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A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE URBANO NA ATUAÇÃO DA ARTILHARIA 

ANTIAÉREA 

Rafael Paiva Guia 

 

Resumo: O referente trabalho tem como ideia principal analisar a influência advinda do 

emprego da artilharia antiaérea na defesa de centros urbanos. De maneira sumária, 

explicitando a influência de tal ambiente operacional no planejamento e execução de uma 

defesa antiaérea. Para isso, serão abordadas as peculiaridades das operações em ambientes 

urbanos, as características e alguns aspectos deste tipo de localidade. Após isso é 

apresentado o sistema de defesa aeroespacial brasileiro com sua subordinação e seu 

desmembramento para facilitar o entendimento do assunto e observar como está inserida a 

Artilharia Antiaérea nesse contexto compreendendo sua organização, suas capacidades e 

limitações para o emprego neste tipo de ambiente operacional. Também, analisar os 

materiais de Artilharia Antiaérea empregados pelo Exército Brasileiro, focando em suas 

capacidades e limitações de emprego nas áreas urbanas. Finalmente, uma conclusão, com 

uma abordagem sumária da influência deste ambiente operacional na defesa antiaérea. Para 

atingir os objetivos desenvolvidos no texto, foi realizada uma pesquisa baseada em consultas 

a manuais doutrinários do Exército Brasileiro, a sites disponíveis na internet que abordam o 

assunto e a algumas revistas específicas sobre o tema. Portanto, conclui-se que são 

necessárias algumas pequenas adaptações da doutrina de emprego, atrelada à oportuna 

aquisição de materiais que apresentem maior segurança de emprego nessas áreas urbanas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Influência; Ambiente urbano; Artilharia Antiaérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: The main objective of this work is to analyze the influence of the use of anti-

aircraft artillery in the defense of urban centers. In summary, explaining the influence of such 

an operational environment in the planning and execution of an antiaircraft defense. For this, 

the peculiarities of the operations in urban environments, the characteristics and some aspects 

of this type of locality will be approached. After this, the Brazilian aerospace defense system 

is presented with its subordination and its dismemberment to facilitate the understanding of 

the subject and to observe how the Antiaircraft Artillery is inserted in that context, 

understanding its organization, its capabilities and limitations for the use in this type of 

operational environment. Also, analyze the materials of Antiaircraft Artillery employed by the 

Brazilian Army, focusing on their capabilities and limitations of employment in urban areas. 

Finally, a conclusion, with a summary approach of the influence of this operational 

environment in the anti-aircraft defense. In order to reach the objectives developed in the text, 

a research was carried out based on consultations with Brazilian Army doctrinal manuals, 

websites available on the internet, and some specific journals on the subject. Therefore, it is 

concluded that some small adaptations of the employment doctrine are necessary, coupled 

with the timely acquisition of materials that offer greater job security in these urban areas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Ao longo dos séculos o mundo vem enfrentando diversos tipos de conflitos.   Desde a 

Idade Antiga até meados do século XX com o término da Segunda Guerra Mundial, os 

combates se caracterizavam pela presença de países beligerantes que podiam identificar suas 

forças dispostas de maneira bem definida no terreno, assim como seus meios empregados. Os 

combates clássicos se desenrolavam em grandes campos abertos e desta forma era notória a 

diferenciação das tropas envolvidas no embate. Segundo SILVA (2003, p.45): 

 

A guerra não é mais que um duelo, um duelo em grande escala, que pode ser 

representado pela imagem de dois lutadores que se enfrentam, cada um tentando 

obrigar o outro a fazer a sua vontade através do uso da força física; o objetivo 

imediato de cada duelista é derrubar o seu oponente, fazendo-o incapaz de opor 

resistência.    

 

 Com o avançar do tempo, atrelado ao desenvolvimento tecnológico das nações, esse 

conceito simplista de guerra é alterado para uma definição e caracterização complexa do 

combate. Nos confrontos modernos foram e são cada vez mais são difíceis de identificar os 

envolvidos e reconhecer seus meios empregados. Segundo SILVA (2003, p.45): 

 

A guerra do século XXI, em sua própria dinâmica interna também não refletiria 

mais a trindade de forças que Clausewitz postulou em Da Guerra, em virtude seja do 

surgimento de novas realidades tecnológicas no campo de batalha, seja porque “as 

novas guerras” não são mais travadas por um Povo, um Exército e um Governo, que 

esses autores supõem que seja a referida trindade.    

 

 Outro fator de extrema relevância para a mudança do cenário beligerante está 

relacionado ao aumento da população nas áreas urbanas. A urbanização avassaladora a qual o 

mundo enfrenta é um item que está intrinsicamente ligado à essa modificação dos conflitos 

modernos. No Brasil, desde a década de 1960 podemos identificar o respectivo processo. De 

acordo com dados relacionados com a projeção da população brasileira, realizado pelo 

Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nossa população gira em torno de 

202.699.661 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2014).   
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Segundo Rosana Aparecida Baeninger e Roberta Guimarães Peres (2010, p.638): 

 

O acelerado processo de urbanização pode ser evidenciado através da elevação da 

participação da população urbana no total populacional: 45%, em 1960; 56%, 

em1970; 67%, em 1980; 75%, em 1991, 81%, em 2000 e 84,3% em 2010. Esse 

incremento da população urbana foi consequência, basicamente, de três fatores: do 

próprio crescimento vegetativo das áreas urbanas, da migração com destino urbano e 

da expansão do perímetro urbano de muitas localidades, antigamente consideradas 

rurais. 

 

 Assim, o combate urbano é uma realidade do presente e do futuro mundial, 

reafirmando a ideia da guerra neste ambiente operacional. Conflitos como os ocorridos na 

Primeira e na Segunda Guerra do Golfo, e recentemente nas Guerras civis no Egito e na Síria, 

são bons exemplos da atuação da artilharia em confrontos em áreas edificadas, com a 

presença cada vez maior da população local nos arredores da localidade, e da dificuldade da 

identificação de possíveis ameaças nesses ambientes em questão. Então, faz-se necessário o 

estudo minucioso do emprego de tropas nessas localidades. 

 Como a AAAe pode estar inserida nestes efetivos militares, deve ser levada em 

consideração, entre outros, aspetos quanto a atuação da mesma em virtude da topografia do 

local, da densidade demográfica em questão e primordialmente os possíveis efeitos colaterais 

os quais podem ser gerados com o emprego de materiais antiaéreos em tais ambientes. 

 A Revista Military Review publicou uma pesquisa na década de 70, a respeito da 

atuação de tropas militares em zonas urbanas: 

 

Os piores problemas surgem quando se imagina que um país por inteiro poderá 

tornar-se urbanizado de tal forma que as cidades se constituam nas principais 

características do terreno [....] por que não é somente o número dos que  moram em 

grandes subúrbios contínuos que torna as áreas urbanas importantes, mas sim o 

somatório de fatores entre os quais figuram a distribuição física de pequenas vilas, 

a localização das áreas construídas em relação às florestas e rios e o potencial para 

a utilização de terreno urbano como parte de um planejamento militar. 

(BRACKEN, 1977, p.70).  

 

 O referido estudo de pesquisa bibliográfica tem por finalidade analisar o emprego de 

materiais de Artilharia Antiaérea em grandes centros urbanos e verificar possíveis efeitos 

colaterais nessas possíveis zonas de impasse. 

 Em um primeiro capítulo, serão abordadas as generalidades do combate em áreas 

urbanas, no segundo capítulo será dada uma explicação quanto à organização do Sistema 

Aeroespacial Brasileiro e sua subordinação, abordando ainda os princípios de emprego e 
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Fundamentos da Artilharia Antiaérea, fatores essências e decisivos para um planejamento 

militar voltado para seu emprego. Por conseguinte, estudaremos a atuação Antiaérea nos 

grandes centros. No próximo, será feita uma abordagem dos materiais de Artilharia Antiaérea 

que podem ser usados no Brasil em situações conflituosas em áreas urbanas e eventos de 

grande vulto realizados em seu perímetro onde, ainda, pretende-se apresentar possíveis efeitos 

colaterais relacionados ao emprego destes materiais. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa bibliográfica, 

que tem como objetivo gerar conhecimentos a respeito dos efeitos colaterais gerados por uma 

defesa antiaérea em conflitos de caráter urbano, valendo-se para tal dos argumentos dedutivos 

como forma de provar as premissas analisadas. 

 Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua produção, terá por método a leitura 

seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão integrativa, contribuindo para o 

processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos, de forma a unir uma pesquisa 

bibliográfica atualizada e compreensível. 

 A seleção das fontes foi baseada em uma pesquisa bibliográfica, utilizando como 

fontes de busca: Artigos científicos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), da 

Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME) e de sítios eletrônicos relacionados 

ao tema. Livros e monografias da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe) e 

da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Em artigos científicos, 

manuais de instrução do Exército Brasileiro e publicações de especialistas na área.  

 O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção da 

bibliografia, coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das fontes, 

argumentação e discussão dos resultados. No desenvolvimento serão abordadas as seguintes 

seções secundárias:  

  - GENERALIDADES DO COMBATE EM ÁREAS URBANAS - Pretende apresentar 

características voltadas para conflitos em zonas urbanas e detalhar mais especificamente o 

emprego da Artilharia Antiaérea nos conflitos dos grandes centros;  

- O SISTEMA DE DEFESA AEROESPACIAL BRASILEIRO – Pretende apresentar 

o Sistema Aeroespacial Brasileiro, assim como sua subordinação, abordando ainda os 

princípios de emprego e Fundamentos da Artilharia Antiaérea condicionado ao planejamento 

das operações; 
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- ATUAÇÃO DA DEFESA ANTIAÉREA NOS GRANDES CENTROS - Pretende 

apresentar os fatores levados em consideração para o estabelecimento de uma DA Ae em 

perímetros urbanos dando um enfoque em operações em ambiente urbano; 

  - O ARMAMENTO ANTIAÉREO DO EXÉRCITO BRASILEIRO - Pretende 

apresentar alguns tipos de armamentos de DA Ae que podem ser empregados em conflitos e 

eventos situados nos grandes centros, apresentando suas características e suas limitações 

diante desse cenário de conflito e os possíveis efeitos colaterais advindos deste emprego; 

 A referente pesquisa limitou se ao emprego de materiais de artilharia antiaérea no 

combate em ambiente urbano, baseando-se em registros e doutrinas utilizadas em tais tipos de 

operações, e nas capacidades e limitações dos respectivos materiais antiaéreos. 
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3 GENERALIDADES DO AMBIENTE URBANO 

 

 

Com o intuito de permitir uma melhor compreensão do assunto, objeto do presente 

estudo, há a necessidade de se definir e caracterizar de forma clara o ambiente operacional 

urbano, ou seja, o terreno no qual as operações serão analisadas. 

O ambiente urbano, também designado neste trabalho como localidade, deve ser 

considerado conforme os vários fatores que o integram e que influem na sua rotina. 

Segundo o manual de operações urbanas FM 3-06, do Exército dos EUA, “embora as áreas 

urbanas possuam aspectos gerais semelhantes, cada ambiente urbano é distinto do outro e 

reagirá à presença e às operações das forças de um exército de forma diferente”. 

Dessa forma, pode-se definir localidade como uma área edificada, dotada de uma 

infraestrutura mínima, com a finalidade de atender às necessidades básicas da população 

que a habita. A partir desta definição, pode-se evoluir para um conceito mais completo, 

como o que está descrito no Manual de Campanha de Operações do Exército Brasileiro: 
 

As áreas edificadas (localidades), contendo estruturas resistentes de alvenaria ou 

de concreto armado e aço, modificadas para fins de defesa, assemelham-se às 

áreas fortificadas. Consistem, principalmente, de localidades contendo 

construções reunidas em quarteirões ou de áreas constituídas de grandes 

complexos industriais. (BRASIL, 1997) 
 
 

Desde o início da civilização as cidades foram planejadas para proteger sua 

população de invasores estrangeiros. Isto vem ocorrendo na história da humanidade quase 

que como uma necessidade básica, pois sem a sensação de segurança nada pode se 

desenvolver de forma racional e harmônica. E, assim, tanto nas pequenas vilas e povoados, 

como nas cidades de maior porte a segurança sempre foi uma das primeiras medidas 

estabelecidas. 

Com a evolução da humanidade houve um grande crescimento da urbanização, o 

que acabou por transformar de forma definitiva os conglomerados urbanos em objetivos 

militares a serem conquistados, sem os quais não se podem definir os destinos do conflito. 

Com a chegada do século XX e em decorrência do supramencionado aumento da 

urbanização, agravado pelos avanços trazidos pela Revolução Industrial, às operações 

militares em áreas urbanas ganharam um ímpeto considerável. 

Apesar de este trabalho ter seu limite temporal a partir do término da 2ª grande 

guerra mundial, deve-se citar a Batalha de Stallingrado como marco referencial em termos 
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de guerra urbana. “Talvez a Batalha de Stallingrado (1942-1943) seja um ponto de 

referência, no século passado. Não que tenha sido a primeira – longe disso – mas por ter 

sido aquela que mostrou ao mundo as reais consequências de se operar nesse tipo de 

ambiente. O combate, de cerca de trinta dias, terminou com um saldo de mais de 1.630.000 

vítimas.” (BASTO, 2003, p. 23) 

 
Figura 1 – Batalha de Stalingrado 

Fonte: <http://www.historiailustrada.com.br/2014/04/a-derrocada-alema-no-leste-sangrenta.html>(2017) 
 

 

A partir daí se intensificou o número de cidades e localidades que serviram de 

cenários de conflitos militares, como: Beirute, Santo Domingo, Cidade do Panamá, 

Mogadíscio, Grozny, Belgrado, Bagdá, Haiti e Síria, o mais atual. 
 

O manual norte-americano FM 3-06 (ESTADOS UNIDOS, 2001), descreve que 

“as áreas urbanas variam de acordo com sua história, cultura de seus habitantes, 

desenvolvimento econômico, clima local, material de suas construções e muitos outros 

fatores.” Essa complexidade do ambiente urbano obriga ao planejador militar ter pleno 

conhecimento das peculiaridades da localidade em que irá operar. 

Assim, pode-se citar, além dos fatores da decisão, como principais características de 

uma localidade ou área urbana, que possam vir a influir numa operação militar, as 

seguintes: 

 

- A arquitetura da localidade; 
 

- Sua população; 
 

- Os principais pontos críticos existentes; 
 

- A estrutura de transporte; 
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- As principais vias de acesso internas e externas; 

 
- Os meios de comunicação, inclusive a mídia; 

 
- Os órgãos de segurança; 

 
- As instalações hospitalares; 

 
- As igrejas; 

 
- As estações de abastecimento de água e fornecimento de energia; e 

 
- A atuação de grupos hostis. 

 

Além das características anteriormente citadas, dois aspectos fundamentais de uma 

localidade devem ser estudos minuciosamente: o controle da população e a existência de 

edifícios fortificados. 
 

O controle adequado da população é uma tarefa extremamente delicada e está 

diretamente ligada ao êxito da operação, principalmente nos dias atuais, devido à 

superexposição da tropa em relação à mídia, que transmite de dentro do Teatro de 

Operações, por vezes em tempo real.  

Assim sendo, deve-se estabelecer de forma bastante clara e, em todos os níveis, 

regras de engajamento a serem rigorosamente seguidas dentro do ambiente operacional 

urbano. O controle da população pode ser feito por vários processos: restringindo o acesso 

a áreas críticas; canalizando o movimento; por meio de cadastramento; utilizando 

operações de inteligência; controlando o acesso a certos produtos; estabelecendo-se toque 

de recolher, além de outras medidas de cunho restritivo. 

     Já a existência de edifícios fortificados, ou seja, dotados de uma arquitetura de 

controle, pode representar um grave obstáculo à tropa atacante. Como exemplo pode-se 

mencionar os centros comerciais, conhecidos como shopping centers, os estabelecimentos 

carcerários, aeroportos e centros industriais. “As operações urbanas são difíceis e uma ação 

armada contra edifícios na cidade é um grande desafio até mesmo para unidades bem 

equipadas e treinadas.” (ALEXANDER, 2004) 

Nos dias atuais há uma grande diversidade de tipos de localidades e o planejador 

militar necessita conhecer detalhadamente o terreno no qual irá operar, pois só desta forma 

poderá, após seu minucioso estudo de situação, decidir pela melhor forma de manobra a ser 

adotada, bem como os meios adequados para o cumprimento de sua missão. (INNECO, 

2008, p. 26) 
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Dessa forma, torna-se imperativo estabelecer um padrão para as localidades, que se 

fundamente principalmente em sua área e no efetivo de sua população. O manual norte-

americano FM 3-06 (ESTADOS UNIDOS, 2001) adota uma classificação quanto ao 

tamanho geral da população: 

- Vilas – até 3000 habitantes; 
 

- Pequenas cidades – entre 3000 e 100.000 habitantes; 
 

- Cidades – entre 100.000 e 1.000.000 de habitantes; 
 

- Metrópole – entre um e dez milhões de habitantes; e 
 

- Megalópole – acima de um milhão de habitantes. 
 

Segundo BASTO (2003), para fins militares ficaria mais adequada a classificação 

que se segue: 

- Vilas – população menor que 3000 habitantes; 
 

- Cidades pequenas – população abaixo de 100.000 habitantes; 
 

- Cidades médias – população entre 100.000 e 800.000 habitantes; 
 

- Cidades grandes (ou metrópoles) – população acima de 800.000 habitantes; 
 

- Megacidades – população acima de 10.000.000 de habitantes; e 
 

- Cidades globais – aquelas que, independente de população, tem grande valor 

estratégico no contexto mundial, fruto do fenômeno da globalização.  

 

                 Sendo assim, corre o risco político (não o militar) de uma operação, já que 

provavelmente a mesma terá grande repercussão na mídia. 

O mesmo manual norte-americano FM 3-06 estabelece dois tipos de modelos para 

as áreas urbanas, só que desta vez utiliza as dimensões da localidade como parâmetro, bem 

como o formato da disposição das ruas, prédios e demais acidentes naturais e artificiais 

presentes na localidade. Assim, o supracitado manual define quatro modelos de áreas 

urbanas extensas: satélite, rede, linear e segmentado (Figura 2); e três modelos urbanos 

menores: radial, grade e irregular (Figura 3). 
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Figura 2 – Modelos de áreas urbanas extensas 
 

Fonte: FM 3 – 06 (EUA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Modelos de áreas urbanas menores 
 

Fonte: FM 3 – 06 (EUA) 

 

 

Além disso, nos dias atuais há que se considerar, também, dois tipos específicos de 

localidade, as cidades históricas, ou seja, aquelas tombadas por serem patrimônios 

históricos da humanidade, ou ainda, as cidades ditas sagradas para determinado povo, 

como Jerusalém, em Israel, e, além dessas, as comunidades carentes, também designadas 

como favelas, aqui no Brasil. As primeiras podem causar grande comoção na comunidade 

internacional em caso de um conflito bélico e da sua consequente destruição, trazendo 

assim reflexos negativos para a tropa atacante perante à opinião pública em geral, inclusive 

de seu país de origem. Já nas favelas, como no Complexo do Morro do Alemão (Figura 4), 

os conflitos militares podem acabar por se transformarem em grandes tragédias devido à 

desorganização e a pouca proteção à população local, podendo resultar em grande número 

de baixas de civis. (INNECO, 2008, p. 27). 
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Figura 4 – Complexo do Alemão/RJ 
 

Fonte: Jornal Extra < https://coisasdaarquitetura.wordpress.com/2011/02/08/toponimia-das-favelas-

cariocas/> (2017) 
 

A maioria dos conflitos urbanos tem ocorrido em áreas conurbadas, pois, em boa parte 

dos países do mundo encontram se os grandes centros econômicos, centros de decisões 

políticas e estratégicas e complexos industriais. Em virtude da presença de inúmeros pontos 

sensíveis e estratégicos ao redor dos grandes centros, estes passam a ser focados como 

possíveis alvos compensatórios para um planejamento militar. 

 Segundo MEDEIROS (2011, p.14): 

As operações nas áreas urbanas ampliam as possibilidades de aplicação do 

potencial militar de uma Força armada, considerando o emprego em tempo de 

paz para as situações de controle de conflitos internos e de manutenção 

constante de segurança do território ou, por outro lado, o desenvolvimento das 

ações ofensivas e defensivas para exercer a soberania nacional, onde acabarão 

sendo inclusos teatros de operações bastante urbanizados. 

 

Em virtude das situações apresentadas, acerca de tal configuração do terreno, estes são 

fatores dentre outros, que são de extrema relevância para o planejamento de emprego militar. 
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Tais fatores são decisivos para as diversas formas de emprego das Forças Armadas em todo o 

mundo. 

Sendo o terreno um dos fatores da decisão a ser analisado por qualquer comandante 

militar, é mister que todos os aspectos envolvidos sejam analisados. O Manual de Campanha 

de Operações do Exército Brasileiro (C 100-5) esclarece bem essa necessidade operacional 

quando diz que, o combate em áreas edificadas caracteriza-se pelas ações aproximadas, pelos 

limitados campos de tiro, pela limitada observação, pela canalização do movimento de 

veículos e pela dificuldade de controle das tropas.  

Isto se torna imperativo devido à natureza muito restrita do terreno urbano, o que 

favorece ao defensor. É por este motivo que o mesmo manual anteriormente citado, determina 

que “quando possível, as áreas edificadas devem ser desbordadas e isoladas. Caso contrário, 

são utilizados métodos aplicáveis para a redução ou neutralização das resistências, como nas 

áreas fortificadas.” (BRASIL, 1997). 

Por fim, neste trabalho acadêmico o terreno urbano estará sempre presente, bem como 

será parte integrante do estudo da doutrina nacional vigente sobre operações urbanas. No 

mundo atual não é mais possível fazer um estudo de situação de um conflito bélico sem levar 

em consideração as localidades, sejam como teatro de operações propriamente dito, ou como 

área de apoio logístico ou administrativo, sem as quais as operações podem não ter pleno 

êxito. 
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4 O SISTEMA DE DEFESA AEROESPACIAL BRASILEIRO 

 

 

O Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) foi criado em 1980, com o 

objetivo de realizar a defesa aeroespacial do Brasil, empregando elementos permanentes 

(unidades aéreas de alarme em voo, alertas de defesa aérea, controle, Centros Integrados de 

Defesa Aeroespacial e 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea), e elementos eventuais (agências 

não governamentais, organizações regionais, meios federais, estaduais e municipais e outros 

meios das Forças Armadas).  É um sistema que organiza todas as unidades de caça, artilharia 

antiaérea, reconhecimento eletrônico e REVO (Reabastecimento em Voo) do Brasil em prol 

da defesa contra qualquer ameaça aeroespacial.  

Segundo BRITO, 2010, O SISDABRA é responsável pela Defesa Aeroespacial do 

Território Nacional (TN), desde o tempo de paz, assim como a Força Aérea Componente 

(FAC), no Teatro de Operações (TO), por delegação do Comandante do     Comando 

Conjunto, planejando e executando as ações de defesa aérea e antiaérea, com a finalidade de 

preservar o Poder Nacional. 

Figura 5 - As bases aéreas da FAB e a defesa do espaço aéreo brasileiro 

Fonte: < http://www.aereo.jor.br/2010/07/26/os-esquadroes-de-caca-da-fab/ > 
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Compõe-se de um órgão central denominado Comando de Operações Aeroespaciais – 

COMAE e de meios especificamente alocados para exercerem atividades relacionadas com a 

D Aepc (Defesa Aeroespacial) pelas Forças Armadas, Forças Auxiliares, pelos Órgãos e 

Serviços da Administração Pública, direta ou indireta, de âmbito federal, estadual ou 

municipal, chamados elos. 

Elos são órgãos ou serviços incumbidos do exercício de atividades relacionadas com a 

defesa aeroespacial, sujeitos à orientação normativa do órgão central do sistema, sem prejuízo 

da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiver integrado. Os Elos do 

sistema são constituídos de elementos permanentes, como os CINDACTA, DTCEA, as 

unidades de D Ae e de alarme aéreo antecipado da FA e as unidades de AAAe do EB 

alocadas ao SISDABRA. 

Além dos elementos permanentes, outros meios poderão, eventualmente, participar do 

sistema são eles, armas antiaéreas das forças singulares destinadas à autodefesa, meios 

flutuantes da Marinha do Brasil, capacitados a desenvolver ações de defesa aeroespacial, 

quando forem alocadas ao SISDABRA e passarem a controle operacional do COMAE. 

O SISDABRA compreende, entre outros, os meios de detecção – Rede de radares de 

vigilância de grande alcance; Telecomunicações – Destinados a ligar os diversos 

componentes do sistema; Controle – Órgãos encarregados do controle e da execução das 

ações de D AAe; D Aepc Ativa – Englobando as aeronaves de interceptação e os elementos 

de AAAe. D Aepc Passiva – Utilizados para complementar a vigilância do espaço aéreo, para 

prover a proteção da população civil e para combater ou minimizar os efeitos causados pelos 

ataques aeroespaciais. 
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Figura 6 – Mapa da defesa aérea e antiaérea no Brasil 

Fonte: < http://www.aereo.jor.br/2009/07/03/apresentacao-do-ministro-nelson-jobim-na-comissao-de-re-e-de-

defesa-nacional/ > 

 

 

4.1 Comando De Operações Aeroespaciais (COMAE) 

 

 

O COMAE é uma organização militar com dupla função: órgão central do 

SISDABRA e Comando Operacional Conjunto. Como órgão central, é responsável pela 

orientação normativa dos elos do SISDABRA.  

Em tempos de paz, o COMAE integra-se à FAB, porém devido a sua importância na 

garantia de superioridade aérea, em tempos de guerra, passa a ser subordinado diretamente ao 

Presidente da República. Em ambos os casos, sua ação de comando sobre os elementos 

alocados ao SISDABRA se faz mediante o controle operacional, fundamentado na autoridade 

para empregar operacionalmente esses meios, sem responsabilidade logística sobre os 

mesmos e sem prejuízo da subordinação administrativa a que estiverem obrigados. 
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O COMAE está sob o controle operacional da FAB e tem a presença constante de 

membros das demais forças singulares, que também cooperam para a defesa aeroespacial e 

está estruturado para cumprir ações de Defesa Aeroespacial do Território Nacional, em 

caráter permanente, possibilitando sua transição da paz para a guerra, apenas com o 

necessário acréscimo de recursos materiais e humanos e a elevação do seu nível de comando. 

 

 

4.2 A Defesa Aeroespacial E Suas Regiões De Defesa Aeroespaciais (RDA) 

 

 

A D Aepc é o conjunto de ações destinadas a assegurar o exercício da soberania no 

espaço aéreo de uma nação, impedindo seu uso para a prática de atos hostis ou contrários aos 

objetivos nacionais. A D Aepc ativa (aérea e antiaérea) e a passiva. Esta engloba ações de 

defesa aérea e antiaérea. Normalmente, a primeira resposta a uma incursão de um vetor 

aeroespacial hostil é oferecida pela defesa aérea, por meio de aeronaves de interceptação. 

Cabe às armas antiaéreas aprofundar o combate, realizando a defesa antiaérea de áreas ou 

pontos sensíveis. 

Com os Centro de Operações Militares (COpM), o COMAE tem todas as informações 

referentes a todo e qualquer tráfego aéreo que esteja ocorrendo no Brasil, onde estas situações 

aéreas regionais (SARDA) são enviadas ao CCOA, que estabelecem a situação aérea geral 

(SAGDA), permitindo ao COMAE a avaliação geral da ameaça e, em função da ameaça, 

difundir o alerta para as forças de defesa ativa e passiva, conduzir interceptações contra as 

aeronaves que penetrem no espaço aéreo sob suas responsabilidades, com o objetivo de adotar 

medidas de policiamento do espaço aéreo, bem como acionar o engajamento das demais 

armas de defesa. Isto possibilita a rápida mobilização e alocação em curto espaço de tempo de 

tudo o que o Brasil dispõe em termos de defesa aérea contra qualquer ameaça. 

Para a instalação do sistema de defesa aeroespacial procura-se atingir os seguintes 

objetivos: 

- Contribuir para a dissuasão: Um sistema de D Aepc mesmo que parcialmente 

vulnerável, obrigará ao inimigo a melhorar a qualidade e a aumentar a quantidade de seu 

poder aéreo ofensivo, exigindo um criterioso planejamento dos seus ataques. Isto representará 

em um grande esforço de guerra, contribuindo para a dissuasão. A inexistência de um sistema 
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de defesa aeroespacial proporcionará condições perfeitas para a execução de ataques aéreos 

com total liberdade de ação. 

- Preservar os meios militares: Refere-se à manutenção da operacionalidade das forças 

militares ao longo de um conflito, apesar das ações aéreas do inimigo. 

- Auxiliar a manter a nação com o desejo de continuar lutando: A demonstração de 

que ataques aéreos do inimigo não ficarão impunes, desempenhará um importante papel no 

moral do combatente e da população civil. 

- Assegurar a sobrevivência nacional: O objetivo final da defesa aeroespacial é 

impedir que as forças aéreas inimigas inflijam danos a infraestrutura do país que possam 

comprometer o esforço de guerra e a própria sobrevivência nacional. 

 

 

4.3 Organização Da Artilharia Antiaérea 

 

 

A missão da artilharia antiaérea, Segundo o manual de campanha C44-1, Emprego da 

Artilharia Antiaérea, (p. 2-1) diz que a missão principal da AAAe tem por finalidade: Impedir 

ou dificultar o Rec Ae Ini; Impedir ou dificultar Atq Ae Ini a fim de: a) na ZI, possibilitar o 

funcionamento de órgãos e instalações vitais sediadas no TN; b) no TO, permitir a liberdade 

de manobra para elementos de combate, o livre exercício do Comando e uma maior 

disponibilidade e eficiência das unidades de Apoio ao combate e Ap Log. Em determinadas 

situações, dificultar a utilização pelo Ini de porções do EA, na ZI ou no TO e Durante as 

Operações de não–guerra, impedir ou dificultar a utilização de vetores aeroespaciais hostis 

convencionais ou não pelo inimigo. 

 Além disso, a AAAe possui dois tipos de missões: podem desencadear missões AAe, 

que é a principal missão de uma Defesa Antiaérea, e efetuar missões de Superfície, que 

consiste em atuar contra alvos terrestres ou navais, complementando a ação de outros meios 

de defesa, caracterizam se por serem missões eventuais. 

 Já quando falamos sobre a ameaça aérea, vale ressaltar que ela atua em quatro faixas 

do espaço aéreo. A primeira faixa é formada pela altura orbital que vai do limite da atmosfera 

terrestre para o espaço exterior. É nesta faixa que há o emprego de satélites artificiais como os 
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de comunicações, meteorológicos, de sensoriamento de sinais e imagens e os do sistema de 

navegação global (BRASIL, 2001, p.A-2). 

 A segunda faixa de emprego é conhecida como grande altura, e varia entre 15.000 m 

de altura até os limites da atmosfera terrestre. Os principais meios de atuação são os mísseis 

balísticos e algumas aeronaves de reconhecimento. 

 A terceira faixa de emprego é chamada de média altura, e está enquadrada entre 3.000 

a 15.000 m de altura. Ocorrem a atuação de aeronaves de ataque ao solo, aeronaves de 

transporte e algumas aeronaves de bombardeio. 

 Como última variação temos o emprego em baixa altura, que vai do solo até a 3.000 m 

de altitude. Esse teto de emprego é de domínio da maioria das Forças aéreas mundiais. 

 

4.3.1 Princípios de emprego da artilharia antiaérea 

 

De acordo com o manual de campanha C 44-1, Emprego de Artilharia Antiaérea, os 

princípios de emprego são “elementos básicos, consagrados pela experiência ao longo dos 

conflitos, destinados a orientar o planejamento e o emprego da AAAe.” (BRASIL, 2001, p.4-

1).  Serão abordados a seguir alguns destes princípios. 

 

a) Centralização 

  

 A centralização é um princípio de extrema importância para o planejamento das 

operações militares, de acordo com o BRASIL (2001, p.4-1) A centralização é um princípio 

que se estende ao Cmdo e ao Controle e deve ser buscada sempre que possível, visando 

proporcionar a máxima liberdade de manobra à força apoiada, através dos fogos de proteção 

AAe. 

Nas áreas urbanas é extremamente importante que sempre que possível seja mantida 

essa centralização dos meios de antiaérea, pois facilita o emprego dos meios, o emprego dos 

sistemas de controle e alerta e facilita a reorganização das tropas para o combate. 

Cabendo ao Cmt da AAAe analisar as possibilidades que os Subsistemas de 

Comunicações, Controle e Alerta e Logístico propiciam à manutenção do Comando e 

Controle centralizados. BRASIL (2001, p.4-1). 
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b) Dosagem adequada 

  

 Este princípio está relacionado diretamente à utilização dos meios de DA Ae para 

determinados pontos sensíveis, áreas protegidas ou defesa de tropas. Está relacionado, 

também, ao impasse do emprego de meios de DA Ae para cada defesa estabelecida, assim, 

deve-se sempre estabelecer as prioridades a serem defendidas de AAAe. 

 Seguindo essa linha de raciocínio observamos que este princípio será atendido sempre 

que for atribuída uma quantidade de meios suficientes para a DA Ae de determinado Ponto 

Sensível (P Sen), Área Sensível (A Sen), Força ou tropa. BRASIL (2001, p.4-1) 

 Sempre seguindo a prioridade estabelecida anteriormente evitando a pulverização dos 

meios tentando defender todos os elementos, o que pode vir a acontecer em uma defesa nos 

centros urbanos que possuem muitas instalações importantes próximas umas das outras. 

 

c) Prioridade adequada 

 

 Está relacionada à grande necessidade de utilização de meios de DA Ae ao número 

reduzido de meios se comparado às necessidades de defesa tanto no TO quanto no TN. Em 

caso de poucos meios antiaéreos, dever ser feito um estudo por parte dos elementos das 

Forças que empregam a AAAe, para a decisão em defender locais que que apresentam alvos 

mais compensatórios. 

 De acordo com o manual de campanha C44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea (2001, 

p.4-2), essas prioridades devem estar ligadas à: b) estas prioridades devem ser levantadas com 

o assessoramento do Cmt da AAAe e devem atender aos interesses do COMDABRA, na ZI, e 

das Forças das quais são orgânicas (FTC ou CLTO), no TO; c) na ZC, as prioridades de DA 

Ae são estabelecidas pelo Cmt tático e devem considerar as necessidades impostas pela ação 

principal da manobra da força; d) na ZA, as prioridades de DA Ae são estabelecidas pelo Cmt 

Log e devem considerar as necessidades impostas pelo desdobramento logístico e demais 

necessidades da ZA.   
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d) Facilitar operações futuras 

 

 De acordo com o manual de campanha C44-1, deve ser atendido este princípio através 

de ordens de alerta, que possibilitarão aos elementos alertados: estabelecer ligações e 

comunicações com o elemento a ser apoiado posteriormente; realizar seu deslocamento 

orientando para a defesa futura de pontos ou áreas; e coordenar a mudança de posição por 

escalões, para sincronizar-se às ações do elemento apoiado ou defendido. E através de 

missões táticas com elevado grau de centralização, como Aç Cj e Ap G, que facilitam ao Cmt 

AAAe propor nova Org Cmb e nova atribuição de meios rápida e eficientemente, para atender 

às flutuações do combate. (BRASIL, 2001, p.4-13). 

 O caráter estático das operações em ambiente urbano atua diretamente no emprego 

peculiar da artilharia antiaérea. Porém, o elemento responsável pela atuação da DA Ae deve 

empregar a mesma em função da evolução do combate. O planejamento do emprego dos 

meios AAe deve estar atrelado a facilitar a adequação para o conflito de acordo com o 

andamento da questão conflituosa. 

 

4.3.2 Fundamentos de emprego da artilharia antiaérea 

 

 De acordo com BRASIL (2001, p.4-3), em conjunto, com os princípios de emprego da 

AAAe, os fundamentos constituem o alicerce para o planejamento de uma defesa antiaérea 

eficaz; a aplicação dos fundamentos da DA Ae está diretamente relacionada com o número de 

defesas a realizar, com a natureza, forma e dimensões dos objetivos a defender, com o tipo de 

material antiaéreo empregado, com o número de unidades de tiro disponíveis e com a situação 

tática existente; fundamentos são um conjunto de proposições e de ideias gerais e simples de 

onde se extraem os conhecimentos de determinada área ou atividade. Serão apresentados 

alguns dos fundamentos de uma defesa antiaérea. 

 

a) Utilização do terreno 

 

 O terreno é um fator de extrema importância para o estudo antecipado dos 

fundamentos de emprego de uma defesa antiaérea. Vegetação, relevo, condições 
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meteorológicas, obstáculos, entre outros aspectos, sempre devem ser levados em consideração 

para um planejamento coerente nas operações, principalmente nas operações urbanas. 

 Nas operações de caráter urbano, os obstáculos devem ser estudados com bastante 

cautela, tendo em vista que, o mesmo está ligado ao desdobramento da artilharia antiaérea na 

zona de combate e também aos campos de tiro e suas limitações diante destes possíveis 

obstáculos presentes no perímetro urbano. 

 A minuciosa análise das características do terreno fornecerá sólidos subsídios para a 

organização e preparação de um excelente dispositivo de defesa. Alguns fatores como relevo 

e obstáculos (abaixo ou acima d’agua), por exemplo, influenciarão bastante na parte da 

camuflagem e na previsão e detecção de rotas inimigas e vias de acesso. DINIZ (2015, p.64) 

 

 

b) Defesa em profundidade 

 

 Tem por finalidade manter o inimigo engajado gradativamente pelos mísseis de baixa 

altura e os canhões de artilharia antiaérea, aumentando assim a chance de neutralizar o 

inimigo. Segundo DINIZ (2015, p.64), o adequado desdobramento dos meios e posições de 

tiro (provisórias, iniciais, manobra e troca), garante uma boa profundidade defensiva e 

permite assim o engajamento do inimigo desde grandes distâncias.  

 

c) Apoio mútuo 

 

 É a forma a qual são posicionadas as U Tir no terreno, em função das características 

dos materiais empregados na DA Ae. A ideia central desse fundamento é o recobrimento dos 

setores de tiro, fazendo com que o vetor aéreo tenha dificuldade em entrar no volume de 

responsabilidade dessa defesa. Os mísseis apresentam maior facilidade em atender esse 

fundamento, principalmente, no que diz respeito à atuação da artilharia antiaérea em centros 

urbanos.  

 Já os canhões antiaéreos, não possuem muita flexibilidade e mobilidade, 

principalmente se forem utilizados em perímetros urbanos. MEDEIROS (2001, p.37): 

 

 

 

 



34 

 

d) Combinação de armas AAe 

 

 Nas operações em que se utilizam AAAe, devem ser levadas em consideração das 

possibilidades e limitações de cada meio de DA Ae, de modo que cada material recubra as 

limitações do outro material, evitando se assim, que o vetor aéreo hostil surpreenda a AAAe.  

 Conforme preconiza o Manual de campanha C44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea, 

entende-se por integração a reunião de meios de diferentes DA Ae em um único dispositivo 

de defesa, propiciando a economia de meios e de esforços, bem como a otimização do Ct de 

tais defesas. Duas defesas podem ser integradas quando as linhas de desdobramento de suas U 

Tir, no terreno, forem contíguas. 

 

e) Engajamento antecipado 

  

 De acordo com o manual de campanha C44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea, a 

ação desencadeada com o propósito de impedir ou dificultar a ação do inimigo aéreo, antes 

que ele empregue seu armamento contra o objetivo defendido ou proceda ao Rec aéreo. Para 

isso, o Sist Ct Alr e as U Tir devem ser desdobrados de modo a proporcionar o tempo máximo 

de reação ao sistema de armas. A análise de inteligência de combate (AIC), realizada no 

estudo de situação, determinará a linha de lançamento e disparo (LLD), que servirá de 

parâmetro para este fundamento, bem como as prováveis rotas de aproximação a baixa altura, 

que devem ser priorizadas no desdobramento da DA Ae. 

 Este fundamento caracteriza-se pelo acompanhamento do vetor aéreo inimigo, fator 

importante para dizer se as U Tir possuem condições de abater o vetor aéreos hostil. Nas 

defesas aéreas realizadas em centros urbanos, mais propriamente ditos no território nacional, 

esse acompanhamento do vetor aéreo inimigo ocorre através do SISDABRA. 

 

f) Mobilidade 

 

De acordo com o manual de campanha, C44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea, diz 

que a AAAe deve ter mobilidade adequada ao seu emprego. Um Esc de AAAe deve possuir 

mobilidade maior ou pelo menos igual à do elemento defendido. Mesmo elementos de AAAe 

com missão de realizar a defesa de pontos fixos devem ter mobilidade suficiente para ocupar 
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posições de tiro alternativas ou para cumprirem outra missão, quando a situação exigir 

(BRASIL,2001, p.4-6). 

 Os meios empregados pelo Exército Brasileiro deverão apresentar uma mobilidade 

adequada para atender algumas exigências. As U Tir de mísseis e o radar SABER M 60, com 

uma proposta de mobilidade já comprovada, seriam os materiais mais indicados a suprir as 

necessidades de uma DA Ae em ambiente urbano (MEDEIROS, 2011, p.41).  

 

g) Defesa passiva 

 

 São medidas tomadas antes, durante e depois de um ataque inimigo, reduzindo assim 

os efeitos desse ataque, porém, sem ocorrer a hostilização do mesmo. A defesa passiva pode 

ser conseguida através de várias técnicas e procedimentos, entretanto, destaca-se entre eles o 

controle das emissões eletromagnéticas dos sensores (BRASIL, 2001). 

 São exemplos diretos da Defesa Passiva: a camuflagem, a dispersão, o desenfiamento, 

os sistemas de alarme, a simulação e as cobertas e abrigos. 
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5 ATUAÇÃO DE UMA DEFESA ANTIAÉREA NOS CENTROS URBANOS 

 

 

A atuação da AAAe em uma cidade que possui uma grande  concentração 

populacional, com várias edificações de grande porte limitando o campo de tiro dos canhões e 

a visualização do setor de tiro por parte dos mísseis, agravando-se ainda pelo motivo de boa 

parte das cidades serem encaixotadas por muitas dobras no terreno, pode se tornar difícil, uma 

vez que estes fatores podem ser complicadores para o comando e controle da DA Ae e a 

identificação radar.  

Existe ainda o fator importante de as ameaças aéreas mais prováveis serem aeronaves 

civis transitando em uma aérea comum a outras aeronaves do mesmo tipo, dificultando a 

identificação visual. E abre a possibilidade para um fratricídio, ou seja, atirar contra uma 

aeronave amiga pensando ser inimiga. 

A doutrina empregada deverá, em princípio, obedecer as mesmas características do 

emprego da AAAe no Território Nacional, entretanto é mister realizar adaptações, 

principalmente tendo em vista os fatores supracitados. 

 

 

5.1 Comando E Controle 

 

 

O comando e o controle são componentes de um processo que visa dirigir as 

atividades de forças militares para a consecução de um objetivo. Conforme as definições do 

manual de campanha C 44-8 (BRASIL, 2003), Comando e Controle na Artilharia Antiaérea, 

analisaremos o significado destes termos que serão largamente empregados neste capítulo.  

Comando é a autoridade decorrente de leis e regulamentos, atribuída a um militar, para 

dirigir e controlar forças, sob todos os aspectos, em razão de seu posto ou função. Decidir, em 

razão de autoridade, o que outrem deve fazer. 
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O controle é a ação ou efeito de acompanhar a execução de qualquer empreendimento 

por intermédio da avaliação e correção das atividades controladas, de forma a não permitir 

que a mesma se desvie do propósito estabelecido. 

O Comando e Controle na Artilharia Antiaérea são definidos como um conjunto de 

recursos humanos, de materiais e de procedimentos destinados à coleta, ao processamento e à 

difusão de informações, por meio de uma rede de comunicações. (BRASIL, 2003) 

Analisando o mesmo manual de campanha, identificamos as finalidades básicas desta 

estrutura para a AAAe e, dentre estas, podemos destacar: Integrar vários sistemas da estrutura 

de AAAe com a estrutura de comando e controle (C²) da força apoiada e de outras forças 

armadas; Receber e difundir o alerta antecipado e possibilitar rapidez, segurança e 

confiabilidade no recebimento, processamento e difusão das informações, a despeito das 

ações, intencionais ou não, do inimigo. 

As atividades baseadas na estrutura do C² desenvolvem-se em um ciclo contínuo, 

realizado em quatro fases, que são: Coleta de dados / Estudo de situação; Planejamento / 

Coordenação; Tomada de decisão / Expedição de ordens e Controle. 

Partindo destas definições, analisaremos o comando, o controle e como será procedida 

a coordenação dos meios antiaéreos. 

Deverá ser utilizado o COAAe principal da 1ª Bda AAAe justaposto ao COpM 

designado para o evento, de forma a centralizar ao máximo possível o fluxo de informações 

obtidas pelos radares, utilizando-se o estado de ação fogo designado, devido a grande 

quantidade de aeronaves que saem ou se  aproximam da cidade. 

Para minimizar essa grande quantidade de aeronaves, devem-se estabelecer zonas de 

vôo proibido em locais críticos para a Da Ae, com estabelecimento de corredores de 

segurança.  

A utilização dos radares existentes no SISDABRA permite estabelecer um alerta 

antecipado, devido ao seu grande alcance e cobertura radar. No entanto esta utilização fica 

dificultada contra aeronaves que venham a decolar de pequenos aeródromos que possam 

existir nos centros urbanos.  

Também é dificultado contra aeronaves de asa rotativa que decolem de heliportos, pela 

possibilidade de o tempo de reação entre a identificação e a ordem de engajamento não ser 
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suficiente para impedir o ataque, pelo curto espaço a ser percorrido pela aeronave atacante até 

o alvo.  

 

 

5.2 O Comando E Controle Da Defesa Antiaérea 

 

 

O controle deverá ser exercido pelo COpM da RDA onde é detectada a incursão, por 

meio do Centro de Operações Antiaéreas (COAAe) do maior escalão da Artilharia Antiaérea 

da força, o COAAe principal (COAAe P) que, preferencialmente, estará justaposto ao COpM. 

O COAAe P será definido de acordo com a missão, pois ela vai definir qual escalão de 

Artilharia Antiaérea estará emprenhado na defesa. No entanto, conforme o manual de 

campanha C 44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea, em casos excepcionais, dependendo 

particularmente dos fatores tempo e distância, das possibilidades dos meios de comunicações 

e das necessidades dos sistemas, o controle poderá ser exercido diretamente sobre um centro 

de operações antiaéreas subordinado (COAAe S), sob coordenação do COAAe P. 
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 Figura 7: COAAe Eletrônico  

Fonte: <http://www.defesanet.com.br/terrestre/noticia/11329/PEEDAAE---3-GAAAe-recebe-COAAe-/> 

 

 

5.3 O comando E Controle Do Espaço Aéreo 

 

 

O controle do espaço aéreo no Território Nacional é realizado pelo COMAE, órgão 

central do SISDABRA. Tal órgão estabelece as Normas Operacionais do Sistema de Defesa 

Aeroespacial (NOSDA), que orientarão a atuação dos meios de defesa aeroespacial (meios 

permanentes e eventuais) sobre o Território Brasileiro, conforme preconizam os manuais de 

campanha C 44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea (2001, p. 3-1 – 3-3). 

As Normas supracitadas definem medidas de coordenação e controle referentes à 

defesa do espaço aéreo, que devem ser respeitadas nas operações de DA Ae dos centros 

urbanos. 
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No tipo de defesa abordado neste trabalho, as referidas medidas são importantes, pois 

reduzem a possibilidade de ataque a aeronaves que não representam um risco confirmado, 

evitam a superposição de esforços e a interferência mútua e, ainda, possibilitam a troca de 

informações entre as defesas aérea e antiaérea e, ainda, a transferência de responsabilidade de 

engajamento do vetor aéreo hostil. 

É necessária a apresentação das medidas que tornam efetivos a coordenação do uso do 

espaço aéreo e o controle e a coordenação dos fogos da Artilharia Antiaérea para que se 

concluam como essas medidas deverão ser estabelecidas no caso da DA Ae dos centros 

urbanos. 

 

 

5.4 Medidas De Coordenação E Controle Do Espaço Aéreo 

 

 

De acordo com o manual de campanha C 44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea 

(2001, p. 3-22 – 3-34), tais medidas são: 

a) Volume de Responsabilidade da DA Ae (VRDAAe) 

É a porção do espaço aéreo sobrejacente a uma defesa antiaérea, onde vigoram 

procedimentos específicos para o sobrevôo de aeronaves amigas e para o fogo antiaéreo. O 

VRDAAe é classificado, no TN, pelo Centro Conjunto de Operações de Áreas (CCOA) e, no 

que concernente à circulação das aeronaves amigas dentro do espaço que ele compreende, 

poderá ser, Volume de Responsabilidade de Sobrevôo Proibido, dentro do qual as aeronaves 

amigas não poderão sobrevoar e estará autorizada a abertura do fogo contra qualquer incursor; 

Volume de Responsabilidade de Sobrevôo Restrito: Nele, as aeronaves amigas poderão 

penetrar, com a condição de estarem autorizadas e de obedecerem a normas de sobrevôo pré-

determinadas; e Volume de Responsabilidade de Sobrevôo Livre: No qual as aeronaves 

amigas podem voar livremente e o fogo antiaéreo só pode ser desencadeado contra vetores 

aéreos hostis previamente designados por um centro de controle ou na situação de autodefesa. 
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b) Estado de Ação 

De acordo com o manual C 44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea (2001, p. 3-26), 

que define o grau de liberdade de abrir fogo das armas antiaéreas de determinada defesa 

antiaérea. Essa medida é fixada, na Zona de Interior, pelo COpM que executa a defesa 

aeroespacial na área considerada. Segundo o maior ou menor grau de liberdade para a 

abertura do fogo, as defesas antiaéreas estão sujeitas aos seguintes estados de ação: Fogo 

livre: Pode-se abrir fogo contra quaisquer aeronaves, desde que não identificadas como 

amiga; Fogo restrito: pode-se abrir fogo contra quaisquer aeronaves identificadas como 

inimigas, Fogo interdito: É proibida a abertura do fogo (ou se deve cessá-lo) contra quaisquer 

aeronaves, a não ser que seja em autodefesa antiaérea; e Fogo designado: É autorizada a 

abertura do fogo contra alvos específicos designados por um centro de controle ou no caso de 

autodefesa. 

c) Estado de Alerta 

Conforme o manual de campanha C 44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea (2001, p. 

3-28), “representa a probabilidade de ocorrência de ataque aeroespacial a determinada área 

defendida pela AAAe.”. Essa medida é definida pelo comandante do maior escalão de 

Artilharia Antiaérea presente, por meio do COAAe P, para a totalidade ou parte de sua área de 

responsabilidade. O estado de alerta pode ser, Alerta Vermelho, Ataque iminente; Alerta 

Amarelo, Ataque Provável; e Alerta Branco, Ataque Improvável. 

d) Condições de Aprestamento 

Segundo o manual C 44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea (2001, p. 3-29), que diz 

respeito ao estado de prontidão dos meios antiaéreos de uma determinada defesa antiaérea 

para fazer em face de um ataque aeroespacial. É uma medida estabelecida pelo COAAe da 

defesa antiaérea considerada, ou seja, COAAe S. São de três tipos: Aprestamento 3: Postos de 

combate; Aprestamento 2: Prontidão; e Aprestamento 1: Segurança. 

e) Corredores de segurança 

Em conformidade com o manual de campanha C 44-1, Emprego da Artilharia 

Antiaérea (2001, p. 3-29), são rotas de tráfego aéreo de risco mínimo, a serem cumpridas 

pelas aeronaves amigas, a fim de se minimizar o risco de serem engajadas pela AAAe. A 

referida medida é estabelecida, no TN, pelo comandante da defesa aeroespacial por meio de 
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seu centro de operações, em coordenação com o COAAe P da Bda AAAe. Cabe salientar, 

porém, que, para se ter a devida compreensão do controle e das medidas de coordenação da 

AAAe quando nos referimos a “corredores de segurança”, deve-se conhecer os critérios de 

identificação de aeronaves como, por exemplo: 

- Comportamento em vôo: mesmo que o inimigo preocupe-se em manter uma conduta 

de voo normal pelo maior tempo possível até se aproximarem do alvo, haverá um momento 

em que terão que realizar mudanças de rota que permitirão questionar sua conduta de voo. 

Isso levantará suspeitas de que algo errado está acontecendo, o que bastará para o alerta ser 

disseminado para a DA Ae. Logo após, quando a incursão atingir uma distância a partir da 

qual passará a representar risco para o P Sen, a aeronave será considerada inimiga e ficará 

sujeita aos fogos da DA Ae; e  

- Regras de circulação aérea nos volumes de responsabilidade da Artilharia Antiaérea: 

se tais regras não forem obedecidas, a aeronave poderá ser classificada como inimiga, 

autorizando-se a abertura do fogo contra ela. 

 

 

5.4.1 Difusão Das Medidas De Coordenação E Controle 

 

 

De acordo com o manual de campanha C44-8, Comando e Controle na Artilharia 

Antiaérea, as medidas de coordenação devem ser difundidas, de forma a permitir o uso do 

espaço aéreo com o máximo de segurança para as aeronaves.  

As operações de defesa antiaérea em grandes centros possuem um ponto específico 

que as diferem das demais. Deve-se alertar a população civil acerca das medidas de 

coordenação adotadas, tendo em vista que os praticantes de esportes como voo livre, voo de 

asa-delta, parapente e outros não são fiscalizados quanto à utilização do espaço aéreo. É de 

extrema importância que os praticantes destes esportes tomem ciência das medidas de 

coordenação adotadas para que não haja qualquer tipo de incidente. A não observação destas 

normas pode ocasionar erros graves durante a realização da operação, pois as ações dos 
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militares envolvidos neste tipo de operação serão balizadas por regras de engajamento 

previamente estabelecidas por seus comandantes.  

Desta maneira, é extremamente importante que os responsáveis por realizar esta 

coordenação dos meios antiaéreos estabeleçam um contato direto com as associações dos 

praticantes de tais esportes ou, até mesmo, utilizem meios de comunicação de massa, expondo 

de maneira simples e objetiva a utilização do espaço aéreo durante a realização do referido 

evento, para que as medidas de coordenação não sejam violadas. 

 

 

5.5 Considerações Parciais 

 

 

Qualquer país que se preocupe com sua imagem perante as outras nações, pode iniciar 

sua preparação de segurança, primeiramente estabelecendo um comando único onde forças 

auxiliares, forças armadas e órgãos de segurança federal estejam aptos a receber informações 

de todos os setores envolvidos e possam tomar as devidas providências com o máximo de 

antecedência possível. Este sistema deve contar com especialistas na área de inteligência, 

defesa aeroespacial e segurança pública. 

Focalizando mais a defesa aeroespacial, o comando e o controle da defesa antiaérea, 

durante qualquer tipo de operação, deverá estar a sob coordenação do SISDABRA, com a 

utilização dos meios existentes no mesmo, tendo o COMAE o controle operacional dos meios 

antiaéreos existentes no evento. 

Deverá ainda ser utilizado o COAAe P da 1ª Bda AAAe justaposto ao COpM 

designado para a operação, de forma a centralizar ao máximo possível o fluxo de informações 

obtidas pelos radares, utilizando-se o estado de ação “fogo designado”, devido a grande 

quantidade de aeronaves que saem ou se aproximam dos centros urbanos. 

Para minimizar os problemas causados pela excessiva quantidade de aeronaves que, 

por ventura, tenha que se aproximar do local da DA Ae, devem-se estabelecer “zonas de voo 

proibido” nos locais defendidos, estabelecendo também “corredores de segurança”. 
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A zona de vôo proibido (ZVP), embora seja uma medida de coordenação destinada ao 

TO, também poderá ser adotada no TN para contribuir com a defesa dos centros urbanos. 

Essa medida deve ser estabelecida sobre os pontos sensíveis defendidos, a fim de dificultar o 

acesso de aeronaves com intenções de ataque sem que tenham sido descobertas, o que 

permitirá a identificação do vetor aéreo hostil oportunamente e a consequente disseminação 

do alerta antecipado para as defesas antiaéreas. 

Desta forma, os corredores de segurança também são importantes para auxiliar a 

identificação da ameaça aérea. Isto porque eles impedem que se faça confusão entre uma 

aeronave que está assumindo uma conduta de pouso com outra que perde altura objetivando a 

colisão com algum ponto sensível. 

A utilização dos radares existentes no SISDABRA permite estabelecer um alerta 

antecipado, devido a seu longo alcance e cobertura radar, no entanto esta utilização tem sérias 

dificuldades quando aeronaves, sejam de asa fixa ou rotativa, decolam de pequenos 

aeródromos ou heliportos que, por ventura, existam nas proximidades das posições 

defendidas. 

Esta dificuldade torna-se ponto de extremo cuidado para as defesas antiaéreas que 

participam deste tipo de operação, pois existem grandes probabilidades de que o espaço de 

tempo entre a identificação da aeronave, a decisão de que esta se encontra em situação 

irregular e a ordem de engajamento não seja suficiente para uma reação que venha a impedir o 

ataque. 

Portanto, do exposto anteriormente e em conformidade com o que foi analisado nas 

pesquisas exploratórias do ramo de DA Ae, chega-se a conclusão que as medidas de 

coordenação e controle da AAAe com a atribuição de defesa de um ponto sensível, estando 

alocado ao SISDABRA, são muito eficazes. Porém, alguns fatores podem torná-las ineficazes 

como a inexperiência dos recursos humanos que, em sua maioria, se renova anualmente. 

Além disso, um aspecto levantado na maioria das pesquisas realizadas foi o fato de não existir 

uma legislação específica para o abate antiaéreo, fazendo com que, muitas das vezes, os 

meios antiaéreos funcionem apenas como efeito dissuasório e não como uma defesa 

propriamente dita. 
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6 O EMPREGO DO MATERIAL ANTIAÉREO DO EXÉRCITO BRASILEIRO  

 

 

O emprego de armamentos antiaéreos em conflitos urbanos deve estar atrelado 

diretamente aos efeitos que os mesmos possam vir a causar na população e no entorno dessas 

localidades. Cada vez mais se tem dado atenção a esse tipo de prevenção durante os conflitos 

urbanos. Portanto, à seguir, serão apresentados os sistemas de armas do Exército Brasileiro e 

seus possíveis efeitos colaterais. 

 

 

6.1 Sistema AAe 40mm 

 

  

O FILA é um Equipamento de Direção de Tiro (EDT) para defesa antiaérea de baixa 

altitude. Seu nome se origina na sigla FILA, Fighting Intruders Low Altitudes, que significa 

“Atacante de Invasores a Baixa Altura”. Material de grande versatilidade, possui diversos 

tipos de sensores e possibilidade de conduzir o tiro dos canhões automáticos antiaéreos 40mm 

C/70 Bofors (Can Au AAe 40 mm C/70 BOFORS). O equipamento foi desenvolvido para 

atender as especificações do Exército Brasileiro, com intuito de fazer parte do Sistema de 

Defesa Antiaéreo Brasileiro (AVIBRAS, 2014). 

 

Figura 8: EDT-FILA 

Fonte: http://www.esacosaae.ensino.eb.br/ 

O manual C 44-61, Serviço da Peça do EDT FILA, afirma o seguinte: 
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O Equipamento de Direção de Tiro (EDT) FILA, é um equipamento com 

características de desempenho adequadas para o combate a ameaças voando a 

baixa altura e com alta manobrabilidade em condições meteorológicas 

adversas, concebido para integrar um sistema de defesa antiaérea. 

O EDT FILA apresenta-se numa unidade compacta que se destina à busca, 

detecção, identificação e acompanhamento de alvos aéreos, objetivando 

fornecer elementos de tiro para os canhões e designação inicial para 

lançadores de mísseis ou outro EDT. A configuração teórica máxima 

admitida para a seção é caracterizada por 01(um) EDT FILA e 03 (três) Can 

Au AAe 40 mm C/70 BOFORS por um lançador de mísseis solo-ar 

(BRASIL, 2003, p. 1-1). 

 

  

Por fim, temos que o EDT-FILA é um material auto rebocado de grande peso, cerca de 

5500 Kg, e volume, o que por vezes pode reduzir a flexibilidade quanto à escolha de posição, 

principalmente quando utilizado em ambiente urbano. Há que se considerar ainda que, 

atualmente, o Exército Brasileiro conta com um alto índice de indisponibilidade desse 

equipamento. Em virtude disso, são poucos os canhões que podem ser empregados no modo 

de operação automático, restando a alternativa do modo de operação de controle local ou 

manual, em que o armamento é direcionado para o alvo sob o controle da guarnição da peça, 

fazendo com que a precisão e eficiência do disparo fique suscetível ao erro humano. 

O canhão automático antiaéreo 40mm C/70 é um armamento de origem sueca que 

possui uma arma de curto alcance para emprego na defesa antiaérea de pontos (áreas) 

sensíveis (ESACOSAAE, 2014a, p 1-9). É o armamento com maior representatividade nos 

Grupos de Artilharia Antiaérea do Brasil onde é operado em conjunto com o EDT-FILA, 

formando o Sistema AAe FILA-Bofors.  

 

Figura 9: Can Au AAe 40mm C/70 Bofors executando tiro real 

Fonte: EsACosAAe   
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 O canhão é um material auto rebocado, com características relativas ao seu 

desdobramento. 

 Quanto aos modos de operação, o armamento pode ser empregado de três 

formas: Controle Remoto – Os movimentos de elevação e direção do canhão são inteiramente 

controlados pelo EDT, que também aponta e dispara o canhão. Utiliza-se um preciso sistema 

de controle remoto. Devido às altas velocidades e acelerações em elevação e direção do 

canhão, pode-se efetuar engajamentos em tempo muito curto; Controle Local – Os 

movimentos de direção e elevação são controlados pelo C1 através do manche. O disparo é 

feito também pelo C1 pressionando-se o pedal de disparo elétrico que atua numa micro-chave, 

fechando o circuito de disparo ou pelo pedal de disparo mecânico. A pontaria é feita através 

do visor de reflexão esquerdo; e Operação Manual – Se não há energia, os movimentos de 

elevação e direção são efetuados manualmente pelo C1 e C2 através das manivelas duplas 

respectivas (uma de cada lado do reparo). A pontaria é realizada pelo C1 e C2 através dos 

respectivos visores de reflexão e a energia para a iluminação destes é fornecida pela bateria 

do grupo gerador. O disparo é realizado pelo C1 através do pedal de disparo mecânico 

(ESACOSAAE, 2014a, p. 1-15). 

 

O armamento possui uma granada que é feita de um aço especial, cuja parede é 

composta de aproximadamente 640 balins de tungstênio com diâmetro de 3 mm. Essa granada 

atinge a velocidade de cerca de 1500 m/s e tem alta capacidade de penetração (ESACOSAAE, 

2014a, p. 129). 

Uma das grandes vantagens se dá pela utilização da espoleta MK2 que é formada por 

uma combinação de dispositivos eletrônicos e mecânicos. Ela pode ser utilizada na função 

impacto ou proximidade. Para ser utilizada na função impacto, a função proximidade é 

desativada antes de disparar o canhão. A parte eletrônica, dessa espoleta possui um 

transceptor com princípio de funcionamento baseado no pulso doppler, funcionando como um 

“pequeno radar” capaz de detectar e acionar a explosão na proximidade do alvo. Já a parte 

mecânica “constitui-se de um dispositivo seguro-armado cuja finalidade é proporcionar a 

segurança de boca, mantendo o rotor desalinhado, até que o projetil atinja uma distância de 

segurança” (ESACOSAAE, 2014a, p. 130). Minimizando assim possíveis danos colaterais da 

queda desta munição em uma área indesejada. 

Brito (2010) nos apresenta a aplicabilidade da espoleta de impacto e proximidade 

presente no canhão Bofors: 
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Verifica-se que o Canhão Bofors 40 mm C70 possui um alcance que o 

possibilita fazer frente à ameaça aérea, a qual será, provavelmente, de baixa 

altura e, além disso, destaca-se a função de proximidade de sua espoleta 

MK2 que, além de aumentar a probabilidade de acertar o alvo, ainda possui 

um dispositivo que faz com que a munição se autodestrua em, 

aproximadamente, 8,5 segundos, aumentando a segurança nas proximidades 

do local onde é realizada a defesa, quando não ocorre o impacto da munição 

com o alvo. 
 

Can Au AAe 40mm C/70 BOFORS 

Alcance máximo 4000 m  

Alcance mínimo 250 m 

Altura máxima de interceptação 3000 m 

Velocidade máxima do alvo Até Mach 5 

Espoleta Impacto/proximidade 

Cadência de tiro 300 tiros/min 

Campo de tiro em direção 

Campo de Tiro em Elevação - Elétrico 

6400 ´´´ 

- 71´´´ a 1600´´´ 

 
Quadro 1 – Características técnicas do Can Au AAe 40mm C/70 BOFORS 

Fonte: adaptação realizada pelo autor baseada no manual escolar EB60-ME-23.007 

 

O emprego dos canhões antiaéreos Bofors 40 mm apresentam algum tipo de 

adequação aos conflitos urbanos, tendo em vista que possuem dispositivo de autodestruição, 

caso não seja atingido o alvo. Outra característica apresentada pelos canhões é a presença da 

espoleta MK2, que aumenta ainda mais a probabilidade de acertar um possível alvo. 

Entretanto, os canhões apresentam dificuldade de adaptação para o emprego em ambientes 

urbanos. A mobilidade é um fator que dificulta a atuação dos mesmos na DA Ae nesses 

perímetros. 
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6.2 VBC Gepard 1 A2 

 

 

A Viatura Blindada de Combate (VBC) Defesa Antiaérea (DA Ae) GEPARD 1A2 é 

um carro de combate de defesa antiaérea sobre lagarta, com uma torre capaz de girar 360º, 

controlada hidráulica ou manualmente, com sistema de estabilização. Na torre existem dois 

canhões 35mm Oerlikon instalados. Devido às suas características, o Gepard é capaz de 

proporcionar mobilidade, proteção blindada e defesa antiaérea (ESACOSAAE, 2014b, p.1-1). 

 

 

Figura 10: Vtr Bld AAe Gepard 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Gepard  

 

A Portaria N° 31 do Estado-Maior do Exército, de 7 de Março de 2013 define o 

Sistema Antiaéreo Gepard da seguinte forma: 

A DA Ae é estruturada, na ZI e no TO, para ser empregada nas diversas 

faixas de altura e de alcance, para fazer frente aos diferentes tipos de ameaça. 

O Sistema AAe GEPARD integra o Sistema Operacional DA Ae para 

emprego na faixa de Bx Altu (até 3000 m), realizando a Defesa Antiaérea da 

Força Terrestre, bem como contribuir para a proteção das estruturas 

estratégicas terrestres brasileiras e áreas sensíveis, cuja ameaça aérea inclui, 

entre outros tipos de vetores, as aeronaves de ataque ao solo, caças-

bombardeiros, helicópteros, veículos aéreos não-tripulados (VANT), mísseis 

(Msl) balísticos e de cruzeiro, foguetes e morteiros. 

 

O Gepard 1 A2 possui um conjunto de sensores eletromagnéticos com alta supressão 

de clutters (ecos fixos) e sensores optrônicos que permitem a VBC atuar sob qualquer tempo 

e em ambientes de guerra eletrônica. Conjugados, os sensores dão a VBC a possibilidade de 

executar a detecção, localização, identificação e acompanhamento dos alvos (ESACOSAAE, 
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2014b, p.4-1). Fruto dessa capacidade, o Gepard 1 A2 é considerado uma unidade de tiro, pois 

com seus próprios meios, ele é capaz de detectar, acompanhar e destruir um vetor aéreo. 

Esses sensores captam informações do alvo, realizam o processamento e transmitem 

informações precisas para que as armas possam engajar o vetor aéreo. O manual de ensino 

EB60-ME-23.016, operação do sistema Gepard, divide esses sensores em dois sistemas: 

Sistema de RADAR - Compreende dois equipamentos distintos, que operam 

em diferentes faixas de frequência, configurando o subsistema da Banda S e 

o subsistema da Banda Ku; Subsistema da Banda S - Compreende um radar 

que opera na banda S (2,3 a 2,49 GHz) e combina, simultaneamente, as 

funções de busca e acompanhamento. (ESACOSAAE, 2014b, p.4-1). 

Subsistema da Banda Ku - Compreende um radar de acompanhamento que 

opera na banda Ku (15,5 a 17,5 GHz), cujo objetivo é complementar a função 

de acompanhamento do radar S, particularmente quanto à capacidade e 

precisão no acompanhamento de alvos a baixa altura, supressão de ecos fixos 

e características de MPE. (ESACOSAAE, 2014b, p.4-1). 

 

Durante o funcionamento, o radar de busca da banda S monitora o espaço aéreo em 

torno da VBC num raio de 750 a 15750 m. No momento em que algum objeto é detectado, 

seus dados são inseridos no sistema, processados e apresentado na tela de operação no interior 

da viatura. Caso o chefe da viatura determine que o alvo captado pelo radar de busca da banda 

S seja engajado, designa-se, então, este alvo e a antena do radar de tiro se volta para sua 

direção, iniciando automaticamente um processo de busca para a determinação de dados 

precisos do alvo (direção, sítio e distância inclinada) (ESACOSAAE, 2014b, p.4-1). Quando 

esses dados precisos são obtidos, ocorre o evento da precisa localização e o radar de tiro passa 

a acompanhar o alvo fornecendo dados precisos. Nesse momento, ainda, as armas se voltam 

automaticamente para o alvo e ficam em condições de realizarem o disparo.  

O computador de tiro permite a inserção de dados, a fim de aumentar a segurança de 

emprego do armamento, por meio de delimitações do setor de tiro, estabelecimento de 

corredor de segurança e inclusão de contorno do terreno com elevações mínimas. Estes 

artifícios são bastante interessantes quando se trata de um ambiente urbano, pois garante uma 

maior segurança ao se empregar o armamento do Sistema Gepard, impedindo que este seja 

disparado em uma direção indesejada. Este disparo se for feito para engajar um alvo na 

direção de edificações ou locais onde haja público, por exemplo, poderia causaria um efeito 

colateral incalculável. 
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VBC AAe Gepard 1 A2 

Alcance horizontal (radar de busca) 750 a 15750 m 

Alcance vertical (radar de busca) 3000 m 

Princípio de funcionamento (radar de busca) Pulso – doppler 

Alcance horizontal (radar de tiro) 300 a 15000 m 

Velocidade de acompanhamento (radar de tiro) Até 475 m/s 

Princípio de funcionamento (radar de tiro) Monopulso 

Distância de autodestruição 5500 m 

Altura máxima de interceptação 3000 m 

Espoleta Impacto  

Cadência de tiro 550 tiros/min 

 
Quadro 2 – Características técnicas do VBC AAe Gepard 1 A2 

Fonte: adaptação realizada pelo autor baseada no manual escolar EB60-ME-23.016 
 

O Gepard 1 A2 conta ainda com um sistema de IFF capaz de identificar o vetor aéreo, 

como amigo ou inimigo, através do envio de sinais de interrogação para aeronave 

(ESACOSAAE, 2014b, p. 4-2). 

A VBC Gepard 1 A2, apresenta um peso consideravelmente grande, conforme visto 

no quadro acima, o que pode vir a limitar sua zona de atuação, não sendo capaz de deslocar-se 

em qualquer tipo de terreno, podendo ainda ocasionar sérios danos às vias dos centros 

urbanos por ser uma viatura movida a lagartas.  Deve-se atentar também para a área de 

segurança que deve ser montada ao redor evitando que o LASER presente em sua torre cause 

danos à população. 
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6.3 Míssil Igla – S 

 

 

O Msl AAe Ptt 9K338 IGLA-S foi desenvolvido com a finalidade de engajar 

aeronaves de asa fixa e asa rotativa voando a baixa altura, em rota de aproximação ou 

afastamento, além de poder ser empregado contra mísseis de cruzeiro e veículos aéreos não 

tripulados. Ele pode ser empregado em ambientes com presença de interferências térmicas 

naturais e de contramedidas com fonte de calor como os “flares” lançados de aeronaves 

(ESACOSAAE, 2015a, p. 1-1).  

 

Figura 11 – Míssil Igla-S. 

Fonte: http://immortaltoday.com/igla-sam-best-mass-produced-manpads/ 

 

O míssil utiliza o sistema de guiamento por atração passiva por infravermelho. Por 

isso, o míssil é considerado um armamento “fire and forget” (atire e esqueça), por não 

necessitar ações do atirador após o disparo, sendo guiado exclusivamente pela irradiação 

térmica emitida pelos vetores engajados, possibilitando que o atirador se prepare para engajar 

outro vetor aeroespacial ou ainda, se for o caso, evadir-se para garantir sua segurança. 

Consequentemente, o tempo de reação da defesa antiaérea contra ameaças é mais eficaz, o 

que pode ser crucial para se contrapor a ataques terroristas como os de 2001.  

O míssil pode ser disparado do ombro do atirador, da posição de pé ou de joelho. “A 

unidade de tiro pode ser empregada em terreno variado, mesmo em trincheiras, bem como, 

em embarcações, em viaturas em movimento em terreno plano, abaixo de 20 km/h, e em 

vagões ferroviários, com velocidade de até 50 km/h.” (ESACOSAAE, 2015a, p. 1-1). 

O quadro abaixo apresenta algumas características técnicas do míssil Igla-S: 
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Míssil Igla-S 

Guiamento Atração passiva IR  

Peso em posição de combate 18,25 Kg 

Altura máxima de interceptação 3500 m 

Altura mínima de interceptação 10 m 

Alcance máximo 6000 m 

Alcance mínimo 500 m 

Alcance máximo em rota de aproximação (asa fixa) 2000 m 

Alcance máximo em rota de aproximação (asa rotativa) 2500 m 

Alcance máximo em rota de afastamento (asa fixa) 2500 m 

Alcance máximo em rota de afastamento (asa rotativa) 3000 m 

Velocidade média de cruzeiro 600 m/s 

Velocidade máxima do alvo em rota de aproximação 400 m/s 

Velocidade máxima do alvo em rota de afastamento 320 m/s 

Espoleta Impacto/prox 

 
Quadro 3 – Características técnicas do míssil Igla - S  

Fonte: adaptação realizada pelo autor baseada na Nota de Aula Operação do Sistema de Mísseis Igla-S 
  

Como podemos verificar na tabela acima, o míssil Igla-S possui um pequeno peso de 

operação, sendo um equipamento portátil o que facilita a sua mobilidade e, em consequência, 

uma grande facilidade para seu desdobramento. Este fator é de suma importância para o 

emprego em ambiente urbano, possibilitando seu uso no topo de edificações, o que aumenta o 

campo visual do atirador e a segurança para a população civil que se encontra próxima a 

posição da Unidade de Tiro. 

O aparelho de pontaria do míssil Igla-S possui uma maça e uma alça de tiro para que o 

atirador realize o enquadramento do alvo antes do disparo, além disso, pode ser empregado 
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junto com a plataforma de disparo de mísseis Igla Djiguit, que possui o equipamento de visão 

noturna Mowgli. 

O míssil de ombro Igla –S possui uma mobilidade e um alcance maior que os canhões 

empregados na DA Ae no Brasil, porém, por serem mísseis do tipo “fire and forget”, não 

possuem um dispositivo de autodestruição tão eficaz, tendo em vista a não possibilidade de 

ação do atirador sobre o míssil. Assim, não é possível garantir que o mesmo não vá se chocar 

com um possível alvo indesejável, aumentando em muito o risco, principalmente, de afetar a 

população presente próximo a localidade onde está sendo estabelecida a DA Ae. 

 

 

6.4 RBS-70 

 

 

O RBS-70 é um sistema antiaéreo de curto alcance empregado a baixa altura. O 

elemento básico do sistema consiste em um míssil superfície-ar com um alcance de 

interceptação de 5.000m (MK1), 7.000m (MK2) e 8.000m (BOLIDE) e altitude de 3.000m 

(MK1), 4.000m (MK2) e 5.000m (BOLIDE). O míssil que foi adquirido pelo Exército 

Brasileiro foi apenas o MK2 (ESACOSAAE, 2015b, p. 15). 

O posto de tiro é composto pelos seguintes componentes básicos: pedestal, tubo de 

lançamento com o míssil MK2, aparelho de pontaria e um equipamento de visão noturna, que 

pode ser do tipo BORC ou COND (ESACOSAAE, 2015b, p. 16). Com a possibilidade de 

utilização do aparelho de visão noturna, o sistema se torna equipamento versátil e apto para 

atuar tanto durante o dia quanto à noite, desde que as condições de visibilidade (neblina e 

nuvem) permitam que o atirador observe o alvo a ser interceptado.  
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Figura 12 – RBS-70 sendo operado em ambiente urbano. 

Fonte: < https://www.defencetalk.com/pictures/army/p20954-rbs-70swedish-army.html> 

 

O Sistema de guiamento do míssil é do tipo seguidor de facho laser, que funciona, 

basicamente, igual ao sistema HVM-Starstreak do Reino Unido. O sistema possui um 

aparelho de pontaria que, quando energizado, inicia a emissão de um facho laser com baixa 

potência. Quando é realizado o disparo do míssil, o aparelho de pontaria aumenta a potência 

do laser que fica sobreposto à linha de visada do aparelho de pontaria. Dessa forma, o 

trabalho do atirador consiste em manter a pontaria sobre o alvo até o momento da 

interceptação – o míssil permanece permanentemente sob o controle do atirador, 

possibilitando realizar mudança de direção em voo. Esse tipo de guiamento torna o míssil 

praticamente imune à interferência por chaff, flares ou ruído de fundo, como fontes de calor 

provenientes de reflexão de ondas eletromagnéticas. 

Para que esse guiamento seja possível, o míssil é dotado de um receptor que capta a 

orientação através do feixe de facho laser e um computador a bordo para processamento de 

informações e de comandos de direção referentes ao posicionamento do feixe laser. A cabeça 

de guerra do míssil é composta de balins de tungstênio e possui uma espoleta com as funções 

de proximidade e impacto que são selecionadas no aparelho de pontaria, antes do disparo. 

Utiliza-se, para isso, um pino seletor que seleciona a função de impacto, “alvos grandes” 

(espoleta de proximidade) e “alvos pequenos” (espoleta de proximidade). Entretanto, a função 

“alvos pequenos” não está presente no míssil MK2 adquirido pelo Exército Brasileiro, sendo 

presente apenas na versão BOLIDE. (ESACOSAAE, 2015b, p. 18). Essa função ausente no 

míssil MK2 reduz sua possibilidade de ser empregado contra alvos de pequenas dimensões 

como SARP ou até mesmo mísseis de cruzeiro. 
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Sistema RBS 70 –Míssil MK2 

Guiamento Seguidor de facho laser  

Peso em posição de combate Aproximadamente 90 Kg 

Altura máxima de interceptação 4000 m 

Tempo de disparo após a detecção do alvo Aproximadamente 7 segundos 

Alcance 300 a 7000 m 

Espoleta Impacto/proximidade 

 
Quadro 4 – Características técnicas do sistema RBS-70 – míssil MK2  

Fonte: adaptação realizada pelo autor baseada na Nota de Aula Operação do Msl AAe telecomandado RBS-70 
 

A probabilidade de acerto do míssil é de 90% (JUNIOR, 2010, p. 6). Além disso, o 

míssil tem a capacidade de se autodestruir. Para isso, basta que o atirador libere a manopla 

esquerda do aparelho de pontaria por mais de 1,2 segundos, o que inibe o facho laser fazendo 

com que o míssil perca seu guiamento e se autodestrua (ESACOSAAE, 2015b, p. 23). Essa 

possibilidade de autodestruição comandada reduz os riscos de fratricídio em caso de 

engajamento errado e ajuda a minimizar possíveis efeitos colaterais. 

Para Junior (2010, p. 7), a precisão, confiabilidade, curto tempo de reação após o 

disparo e imunidade a interferências, aliada a capacidade de autodestruição, tornam o sistema 

RBS-70 apto para operar em áreas urbanas. 

Assim como o míssil Igla-S, o RBS-70 pode ser empregado sobre edificações. 

Contudo, especial atenção deve ser dada ao setor de queda do motor de lançamento do míssil 

que, após terminar a queima, é desconectado do míssil e cai num setor circular com abertura 

horizontal de 60°, à frente da direção de tiro, e um raio de até 300 m. 
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Figura 13 – Setor de queda do motor de lançamento 

Fonte: Nota de Aula da operação do míssil antiaéreo telecomandando RBS-70  

 

A recente aquisição do sistema RBS 70 por parte do Exército Brasileiro foi um passo 

inicial nesse cenário de conflito urbano. Segundo a RFA(2013) diz que: 

 

 O RBS 70, vocacionado à baixa altura, executa a DAA e de pontos críticos ou áreas 

limitadas, nos níveis estratégico e tático, contra quaisquer plataformas aeroespaciais 

e, eventualmente, contra alvos terrestres, blindados ou não. Esta cobertura atende a 

aeródromos, bases navais, concentrações estratégicas, pontes e forças blindadas, 

entre outros. E se integra a média altura como se deve ser. Em áreas urbanas, 

normalmente ficam posicionados no topo das edificações, pelo horizonte mais 

amplo, o que oferece melhores condições de controle do espaço aéreo, o que só 

aumenta a eficiência da defesa e reduz as zonas de sombra. Os lançadores operam 

com refinado sistema de guiamento laser, que fornece dados ao míssil por meio do 

facho laser de baixa potência, via up – link, mantendo o sobre a linha de visada até 

destruir o vetor. 

      

 É de fundamental necessidade que a munição antiaérea empregada em conflitos 

urbanos, seja cada vez mais as que possuam certo tipo de guiamento comandado, diminuindo 

a probabilidade de se atingir alvos não desejáveis. Assim, reduz-se principalmente o risco de 

atingir pessoas inocentes, pontos sensíveis estratégicos e causar danos a tropas amigas. 

O RBS-70 é, portanto, um material eficiente para o emprego em operações nos centros 

urbanos, mas deve ser analisada a posição de desdobramento do material, principalmente 

quando empregado sobre edificações, de forma a evitar que a queda do motor de lançamento 

possa causar algum dano colateral. 

 

https://doutrina.ensino.eb.br/ava/file.php/15/Simp_sio_DA_Ae_Op_NG_2014/O_emprego_da_AAAe_do_Exu00E9rcito_Inglu00EAs_na_DAAAe_dos_Jogos_Olu00EDmpicos_em_Londres_-_2012.pdf
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 As operações em ambientes urbanos, cada vez mais são uma realidade no cenário 

mundial, portanto, faz-se necessária adaptação constante da Artilharia Antiaérea nesse 

ambiente operacional e no aprimoramento de DA Ae em tais situações.  

 Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo referente à influência do ambiente 

urbano na atuação da artilharia antiaérea, bem como na apresentação de possibilidades e 

limitações de meios de defesa antiaérea utilizados pelo Exército Brasileiro.  

 Para que o objetivo supracitado fosse alcançado, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, que se mostrou objetiva para responder as questões que serviriam para a solução 

do problema. Essas questões englobaram conhecimentos sobre as generalidades do combate 

em área urbana, constituição da Artilharia Antiaérea brasileira, organização, princípios e 

fundamentos de uma defesa antiaérea, além da abordagem de materiais de artilharia antiaérea 

utilizados no Exército brasileiro. As informações necessárias à solução das questões de estudo 

foram fornecidas pelas fontes de consulta, proporcionando desse modo à confecção das 

referentes conclusões. 

 O tema em questão é de extrema importância e muito relevante atualmente, tendo em 

vista que a maioria dos conflitos atuais vem acontecendo em ambientes urbanos. Foi 

verificada, uma grande dificuldade de se combater nesse cenário que exige extremo cuidado 

com a população civil e com os danos colaterais. 

 Como dito reiteradas vezes até aqui, o combate em centros urbanos é complexo e 

exige extrema preparação da tropa, o material apropriado e uma doutrina de emprego 

condizente com a finalidade da operação. Por conter desafios que por vezes não são 

encontrados em um teatro de operações. 

 No que tange ao emprego do subsistema de armas de AAAe nos centros urbanos, são 

percebidas algumas limitações que estão relacionadas à alguns destes subsistemas. O sistema 

de canhões, apesar de ser de extrema utilidade no combate terrestre como mais um sistema 

que garante apoio de fogos, apresenta diversas limitações de movimento no interior de 

perímetros edificados. Já os mísseis vêm evoluindo mais rapidamente conforme observado no 

RBS 70 que tem poder de autodestruição em voo, diminuindo os danos de uma possível 

queda do míssil antes da detonação. 
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 Por conseguinte, as posições de tiro de AAAe são vulneráveis, devido, em diversas 

situações, ao fato de estarem isoladas e de que o engajamento em solo se efetua a distâncias 

curtas. 

 No emprego da AAAe no combate em perímetros urbanos entende-se que são os 

armamentos de baixa altura que realizam a defesa antiaérea. Ainda que os mísseis portáteis 

possuam mobilidade, existe a dificuldade em obter posições de tiro apropriadas. Os meios de 

segurança de posições isoladas são limitados face aos ataques terrestres, que podem utilizar-se 

da surpresa com facilidade. 

 Portanto, não existe uma modificação significativa na doutrina de emprego de meios 

antiaéreos, mas é necessário um entendimento do modo como às peculiaridades que envolvem 

esse ambiente operacional podem afetar o bom andamento das operações. 
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