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RESUMO 

 

 

CHAVES, Bruno Salerno. A Bomba V-1 e a defesa antiaérea do porto da Antuérpia. Rio de 

Janeiro, 2013. 

 

O presente trabalho tem como finalidade apresentar um breve histórico a respeito da 

Segunda Guerra Mundial com ênfase na defesa Antiaérea da importante área de apoio 

logístico no final do conflito: o porto da Antuérpia. Abordando aspectos técnicos e táticos 

relevantes como a introdução e utilização da bomba V-1 na guerra, apresentar a organização, 

a estrutura e o emprego dos materiais norte-americanos e britânicos na defesa do porto, o 

desenvolvimento da espoleta de proximidade pelos Aliados entre outros. Foram citados os 

principais materiais utilizados pela Artilharia Antiaérea Aliada na Antuérpia. Finalmente, os 

aspectos relativos aos ensinamentos colhidos foram sintetizados, concluindo-se como foi 

possível à defesa Antiaérea Aliada se contrapor, com eficiência, às Bombas V-1 e como essa 

batalha contribuiu para evolução doutrinária da Artilharia Antiaérea. 

 

  

 

 

Palavras-chave: Segunda Guerra Mundial; Artilharia Antiaérea; Porto da Antuérpia; Bomba 

V-1 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

CHAVES, Bruno Salerno. The V-1 Missile and Antiaircraft  defense of the port of Antwerp. 

Rio de Janeiro 2013. 

 

. 

This paper aims to present a brief history about the Second World War with an emphasis on 

air defense logistics support at the end of the conflict: the port of Antwerp. Aspects 

addressing relevant technical and tactical as the introduction and use of the V-1 bomb in war, 

presenting the organization, structure and use of materials Americans and british in the 

defense of the port, the development of the proximity fuse for Allies among others. Cited 

were the main materials used by Allied Antiaircraft Artillery at Antwerp. Finally, aspects of 

the lesson learned were summarized, concluding that it was the battle contributed to the 

doctrinal evolution of Antiaircraft Artillery 

 

Key words: World War II; Antiaircraft Artillery;  Port of Antwerp; V-1 Missile. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Sem sombra de dúvidas a segunda guerra mundial foi o maior conflito armado de 

todos os tempos, com o envolvimento direta ou indiretamente de praticamente todos os países 

do Globo.  Organizada basicamente de duas frentes antagônicas: o Eixo e os Aliados se 

enfrentaram desde 1939 até 1945 valendo-se de toda sua capacidade bélica, industrial e 

financeira, e deixaram números inacreditáveis até os dias de hoje.  

 

 
Millions of soldiers, sailors, airmen, and Marines fought for control over hundreds 

of millions of square miles of the Earth’ surface, sub-surface, and airspace. An 

estimated fifty-five to sixty million civilian and military personnel died in a conflict 

that cost trillions of dollars to fight and destroyed physical assets of even greater 

value
1
. (BRYON, 2003, p. 390) 

 

 

Tem-se como marco inicial da Segunda Guerra Mundial a invasão da Polônia pelos 

alemães, em 1939. Muitos dos países que não deram início ao conflito acabaram por aderir a 

ele por diversas razões. Os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque dos japoneses 

contra as suas forças no Pacífico, em Pearl Harbor.  

Com a evolução crescente dos meios aéreos surge também a necessidade de se 

sobrepor a esses meios; neste contexto a defesa aérea ganhou importância. Seja com meios de 

defesa aérea ou de defesa antiaérea. A artilharia antiaérea passou por grandes transformações 

no curso da guerra e veio se firmar como uma nova estrutura no combate moderno somente 

após a segunda guerra mundial, onde já haviam subsídios suficientes para restar comprovado 

que a AAAe era de suma importância no combate moderno. 

No contexto dos inúmeros avanços tecnológicos em prol da guerra, os alemães 

trouxeram ao cenário uma nova protagonista: a bomba V-1; utilizada inicialmente para 

destruir a cidade de Londres, e posteriormente, empregada também contra o porto da 

Antuérpia, uma importante área de apoio logístico para os Aliados no curso final da guerra.  

A guerra terminou com a vitória dos Aliados e trouxe inúmeros aprendizados no 

campo da doutrina militar, sobretudo para a artilharia antiaérea, que surgiu juntamente com a 

necessidade de se fazer frente a ameaça aérea. 

                                                           
1
 Milhões de soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais lutaram pelo controle ao longo de centenas de 

milhões de quilômetros quadrados da superfície da Terra, dos mares e espaço aéreo. Estima-se que de 55 a 60 

milhões de civis e militares morreram em um conflito que custou trilhões de dólares para combater e destruiu 

ativos físicos de valor ainda maior. 
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O presente trabalho tem por finalidade apresentar os antecedentes históricos que 

deram início ao conflito, dando ênfase a defesa do porto da Antuérpia pelos Aliados, 

apresentando desde a fase inicial do desenvolvimento do novo armamento pelos alemães 

passando pela organização e estrutura das Unidades de Artilharia Antiaérea Britânicas e 

Americanas que efetivamente foram empregadas nas DAAe.  

Trata-se de um trabalho com uma abordagem histórica visando o engrandecimento do 

cabedal de conhecimento acerca do emprego da artilharia antiaérea durante a segunda guerra 

mundial e dos feitos históricos das Unidades que foram empregadas na defesa da Antuérpia.   
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2 A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

  

 

  A segunda guerra mundial foi sem sombra de dúvida, o maior conflito armado da 

história. Ocorreu entre os anos de 1939 a 1945, englobando grande parte das nações do 

mundo e todas as grandes potências da época. Os países beligerantes organizaram-se 

basicamente em dois grandes grupos: os aliados e o eixo; envolvendo aproximadamente 100 

milhões de militares. Foi responsável pela morte de inúmeros civis e militares, totalizando 

quase 70 milhões de mortes, sendo considerado o conflito mais sangrento e destruidor da 

história. 

 Tendo como o marco inicial a invasão da Polônia pela Alemanha Nazista e as 

subsequentes declarações de guerra contra a Alemanha pelos países da commonwealth e 

França. Posteriormente outras nações entraram no conflito, como os Estados Unidos, em 

resposta a outros eventos tais como o ataque a base americana de Pearl Harbour pelos 

japoneses.  

 

           

   Figura 1: Ataque aéreo alemão sobre a Polônia. 

 Fonte: www.wikipedia.org 
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2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

 Para entender a segunda guerra mundial faz-se necessário a compreensão de seus 

antecedentes.  

A primeira guerra mundial (1914-1918) alterou profundamente o mapa político da 

Europa; principalmente com a derrota da Alemanha e o colapso da Áustria-Hungria. Apesar 

da relativa paz após o conflito, permaneceu em muitas nações o sentimento nacionalista e 

revanchista.  

 

 

Figura 2: Mapa político da Europa após a I Guerra Mundial. 

 Fonte: Encyclopedia of World war II 

 

A Alemanha aparece neste contexto como o epicentro deste sentimento revanchista, 

abrindo espaço para o surgimento de novas ideologias nacionalistas, sobretudo pelas perdas 

territoriais em suas fronteiras e a perda de domínios coloniais; além das inúmeras 

indenizações impostas pelo Tratado de Versalhes. Com este tratado a Alemanha perdeu 

aproximadamente 13% de seu território, todas as colônias conquistadas e ainda teve as suas 

forças armadas limitadas quanto a pessoal e equipamentos.  

 No período entre guerras instaurou-se uma frágil democracia na Alemanha, com a 

eleição do marechal-de-campo Paul Von Hindenburg como presidente. Segundo Evans (2010, 

p. 127) Hindenburg era um símbolo, por excelência, da velha ordem militar e imperial, 
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constituindo num grande passo de afastamento da democracia para a velha ordem 

monárquica.  

 O exército alemão recusava-se a seguir o Tratado de Versalhes, procurando 

diversos meios para ludibriar as restrições impostas pelas potências vencedoras. 

 

 
O exército fez o que pode durante a década de 1920 para ludibriar as restrições 

colocadas pelo Tratado de Versalhes. Armando uma causa comum nos bastidores 

com outra grande potência diminuída e ressentida, a União Soviética, as lideranças 

no exército arranjaram sessões de treinamento clandestino na Rússia para oficiais 

ansiosos em aprender como usar tanques e aviões e dispostos a se engajar em 

experimentos com gás tóxico. Foram feitos arranjos secretos para treinar tropas 

auxiliares, em uma tentativa de contornar o limite de 100 mil, imposto pelo tratado 

sobre o efetivo do exército, e o exército estava constantemente de olho nos 

paramilitares como uma reserva militar em potencial. (EVANS, 2010, p. 145) 

 

 

Outra nação ressentida com o desfecho da primeira guerra foi a Itália, que apesar de 

estar entre os vencedores do conflito e obtido ganhos territoriais, sentiu-se frustrada devido as 

promessas feitas pela França e Inglaterra para sua entrada na guerra que não foram cumpridas 

no acordo paz. A ascensão do fascismo de Benito Mussolini com cunho nacionalista e 

totalitário rumou a Itália para uma política agressiva, que através da força, elevaria o país 

como potência mundial, o chamado segundo império romano. 

 Adolf Hitler, veterano da primeira guerra e líder do partido nazista alemão, após uma 

tentativa frustrada em tomar o poder na Alemanha em 1923, assume por meios legais, a 

chancelaria. Rapidamente acabou com a democracia e eliminou os opositores do regime 

totalitário. 

 Na Ásia, o Japão iniciou, em 1931 a busca por influência no território chinês e em 

1937 invadiu a China, ocupando a cidade de Pequim. 

 Na Europa, Alemanha e Itália ficavam cada vez mais ousadas diante do silêncio de 

outras potências europeias. A Alemanha anexou a Áustria, em março de 1938 e deu início a 

uma revindicação da região dos Sudetos, uma área da Checoslováquia, que possuía uma 

população de maioria alemã. Em março de 1939, a Alemanha invadiu o restante da 

Checoslováquia. Em agosto de 1939, a Alemanha e a URSS (União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas) assinaram um pacto de não agressão, o pacto Molotov-Ribbentrop de 

não agressão mútua. 

 Desta forma foi se delineando uma série de acordos e conflitos que vieram a culminar 

no envolvimento de todas as grandes nações na guerra.     
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2.2 O CONFLITO  

 

 

2.2.1 Início do conflito 

 

 

 Em 1º de setembro de 1939 a Alemanha invadiu a Polônia, marcando o início do 

conflito na Europa. Dois dias depois a França e Inglaterra, seguidos de seus domínios, 

declararam guerra a Alemanha. Os soviéticos também invadem a Polônia, permanecendo 

parte do país sob controle alemão e parte sob controle soviético. 

 Canadá, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia também declararam guerra à 

Alemanha, porém ofereceram pouco apoio a Polônia. Reino Unido e França iniciaram um 

bloqueio naval contra a Alemanha, na tentativa de atrapalhar seu esforço de guerra. Ainda em 

setembro de 1939, o Japão lançou um ataque a uma importante cidade chinesa, Changsha; 

mas as forças japonesas foram repelidas. 

 Após a Invasão da Polônia, Alemanha e URSS fizeram um acordo sobre o controle da 

Lituânia; neste mesmo período a União Soviética forçou os países bálticos a permitir a 

permanência de tropas soviéticas em seu território, a Finlândia não aceitou as demandas 

territoriais, vindo desta forma a sofrer com uma invasão soviética em novembro de 1939. 

França e Reino Unido consideraram o ataque a Finlândia, o mesmo que entrar na guerra ao 

lado dos alemães. 

 Em fevereiro de 1940 a Alemanha e a União Soviética fizeram um acordo no qual a 

Alemanha receberia insumos para contornar o bloqueio aliado e a União Soviética receberia 

equipamento militar e industrial alemão. Nesta fase do conflito nenhum dos lados envolvidos 

lançaram grandes ofensivas ao lado oposto, ficando conhecido este período como “guerra de 

mentira”. 

 Em abril de 1940, a Alemanha invadiu a Noruega e Dinamarca, com a finalidade de 

garantir o abastecimento de minério de ferro da Suécia, que os Aliados tentavam interromper. 

  

 

2.2.2 Avanço do Eixo (1939-1942) 

 

 

Em maio de 1940 a Alemanha invadiu a França, Bélgica, Países Baixos e 

Luxemburgo; valendo-se de táticas da Blitzkrieg, a chamada guerra-relâmpago, com o largo 

emprego de tropas blindadas. A linha de defesa francesa conhecida como Linha Maginot foi 
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facilmente desbordada devido a análise equivocada por partes dos franceses de que a região 

das Ardenas, por ser densamente arborizada, seria um obstáculo natural para o emprego de 

blindados. 

Em 10 de Junho, a Itália invadiu a França e declarou guerra ao Reino Unido; 

rapidamente os franceses se renderam e seu território foi dividido em esferas de influência 

italianas e alemãs. Foi criado um Estado fantoche chamado França de Vichy. 

Ainda em junho de 1940, durante os últimos dias da Batalha da França, a União 

Soviética anexou à força Estônia, Lituânia e Letônia; para em seguida conquistar a região 

Romena da Bessarábia. A Alemanha e União Soviética cada vez mais diminuíram suas 

aproximações políticas e seus acordos econômicos; preparando-se para um conflito que logo 

mais daria início. 

 Com os franceses sem poder de combate, a Alemanha iniciou uma campanha 

com a finalidade de obter a supremacia aérea sobre o Reino Unido, realizando os preparativos 

para uma invasão à ilha britânica. A força aérea nazista fracassou e a invasão do Reino Unido 

foi cancelada até setembro de 1940. Com a conquista de portos franceses a marinha alemã 

obteve sucesso nos mares, utilizando largamente seus submarinos contra a Marinha Real 

Britânica. Ao mesmo tempo a Itália inicia uma campanha no norte da África e conquista 

territórios que eram administrados pelos britânicos. 

Os Estados Unidos permaneceram neutros durante todo esse primeiro período do 

conflito, limitando-se a fornecer tímida ajuda aos países Aliados e colaborando no esforço de 

guerra chinês contra o Japão. Com o avanço das forças nazistas na Europa, o poderio militar 

Norte-Americano aumentou de maneira considerável, como maneira de prevenção para uma 

possível entrada no conflito. O público interno Norte-Americano não apoiava a participação 

direta do país no conflito, porém cada vez mais crescia as relações de comércio e apoio aos 

países Aliados. 

Os Estados Unidos criaram uma zona de segurança que abrangia cerca da metade do 

Atlântico com a finalidade de proteger os materiais enviados ao Reino Unido, desta forma, 

inevitavelmente ocorriam embates entre navios americanos e alemães; acirrando o clima de 

tensão. 

No final de setembro de 1940, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Império do 

Japão se uniram, selando o Pacto Tripartite; um acordo no qual qualquer país, com exceção da 

União Soviética, que declarasse guerra a uma das três potências, teriam que combater contra 

os três em conjunto; formalizando a aliança conhecida como Eixo Roma-Berlim-Tóquio. 
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Países como Hungria, Eslováquia e Romênia aderiram ao Eixo, tendo este último uma 

importante participação do Eixo contra a URSS. Em dezembro de 1940 as forças britânicas 

iniciaram uma contra ofensiva contra as forças italianas no Egito. No início de 1941 as forças 

italianas sofreram grandes perdas no norte da África e foram obrigadas a ceder importantes 

territórios aos ingleses. No mar, a Marinha Italiana também sofreu significativas derrotas. 

Com a finalidade de recuperar importantes territórios no norte da África, Hitler enviou 

tropas nazistas para a Líbia e lançou uma contra ofensiva às já debilitadas tropas britânicas e 

em menos de um mês as forças da commonwealth foram empurradas novamente para o Egito. 

A Comunidade Britânica tentou por mais duas vezes desalojar as forças do Eixo, mas não 

lograram êxito. Após a entrada da Bulgária no Pacto Tripartite, a Alemanha obteve 

importantes vitórias nos Balcãs ao invadir a Grécia e forçou uma retirada Aliada da região em 

maio de 1941. 

Neste período do conflito os Aliados obtiveram poucos avanços na guerra, perdendo 

importantes regiões e não impedindo o avanço significativo do Eixo em grande parte do 

território europeu e no norte da África. 

Na Ásia a guerra permaneceu paralisada, apesar de ofensivas tanto do Japão quanto da 

China. Na tentativa de enfraquecer os chineses, o Japão realizou um bloqueio nas rotas de 

abastecimento chinesas, enquanto os chineses lançaram uma contra ofensiva na China central.  

Em meados de abril de 1941 a guerra permanecia estável tanto no continente europeu 

quanto na Ásia. A Alemanha nazista e a União Soviética iniciam uma mútua desconfiança de 

que o pacto de não agressão realizado pelos dois países não seria cumprido.  

A relação entre nazistas e soviéticos é de desconfiança mútua e crescente afastamento. 

 

 
O relacionamento de Stalin com os nazistas, pouco antes e após a assinatura do 

pacto de Não Agressão, sustentava-se em uma suposição básica – a de que qualquer 

tentativa de conquista da França pelos alemães, seria um evento prolongado. Assim, 

Hitler estaria ocupado demais com o Ocidente para voltar sua atenção à União 

Soviética. Mas a suposição de Stalin revelou-se lamentavelmente equivocada 

(RESS, 2009, p. 96) 

 

 

Em junho de 1941, a Alemanha iniciou a Operação Barbarossa, que consistiu na 

invasão da União Soviética, lançando uma ofensiva surpresa contra os soviéticos. O objetivo 

de Hitler era eliminar o poderio militar soviético e conquistar importantes territórios russos 

ricos em matérias prima, sobretudo petróleo. Embora os soviéticos estivessem se preparando 

para este possível embate com os nazistas, a operação foi bem sucedida no verão de 1941, 
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período que os alemães avançaram consideravelmente no território russo e infringiram 

grandes perdas humanas no Exército Vermelho.   

A abertura de uma nova frente para os alemães forçou Hitler a retirar mais da metade 

de suas tropas na França e deslocá-las para frente oriental; desta forma a Inglaterra retomou 

seu plano de invadir a França e reconquistar o território invadido pelos nazistas. Os britânicos 

e soviéticos formaram uma aliança militar contra a Alemanha. Apesar do grande avanço em 

território soviético, o Exército alemão estava debilitado e ainda não havia conquistado 

Moscou. A URSS ainda tinha preservado grande parte de seu poderio militar. Esta fase 

marcou o fim da guerra relâmpago (blitzkrieg) na Europa. 

Em dezembro de 1941, as tropas em reserva soviéticas foram mobilizadas e 

conseguiram igualdade numérica com as tropas de Hitler, deixando apenas um efetivo mínimo 

para manter os territórios no extremo Oriente para prevenir ataques japoneses. Desta forma, 

os soviéticos conseguiram empurrar as tropas alemãs mais de 250 km para oeste, recuperando 

importantes territórios. 

Em julho de 1941, os Estados Unidos e o Reino Unido reagiram à invasão do Japão à 

Indochina e realizaram um embargo de petróleo e o congelamento dos bens japoneses, o que 

foi considerado uma declaração guerra, pelos japoneses. O Japão queria assegurar o controle 

das colônias europeias na Ásia, enquanto os Aliados estavam num grande esforço defensivo. 

Para impedir uma intervenção americana, o Japão planejou a neutralização da frota do 

Pacífico Norte Americana e em 7 de dezembro o Japão atacou a base americana de Pearl 

Harbor.  Estes ataques forçaram os Estados Unidos a declarar formalmente guerra ao Japão; A 

Alemanha e outras potências do Eixo respondem declarando guerra aos Estados Unidos. 

Embora isso implicasse em um grande problema para as tropas alemãs. 

 

 
Hitler, assim como Stalin, era um líder que concentrava sua visão em fatos reais e 

não apenas na retórica. E para Hitler, estava óbvio que a guerra com os Estados 

Unidos era inevitável. O momento-chave no percurso em direção a guerra ocorreu 

não em Pearl Harbor, mas muitos meses antes, quando Roosevelt deu ordens para 

que navios de guerra americanos acompanhassem comboios britânicos no meio do 

Atlântico.[...] portanto, em dezembro, Hitler deve ter julgado que ao declarar guerra 

aos Estados Unidos ele fazia pouco mais do que aceitar o inevitável – com o 

benefício adicional de manter um aparente controle sobre os eventos. (RESS. 2009, 

p. 155) 

 

A frente oriental tornou-se o grande teatro de guerra europeu, com a morte de milhões de 

vidas soviéticas, provocando Stalin a pedir a Roosevelt e Churchill a abertura de uma frente 

na França, para diminuir a pressão feita pelos alemães na frente oriental. 
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Enquanto isso até final de 1942 o Japão conquistou vários territórios e fez um grande 

número de prisioneiros, afetando os Aliados, na Ásia, de maneira considerável; Porém estas 

vitórias deixaram o Japão vulnerável. 

Apesar do avanço até metade de 1942 o Eixo parou a ofensiva contra os soviéticos, 

mantendo os territórios conquistados em 1941. No norte da África, os alemães lançaram uma 

ofensiva e retomaram parte do território conquistado pelos britânicos. 

 

 

2.2.3 Paralisação do avanço do Eixo e o impulso Aliado (1942-1943) 

 

 

Na frente Oriental, o Eixo derrotou ofensivas soviéticas e em seguida lançou sua 

ofensiva principal contra o sul da Rússia, em junho de 1942, para aproveitar os campos de 

petróleo do Cáucaso. Os soviéticos decidiram montar sua base de operações em Stalingrado, 

que ficava no meio do caminho do avanço alemão. Em novembro de 1942 os alemães já 

haviam praticamente conquistado Stalingrado, quando os soviéticos lançaram sua segunda 

contra ofensiva de inverno, dando início a um cerco às forças nazistas na cidade. No início de 

fevereiro de 1943 o Exército Alemão em Stalingrado foi forçado a se render e a linha de 

frente foi empurrada para trás de Stalingrado, antes da ofensiva soviética de verão. 

Em novembro de 1941, as forças britânicas lançaram uma contra ofensiva no norte da 

África e recuperaram todos os ganhos que italianos e alemães tinham feito na região. e em 

maio de 1943 os aliados eliminaram em definitivo as forças do Eixo na África. 

Na União Soviética, os alemães e os soviéticos passaram a primavera de 1943 nos 

preparativos para uma grande ofensiva na Rússia Central durante o verão. Em julho de 1943, 

Hitler, enviou apoio a Itália que se encontrava numa situação delicada no continente. 

Ainda em julho de 1943, o Exercito Vermelho lançou sua ofensiva contra os alemães, 

dando a União Soviética a iniciativa das ações e desmistificando a invencibilidade do Exército 

Alemão. 

A partir de maio de 1943, as ofensivas dos Aliados se tornavam cada vez mais 

eficazes, mudando o curso da guerra que até então tinha dado ao Eixo importantes vitórias e a 

conquista de praticamente quase todo território europeu e o norte do continente africano. 

Neste período também ocorreram alguns dos mais importantes encontros de líderes das 

grandes potências, já planejando o desfecho da guerra; Como foi o caso da Conferência de 

Teerã com a presença dos chamados “três grandes”, Roosevelt, Churchill e Stalin. 
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No fim de 1943, a China manteve suas linhas de defesa e aguardava a chegada das 

tropas Aliadas para por fim ao combate com o Japão. 

O ano de 1943 foi um importante ano para os Aliados que aos poucos retomavam a 

iniciativa das ações tanto no continente quanto no mar e no ar. 

 

 

2.2.4 Avanço Aliado e o fim da guerra (1944-1945) 

 

 

Em meados do ano de 1944, as tropas soviéticas conseguem retirar os alemães de 

grande parte do seu território. Lançaram uma contra ofensiva e conseguiram expulsar as 

forças alemãs do cerco de Leningrado. Em maio de 1944 libertaram a região da Criméia e os 

Aliados avançaram sobre a Itália, capturando Roma no início de junho. 

Em 6 de junho de 1944, o “Dia D” como ficou conhecido, as forças Aliadas lançaram 

uma ofensiva e invadiram o norte da França, com a finalidade de eliminar as forças Nazistas 

no continente. Os desembarques foram eficientes e os Aliados retomaram Paris no final de 

agosto de 1944. Aproveitando o recuo dos alemães e o sucesso das operações, os aliados 

permaneceram com as operações ofensivas no intuito de chegar a Berlim. Ao mesmo tempo 

os soviéticos vinham obtendo vitórias contra as tropas alemãs e enfraquecendo o Grupo de 

Exércitos do Centro.  

Com uma série de derrotas seguidas, as tropas Nazistas de Hitler entraram em colapso 

e perderam territórios de leste e oeste do continente. Enquanto no sudoeste asiático, o Japão 

conseguiu maiores sucessos e ganharam importantes territórios na China e Indochina, porém 

no Pacífico, os americanos pressionavam cada vez mais as forças japonesas. 

No fim de 1944, a Alemanha tentou sua última ofensiva sobre os Aliados, nas 

Ardenas, porém não obteve êxito e foram obrigados a recuar em seu próprio território.  

Com o desfecho da guerra na Europa praticamente concluído, os grandes líderes 

trataram da divisão do território alemão no pós-guerra e sobre a entrada da União Soviética na 

guerra contra os japoneses, na Conferência de Yalta em 4 de fevereiro de 1945. 

Enquanto os Aliados entraram na Alemanha pelo lado Ocidental, os soviéticos 

invadiram Berlim em Abril de 1945, capturando o Reichstag, o parlamento alemão, em 30 de 

abril de 1945. 

Na Itália, a rendição foi assinada em no final de abril de 1945 e a Alemanha assinou 

sua rendição incondicional em 8 de maio de 1945, em Berlim. 
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No Pacífico, o Japão ainda permaneceu lutando, porém com o lançamento de duas 

bombas atômicas sobre as cidades de Nagasaki e Hiroshima em agosto de 1945 e a invasão 

das tropas soviéticas na Manchúria, fizeram o Japão se render em 15 de agosto de 1945; 

dando fim ao maior conflito global de todos os tempos e mudando o curso da história com 

diversas consequências políticas. 

 A importância do entendimento global do desenrolar do conflito faz-se necessário 

para que se possa entender o cenário que se pretende reproduzir com este trabalho: A defesa 

do porto da Antuérpia; onde ocorreu a maior batalha com o emprego efetivo de AAAe 

(Artilharia Antiaérea) em toda a segunda guerra mundial. 
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3 A BOMBA ALEMÃ V-1 

 

 

Concomitantemente com o desenrolar da segunda guerra mundial houve inúmeros 

avanços tecnológicos voltados para fins militares. Dentro desse contexto tem-se o 

desenvolvimento da bomba V- 1 pelos alemães; os oficiais alemães envolvidos com o projeto 

deram-lhe o código de FZG-76. 

A “bomba voadora” como ficou conhecida pelos Aliados foi empregada pela primeira 

vez na manhã de 13 de junho de 1944 nas imediações de Londres. Tratava-se de um novo 

armamento produzido pelos nazistas com a finalidade de realizar bombardeios a grandes 

distâncias sem o efetivo emprego de aeronaves; muito similar ao que se conhece hoje como 

míssil de cruzeiro. 

A “arma número um da vingança” ou V-1, para os alemães, constituía-se basicamente 

em um monoplano sem piloto feito com materiais prontamente disponíveis na Alemanha 

como aço prensado e alguns componentes de madeira; lançado de uma rampa por pistão a 

vapor ou disparado de avião o míssil rapidamente alcançava uma velocidade de cruzeiro de 

aproximadamente 500 km/h e navegava em altitudes da ordem de 1000 a 1200 m. Para o 

funcionamento do motor a jato, fazia o emprego de um tanque de combustível da ordem de 

570 litros, com o uso de ar comprimido como oxidante e carregava cerca de 1.900 kg de 

explosivos com um sistema que direcionava a bomba para uma trajetória vertical quando 

decorresse o tempo de voo pré- determinado. O sistema de orientação empregado não oferecia 

ao novo armamento uma boa precisão, com uma dispersão em alcance da ordem de 5 km, 

possuía um giroscópio operado automaticamente e uma bússola direcional pré-configurada; 

poderia chegar a um alcance de até 500 km. Outro fator importante é que muitos componentes 

da bomba V-1 poderiam ser fabricados por trabalhadores não especializados, o que trouxe 

maior flexibilidade ao novo armamento. 
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     Figura 3: Bomba V-1.  

                                                                   Fonte: http://en.wikipedia.org 

O projeto foi arquitetado pelo cientista nazista Wernher Von Braun, que com o 

término da guerra iria trabalhar para os Aliados em nome da neutralidade científica. A 

empreitada para a construção de bombas deste porte foi iniciada bem antes do início da 

segunda guerra; em 1936 já existia um projeto da Luftwaffe, a força aérea alemã, para a 

produção de bombas desta natureza incluindo oficinas, laboratórios, plataformas de 

lançamento, escritórios de administração e até mesmo fábricas. Porém o plano de construção 

deste novo armamento ficou em segundo plano devido aos volumosos recursos que exigiam e 

a existência de outras prioridades no esforço de guerra nazista. 

Com o início de alguns fracassos em batalhas aéreas e dispendioso emprego de 

aeronaves, em junho de 1942, a Luftwaffe retoma o projeto para a criação da bomba lançada a 

grandes distâncias e traça novas metas para a produção do armamento. Nesta ocasião foi dada 

a mais alta prioridade para a produção da bomba. 

Os especialistas, sob a coordenação de Werner Von Braun acreditavam que dentro de 

18 meses a bomba estaria em operação, contudo foi necessário quase 2 anos para que 

houvesse o primeiro ataque com o emprego da bomba V-1. 

 Os últimos testes de fuselagem da bomba foram realizados no início de dezembro de 

1942 e mais tarde no mesmo mês, o primeiro teste de lançamento foi realizado; finalmente no 

verão de 1943 inicia-se a produção em série da bomba V-1. 
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Em 17 de agosto de 1943, os britânicos trouxeram um enorme prejuízo para o projeto 

com o bombardeio da base de testes em Peenemunde, no Mar Báltico, obrigando os alemães a 

transferirem algumas instalações para a Polônia; outros bombardeios de fábricas de 

componentes postergaram a finalização do projeto até setembro de 1943. 

 Em dezembro de 1943 foram feitas alterações na estrutura de comando do projeto e 

alguns problemas foram levantados na condução do projeto. Muitas das bases de lançamento 

foram feitas de maneira improvisada com a utilização de celeiros e hangares sem a devida 

proteção, mostrando-se bastante vulneráveis aos bombardeios Aliados, além de serem 

facilmente reconhecidas através de reconhecimentos aéreos; para contornar esse problema, os 

oficias alemães relocaram as bases de lançamento para locais mais seguros e camuflados além 

do exercício de atividades enganosas no local para que não fossem descobertos. A 

reestruturação do projeto foi tão eficaz que os Aliados não encontraram nenhuma base de 

lançamento até o final de abril de 1944.  

Os Britânicos inicialmente não relacionaram as rampas de lançamento com o projeto 

V-1, porém após um estudo de Inteligência foi ordenado que bombardeassem todas as rampas 

levantadas pelo Serviço de Inteligência. Com uma pequena eficácia, os Ingleses não lograram 

êxito nos bombardeios das rampas e os principais locais de lançamento permaneceram 

intactos. 

 Os dados do primeiro ataque aparecem diferentemente em diversas fontes, a mais 

comum, indica que houve 10 lançamentos e que apenas 4 alcançaram a Inglaterra, porém sem 

muita efetividade, causando apenas seis mortes e nove feridos. Conforme se observa na 

seguinte passagem: 

 

 
Prompted by the Normandy Landings of June 6, in the early morning of June 13, 

1944, the first V-1 flying bomb attack was carried out on London. Ten missiles were 

launched of which four reached England. The first of these landed 

near Swanscombe, causing no casualties. At Bethnal Green, however, a bridge was 

destroyed and six people killed and nine injured.
2
 

 
 

Este primeiro ataque foi o início da primeira de três fases distintas de ataque. A 

primeira durou de 13 de junho até 5 de setembro de 1944; os ataques neste período vieram do 

                                                           
2
 Em resposta ao desembarque na Normandia em 6 de junho, na manhã de 13 de junho de 1944 foi realizado o 

primeiro ataque a Londres com uma bomba V-1. Dez bombas foram lançadas das quais quatro atingiram a 
Inglaterra. A primeira delas caiu perto de Swanscombe, sem causar vitimas. Em Bethnal Green, no entanto uma 
ponte foi destruída, seis pessoas morreram e nove ficaram feridos. 
2 http://en.m.wikipedia.org/wiki/V-weapons 

http://en.wikipedia.org/wiki/Swanscombe
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norte da França e após a invasão pelos Aliados, os alemães foram forçados a escolher outras 

bases de lançamento. A segunda fase iniciou-se em 15 de setembro de 1944 quando bombas 

V-1 foram lançadas a partir do bimotor modificado Heinkel III; este método de lançamento 

foi utilizado exclusivamente até 15 de janeiro de 1945. Um breve período de inatividade 

ocorreu até 3 de março de 1945, quando mais mísseis apareceram no céu da Inglaterra; essa 

terceira fase encerrou em 29 de março de 1945, quando o último V-1 foi destruído pela 

artilharia antiaérea.  

Durante a fase inicial de ataque, mais de 6600 bombas V-1 aproximaram-se da Grã-

Bretanha durante todas as horas do dia. Na segunda fase 600 bombas V-1 chegaram a 

Inglaterra e na fase final apenas 120 bombas V-1. A cidade de Londres era o alvo da maioria 

das bombas lançadas, mas apenas aproximadamente 2350 bombas chegaram efetivamente em 

Londres. Dentre os motivos estão erros mecânicos, falhas no sistema de orientação e o fogo 

antiaéreo. 

O armamento foi escolhido para ser empregado na Antuérpia devido a vários fatores 

tais como a não necessidade de uma aeronave e um piloto, pois não era tripulada, a não 

interferência das condições climáticas e a bomba poderia ser facilmente lançada de versáteis 

lançadoras. Sobretudo, as forças da Alemanha nazista já se encontravam muito desgastadas 

quando iniciou o ataque ao porto da Antuérpia, optando por um meio mais econômico de 

atingir as instalações logísticas Aliadas com o emprego mínimo de material e pessoal, 

permitindo o emprego das aeronaves em outras frentes de batalha. 
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4  A IMPORTÂNCIA DO PORTO E A DEFESA DA ANTUÉRPIA 

 

 

Com a invasão da Normandia pelos Aliados houve a necessidade de instalações 

portuárias para facilitar a logística das operações subsequentes. Não havendo por parte dos 

aliados nenhuma instalação que os atendessem de maneira satisfatória e as operações que se 

seguiram à invasão da Normandia tiveram muita dificuldade no que tange a logística; até que 

os britânicos do 21º Grupo de Exército, inesperadamente, capturaram o maior porto da 

Antuérpia praticamente intacto. 

Quando a diretiva para a operação de invasão do continente europeu foi emitida pelo 

General Eisenhower em 12 de fevereiro de 1944, foi claramente delineada as necessidades de 

instalações portuárias. Como se pode observar: 

 

 
You will enter the continent of Europe and, in conjunction with the other United 

Nations, undertake operations aimed at the heart of Germany and the destruction of 

her armed forces.The date for entering the Continent is the month of May, 

1944.After adequate Channel ports have been secured, exploitation will be directed 

towards securing an area that will facilitate both ground and air operations against 

the eney.
3
 

 

 

Desde o início da operação “Overlord” foi observado pelo comando Aliado a 

necessidade de portos que atendessem as operações subsequentes. O objetivo das forças 

Aliadas era o coração da Alemanha e a destruição das suas Forças Armadas. O coração da 

Alemanha era o Ruhr, porém para alcançá-lo, os Aliados tinham que cruzar o rio Reno. O 

norte do Ruhr foi considerado para os Aliados a mais importante rota de ataque das forças 

nazistas. Nas palavras do General Eisenhower:  

 

 
[...] the northern channel of operations was the perfect location, from a logistic 

viewpoint, of Antwerp, the finest port in northwest Europe.  Seizure and use of that 

port would vastly shorten our lines of communication, and: it was clear that when 

we once arrived on the borders of Germany logistic problems were going to be 

critical.
4
 

 

                                                           
3
 Dwight D. Eisenhower, Report by the Supreme Commander to the Combined Chiefs of Staff on the operations 

in Europe of the Allied Expeditionary Force 6 June 1944 to 8 May 1945 ,(Washington:  U. S.Government Printing 
Office, nd.) 
4
 As operações no Canal do Norte tinham perfeita localização, do ponto de vista logístico, da Antuérpia, o 

melhor porto do noroeste da Europa. A apreensão e o uso desta via encurtaria muito nossas linhas 
comunicações e: era claro que uma vez que nós chegássemos as fronteiras da Alemanha, os problemas 
logísticos seriam críticos 



28 

 

 

Com os desdobramentos do combate, a importância do porto da Antuérpia cresceu. O 

objetivo da fase inicial da Operação Overlord era estabelecer um número de portos suficientes 

para a manutenção de 26 a 30 divisões e que permitissem o desembarque de até 5 divisões por 

mês. Isso só seria possível com a captura do porto de Cherbourg e outros portos da Grã-

Bretanha. 

Mesmo com o porto de Cherbourg e com outros portos menores, a área inicial da 

cabeça de praia planejada necessitaria de instalações adicionais para suportar o volume de 

tropas e equipamentos envolvidos na operação. Para solucionar este problema foram 

construídos portos artificiais. Para tanto seria necessário a construção de grande número de 

instalações em poucos meses após a invasão. Dois requisitos teriam de ser preenchidos para a 

construção desses portos: quebra-mares para a proteção contra as condições climáticas 

adversas e píeres para a descarga de tropas e equipamentos. Os quebra-mares seriam 

facilmente solucionados com a utilização de navios obsoletos, formando as barreiras 

necessárias e os píeres poderiam ser feitos com pontes flutuantes. 

Inicialmente, dois portos artificiais foram planejados, um no setor americano e outro 

no setor britânico. Antes mesmo do término da construção, uma grande tempestade veio sobre 

a costa da Normandia e destruiu o porto americano; após alguns reparos o porto britânico 

entrou em operação e funcionando até 19 de novembro de 1944. A perda do porto artificial do 

setor americano eliminou o segundo maior porto para o planejamento da Operação Overlord, 

perdendo, em tonelagens, apenas para o porto de Cherbourg. 

Embora o plano original previsse a tomada de Cherbourg em D+8, ou seja, 14 de 

junho, o porto só estaria nas mãos dos Aliados em 26 de junho e as destruições realizadas 

durante o retraimento alemão prejudicaram o funcionamento das operações portuárias até 

meados de julho de 1944. O plano original previa a retomada das operações portuárias em 3 

dias, porém a maior área do porto permaneceu inoperante até 8 de outubro de 1944. O 

impacto desses atrasos foi perceptível na movimentação de gêneros e equipamentos. 

Com os avanços no continente no final de agosto e início de setembro, as distâncias 

até a base de abastecimento na Normandia cresceram e com o avanço do 21º Grupo de 

Exército Britânico, não houve tempo dos alemães de destruírem as instalações do porto da 

Antuérpia e assim que as atividades portuárias foram retomando sua capacidade plena, o porto 

se tornava um fator determinante para o sucesso das operações subsequentes ao desembarque 

na Normandia, mudando o curso da guerra. 
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A Antuérpia está localizada na Bélgica nas proximidades do Mar do Norte e possui 

diversas estradas e ferrovias e canais para o interior do continente. Era um dos maiores portos 

da época, juntamente com Roterdã, Hamburgo e Nova Iorque. O porto contava com diversos 

equipamentos incluindo guindastes hidráulicos e elétricos além de diversos elevadores e 

pontes flutuantes. As instalações de armazenamento do porto da Antuérpia incluíam 900 

armazéns e 124 milhões de litros de petróleo em aproximadamente 500 tanques de 

armazenamento. 

Mais de 500 Km de estrada de ferro cobriam a área da Antuérpia e foi imediatamente 

interligada a rede de transporte Belga, aumentando significativamente a capacidade do porto. 

Além de estar mais próximo dos elementos mais avançados. As Operações através do porto de 

Cherbourg poderiam suportar até 21 divisões, das quais 6 teriam de ser escoadas através 

rodovias, enquanto o porto da Antuérpia poderia escoar até 54 divisões por via férrea, o que 

significava em termos práticos que o esforço realizado para apoiar uma divisão pelo porto de  

Cherbourg era três vezes maior do que pelo porto da Antuérpia. A destruição pelos alemães 

de outros portos capturados pelos Aliados foi insignificante em comparação ao porto da 

Antuérpia, que poderia receber mais carga que os portos de Cherbourg e os portos artificiais 

das praias da Normandia juntos. O atraso inesperado e as complicações logísticas rapidamente 

foram superados com o funcionamento do porto da Antuérpia. Os Alemães perceberam a 

importância do porto para as operações aliadas e iniciou um plano para destruir o porto, 

principalmente com a utilização de bombardeios aéreos com a finalidade de negar aos aliados 

esta importante instalação para a logística aliada. 

Os Alemães iniciaram uma série de ataques ao porto com bombas V-1, porém uma 

pequena porcentagem atingiu a área defendida. A Luftwaffe nunca ameaçou as operações do 

porto e as ameaças aéreas alemãs eram insignificantes. 

A contraofensiva nas Ardenas foi considerada por muitos a última ofensiva alemã na 

segunda guerra mundial e foi realizada em direção à Antuérpia, devido a grande importância 

da região. 

 

 

4.1 A DEFESA 

 

 

No início de outubro de 1944, a inteligência Aliada obteve informações que os 

alemães estavam se preparando para realizar novos ataques com as bombas V-1 nas cidades 
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de Bruxelas e Antuérpia. Ambas as cidades localizadas no setor de responsabilidade britânico, 

recaindo a responsabilidade da defesa com o 21º Grupo de Exército. A bomba V-1 já era 

conhecida pelos britânicos, sobretudo pela experiência em Londres; Onde a artilharia 

antiaérea teve papel importante; reconhecendo os acertos e limitações da defesa antiaérea 

contra as bombas V-1, foi resolvido no primeiro momento, o emprego do material de AAAe. 

O 21º Grupo de Exército possuía escassos recursos de DAAe (defesa antiaérea) disponíveis e 

quando recebeu a missão, rapidamente solicitou a ajuda de Unidades americanas para auxiliar 

na defesa. O planejamento britânico era deixar a defesa da Antuérpia com os americanos e 

permanecer apenas com Bruxelas sob sua responsabilidade.  

Os elementos mais avançados do 30º Grupo de Artilharia Antiaérea chegaram na 

Antuérpia em 22 de outubro de 1944. As Unidades norte americanas receberam em reforço 

dois regimentos da 80ª Brigada de Artilharia Antiaérea britânica e uma Sub Unidade de 

Holofotes.  

“Antuérpia X” foi o nome dado pelo Comando para as operações de defesa do Espaço 

aéreo da Antuérpia contra as bombas V-1 alemãs. Durante o período inicial da defesa a partir 

de 24 de outubro até 22 de novembro a área vital, ou área principal de defesa foi 

cuidadosamente definida e equivalia aproximadamente a um círculo de 7000m com o centro 

na região das docas. Para a defesa do Porto foi empregado, basicamente Unidades dotadas de 

canhões 90 mm e 40 mm. 

  

Figura 4: área vital do porto da Antuérpia. 

 Fonte: Antwerp X 
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Para um melhor entendimento na análise da defesa realizada na Antuérpia é necessário 

correlacionar com as direções de ataque das bombas alemãs; numa primeira fase ocorrem 

ataques vindos da direção Sudeste e posteriormente numa segunda fase na direção Nordeste e 

finalmente a terceira fase com os ataques vindos de Norte. Em 24 de outubro de 1944, quando 

a primeira bomba foi lançada sobre a Antuérpia, iniciou a primeira fase de ataques alemães; a 

expectativa de aproximação da bomba era no azimute 90º graus e a medida que a o combate 

prosseguia, percebeu-se uma variação no azimute de lançamento da bomba, chegando até 

130º graus. 

A segunda fase durou de 15 de dezembro de 1944 até 27 de janeiro de 1945, onde 

ocorreu um aumento significativo de bombas vindas da direção Nordeste, desta forma houve a 

necessidade de relocar as Unidades de DAAe. Ocorreram algumas complicações nesta fase 

devido a necessidade de conter a contra ofensiva alemã nas Ardenas e a necessidade de se 

empregar canhões antiaéreos em missão de superfície contra unidades blindadas alemãs. 

A terceira fase iniciou-se em 28 de janeiro e terminou em 30 de março de 1945, 

quando a última bomba V-1 foi detectada na Antuérpia; este foi um período marcado por 

fortes ataques vindo da direção Norte. A distância dos locais de lançamento para o porto da 

Antuérpia era extremamente curta, o que necessitou de um menor tempo de reação por parte 

das armas antiaéreas. Essa pequena distância permitiu as bombas realizarem voo a baixa 

altitude. Nesta última fase, o porto recebeu mais unidades em reforço para prover sua DAAe. 

 

Figura 5: Rotas de Aproximação dos V-1. 

 Fonte: <http://sill-www.army.mil/ 
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4.2 A ESTRUTURA DA ARTILHARIA ANTIAÉREA NA ANTUÉRPIA 

 

 

A integração entre americanos e britânicos foi importante para o cumprimento da 

missão; enquanto as defesas eram realizadas por unidades de artilharia antiaérea, a força aérea 

fornecia o alerta antecipado, coordenação que foi muito importante para a defesa do porto. 

As menores Unidades de emprego tático norte americanas eram baterias a quatro 

canhões 90 mm autorrebocados e um equipamento radar SCR-584 que determinava dados 

como ângulos de ataque e elevação; no caso de falha do radar também foi adicionado em cada 

bateria um localizador de altura estereoscópica. 

 

      Figura 6: Canhão 90 mm.  

      Fonte: www.antiaircraft.org 

 

Enquadrando as baterias, tinha o batalhão de artilharia antiaérea que consistia em 

quatro baterias de AAAe. Dois tipos de batalhões, dotados de canhões 90 mm e canhões 40 

mm foram empregados na defesa da Antuérpia. 

As Unidades dotadas de canhões 40 mm eram compostas em sua estrutura orgânica de 

oito canhões 40 mm e oito metralhadoras calibre .50 e eram alimentados por um gerador 

próprio, isso possibilitava o operador selecionar o alvo e acompanhar pela luneta diretora, 

sendo o canhão automaticamente posicionado na direção e elevação do alvo, pronto para o 

disparo; além da possibilidade do tiro direto caso a pontaria não pudesse ser feita de maneira 
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automática. As metralhadoras .50 Browning foram preparadas com equipamento ótico 

específico para o emprego nas baterias. 

 

Figura 7: Alguns reparos da metralhadora .50 durante a guerra.  

Fonte: www.antiaircraft.org 

 

 
Figura 8: Reparo M51 da metralhadora .50.  

Fonte: www.antiaircraft.org 

 

Os Batalhões de 40 mm por sua vez possuíam quatro baterias orgânicas assim como os 

batalhões de canhões 90 mm; essa estrutura permitia uma maior flexibilidade tática ao 

comando dessas Unidades. As Unidades britânicas de artilharia antiaérea pesada possuíam 

uma organização diferente e tiveram outras designações. O principal armamento dessas 

unidades era o canhão de 3,7 polegadas. Os sensores das Unidades britânicas eram bem 

inferiores aos utilizados pelos norte americanos, o radar SCR-584 americano era mais 

eficiente, e um esforço grande foi realizado para equipar toda artilharia antiaérea britânica 

com este material. 
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     Figura 9: Unidade de Tiro do canhão 40mm Bofors.  

                          Fonte: www.antiaircraft.org 

 

 

Figura 10: Radar SCR-584 associado a uma antena IFF.  

Fonte: www.antiaircraft.org 

 

O Regimento Antiaéreo Leve britânico possuía três baterias orgânicas e cada bateria 

possuía três seções com meia-dúzia peças de 40 mm, perfazendo assim um total de 54 

canhões 40 mm. Em contrapartida, a organização norte americana, o batalhão, perfazia um 

total de 64 canhões 40 mm, o que em tese, dava maior poder de fogo aos batalhões 

americanos. 
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Figura 11: Dados do canhão 40 mm Bofors. 

         Fonte: www.antiaircraft.org 

 

 

A estrutura britânica possuía ainda uma estrutura maior: a Brigada; compostas de duas 

ou mais unidades pesadas dotadas de canhões de 3 polegadas e três ou mais regimentos de 

artilharia antiaérea leve dotados de canhão 40 mm. A Brigada foi a maior estrutura empregada 

pela artilharia antiaérea britânica. A organização americana equivalente à Brigada britânica 

era o Grupo e próximo escalão enquadrante era a Brigada, pode-se observar a estrutura dos 

dois países conforme figuras abaixo: 

 

Figura 12: Estrutura organizacional da Artilharia Antiaérea Norte-Americana. 

         Fonte: Antwerp X 
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Figura 13: Estrutura organizacional da Artilharia Antiaérea Britânica. 

         Fonte: Antwerp X 

 

Houve momentos em que até quatro Grupos e duas brigadas americanas foram 

envolvidas na defesa da Antuérpia. O canhão 40mm era o mesmo tanto para unidades 

americanas quanto britânicas, o canhão Boffors, o que facilitou a logística; apesar das 

estruturas das armas pesadas serem diferentes, o canhão de 90 mm e o de 3 polegadas 

possuíam muitas características em comum.  

 

Figura 14: Computador de tiro do diretor M9.  

Fonte: www.antiaircraft.org 

 

A maior disponibilidade em termos de armamento antiaéreo empregado na defesa da 

Antuérpia era o canhão americano de 90 mm. O canhão 90 mm começou a ser utilizado em 

1940 e com pouco mais de dois anos já eram produzidos aproximadamente 2000 unidades por 

mês. O canhão 40 mm Boffors funcionava automaticamente com uma cadência de tiro de 120 
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TPM (tiros por minuto) e possuía um alcance de aproximadamente 5 Km; era utilizada a 

munição com um sistema de autodestruição que permitia a granada se autofragmentar no ar 

após certo tempo de trajetória. As metralhadoras .50 eram eficazes contra aeronaves à baixa 

altura com emprego de curtas rajadas que chegavam a uma cadência de 600 TPM, porém 

eram ineficazes contra as bombas V-1. 

 

 

Figura 15: Canhões AAe 90mm, Antuérpia - Janeiro de 1945.  

Fonte: http://sill-www.army.mil/ 

 

Os canhões de 90 mm e de 3 polegadas utilizavam munição autoexplosiva com uma 

espoleta de tempo mecânica que precisava ser ajustada antes do disparo, causando muita 

imprecisão. Posteriormente foi desenvolvida uma munição que utilizava um pequeno 

transmissor de ondas de rádio, similar ao funcionamento de um radar, para acionar a espoleta 

quando da aproximação do alvo. Através da reflexão das ondas rádio, quando a munição 

recebia a reflexão das ondas na frequência e na amplitude correta, a munição era detonada, 

fornecendo ao armamento um maior poder de destruição; caso o alvo não fosse atingido, a 

munição mantinha sua trajetória e após um tempo calculado de trajeto ela se autodestruía 

evitando assim engenhos falhados ou atingirem tropa amiga. Este dispositivo aumentou 

consideravelmente a precisão das munições e começou a ser empregado a partir de janeiro de 

1945. 

O equipamento radar mais empregado na defesa da Antuérpia foi o SCR-584. Uma 

Unidade mobiliada com este equipamento poderia entrar em posição em até 15 minutos. O 

radar possuía um alcance capaz de detectar alvos a uma distância de 70 Km. A busca poderia 
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ser feita tanto de maneira automática quanto manual com um alcance de aproximadamente 30 

Km. 

 

Figura 16: Canhão AAe de 3 pol.  

Fonte: www.antiaircraft.org 

 

A uma distância de aproximadamente 25 Km o alvo poderia ser acompanhado com 

dados precisos de elevação e azimute, e as armas eram automaticamente apontadas nesta 

direção. Isso era possível, pois o radar calculava o “ponto futuro” do alvo baseado nos dados 

de velocidade e direção, supondo que o alvo mantinha a mesmos dados de velocidade e 

direção, ou seja, manteria o percurso. Caso o radar não funcionasse, dispositivos óticos 

poderiam fornecer elevação e azimute para os canhões. Este dispositivo era bastante utilizado 

em caso de mau tempo. 

A grande importância da utilização desses equipamentos deu-se devido ao alerta 

antecipado fornecido quando da aproximação das bombas V-1. As altas velocidades e a baixa 

altura dificultava o alerta antecipado destas bombas, o que implicava num menor número de 

disparos realizados na direção do alvo. Foi desenvolvida uma extensa rede de comunicações e 

alerta antecipado para aproximação das bombas V-1 com a finalidade de minimizar este 

problema. 

Este sistema de informações possuía grandes centros, responsáveis pela coordenação 

do alerta antecipado que tinha por missão designar as unidades de tiro mais adequadas a 

realizar fogo frente determinada ameaça. O que pode ser traduzido para os dias de hoje como 

uma espécie de COAAe (Centro de Operações de Artilharia Antiaérea). Juntamente com os 

sensores eletrônicos de detecção havia também o emprego de observadores terrestres, 
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militares com a missão de identificar objetos que porventura não foram identificados pelo 

radar, devido a zonas de sombra ou outros tipos de interferências. 

Estes sistemas de comunicação e alerta antecipado permitiu que cada V-1 que entrasse 

no volume de responsabilidade das defesas fosse detectado precocemente. De outubro de 

1944 até 30 de março de 1945 foi o espaço de tempo no qual as bombas V-1 sobrevoaram o 

céu da Antuérpia, onde apenas 5% das 4480 bombas caíram na área vital de defesa, fato que 

foi possível devido a eficácia da organização e estrutura montada na defesa do porto. 

Relatórios de combate alemães relatam um total de mais de 8600 bombas V-1 lançadas, 

porém muitas dessas bombas falharam em sua missão sendo apenas 4480 bombas detectadas 

na área de defesa vital Aliada. Esse número não reflete nenhum tipo de deficiência no sistema 

de detecção Aliado, pois as bombas que não foram detectadas não se aproximaram da área 

vital do porto, o que pressupõe que houve falha no lançamento por parte dos alemães ou falha 

do material. 

 Relatos após a operação informam que apenas 211 bombas V-1 atingiram a área 

vital
5
. E 17 das 211 bombas que caíram na área vital foram detectadas, porém perdidas pela 

interferência das condições climáticas ou pela proximidade de aeronave amiga no campo de 

tiro.  

Da análise destes dados depreende-se que nenhuma bomba que caiu dentro da área 

vital foi resultado de falha na detecção e sim de outros fatores de combate. A constante 

mudança de posições das unidades dentro da área de defesa também contribuiu para dificultar 

a detecção de alvos. O tamanho reduzido da bomba V-1 também era um fator complicador, 

pois seu eco poderia ser facilmente confundido com um pequeno retorno do terreno. A 

retirada de unidades de defesa antiaérea para reforçar a linha de frente nas Ardenas também 

foi um dos fatores complicadores. 

Algumas características das bombas V-1 também foram facilitadoras para a detecção 

pelos radares Aliados, como o fato do azimute de aproximação manter-se constante em 

grande parte do tempo, por exemplo, permitindo saber o setor de aproximação provável das 

bombas. 

O maior problema nas identificações era quanto a classificação de objetos 

desconhecidos que podiam ser amigos ou hostis, principalmente pela utilização de 

contramedidas eletrônicas. Quando ocorriam erros deste tipo causava a destruição de uma 

aeronave amiga ou permitia a passagem de uma aeronave ou embarcação inimiga. Para 

                                                           
5
 Antwerp X 
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solução destes problemas, somente o contato visual com a ameaça tinha um efeito satisfatório 

na detecção, ou seja, através da visualização do objeto; que era realizado através de 

observadores terrestres. 

A missão de defesa do porto excluía qualquer objeto que em seu curso, não ameaçasse 

a área de defesa vital e inicialmente excluía as defesas contra aeronaves, focando apenas na 

ameaça principal: as bombas V-1. O que após 27 de dezembro de 1944 foi modificado, 

permitindo às unidades de tiro o engajamento de aeronaves. 

A porcentagem de bombas engajadas permite uma noção de efetividade da defesa 

antiaérea do porto da Antuérpia. Durante todo o período em que a defesa esteve em posição 

2523 ameaças foram engajadas, destas 70% foram bem sucedidas, e em comparação a outras 

defesas, estava muito acima da média.
6
 

Perto do fim da segunda guerra mundial havia duas grandes defesas utilizando 

equipamentos similares ao utilizado na Antuérpia: a defesa dos campos de pouso de Okinawa 

no TO (teatro de operações) do Pacífico e as defesas das pontes sobre o Reno em Remagen. 

Ambas as defesas eram contra aeronaves e tiveram resultados bem similares. A defesa 

de Okinawa, por exemplo, destruiu cerca de 30% das quase 500 aeronaves que atacaram 

instalações dentro da área defendida. A defesa da cabeça de ponte em Remagen também 

obteve números similares. 

Dentre os fatores que permitiu o êxito da missão da defesa antiaérea do porto da 

Antuérpia destacam-se, sobretudo, as características da bomba V-1. Os limitados locais de 

lançamento e os equipamentos que permitiam alertas antecipados e a prontidão diuturna das 

guarnições da defesa foram destaques para o sucesso da missão. 

A introdução da espoleta de proximidade também foi um grande fator para o sucesso 

na destruição das bombas V-1 e para a redução no consumo de munição devido sua 

efetividade.  

 A destruição da bomba V-1 não era muito fácil. Não era similar a uma aeronave 

comum, com linhas de combustível e eletricidade nas asas, portanto o efeito da munição nas 

asas não era tão eficaz quanto se desejava; o motor também era mais resistente do que um 

motor de uma aeronave, além do giroscópio também ser menos afetado pela munição do que 

um piloto humano. Com essa soma de fatores percebe-se a dificuldade e o grande consumo de 

munição que era necessário para destruir uma bomba V-1. 

                                                           
6
 Antwerp X 
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O número de Unidades disponíveis para realizar a defesa do porto foi significativo 

para a missão. Em novembro de 1944 houve a necessidade de retirar algumas unidades para o 

esforço nas Ardenas, porém em janeiro de 1945 foi reestabelecido o número de unidades 

disponíveis para a defesa. 

Equipes de instrução passavam pelas posições, faziam verificações e inspeções 

necessárias com a finalidade de verificar o estado de cada unidade de tiro. O treinamento 

contínuo e as conferências periódicas foram práticas importantes na rotina destas Unidades. 

 

 

4.3 LIÇÕES APRENDIDAS 

 

 

Diversas foram as lições aprendidas para a Artilharia Antiaérea na defesa do porto da 

Antuérpia. Os relatos podem ser acessados em um documento de 7 de junho de 1945 “ETO, 

Tactical Employment of AAA Units, Including Defense Against Pilotless Aircraft (V-1)”
7
. Este 

documento serviu como fundamentos para a doutrina no que diz respeito a Artilharia 

Antiaérea norte americana.  

O principal aprendizado foi com relação as posições das DAAe para que não houvesse 

interferência entre os sensores próximos e conclui-se que no tocante a defesa das principais 

instalações do porto da Antuérpia, o emprego do canhão 90 foi mais eficaz pois as armas 

automáticas como o canhão 40 mm Bofors e a metralhadora .50 não tinham um efeito muito 

satisfatório contra as robustas bombas V-1.  

Outro fator importante para as operações foi a utilização eficiente dos novos radares 

no sistema de controle e alerta, que possibilitou excelentes níveis de alerta antecipado e 

diminuíram muito o desgaste da tropa. Este sistema foi otimizado com a utilização das novas 

espoletas de proximidade, o que aumentou sobremaneira os engajamentos bem sucedidos. 

Quando atacados ao mesmo tempo em diversas direções, as unidades de tiro norte-

americanas evitaram o caos e o desgaste desnecessário da tropa e do armamento, através de 

regras de engajamento bem definidas, estabelecendo setores de tiro bastante restritos para as 

unidades de tiro. Isso evitou a perda excessiva de munição e obteve excelentes resultados. 

Finalmente, foi nesta batalha que os primeiros aprendizados para defesa de um novo 

tipo de ameaça aérea, o míssil de cruzeiro, se formaram. Como recomendação final na defesa 

contra mísseis de cruzeiro, foi sugerido o desenvolvimento de mísseis de guiamento inercial 

                                                           
7
 Documento acessível em <www-cgsc.army.mil/carl/eto/eto-038.pdf> 

http://www-cgsc.army.mil/carl/eto/eto-038.pdf
http://www-cgsc.army.mil/carl/eto/eto-038.pdf


42 

 

 

em substituição aos convencionais armamentos AAe, dando início a pesquisas que ocorrem 

até os dias de hoje.  

Os novos conhecimentos adquiridos passaram a compor o manual de campanha de 

emprego dos canhões de AAAe (Field Manual 44-4 – Employment of Antiaircraft Artillery 

Guns). 

 

Figura 17: Field Manual 44-4.  

 Fonte: http://www.ibiblio.org/ 

 

 

Tabela 1: Crescimento da AAAe dos EUA. 

Fonte: Dissertação de Bryon E. Greenwald 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo histórico sobre a segunda guerra mundial teve ênfase na batalha de 

defesa do porto da Antuérpia pelas Unidades antiaéreas norte-americanas e britânicas e 

apresentou aspectos importantes na defesa da importante área de apoio logístico que era o 

referido porto. 

O trabalho em questão apresentou os antecedentes históricos que desencadearam a 

batalha da defesa do porto, apresentou ainda como foi o desenvolvimento e introdução desta 

nova ameaça aérea pelos alemães e finalizou abordando os aspectos para o êxito dos Aliados 

na batalha. 

O presente trabalho teve por finalidade apresentar os aspectos importantes para a 

defesa antiaérea em questão tais como a introdução de novos sensores e equipamentos radar, a 

correta disposição das Unidades de tiro, o desenvolvimento de espoletas de proximidade, 

além o exaustivo treinamento e inspeções das tropas Aliadas e ainda apresentar os fatores que 

permitiram o efetivo êxito na defesa do porto da Antuérpia. 

Em junho de 1913 com a introdução de uma nova arma pelos alemães surgiu a 

necessidade de fazer frente a esta nova ameaça aérea. Porém o plano britânico de destruição 

das plataformas de lançamento das bombas V-1 não teve êxito e o número de ataques iam 

aumentando com o passar  do tempo. 

Centenas de quilômetros mais próximo da linhas de frente Aliada, e capaz de receber 

90.000 toneladas de carga por dia, a Antuépia tornou-se um alvo prioritário para as recém 

criadas bombas V-1 alemãs. Surge então a necessidade de criação de um comando combinado 

e de planejamento específico para a defesa desta importante área de apoio logístico e em 

outubro de 1944 surge a “Antwerp X”, nome dado a missão desta defesa foi sem sombra de 

dúvidas a mais bem sucedida defesa antiaérea da segunda guerra. Valendo-se das experiências 

britânica em Londres contra as bombas V-1 foi tomada uma série de medidas para fazer frente 

a ameaça aérea alemã. 

A introdução da espoleta tempo foi a maior protagonista do sucesso na defesa, porém 

permaneceu sem ser utilizada durante bom tempo, devido ao medo dos Aliados da tecnologia 

cair em mão alemãs. A eficácia a partir desta nova introdução é facilmente percibida quando 

compara-se os números de detecção e destruição das bombas antes e depois do advento da 

espoleta tempo. 
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Outro fator codjuvante no êxito da defesa foi as posições das plataformas de 

lançamento das bombas alemãs; que permitiram ao comnado Aliado prever as rotas de 

aproximação e diminuir o problema do alerta antecipado, estabelecendo setores de tiro para 

cada Unidade envolvida na defesa. 

O material empregado também mostrou-se eficaz para a defesa; através dos canhões 

de 90 mm e de 3,7 polegadas e com os canhões automáticos de 40 mm. As características da 

bomba eram de grande rusticidade e a granada de 40 mm quando não a destruía forçava a 

queda para fora da área vital, o que era suficiente para o cumprimento da missão.  

Diante do exposto foi possível verificar todos os aspectos que fizeram da defesa do 

porto da Antuérpia, a mais bem sucedida missão de defesa antiaérea da segunda guerra 

mundial e como os Aliados tornaram a “Antwerp X” um exemplo. 

A defesa do porto da Antuérpia foi sobretudo, a principal batalha na segunda guerra 

mundial com o largo emprego de artilharia antiaérea e seus ensinamentos colhidos serviram 

de base para o aperfeiçoamento da doutrina norte-americana, britânica e de diversos países. 

Deixou como legado o reconhecimento, até os dias de hoje, que é impossível o planejamento 

de uma manobra sem a previsão pelo comandante, seja qual for o nível, de uma defesa 

antiaérea. A artilharia antiaérea norte americana, após a guerra, deixou de ser uma missão 

secundária do Comando de Artilharia de Costa e passou a ser um nobre meio do Comando de 

Artilharia Antiaérea, restando comprovado a importância desses meios no combate. 
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