais usufruírem dessas tecnologias. Drones, 

aeronaves, aeromodelos, ultraleves, paraquedistas, balonistas são alguns exemplos.  

Segundo o Glossário das Forças Armadas, MD35-G-01, vetor aeroespacial é 

um engenho aeroespacial utilizado como plataforma de armas. Devido às diversas 

formas que a ameaça aérea pode se valer nos dias de hoje, essa definição estende-

se ao Sistema Aéreo Remotamente Pilotado (SARP). 

O veículo aéreo não tripulado (VANT), segundo o Manual Força Terrestre 

Componente, EB20-MC-10.214, é uma designação genérica utilizada para se referir 

a todo veículo aéreo projetado para operar sem tripulação a bordo e que possua 



18 

carga útil embarcada, disponha de propulsão própria e execute voo autonomamente 

(sem a supervisão humana) para o cumprimento de uma missão ou objetivo 

específico. Entre os meios aéreos classificados como VANT estão os foguetes, os 

mísseis e as aeronaves remotamente pilotadas (ARP)1, que são controlados a partir 

de uma estação remota de pilotagem para a execução de determinada atividade ou 

tarefa.  

A ameaça aérea, empregada de forma assimétrica, não se resume a esses 

engenhos. Um ultraleve, um parapente, um paraquedas, um foguete caseiro, um 

avião ou helicóptero também podem ser uma ameaça, se usados como plataforma 

de artefatos explosivos, ou para espargir “agentes químicos, tais como Gás 

Mostarda, VX, Sarin, Gás Cloro, Gás Cianídrico e outros, adquiridos e 

implementados com facilidade.” (PINHEIRO, 2013)  

O portal de notícias G1 noticiou um roubo de helicóptero em São Paulo, onde 

foi verificado que existe a possibilidade de subtrair um vetor aéreo para praticar 

quaisquer tipos de crimes. Neste caso, o helicóptero poderia ser considerado uma 

ameaça aérea tendo em vista a irregularidade em seu plano de voo e o piloto deixar 

o transponder da aeronave desligado durante o voo, contariando as regras da ANAC 

e do Código Brasileiro de Aeronáutica.   

 

Figura 2 - Roubo de helicóptero em São Paulo. Disponível 
em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 28 Abr. 2019  

                                                             
1
 Atualmente chamado de sistema aéreo remotamente pilotado (SARP). 
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Na imagem a seguir, pode-se observar um foguete caseiro contendo um 

botijão de gás GLP e explosivos em Kobane, Síria.  

 

Figura 3 - Foguete do ISIS. Disponível em:  
< https://www.r7.com/>. Acesso em: 04 Jun. 
19. 

Um paraquedista que realiza um salto livre de 12.000 pés (4 Km) de altura, 

consegue alcançar, pelo menos, 10 Km de distância na projeção horizontal; Um 

parapentista consegue ficar horas plainando, dependendo das condições do vento.  

De acordo com o site Hobby Style Modelismos, um drone modelo DJI S1000 

pode carregar até 11Kg de carga e custa cerca de R$24.000,00.  

 

Figura 4 - DJI S1000. Disponível em: 
<https://www.hobbystyle.com.br>. Acesso em: 
04 Maio 2019. 
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Tal DRONE pode ser empregado para múltiplas finalidades, já que possui 

GPS, onde se pode pré-programar sua rota e o sistema First Person View (FPV), 

onde se pode acompanhar em tempo real seu trajeto na tela de um celular, por 

exemplo.  

 

Figura 5 - Drone e suas múltiplas finalidades. 

Disponível em: <http://g1.globo.com>.  Acesso em: 24 

Maio 2019. 

O vídeo “Prototype Quadrotor with Machine Gun!”2, postado no YouTube, por 

exemplo, mostra um usuário acoplando uma metralhadora de mão israelense, 

modelo Uzi, calibre 9mm em seu drone e acertando alvos através do sistema FPV.    

Recentemente, no dia 14 de setembro de 2019, segundo o portal de notícias 

abc News, vinte DRONES atacaram instalações de uma refinaria petolífera da 

Arábia Saudita, causando impacto significaticvo na economia saudita e do resto do 

mundo. Não se sabe, por enquanto, a autoria do ataque. 

                                                             
2
 https://www.youtube.com/watch?v=SNPJMk2fgJU. Acesso em: 10 Ago. 2019. 
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Figura 7 – Ataque realizado por DRONES contra a Arábia Saudita. Disponível em: 
<https://abcnews.go.com>. Acesso em: 16 Set. 2019. 

Ora, se é para causar surpresa e impacto psicológico, deve-se empregar um 

meio que ainda não foi explorado. A criatividade para explorar essas múltiplas 

possibilidades, recai no que, segundo Mota (2015) apud Visacro (2009), afirma: “o 

terrorismo depende fortemente do elemento surpresa, o que o torna de difícil 

prevenção, especialmente quando seus perpetradores estão dispostos à morte.  

Mota (2015) ainda completa que terrorismo é uma ameaça ou a execução 

premeditada de atos violentos contra não combatentes, executados por agentes ou 

grupos clandestinos para causar medo, intimidação e caos, a fim de influenciar um 

grupo, uma comunidade ou um Estado visando alcançar objetivos políticos, 

econômicos, religiosos ou possibilitar a transformação de uma ordem existente.  

Observa-se que existem inúmeros vetores aéreos e com inúmeras 

possibilidades e aplicações. A ameaça aérea torna-se cada vez mais um desafio 

para a artilharia antiaérea fazer frente. Seu perfil de voo e as características físicas 

tornam-nas um fator de selação para a escolha do material a empregar, evitando, 

assim, atentados terroristas. 

3.3 ASPECTOS QUE PODEM FAVORECER ATENTADOS TERRORISTAS  

Diversos aspectos podem favorecer a prática de atos terroristas, dentre eles, 

que há indícios de células terroristas dentro de comunidades de imigrantes 

islâmicos, as quais pode-se citar em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, bem 

como a permeabilidade das fronteiras somada à dimensão territorial e à 

complexidade de fiscalização, fazem com que o país seja um alvo em potencial para 
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tal ato. E mais: ainda não existe uma lei que defina e tipifique terrorismo3.   

Jerrahi (2003) apud Amaral (2014) afirma:  

“Em um esforço de reação à perda de identidade religiosa e cultural, a 
comunidade muçulmana iniciou a fundação de centros religiosos, 
associações beneficentes e a construção de mesquitas e escolas. O polo 
inicial deste processo foi a cidade de São Paulo.” (JERRAHI, 2013)  

Ainda, segundo Amaral (2014), nesse século, “vários países do mundo que 

têm grandes comunidades islâmicas em seu território tiveram sua segurança 

nacional abalada por atentados oriundos de grupos fundamentalistas radicais.”  

O autor ainda apresenta dados sobre a população islâmica no Brasil, como se 

pode observar na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Repartição da população total por estados que tem mais de 1.000 muçulmanos.          
Fonte: WANIEZ; BRUSTLEIN (2001) apud AMARAL (2014). 

Verifica-se que a maior porção encontra-se no Paraná, na região da Tríplice 

Fronteira, onde o comércio e a livre circulação é bem favorável entre os países do 

Mercosul. 

A situação torna-se agravante quando Victória (2014) apud Amaral (2004) 

expõe que:  

“Em relação à segurança na região do Cone Sul, Arthur Victória, do 
Centro de Estudos de Política e Estratégias Nacionais (CEPEN), afirma que 
as agências internacionais de segurança têm relatado que a atividade 
islâmica radical na América do Sul está intimamente ligada ao tráfico de 
drogas e tráfico de armas na região, particularmente na região da Tríplice 
Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina).  

Organizações fundamentalistas islâmicas como o Hamas, Hezbollah e Al 
Gama'at Al Islamayya usam ativamente a Região da Tríplice Fronteira como 
uma base de apoio. Além disso, existe outro problema, o Hezbollah e 
membros de outros violentos grupos islâmicos começaram a colocar na 
América do Sul agentes e simpatizantes para recrutamento entre árabes e 
muçulmanos imigrantes na região.” (VICTÓRIA, 2014)  

                                                             
3
 Ainda tramita no Senado o projeto de lei nº 499, de 2013, para ser aprovado. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115549>. Acesso em: 10 Ago. 2019. 
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No contexto global, o Brasil vem assumindo posições de destaque por meio 

do envio de tropas e observadores militares a fim de estabelecer a manutenção da 

Paz (Peacekeeping operation - PKO), como foi no Haiti, ou na imposição da Paz 

(Peace enforcement operation - PEO), como foi o caso da Missão de Paz na 

República Democrática do Congo, cujo Force Commander era o General Santos 

Cruz4, em países em guerras civis, tribais, com grupos terroristas, etc.; pelo pleito no 

assento permanente no CS/ONU ou, até mesmo, por sua ascensão econômica 

como uma potência emergente.  

Há também a missão no Líbano. O comando da Força-Tarefa Marítima da 

Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FTM-UNIFIL) é da Marinha do Brasil 

(MB) e possui uma fragata desde 2011 naquele país. Sua principal missão é impedir 

a entrada de armas ilegais e contrabando lá. Isto requer, em algumas situações, 

tomadas de decisões e posicionamentos que, por vezes, não são aceitos pelos 

beligerantes, gerando possíveis revoltas, mártires e revanchismos.  

Outra questão é a guerra na Síria, que pode trazer consequências para o 

Brasil. Muitos refugiados chegam ao país sem ter passado por uma triagem para 

evitar possíveis terroristas infiltrados e doenças infectocontagiosas. Segundo o portal 

de notícias da BBC5, o Brasil acolhe mais refugiados sírios do que países europeus. 

A História Mundial apresenta, infelizmente, alguns exemplos de atentados em 

outros países, entre os quais pode-se citar: o atentado nas Olimpíadas de Munique, 

em 1972, em que o grupo terrorista palestino Setembro Negro, invadiu o alojamento 

dos atletas israelenses, fazendo-os de reféns; o atentado nas Olimpíadas de Atlanta, 

em 1996, quando uma bomba caseira explodiu no Centennial Olympic Park; na 

UEFA Champions League, em 2002; Rally Dakar, em 2008; Maratona no Sri Lanka, 

em 2008; ataque contra a seleção de críquete do Sri Lanka, em 2009, e a Seleção 

do Togo, em 2010; e na Maratona de Boston, em 2013. 

Além disso, os ataques, em 11 de setembro de 2001, às torres do complexo 

World Trade Center, ao Pentágono e a tentativa de ataque à Casa Branca, nos 

Estados Unidos, trouxeram à segurança de quaisquer aglomerados humanos uma 

                                                             
4
 “A dura missão do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, comandante da mais importante 

operação da ONU no mundo. Ele tem a tarefa de dar fim ao maior conflito armado desde a 
Segunda Guerra Mundial, com quase seis milhões de mortos.” IstoÉ, site. Disponível em:  

http://www.istoe.com.br/reportagens/362169_UM+BRASILEIRO+NO+CORACAO+DAS+TREVAS 
5https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_brasil_refugiados_sirios_comparacao_inte

rnacional_lgb 
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nova dimensão: a Defesa Aeroespacial. 

A partir daí, resoluções da ONU foram aprovadas e recepcionadas pelos 

países membros das Organizações das Nações Unidas, bem como as normas 

internas e específicas para tais eventos. Assim foram nas Olimpíadas, nas visitas de 

dignitários, reuniões envolvendo cúpulas e personalidades políticas, etc. 

Os Jogos Olímpicos de 2012, por exemplo, foram realizados em Londres, 

Inglaterra, onde a AAAe daquele país foi empregada em área urbana, densamente 

povoada. Coberturas dos edifícios serviram de plataforma para os MANPADS6, 

dividindo a opinião pública e a segurança da população local.  

Os VRDA Ae7, que antes eram utilizados somente em situações de conflitos 

como medida de coordenação e controle do espaço aéreo (MCCEA), são hoje 

utilizados também em operações no Território Nacional, como é o caso dos grandes 

eventos.  

No Brasil, desde a Copa do Mundo 2014 até o presente momento, diversos 

eventos de grande vulto foram realizados, tais como a visita de personalidades 

religiosas e políticas, Jornada Mundial da Juventude, etc. Todos os eventos foram 

realizados em áreas urbanas com grande concentração de pessoas, com aumento 

do tráfego aéreo e imprensa internacional. Quaisquer erros fatalmente manchariam a 

imagem nacional, além de causar imenso impacto psicológico negativo na 

população. 

A coordenação entre o EB, Marinha do Brasil (MB) e a Força Aérea Brasileira 

(FAB), tanto em Comando e Controle, alerta antecipado e emprego de armamentos, 

fizeram com que o modus operandi fosse unicamente integrado devido à 

complexidade das possíveis formas de ameaça aérea e a dificuldade para detectá-

las. Foram então empregados diversos meios, incluindo caças e helicópteros de 

interceptação, radares móveis terrestres; aviões-radares; canhões antiaéreos com 

radar de busca acoplados; e observadores aéreos. 

   Não há dúvida que o terrorista, que tem o intuito de causar impacto 

psicológico e ameaçar a paz estável de um Estado, venha a utilizar-se desses 

                                                             
6 Man Portable Air Defence System (Sistema portátil de defesa aérea). 
7
 Volume de Responsabilidade de Defesa Antiaérea. Em outras palavras, volume cilíndrico que 

restringe o espaço aéreo de acordo com o emprego eficaz do armamento antiaéreo, segundo a 
Doutrina. 
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artifícios. Suas ações são motivadas pelos aspectos que podem favorecer atentados 

terroristas, a fim de mudar a opinião pública. Tais vulnerabilidades precisam de 

atenção especial para serem tão logo sanadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

4. ARTILHARIA ANTIAÉREA DO EXÉRCITO BRASILEIRO  

Neste capítulo, será abordada a estrutura da artilharia antiaérea do Exército 

Brasileiro, explicando, sumariamente, sua missão, seus meios de comando e 

controle, seus armamentos e munições, bem como os possíveis efeitos colaterais do 

uso desses armamentos em uma hipótese de emprego em uma situação de paz 

instável.  

4.1 FUNÇÃO DE COMBATE E MISSÃO  

De acordo com o Manual de Campanha Proteção, EB20-MC-10.208 - 

PROTEÇÃO, a AAAe faz parte da Função de Combate Proteção, que se traduz na 

seguinte definição:  

A Função 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 tarefas 
permitem identificar, prevenir e mitigar ameaças às forças e aos meios vitais 
para as operações, de modo a preservar  
o poder de combate e a liberdade de ação. Permitem, também, preservar 
populações e infraestruturas civis. (BRASIL, 2015, p. 1-1, grifo do autor)  

A missão da AAAe, segundo o Manual de Campanha EB 70-MC-10.231 – 

DEFESA ANTIAÉREA, é impedir ou dificultar o reconhecimento ou ataques aéreos 

inimigos, a fim de possibilitar o funcionamento de órgãos e instalações vitais 

sediadas em Território Nacional. Tal missão consiste, principalmente, ainda 

conforme o manual, em realizar a Defesa AAAe (DA Ae) de zonas de ação (Z Aç), 

áreas sensíveis, pontos sensíveis e tropas, estacionadas ou em movimento, contra 

vetores aeroespaciais hostis, impedindo ou dificultando seu ataque.   

A classificação quanto ao teto de emprego de todos os materiais da AAAe do 

EB é de baixa altura, que atua contra alvos voando até 3.000 metros. A limitação de 

qualquer AAAe é a dificuldade de se engajar alvos de pequenas dimensões 

(pequena assinatura radar), com grande velocidade e que emprega tecnologia 

furtiva. Além disso, existe um alcance mínimo para o radar detectar alvos e para o 

guiamento inicial da trajetória dos mísseis antiaéreos.     

4.1.2 A estrutura de Comando e Controle da Defesa Aerospacial do Brasil 

A definição de Comando e Controle, segundo o Manual Glossário das Forças 

Armadas, MD35-G-01, é: “conjunto de instalações, equipamentos, comunicações, 

doutrina, procedimentos e pessoal essenciais para o comandante planejar, dirigir e 
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controlar as ações de sua organização para que se atinja uma determinada 

finalidade”.   

 

Figura 7 - Organograma da estrutura de Defesa Aeroespacial Brasileira. Fonte: elaborado pelo autor. 

Basicamente, a estrutura de Defesa Aeroespacial (D Aepc) do Brasil é 

composta pelo Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) e que possui 

um órgão central, o Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), antigo 

COMDABRA. Em tempos de paz (Estado de Normalidade Institucional), as Unidades 

de Defesa Antiaérea do Exercito Brasileiro (U DA Ae (EB)) são operacionalmente 

subordinadas ao COMAE. Todos os órgãos relacionados com a D Aepc estão 

sujeitas às orientações normativas expedidas pelo COMAE, por meio das Normas 

Operacionais do Sistema de Defesa Aeroespacial (NOSDA), garantindo, assim, a 

soberania do espaço aéreo brasileiro.  

Além dos órgãos supracitados, o Brasil está organizado em quatro 

macrorregiões, chamadas de Regiões de Defesa Aeroespacial (RDA). Cada RDA 

possui Unidades de Defesa Aérea da Força Aérea Brasileira (U DAe (FAB)) e 

Unidades de Defesa Antiaérea do Exército Brasileiro (U Def AAe EB), que são 

elementos permanentes do SISDABRA. Ainda existe um Centro Integrado de Defesa 

Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA), que é capaz de executar funções 
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de defesa aérea e controle de tráfego aéreo simultaneamente, através do Comando 

de Operações Militares (COpM) e do Centro de Controle de Área (ACC8).  

Quando é empregada a DA Ae, é ativado o sistema de controle e alerta das 

Unidades (U) de AAAe do EB, alocadas aos Centros de Operações Antiaéreas 

(COAAe) principal e subordinados e diretamente ligadas ao COpM, por meio do 

Oficial de Ligação Antiaérea (OLA Ae). Os radares de vigilância dos Destacamentos 

de Telecomunicações e Controle do Espaço Aéreo (DTCEA) oferecem o alerta 

antecipado, caso haja alguma incursão. Existem, ainda, os radares móveis do 

Exército Brasileiro, como o SABER M60, que também são capazes de realizar este 

tipo de missão. 

Os Centro de Operações Antiaéreas (COAAe) podem ser eletrônicos ou 

manuais para o recebimento, processamento e difusão das informações. O COAAe 

eletrônico processa as informações de forma automática e são transmitidas via 

“links” eletrônicos, em tempo quase real, se comparado com o manual, conforme 

expõe o Manual de Ensino EB 60-ME-23.401 - Centro de Operações Antiaéreas. 

Além disso, eles subdividem-se em COAAe Principal (COAAe P) e COAAe 

Subordinado (COAAe S) e têm a finalidade de acompanhar a evolução da situação 

aérea, de controlar e coordenar as D AAe empenhadas num determinado espaço e 

emitir um alerta antecipado. É através deles que os sistemas de armas das U DA Ae 

são acionadas.   

Para Vergara (2013), a celeridade no processo decisório para a reação 

necessária ao engajamento da ameaça aérea, provavelmente, alvos pequenos, 

furtivos e de ação relâmpago, consiste na permanente ligação entre os centros de 

controle da AAAe e os demais centros de controle da Força Terrestre e da Força 

Aérea, permitindo, assim, a troca de informações em tempo real. Com isso, haverá 

maior tempo para decisão, maior eficiência na transmissão (voz/ dados), efeito 

dissuasor e diminuição de fratricídio.   

Além desses sistemas de comando e controle, têm-se os radares de busca 

EMBRAER SABER M60 e os postos de vigilância (P Vig), que complementam as 

faixas “escuras”, por causa, por exemplo, de cadeias montanhosas.  

                                                             
8
Area Control Center. 
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O radar de busca BRADAR SABER M60 (Sensor de Acompanhamento de 

alvos aéreos Baseado na Emissão de Radiofrequência), desenvolvido no Centro 

Tecnológico do Exército (CTEx) em parceria com a empresa BRADAR e, 

posteriormente, com a EMBRAER, tem um alcance útil de 60 Km e caracteriza-se, 

segundo Brito (2010), por possuir baixo peso e elevada mobilidade, sem ficar 

restritos às mudanças climáticas, podendo ser operado em grandes centros urbanos, 

com diversas edificações.  

Conforme Pinto (2013), “trata-se de um radar com tecnologia de hardware 

definido por software, ou seja, tem os parâmetros definidos através do programa 

embarcado”, importantíssimo contra as ações de guerra eletrônica9. O autor também 

apresenta que o radar SABER seria como um sensor complementar aos sensores do 

SISDABRA, sendo capaz de preencher uma faixa de detecção que não é coberta 

pelos outros radares.   

Para o direcionamento dos canhões, faz-se necessário o uso de radar de tiro. 

O radar de tiro do EDT (Equipamento de Direção de Tiro) FILA, segundo Souza 

(2009), “apreende o alvo e passa a fornecer os dados para o computador [...] 

calcular a velocidade do alvo, a duração de trajeto, a distância predita e determina o 

ponto de disparo, o ponto futuro e o sentido do azimute (ângulos entre a aeronave e 

o canhão).” Após o processo, as informações são passadas para os canhões através 

de cabos.  

Por fim, para que seja estabelecida toda a coordenação e controle entre estes 

sistemas, é preciso que haja alguns critérios nessas medidas, tais como, a 

identificação eletrônica amigo-inimigo (Identification Friend or Foe - IFF); 

identificação visual; comportamento em voo; e regras de circulação aérea nos 

volumes de responsabilidade da artilharia antiaérea (VR DAAe), conforme prevê o 

Manual de Campanha EB 70-MC-10.235 – DEFESA ANTIAÉREA NAS 

OPERAÇÕES. 

                                                             
9
 Conforme o Manual MD35-G-01, é o conjunto de ações que visam explorar as emissões do 

inimigo, em toda a faixa do espectro eletromagnético, com a finalidade de conhecer a sua ordem 
de batalha, intenções e capacidades, e, também, utilizar medidas adequadas para negar o uso 
efetivo dos seus sistemas, enquanto se protege e utiliza, com eficácia, os próprios sistemas.  



30 

 

Figura 8 - VRDA Ae. Fonte: Manual de Campanha EB70-MC-10.235 DEFESA ANTIAÉREA NAS 
OPERAÇÕES. 

 

Nas operações, o VR DA Ae é dividido em três cilindros concêntricos que 

compreendem o alcance útil do material empregado.  Um pouco além desta área, 

por exemplo, foi criada a zona de exclusão aérea na Copa de 2014. Observa-se na 

figura abaixo, apresentada no simpósio na 1ª Bda AAAe, em 2015, a zona de 

sobrevoo proibido, correspondente a um raio de 4 Milhas Náuticas (NM), quase 7,5 

Km.    

4.2  EMPREGO  

 A AAAe tem sua principal finalidade voltada para a guerra convencional, onde 

há conflito entre agentes estatais. Esse conflito é definido pelo Protocolo Adicional I 

das Convenções de Genebra como conflito armado internacional (CAI)10.  

O parágrafo 4.1 “das generalidades”, alínea “a”, do Manual de Campanha EB 

70-MC-10.231 – DEFESA ANTIAÉREA, apresenta: 

Provavelmente, as primeiras ações inimigas, após o início das hostilidades, 
serão realizadas pelo ar e a AAAe estará incluída entre os responsáveis 
pela defesa. Caberá, portanto, aos meios antiaéreos a importante missão de 

defender aeródromos, instalações logísticas e outros alvos vitais que o 
inimigo desejará destruir inicialmente. A participação eficiente do fogo 
antiaéreo na fase da conquista da Superioridade Aérea (Sp Ae) terá grande 

influência no desenvolvimento do conflito. (BRASIL, 2017, p. 4-1)  

                                                             
10

 Decreto nº 849, de 25 de junho de 1993.  
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Observa-se que a doutrina militar é destinada, especialmente, ao CAI. Em 

2001, quando o Manual foi aprovado, ocorreu o primeiro ataque aéreo no World 

Trade Center, nos EUA e, a partir de então, foram planejadas novas formas de 

emprego. 

  

4.2.1 Emprego não convencional  

Para entender o emprego não convencional, deve-se compreender as 

mudanças no seu emprego convencional (guerra convencional). Certos conflitos, 

dentre os quais destacam-se quatro, que serão abordados a seguir, trouxeram 

transformações na doutrina e, consequentemente, no seu emprego das forças 

militares.   

De acordo com Visacro (2009), a seguir, serão apresentadas algumas 

características que modificaram o ponto de inflexão desses marcos.  

A Guerra (conflito) de 1ª Geração caracteriza-se por combates pré-industriais, 

pós-guerras napoleônicas, caracterizadas pelo combate linear, pelas formações 

cerradas, com ordem unida e pelas batalhas campais que se assemelhavam a 

desfiles militares.   

A 2ª Geração diferencia-se da primeira pelas inovações tecnológicas 

promovidas pela Revolução Industrial, tendo a Primeira Guerra Mundial o auge da 

ascendência do apoio de fogo sobre a manobra.   

A próxima geração surgiu com a blitzkrieg (guerra relâmpago) alemã, onde 

prevalecia a tática, a surpresa e a mobilidade providas pelas unidades blindadas, 

paraquedistas e de assalto aéreo, por exemplo.   

A Guerra de 4ª Geração (fourth generation warfare - 4GW) ocorre quando há 

perda do monopólio estatal sobre a guerra, mudança do foco da frente do inimigo 

para o interior da sociedade oponente, elevados custos para o Estado antepor-se à 

ameaça, emprego de forças militares de efetivos bem reduzidos e independentes, 

atuando com máximo de iniciativa e mínimo de logística, emprego do poder de 

combate do inimigo contra ele mesmo, prioridade na manobra e nos objetivos 

psicológicos em detrimento dos objetivos físicos.   

A 4GW é também chamada de guerra assimétrica ou guerra irregular. Visacro 

(2009) define a guerra irregular como todo conflito conduzido por uma força que não 
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dispõe de organização militar formal e, sobretudo, de legitimidade jurídica 

institucional. Um dado interessante é apresentado logo no início do livro Guerra 

Irregular.   

“Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ocorreram mais de oitenta guerras 
de natureza assimétrica. Noventa e seis por cento dos conflitos transcorridos 
durante a década de 1990 foram assimétricos. Somente no biênio 1999-2000, 
especialistas registraram cerca de cinquenta incidentes possíveis de serem 
qualificados como “ações de guerra não convencional‟”. (Visacro, 2009, 
Prefácio)  

Este século é marcado por diversos conflitos não convencionais, ou seja, 

aqueles que envolvem um ou mais Estados e agentes não estatais, por exemplo, a 

guerra ao terror, missões de manutenção e imposição da Paz (Peace Keeping 

Operation (PKO) e Peace Enforcement Operation (PEO), respectivamente), guerra 

contra guerrilhas, etc. e que são definidos pelo Protocolo Adicional II das 

Convenções de Genebra como conflitos armados não internacionais (CANI).   

Em uma situação de CANI, o estado de defesa ou de sítio é então decretado 

de acordo com a constituição do país envolvido.   

Ao contrário do CANI, as operações de não guerra (operações da garantia da 

lei e da ordem - Op GLO, pacificação de comunidades, escolta de representantes 

Estatais, segurança em eventos de grande vulto, etc.) desenvolvem-se dentro do 

Estado de Normalidade Institucional do país para conter, garantir e manter uma 

ordem social em um determinado local e por tempo determinado. É neste tipo de 

combate da atualidade que a artilharia antiaérea foi empregada durante os Jogos 

Olímpicos Rio 2016. 

Devido às peculiaridades dos Jogos Olímpicos e diante das possíveis 

ameaças aéreas, foi a primeira vez em que foi planejada e executada a defesa 

contra drones. Segundo MORAES, 2017, além desse tipo de planejamento, foi 

estabelecida a comunicação de telas-código entre os COAAe e os Posto de 

Vigilância (P Vig) de DRONE. Fora isso, foi disponibilizado pela Força Aérea 

Brasileira o software VISIR, onde foi possível ter acesso ao tráfego de todas as 

aeronaves detectadas pelos DTCEA da FAB. 

A complexidade de coordenação exigiu também preparo da tropa. Visto isso, 

a 1° Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede em Guarujá-SP, realizou diversas 

operações, chamadas de OLHO VIVO, para adestrar no tocante aos trâmites de 

mensagens e procedimentos entre os COAAe e os P Vig.  
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4.3  ARMAMENTOS E MUNIÇÕES 

Atualmente, o EB emprega os seguintes materiais: canhões BOFORS L/70 

40mm e (viatura blindada de combate) VBC DA Ae GEPARD 1A2 sobre lagartas de 

35mm; mísseis telecomandado RBS 70 Mk-II, KBM IGLA-S.   

A seguir, serão apresentadas, sumariamente, as características, 

possibilidades e limitações de cada material.  

a. Canhão BOFORS L/70 40mm  

 
Figura 9 - Canhão BOFORS L/70 40 mm. Disponível em: <http://www.brasilemdefesa.com>. Acesso 
em: 24 Maio 2019. 

Segundo Souza (2009), o canhão BOFORS 40 mm foi projetado para realizar 

a defesa antiaérea classificada como defesa estática de pontos sensíveis em 

contexto de guerra ou não guerra. O canhão é capaz de se contrapor a vetores 

aeroespaciais hostis que, voando em velocidade de até Mach 5 (cerca de 1.700 

metros por segundo) executem ataques a baixa altura. Possui alcance de 4 Km e 

tem uma cadência de 400 tiros por minuto (tpm).  

Vianna (2013) apresenta que o canhão é totalmente automático e é ligado ao 

EDT a uma distância de até 500m. Podendo atuar de forma isolada, se necessário, 

e, nesse caso, será alimentado por um grupo gerador ou por uma rede elétrica 
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trifásica de 220 V. São dotados de munição 40 mm pré-fragmentada auto explosiva 

(PFAE), com espoleta de proximidade. Contém 640 balins de tungstênio, que são 

lançados contra o alvo no momento da fragmentação e possui um tempo de 

autodestruição de 8,5 segundos após o disparo.   

Além disso: 

“A munição possui a espoleta Mk-2, cuja parte eletrônica utiliza um 
transceptor de efeito Doppler e um dispositivo de segurança eletrônico que 

impede o acionamento da função proximidade da espoleta a menos de 400 
metros do canhão. É uma munição desenvolvida especialmente para o 
emprego contra alvos aéreos a baixa altura, como aeronaves, mísseis e 

helicópteros.” (SOUZA, 2009)  

b. VBC DA Ae GEPARD 1A2 35mm  

 
Figura 10 – VBC GEPARD 1A2 35 mm. Disponível em: <http://www.defesanet.com.br>. Acesso em: 
14 Jun. 2019. 

 

A VBC sobre lagartas possui dois canhões antiaéreos Oerlikon KDA de 35mm 

com cadência de tiro de 550 tiros por minuto (tpm) cada, velocidade inicial de 1.440 

m/s, capacidade de 320 tiros e teto de emprego de 3000 m. No Brasil só há 

espoletas de impacto para as munições 35 mm.  

Possui ainda radares de busca, para controle do espaço aéreo, com alcance 

horizontal de 15.750 m, dotado de IFF, além do radar de tiro para acompanhamento 
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de alvos, com alcance horizontal de 15.000 m e dotado de aferidor de distâncias a 

laser.   

Além das características básicas, o GEPARD pode atuar, por peça, ou seja, 

por única unidade de tiro (U Tir), como um sistema de armas totalmente autônomo, 

detectando, identificando, acompanhando e engajando alvos. (DIAS, 2015).  

Há um sistema de direção de tiro que pode ser acionado opticamente, por 

meio dos pedais de acompanhamento óptico, ou do apontador óptico auxiliar, cuja 

função é realizar a busca do espaço aéreo que não esteja sendo visualizado pelos 

radares. O sistema pode se valer, também, da pontaria por meio de laser. 

(RODRIGUES, 2013). Esse sistema se contrapõe a vetores aéreos de baixa 

assinatura radar ou aos que utilizam algum tipo de medidas de ataque eletônico 

(MAE). 

c. Míssil Telecomandado RBS 70 Mk-II 

 

Figura 11 - RBS-70 Mk-II. Disponível em: <http://www.defesaaereanaval.com.br>. Acesso em: 07 Jun. 
2019. 

Vianna (2015) apresenta algumas características do sistema telecomandado 

RBS-70, dentre as quais: curto tempo de reação, grande mobilidade, simplicidade no 

manuseio [...], além de possuir capacidade de engajar diversos tipos de alvos, 
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inclusive de pequena dimensão (assimétricos), em qualquer tipo de terreno e em 

condições meteorológicas diversas.   

O site SAAB GROUP11 exibe as seguintes características técnicas 

importantes para efeitos de respostas às ameaças aéreas, tais como o alcance (300 

m a 7000 m), teto de emprego (4000 m) e o tempo para disparo (7 s), a partir da 

detecção do alvo. Possui um motor de lançamento que pesa 2,5 Kg. Após o disparo, 

é alijado do míssil a uma distância de 300 metros.   

O sistema RBS-70, inicialmente, pode ser guiado por um radar de busca, 

como o radar SABER M60, para fazer a detecção e direcionamento inicial do alvo. 

Por ser guiado por facho laser, ficando totalmente dependente do operador, 

conforme expõe Vianna (2015): 

“Após o disparo, o operador deve realizar o acompanhamento do alvo, 
agindo com seu polegar direito no joystick a fim de fazer o ajuste fino do 
acompanhamento do mesmo, mantendo o movimento em torno do eixo. O 
joystick comanda um sistema ótico estabilizado com giroscópio localizado 
no aparelho de pontaria” (VIANNA, 2015, p. 47).  

d. Míssil IGLA-S  

 

Figura 12 - IGLA-S. Disponível em: <http://www.defesanet.com.br>.  Acesso em: 17 Maio 2019. 

                                                             
11

Fonte: https://saab.com/land/weapon-systems/ground-based-air-defence-missile-systems/ 

rbs_70_ng/?gclid=EAIaIQobChMI1r3K9qyX5AIVR4CRCh1wRgZMEAAYASAAEgJpBvD_BwE. 

Acesso em: 07 Jun. 2019. 
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Os mísseis IGLA-S possuem quase as mesmas características e princípios de 

funcionamento, sendo que, nesta última versão, é mais moderno e possui sensores 

mais precisos, além de vir equipado com espoleta de proximidade, que mobiliam 

algumas unidades de AAAe do EB.   

Possuem a capacidade de engajar qualquer vetor Ae, em baixa altura, em rota 

de aproximação ou afastamento, mesmo enfrentando as Medidas de Ataque 

Eletrônico (MAE)12, tais como as “iscas” de calor.   

É um MANPADS do tipo “fire and forget” (dispare e esqueça), ou seja, após o 

disparo, o operador não tem mais o controle do míssil, pois ele é guiado por atração 

passiva por infravermelho (IR, do inglês Infrared), guiamento que funciona por meio 

da detecção de fontes de calor emitidas pelo alvo. Apresenta tempo de reação que 

varia entre 5 a 19 s com uma altura máxima de interceptação de 3500 m, alcance 

mínimo de 500 m e tempo de ativação do lançamento de 5 a 6 segundos.  

O Brasil também possui o dispositivo DJIGIT, que permite o disparo de dois 

mísseis ao mesmo tempo, através de um suporte. E o sistema MOWGLI, que 

permite visão noturna.   

e. Interferidor SCE-0100D em auxílio à AAAe 

A complexidade dos meios aéreos requer que medidas, antes adotadas pela 

artilharia antiaérea, sejam, também, modularizadas em conjunto com outras Armas. 

O emprego do 1° Batalhão de Guerra Eletrônica, valendo-se de interferidores de 

sinal de radiofrequência e no sinal GPS, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 

2016 (JOP Rio 2016), atendeu às lacunas causadas pelo perfil de voo rasante e 

seção reta radar extremamente pequena que os drones apresentam, cujos materiais 

de AAAe, ora utilizados, seriam incapazes de se contrapô-las. 

Portanto, os materiais de AAAe aprensentados possuem certas condições de 

se contraporem as possíveis ameaças aéreas provenientes de agentes não estatais, 

exceto aquelas que possuem perfil de voo rasante e/ou baixa assinatura radar. Ao 

empregar tais armamentos, são passíveis de causar algum efeito colateral. 

                                                             
12

 Neste caso, a aeronave utiliza-se de um sistema para desviar o foco do alvo por meio de flare e 

chaff.  



38 

4.4 EFEITOS COLATERAIS DA ARTILHARIA ANTIAÉREA NAS OPERAÇÕES DE 

PAZ INSTÁVEL  

A doutrina militar e, em consequência, os fabricantes de tais armamentos, aos 

poucos, vêm se adaptando a uma nova finalidade para seu emprego: as operações 

de guerra assimétrica (guerra não convencional). Essa adaptação ainda traz alguns 

efeitos colaterais, tanto de ordem física para o pessoal não envolvido no conflito, 

quanto de ordem psicológica que o próprio armamento causa.  

 

Figura 13 - Efeito psicológico da AAAe. Disponível em: <http://veja.abril.com.br>.  
Acesso em: 19 Maio 2019. 

Nas Olimpíadas de Londres (2012) o efeito foi psicológico. Os moradores 

sentiram-se apreensivos quando o exército inglês instalou baterias antiaéreas na 

cobertura dos prédios. Isso trouxe uma certa insegurança aos moradores, pois os 

prédios poderiam ser alvos dos terroristas para neutralizar a defesa antiaérea. No 

entento, essa medida trouxe segurança aos turistas. Esse efeito dual poderá 

também ocorrer em uma situação de paz instável, tendo em vista que os conflitos 

assimétricos geralmente são travados em áreas densamente habitadas.       
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Diante dos materiais existentes no Brasil, foram verificados alguns possíveis 

efeitos colaterais causados pelo emprego desses armamentos projetados para as 

guerras convencionais, além de eles produzirem, quando acionados, nuvens de 

estilhaços que podem cair sobre casas.   

O efeito do disparo de um canhão antiaéreo com espoletas de proximidade, 

por exemplo, é o estilhaçamento das munições e balins sobre área densamente 

povoada, conforme apresenta Vergara (2013). Isso vale para as munições 40 mm 

pré-fragmentada auto explosivas (PFAE), utilizadas pelo Bofors L/70, pois caso elas 

não acertem o alvo, são autodestruídas antes de atingiram o solo.  

Outra questão, apresentada por Vianna (2015), é a utilização do míssil RBS 

70 Mk-II no desdobramento ostensivo. O autor alerta, através dos ensinamentos 

colhidos sobre o disparo do míssil, que devem ser balizadas as áreas de isolamento 

à retaguarda (mínimo de 60º e 50 m) e à frente (mínimo de 60º e 300 m) para evitar 

danos causados pelo sopro e pela ejeção do motor de lançamento, respectivamente. 

O sistema RBS-70 exige uma outra medida de segurança peculiar, relativa à 

emissão do facho laser, que é o isolamento à frente do posto de tiro, formando um 

ângulo de 80º e uma distância de 50 m, para evitar danos à visão de uma pessoa 

quando exposta a este laser.  

No caso dos mísseis IGLA S, por serem do tipo “dispare e esqueça”, ficam à 

mercê das fontes de calor até o tempo de queima do combustível propulsor, quando, 

então, se autodestroem, causando assim estilhaçamento.  

Na entrevista realizada com um dos comandantes de seção antiaérea do 

míssil RBS 70 que atuou nos JOP Rio 2016, foi assegurado que os princípios da 

Doutrina vigente foram atendidos, salvo algumas exceções, como o fator terreno, 

mas que não comprometeram a eficácia da missão.  

Nas Operações de Não Guerra, é comum a tropa usufruir de instalações 

existentes, tendo em vista que a permanência no local prevalece por período maior 

de tempo, ao contrário do que se tem em uma situação de conflito.  

Neste sentido, foi perguntado se a relação dos moradores com a possibilidade 

de abrigar uma posição de U Tir poderia ser aceita. De forma geral, os moradores 

acolheram o pedido, mas houveram pedidos negados, pois havia receios referentes 
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à segurança orgânica dos condôminos. Isto requereu novos planejamentos a fim de 

evitar possíveis comprometimentos na eficácia do apoio mútuo das U Tir. 

Observa-se, portanto, que todos os tipos de armamentos utilizados pelo Brasil 

possuem algum tipo de efeito colateral, devendo-se considerar o fator civil para o 

planejamento das operações em áreas povoadas, a fim de diminuir tais reflexos e 

aumentar a aceitação por parte da população local para gozar das instalações 

locais.  

Na entrevista realizada, por exemplo, não foram cogitadas medidas para se 

evitar efeitos colaterais característicos dos armamentos, com exceção às regras de 

engajamento, que só deveria haver disparo após a correta troca de senha/contra-

senha e ordem expressa, que foram amplamente tratadas em reuniões, briefings, 

etc. O entendimento era que a AAAe estava sendo empregada, também, como efeito 

dissuasório, tendo em vista o histórico do país ser considerado pacífico e não se ter 

atentados terroristas em grandes eventos. 

 Diante dessas condicionantes para se evitar ao máximo os efeitos colateriais, 

algumas medidas precisaram ser tomadas, que, segundo EIRIZ, CAMPOS, 2017 

foram: adequação dos meios disponíveis; emprego em ambiente urbano; restrições 

ao desdobramento ostensivo; defesa das próprias posições ocupadas pela DA Ae, 

em especial as armas, para que estas não fossem tomadas e utilizadas por células 

terroristas ou agentes perturbadores da ordem pública (APOP); a dificuldade de 

identificação do vetor aéreo como ameaça real; acurado emprego de medidas de 

coordenação e controle do espaço aéreo (MCCEA); amparo legal para que a AAAe 

realizasse fogos; a opinião pública como fator interveniente na ação da DA Ae; 

necessidade de plano de comunicação social eficiente; os efeitos colaterais 

considerados possíveis e admissíveis; coordenação do uso das instalações civis 

locais; e atuação da DA Ae também em ambiente noturno. 

Ainda, conforme exemplifica EIRIZ, CAMPOS, 2017, o emprego de 

interferidores (MAE), como o Sistema de Contramedida Eletrônico para drones SCE-

0100D, para se contrapor às ameaças advindas de drones, tornou a operação com 

os efeitos colaterais ainda mais reduzidos, visto que esse equipamento possui a 

capacidade de bloquear e/ou interferir em plataformas aéreas remotamente pilotadas 

hostis, fazendo com que os drones entrassem automaticamente em modo de 



41 

contingência (voo pairado na última coordenada conhecida, aguardando o 

reestabelecimento da comunicação com o operador).  

É possível, também, segundo os autores EIRIZ, CAMPOS, 2017, variar a 

potência de saída por ocasião da interferência de modo a assegurar o mínimo de 

perturbação ao ambiente civil (quanto ao uso de celulares, por exemplo) situado fora 

da área de interesse balizada pelo posicionamento das antenas. 

Até mesmo uma interferência no espectro eletromagnético oriundas de 

interferidores, iguais ao utilizados nos JOP Rio 2016, causam algum efeito colateral, 

pois quem estivesse utilizando equipamentos eletrônicos, como tablets e 

smartphones, teria problemas de conectividade.   
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5 ARCABOUÇO JURÍDICO 

Neste capítulo é dada ênfase em todos os aspectos jurídicos, desde as 

normas legais específicas até o amparo constitucional, em uma hipótese de situação 

de paz instável, buscando compreender se há lacunas legais para o emprego da 

AAAe no Brasil. 

5.1 NORMAS CONSTITUCIONAIS, INFRACONSTITUCIONAIS, SUPRALEGAIS 

E LEGAIS 

a. Amparos constitucionais 

Em qualquer hipótese de emprego das Forças Armadas deve-se verificar, 

primeiramente, a Constituição da República Federativa do Brasil/1988 (CRFB/88). 

Nela, em seu art. 142, caput, consta sua finalidade, além de definir sua natureza, 

princípios e subordinação. Conforme já apresentado, existem conflitos convencionais 

e assimétricos, cujo emprego das Forças Armadas é previsto na própria CRFB/88 e 

estendidos nas Leis Complementares (LC) nº 97/99, 117/04 e 136/10. 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem. 
§ 1º - Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas 
na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. (grifo do 
autor) 

Nesse grifo, observa-se a inclusão das operações de GLO e operações de 

não guerra. Carmo (2013) expõe que as Forças Armadas estão sob autoridade 

suprema do Presidente da República, que expede diretrizes contendo as 

responsabilidades, ações a executar, duração e local, tratando-se de Operações de 

GLO e Operações de não guerra. A complementação do emprego das Forças 

Armadas está na Lei Complementar nº 97/99, que dispõe sobre as normas gerais 

para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, em seu art. 18, 

inciso VII apresenta algumas atribuições que cabem a Força Aérea, conforme 

apresentado abaixo: 

VII - preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, 
atuar, de maneira contínua e permanente, por meio das ações de controle 
do espaço aéreo brasileiro, contra todos os tipos de tráfego aéreo ilícito, 
com ênfase nos envolvidos no tráfico de drogas, armas, munições e 
passageiros ilegais, agindo em operação combinada com organismos de 
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fiscalização competentes, aos quais caberá a tarefa  de agir após a 
aterragem das aeronaves envolvidas em tráfego aéreo ilícito, podendo, na 
ausência destes, revistar pessoas, veículos terrestres, embarcações e 
aeronaves, bem como efetuar prisões em flagrante delito. 
Parágrafo único. Pela especificidade dessas atribuições, é da competência 
do Comandante da Aeronáutica o trato dos assuntos dispostos neste 
artigo, ficando designado como „Autoridade Aeronáutica Militar‟, para esse 
fim. 

Tal complementação é ainda adicionada pelas LC n° 117/04 e 136/10 na 

forma de atribuições subsidiárias particulares. Neste contexto, dependendo da 

dimensão e da comoção que a ameaça aérea possa causar, pode-se mudar a 

situação atual de calma para agitação; de paz para a guerra; de estado de 

normalidade institucional para o estado de sítio ou de defesa, cabendo ao Presidente 

da República, através do dispositivo do art. 84, CRFB/88, inciso XIX, fazer tal 

declaração. 

Dependendo da gravidade, têm-se os art. 136, in fine, da CRFB/88 e o art. 

137, in fine, da CRFB/88, através dos dispositivos dos art. 21, V, art. 49, IV, art. 84, 

IX, todos, da CRFB/88. Neles, encontram-se algumas restrições às liberdades 

individuais e coletivas a fim de preservar ou restabelecer o Estado de Normalidade 

Institucional nos locais restritos e determinados. 

b. Amparos infraconstitucional, supralegais e legais 

As hipóteses de emprego das Forças Armadas requerem suplementação 

jurídica devido à complexidade e à relevância. Para isso, não bastam as normas 

previstas na Constituição, deve-se delimitar e amparar até onde se deseja que o 

monopólio estatal da violência seja atingido. Para isso são criadas as normas 

infraconstitucionais supralegais e legais. 

Nas operações de GLO, é possível combinar a atuação das Forças Armadas 

com as polícias militares, inclusive conceder àquelas poder de polícia, conforme 

preveem os art. 4º e art. 5º do Dec. nº 3.897, de 24 de agosto 2001, a seguir: 

Art. 4º Na situação de emprego das Forças Armadas objeto do art. 3º, caso 
estejam disponíveis meios, conquanto insuficientes, da respectiva Polícia 
Militar, esta, com a anuência do Governador do Estado, atuará, parcial ou 
totalmente, sob o controle operacional do comando militar responsável 
pelas operações, sempre que assim o exijam, ou recomendem, as 
situações a serem enfrentadas. 
Art. 5º O emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, 
que deverá ser episódico, em área previamente definida e ter a menor 
duração possível, abrange, ademais da hipótese objeto dos arts. 3º e 
4º, outras em que se presuma ser possível a perturbação da ordem, 
tais como as relativas a eventos oficiais ou públicos, particularmente 
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os que contem com a participação de Chefe de Estado, ou de 
Governo, estrangeiro, e à realização de pleitos eleitorais, nesse caso 
quando solicitado. 
Parágrafo único. Nas situações de que trata este artigo, as Forças 
Armadas atuarão em articulação com as autoridades locais, adotando-se, 
inclusive, o procedimento previsto no art. 4º. (grifo do autor) 

 

Tanto nas Operações GLO, quanto nas Operações de não guerra é preciso 

que haja um decreto presidencial para que se tenha um amparo legal. 

Independentemente da existência ou não de legislação, segundo Santos 

(2010), a autorização para emprego do armamento AAe, quanto aos casos de 

execução de tiro não previstos no Dec. 5.144/04 e que não envolvam a legítima 

defesa de pessoas, deve partir do Presidente da República, uma vez que não foi 

delegada essa atribuição a outra autoridade, ou até que a seja delegada, de acordo 

com o art. 142 da CRFB/88. 

No caso da AAAe, ela dificilmente poderia ser empregada atendendo às 

condições estabelecidas nos art. 5º e 6º do Dec. 5.144/04: 

Art. 5º A medida de destruição consiste no disparo de tiros, feitos pela 
aeronave de interceptação, com a finalidade de provocar danos e impedir o 
prosseguimento do voo da aeronave hostil e somente poderá ser utilizada 
como último recurso e após o cumprimento de todos os procedimentos que 
previnam a perda de vidas inocentes, no ar ou em terra. 

Art. 6º A medida de destruição terá que obedecer às seguintes condições: 
(...); 

II - registro em gravação das comunicações ou imagens da aplicação dos 
procedimentos; 

III - execução por pilotos e controladores de Defesa Aérea qualificados, 
segundo os padrões estabelecidos pelo COMDABRA; 

IV - execução sobre áreas não densamente povoadas e relacionadas com 
rotas presumivelmente utilizadas para o tráfico de substâncias 
entorpecentes e drogas afins; e 

- autorização do Presidente da República ou da autoridade por ele 
delegada. 

A Medida de Detenção, antes chamada de Destruição, introduzida ao Código 
Brasileiro de Aeronáutica pela Lei 9.614/98, conhecida como a Lei do “Abate”, só é 
válida para a Força Aérea, ou para a Força subordinada à Autoridade Aeronáutica 
Militar. 
 

Art. 1º O art. 303 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, passa a 
vigorar acrescido de um parágrafo, numerado como § 2º, renumerando-se 
o atual § 2º como 

§ 3º, na forma seguinte: 

"Art. 303. ........................................................................................ 

§ 2º Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave 
será classificada como hostil, ficando sujeito à medida de destruição, 
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nos casos dos incisos do caput deste artigo e após autorização do 
Presidente da República ou autoridade por ele delegada. 

§ 3º A autoridade mencionada no § 1º responderá por seus atos quando 
agir com excesso de poder ou com espírito emulatório." (grifo do autor) 

Além disso, a Carta das Nações Unidas de 1945 diz, especificamente no seu 

art. 51, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 19.841/1945, 

dispõe sobre o princípio da autodefesa das Nações: 

Capítulo VII 

AÇÃO EM CASO DE AMEAÇA À PAZ, RUPTURA DA PAZ E ATO DE 

AGRESSÃO 

Artigo 51º (Princípio da Autodefesa) 
Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa 
individual ou coletiva, no caso de ocorrer um ataque armado contra um 
membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha 
tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da 
segurança internacionais. (...) 

Somente após o “Onze de Setembro” personalidades políticas se reuniram na 

ONU para aprovar as Resoluções n° 1.368/01 e 1.373/01, sendo esta última 

incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Dec. nº 3.976, de 18 de outubro 

de 2009. Tais resoluções visam o combate ao terrorismo. 

Resolução 1368 (2001) 

Adaptada pelo Conselho de Segurança na sua reunião de 4370, em 12 
setembro de 2001 

O Conselho de Segurança, [...] 

Reconhecendo o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva 
em conformidade com a Carta, 

1. Inequivocamente condena nos termos mais fortes os terroristas 
horripilantes atentados ocorridos em 11 de setembro de 2001, em Nova 
Iorque, Washington, DC e Pensilvânia e atenciosamente tais atos, como 
qualquer ato de terrorismo internacional, como uma ameaça para a paz e a 
segurança internacionais; 

[...] 

5. Manifesta a sua disponibilidade para tomar todas as medidas necessárias 
para responder aos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001, e para 
combater todas as formas de terrorismo, em conformidade com as suas 
responsabilidades nos termos  da Carta das Nações Unidas; (traduzido) 

Resolução 1373 (2001) 

Adaptada pelo Conselho de Segurança na sua reunião de 4385, em 28 
setembro de 2001 

O Conselho de Segurança, [...] 

1. Decide que todos os Estados devem: 

(a) Prevenir e reprimir o financiamento de atos terroristas; 

(b) Criminalizar a concessão ou colheita intencional, por quaisquer meios, 
direta ou indiretamente, dos fundos pelos seus nacionais ou nos seus 
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territórios, com a intenção de os fundos devem ser usados, ou com 
conhecimento de que estão a ser utilizados, a fim de realizar atos de 
terrorismo; 

[...] 

2. [...] 

(b) Tomar as medidas necessárias para impedir a prática de atos terroristas, 
inclusive mediante a provisão de alerta precoce para outros Estados por 
intercâmbio de informações; (traduzido) 

Já existem leis que definem terrorismo, como a Lei nº 7.170, de 14 de 

dezembro de 1983, e os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e 

social, que estabelecem os seus processos e julgamentos. A Lei nº 13.260, de 16 de 

março de 2016, que regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição 

Federal, torna-o inafiançável, tratando de disposições investigatórias e processuais e 

reformulou o conceito de organização terrorista. Porém, ainda falta uma lei 

específica para tal ato. Somente em 2015 colocou-se em pauta a tipificação para o 

crime de terrorismo13. 

No Código Penal Militar (CPM), art. 42, são estabelecidas as excludentes de 

ilicitude e, dentre elas, quando o militar age em estado de necessidade, legítima 

defesa, estrito cumprimento do dever legal, em exercício regular de direito. “São 

situações excepcionais, em que a AAAe poderia agir, para preservar a integridade 

física própria ou de terceiros, quando, por exemplo, uma aeronave que seja usada 

como meio de levar à morte grande quantidade de pessoas reunidas em um evento.” 

(SANTOS, 2010) 

É importante frisar que qualquer conduta, caso não haja amparo legal 

adequado, configura-se crime. Ao se analisar a estrutura analítica da conduta 

humana, tem-se a tipicidade, ilicitude e a culpabilidade. A tipicidade é o fato descrito 

na norma legal, ou seja, a legalidade, e é integrada com o resultado, com a 

subsunção à norma penal, a condução humana e o nexo causal. A ilicitude é a ação 

ou omissão do agente em que há transgressão com a norma legal vigente. Há 

exceção quando é praticado no estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa e 

estado de necessidade. Outra questão a ser analisada é a culpabilidade, que inclui o 

dolo, a culpa, e a inexigibilidade de conduta adversa (coação irresistível). 

Ainda, tem-se as competências jurisdicionais e políticas para julgar tal 

                                                             
13

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/10/28/senado-aprova-tipificacao-do-crime-de-
terrorismo; e 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/493794-CAMARA-TIPIFICA-
CRIME-DE- TERRORISMO-E-PREVE-PENA-DE-ATE-30-ANOS-EM-REGIME-FECHADO.html 
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infração, como a Justiça Militar da União, Justiça Federal, Tribunal Penal 

Internacional (TPI) e as organizações internacionais de defesa dos Direitos 

Humanos. 

Quanto ao estrito cumprimento do dever legal, Santos (2010) afirma: 

Quem age no estrito cumprimento do dever legal não tem como típica sua 
conduta, pois o Direito não pode coibir uma ação que é fomentada pelo 
próprio Direito, conforme a Teoria da Tipicidade Conglobante, adotada em 
algumas decisões recentes do STF. Dessa forma, existe uma lei que 
compele os militares a atuar, observados os seus requisitos legais, e não 
cabe ao servidor analisar constitucionalidade de normas, mas apenas 
cumpri-las. (SANTOS, 2010) 

Santos (2010) informa que o art. 303, I ao V, do Código Brasileiro de 

Aeronáutica (CBA), expõe quais os tipos de aeronaves devem ser detidas pelas 

autoridades militares, mas o Dec. 5144/04 reduziu essas possibilidades somente nos 

casos de aeronaves hostis ou suspeitas (art. 2º, caput), estando sem o Plano de Voo 

aprovado, omitindo informações necessárias para a sua identificação, ficando, 

portanto, sujeitas às medidas coercitivas de averiguação, intervenção e persuasão. 

Santos (2010) também informa que o art. 4º do Decreto anterior, estipula que 

somente as aeronaves suspeitas de tráfico de substâncias entorpecentes e não 

atendendo os procedimentos coercitivos do art. 3º, estará sujeita à medida de 

destruição. Para tanto, as demais aeronaves ilícitas listadas nos incisos do CBA não 

sofrerão medidas extremas prevista no Decreto. 

Desse modo, Santos (2010) expressa que para a AAAe atuar contra os 

tráfegos aéreos ilícitos, especificamente aqueles que deixam de atender a uma 

determinação da Autoridade Aeronáutica Militar, ou que pretendem atingir pontos 

sensíveis em tempo de paz, deve-se perquirir, também, os dispositivos que regulam 

a aviação civil no País, para que o Código Brasileiro de Aeronáutica, 

especificamente quanto ao Art. 303, a seguir, tenha eficácia. 

Capítulo IV 
Da detenção, interdição e apreensão de aeronave 
Art. 303. A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas, 
fazendárias ou da Polícia Federal, nos seguintes casos: 
I - se voar no espaço aéreo brasileiro com infração das convenções ou atos 
internacionais, ou das autorizações para tal fim; 
II - se, entrando no espaço aéreo brasileiro, desrespeitar a obrigatoriedade 
de pouso em aeroporto internacional; 
III - para exame dos certificados e outros documentos indispensáveis; 
IV - para verificação de sua carga no caso de restrição legal (artigo 21) ou 
de porte proibido de equipamento (parágrafo único do artigo 21); 
V - para averiguação de ilícito. 
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§ 1° A autoridade aeronáutica poderá empregar os meios que julgar 
necessários para compelir a aeronave a efetuar o pouso no aeródromo que 
lhe for indicado. (Regulamento Dec. 5.144/04) 
§ 2° Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será 
classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição, nos casos 
dos incisos do caput deste artigo e após autorização do Presidente da 
República ou autoridade por ele delegada. (Incluído pela Lei nº 9.614, de 
1998) (Regulamento Dec. 5.144/04) (...) 

Geralmente, as ameaças assimétricas são utilizadas em áreas densamente 

povoadas. O seu engajamento, através dos dispositivos supracitados, mesmo em 

situações além do tráfico de drogas, seria inviável, nos atuais dispositivos legais. 

Além da legalidade do tiro antiaéreo, outro ponto a se tratar é a ocupação de 

bens privados. O desdobramento (posicionamento) da AAAe, provavelmente, 

conforme a doutrina vigente, será em prédios, igrejas, escolas, ou qualquer outro 

lugar que possua comandamento. Isto pode ocasionar contrariedade na opinião 

pública ao posicionamento dos mísseis, canhões e radares. Atualmente, o que 

ampara a requisição e a ocupação de bens é a lei nº 11.631/2007, que dispõe sobre 

a mobilização nacional como no seu art. 4º: 

Art. 4º A execução da Mobilização Nacional, caracterizada pela celeridade e 
compulsoriedade das ações a serem implementadas, com vistas a propiciar 
ao país condições para enfrentar o fato que a motivou, será decretada por 
ato do Poder Executivo autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado 
por ele, quando no intervalo das sessões legislativas. 
Parágrafo único. Na decretação da Mobilização Nacional, o Poder Executivo 
especificará o espaço geográfico do território nacional em que será 
realizada e as medidas necessárias à sua execução, dentre elas: 
I - a convocação dos entes federados para integrar o esforço da Mobilização 
Nacional; 
II - a reorientação da produção, da comercialização, da distribuição e do 
consumo de bens e da utilização de serviços; 
III - a intervenção nos fatores de produção públicos e privados; 
IV - a requisição e a ocupação de bens e serviços; e  
V - a convocação de civis e militares. (grifo do autor) 

 

O Dec. nº 6.592/08, que regulamenta o disposto na lei nº 11.631/07 prevê que 

a mobilização nacional somente é decretada pelo Presidente da República em caso 

de agressão estrangeira conforme o art. 2º: 

Art. 2º A Mobilização Nacional conceituada no art. 2º da Lei no 11.631, de 
2007, é a medida decretada pelo Presidente da República, em caso de 
agressão estrangeira, visando à obtenção imediata de recursos e meios 
para a implementação das ações que a Logística Nacional não possa suprir, 
segundo os procedimentos habituais, bem como de outras necessidades. 
§ 1o São parâmetros para a qualificação da expressão agressão 
estrangeira, dentre outros, ameaças ou atos lesivos à soberania nacional, à 
integridade territorial, ao povo brasileiro ou às instituições nacionais, ainda 
que não signifiquem invasão ao território nacional. 
§ 2o Para fins de Mobilização Nacional, entende-se como Logística Nacional 
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o conjunto de atividades relativas à previsão e provisão dos recursos e 
meios necessários à realização das ações decorrentes da Estratégia 
Nacional de Defesa. (...) 

Em nenhum momento tal decreto aborda mobilização nacional em caso de 

paz instável e seu desencadeamento fica à disposição da presidência para que a 

mobilização nacional e ocupação de bens imóveis sejam executadas, facilitando o 

desdobramento dos subsistemas de AAAe. 

Observa-se, portanto, que ainda existem lacunas no nosso ordenamento 

jurídico vigente para o amparo legal durante o emprego da AAAe do Exército 

Brasileiro em uma situação de paz instável. 
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6. CONCLUSÃO 

O objetivo desta monografia foi examinar a adequabilidade e os reflexos dos 

meios atualmente empregados e o amparo legal para se realizar o tiro de detenção 

da AAAe do Exército Brasileiro frente às possíveis ameaças assimétricas, oriundas 

de agentes não estatais e que se utilizam de vetores aéreos para ameaçar a paz 

estável a fim de conquistar repercussão por uma causa.  

Através do arcabouço jurídico presente e na identificação dos meios de AAAe 

do Exército Brasileiro existentes, obtendo o qualitativo destes meios, foi possível 

verificar se o binômio material-legislação está de acordo para se realizar a defesa 

antiaérea com eficácia.  

A defesa antiaérea se faz necessária pelo fato de ter ocorrido atentados em 

diversos países, sem aviso prévio e utilizando-se de meios não-convencionais. 

Observou-se que nosso país vem assumindo posições de destaque no cenário 

regional e global e não há uma triagem detalhada de quem entra e sai nas nossas 

fronteiras ou mesmo a fiscalização da nossa população. 

Tais deficiências e permeabilidades, o alto crime organizado, as missões de 

manutenção e imposição da paz, o pleito no assento permanente no Conselho de 

Segurança da ONU, atrelados ao status de potência emergente, situação em que, 

por vezes, pode-se tomar decisões ou posicionamentos não aceitos por algum grupo 

e que podem agravar a possibilidade de um atentado terrorista, visando perturbar a 

normalidade e causar pânico na população.   

Após os atentados do “Onze de Setembro”, o Conselho de Segurança da 

ONU reuniu-se para debater e aprovar, através de um consenso, algumas medidas 

para evitar ao máximo que tais ações viessem a ocorrer novamente. Felizmente, no 

Brasil, não tivemos ataques que gerassem grande comoção nacional, ou que nos 

colocassem em uma situação de paz instável.  

De 2001 até o presente momento, tivemos diversos eventos de grande vulto 

em que o poder militar nacional foi desdobrado a fim de evitar atentados terroristas. 

Além disso, resoluções da ONU e leis foram aprovadas e anexadas ao arcabouço 

jurídico brasileiro, pois há entendimento, por parte das autoridades, que o tema é 

relevante e há possibilidade de ataque. 



51 

No campo militar, observou-se que algumas medidas foram tomadas para 

combater tais ações, principalmente quando se tratava de grandes eventos, como 

visita de dignitários políticos e eclesiásticos, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, etc. 

VRDA Ae, medidas de coordenação e controle do espaço aéreo, etc. Entraram em 

vigor a fim de minimizarem a possibilidade de um atentado. 

Isso vem trazendo mudanças na Doutrina e nos meios que se emprega. Um 

exemplo foi a aquisição de materiais de AAAe de baixa altura, como o RBS 70, que 

tem como foco as operações de não guerra, pois seus efeitos colaterais são 

minimizados.  

Ainda que haja efeito colateral por parte da antiaérea, estes são minimizados 

pelas medidas de segurança que são adotadas e pelo fato de que um disparo dos 

armamentos empregados ter seu efeito pormenorizado pelo efeito causado pela de 

destruição de uma aeronave, ou ainda, pelo feito colateral causado pelos disparos 

para se evitar que um SARP atinja o seu alvo.  

Outra questão seriam os ataques com foguetes caseiros, que, pelo fato de 

possuírem pequena seção reta radar, não seriam vistos pelos radares. Tal medida 

seria coibida por levantamentos de inteligência e policiamento nas fronteiras e no 

interior do país.  

Tratando-se dos efeitos colaterais, quando se emprega mísseis em situação 

de paz (não guerra), deve-se dar preferência àqueles com guiamento realizado pelo 

atirador sobre aqueles do tipo “dispare e esqueça”, por alguns motivos, dentre os 

quais: o operador poderá abortá-lo a qualquer hora; se houver erro no guiamento, o 

operador poderá conduzi-lo para um local seguro; e o operador poderá mantê-lo na 

trajetória sobre o alvo desejado, evitando que o míssil atinja alvos fictícios, tais 

como, os causados por uma fonte de irradiação infravermelha ou interferência no 

espectro eletromagnético. O míssil RBS 70 seria, portanto, o meio mais eficaz para 

uma hipótese de emprego de paz instável para as aeronaves detectadas pelos 

radares de busca do que o míssil Igla-S, do tipo “dispare e esqueça” ou, até mesmo, 

do que um canhão GEPARD 35mm com munições pré-fragmentadas.  

Quanto ao efeito psicológico nos moradores, deveria haver maiores 

esclarecimentos por parte das autoridades, através de um plano de comunicação 

social, junto ao segmento civil da sociedade, principalmente com aqueles moradores 

que residem em áreas urbanas que sofreram algum tipo de agressão ou próximos às 
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áreas sensíveis que possivelmente serão ocupadas pela AAAe caso seja 

necessário.   

Sob tal perspectiva, o arcabouço jurídico presente não ampara a ocupação de 

prédios ou quaisquer áreas particulares que possuam comandamento sem o 

consentimento do morador. Nossas leis amparam o emprego da AAAe brasileira até 

certo ponto: quando fica subordinada à Autoridade Aeronáutica Militar ou quando há 

diretriz motivando a sua atuação expedida pela Presidência da República. Neste 

ponto, há lacunas no ordenamento jurídico brasileiro que poderão causar diversas 

interpretações em tal ambiente, no que tange à realização do tiro na autodefesa, 

legítima defesa e estado de necessidade, por não estarem perfeitamente delineados.   

O tema é de suma importância para a manutenção do status quo da 

população em relação ao direito de ir e vir e à vida, amparados pelos diversos 

incisos do art. 5º da Constituição. Além disso, as Forças Armadas são 

representantes do Estado e reflexos jurídicos negativos recaindo sobre elas 

causariam um desprestígio enorme do Brasil no cenário global, visto que o país não 

tem uma norma específica para amparar o disparo antiaéreo. Vendo por este lado, o 

desdobramento da operação militar só teria a finalidade de causar efeito dissuasório, 

haja vista que não haveria amparo para o engajamento. 

Devem ser feitas, assim, pesquisas e discussões mais aprofundadas no que 

tange a obtenção de uma lei mais detalhada e específica para amparar o tiro 

antiaéreo de detenção, inserido em uma hipótese de emprego de paz instável, já que 

quase a totalidade dos conflitos armados da década de noventa até hoje foram do 

tipo assimétricos e foram decorrentes de falha na estrutura de segurança do Estado. 

Verifica-se que as possibilidades de emprego são maiores que as limitações 

dos meios que o Exército Brasileiro dispõe para realizar a defesa antiaérea de baixa 

altura frente a grande parte das ameaças aéreas assimétricas. Além disso, com o 

emprego do 1° Batalhão de Guerra Eletrônica, em conjunto com a AAAe a chance 

de sucesso dos agentes não estatais que queiram realizar uma ação hostil reduz 

drasticamente, haja vista que os agentes estatais podem realizar surtidas utilizando-

se de SARP com pequenas dimensões e espargir artefatos químicos, biológicos, 

radiológicos ou nucleares. 
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APÊNDICE A – Entrevista Cap EDUARDO GUIMARÃES 

 

ENTREVISTA COM O COMANDANTE DE SEÇÃO DO MÍSSIL RBS-70 NOS 

JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016. 

 

A presente entrevista tem por finalidade servir de base para a dissertação de 

pós-graduação em Artilharia Antiaérea e Defesa do Litoral apresentada à Escola de 

Artilharia de Costa e Antiaérea pelo 1° Ten Wanderson Gomes Borges. 

O tema da monografia é “O EMPREGO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO FRENTE ÀS AMEAÇAS AÉREAS PROVENIENTES DE 

AGENTES NÃO ESTATAIS: POSSIBILIDADES, LIMITAÇÕES E REFLEXOS”. 

A pesquisa terá como foco a resposta ao seguinte problema: durante uma 

operação de não guerra, quais foram os efeitos colaterais que poderiam ser 

levantados para uma possível hipótese de empego em uma situação de paz instável 

diante das ameaças aéreas assimétricas? Como foi solucionado esse reflexo? 

A experiência profissional do senhor durante a missão real irá contribuir para 

a pesquisa, a fim de ampliar a reflexão sobre os possíveis reflexos do emprego da 

AAAe em área urbana. 

Agradeço desde já a colaboração para enriquecer este trabalho. 

 

Wanderson Gomes Borges (1° Tenente de Artilharia – AMAN 2016) 

Endereço eletrônico: wandersongb@yahoo.com.br 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do Entrevistado: CARLOS EDUARDO DE FARIA GUIMARÃES 

Posto: Capitão 

Organização Militar à época dos JOP Rio 2016: 2° Grupo de Artilharia Antiaérea 

Função Exercida nos JOP Rio 2016: Cmt Seç RBS 70 
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QUESTIONAMENTOS 

 

Pergunta 1: O desdobramento das unidades de tiro (U Tir) para realizar a DA 

Ae durante os JOP Rio 2016 atendeu a todos os princípios da Doutrina vigente? 

Sim, com exceção aos desdobramentos das U Tir, que não foram dispostas 

em um dispositivo de defesa em 360° por causa das peculiaridades do terreno e 

restrições impostas. 

Pergunta 2: Como foi procedido o reconhecimento e a ocupação das U Tir, 

aproveitando-se das instalações civis existentes, tais como prédios, durante os JOP 

Rio 2016, após o planejamento na carta? 

O planejamento ocorreu inicialmente na carta, seguindo para utilização do 

Google Earth para melhor visualização e interatividade dos meios a serem 

empregados. No segundo momento, já de posse dos possíveis endereços a serem 

utilizados, foram realizados reconhecimentos nos pontos sensíveis e nos prédios 

escolhidos parta abrigarem as U Tir. Nesse reconhecimento foram entregues ofícios, 

onde os condôminos foram perguntados sobre possibilidade de apoiar a operação.  

Houveram casos em que o pedido foi negado, pois havia receios, por parte 

dos condôminos, na questão da segurança orgânica daquele local, tanto nos efeitos 

colaterais, caso houvesse disparo do míssil, quanto na própria moradia ser um alvo 

de atentados terroristas, a fim de neutralizar as defesas antiaéreas e prosseguir com 

o ataque principal sem resistência. 

Pergunta 3: Durante planejamento e execução da missão, quais foram as 

medidas adotadas para evitar efeitos colaterais, caso houvesse algum disparo? 

Diretamente não foram cogitadas medidas com essa finalidade, somente as 

regras de engajamento pré-estabelecidas nos briefings, reuniões e palestras, em 

que disparo real só deveria ser executado com ordem expressa, após a troca das 

palavras-código. Em hipótese alguma as U Tir deveriam atirar, mesmo se estivesse 

sob ataque. Sendo assim, a artilharia antiaérea atuou, naquela ocasião, mais como 

efeito dissuasório, a fim de dificultar possíveis ataques terroristas. 


