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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo levantar as influência dos aspectos civis no exame de situação 
da artilharia antiaérea. A fim de facilitar a compreensão do estudo, são abordados, com mais 
profundidade aqueles alvos civis que são atacados com maior frequência, as medidas tomadas para 
sua proteção e os efeitos colaterais do uso da artilharia antiaérea. É realizada um abordagem histórica 
sobre a influência dos aspectos civis nos conflitos recentes, com a finalidade de auxiliar a compreensão e 
orientar a análise dos dados e a conclusão do presente trabalho. Ainda, é realizado uma análise da 
influência das considerações civis no poder de combate. Para alcançar os objetivos propostos, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica com base em um processo indutivo, dividindo a pesquisa em três 
capítulos destinados à análise dos efeitos da artilharia antiaérea na população civil, seguidos de uma 
análise sobre as influências das considerações civis no poder de combate e de uma conclusão sobre 
o tema. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Artilharia antiaérea, considerações civis e poder de combate.



 

ABSTRACT 

This paper aims to raise the influence of civilian aspects in the examination of air defence situation. In 
order to make the study easier to understand, the most frequently attacked civilian targets, the measures 
taken to protect them and the side effects of the use of anti-aircraft artillery are addressed in more depth. 
A historical approach is taken on the influence of civilian aspects on recent conflicts, with the purpose 
of helping to understand and guide the data analysis and the conclusion of the present work. Also, an 
analysis of the influence of civil considerations on combat power is performed. To achieve the proposed 
objectives, a bibliographic research was conducted based on an inductive process, dividing the research 
into three chapters for the analysis of the effects of anti-aircraft artillery on the civilian population, 
followed by an analysis on the influences of civilian considerations on combat power and a conclusion 

on the subject. 
 
KEY WORDS: air defence, civilian considerations and combat power 
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1. INTRODUÇÃO 
  

O último século vem apresentando algo inédito em relação às vitimas de combates, o 

aumento expressivo de civis mortos e feridos. Também é notória a evolução dos 

direitos Humanos, que prega um maior grau de importância à vida e aos direitos do 

homem comum. Esta evolução ficou evidente com o fim da Segunda Guerra Mundial, 

que ficou marcada pelo julgamento e condenação daqueles que cometeram crimes 

contra a humanidade. 

Segundo a ONU, em evento realizado pelo Instituto de Relações Internacionais 

da Pontifícia Universidade Católica (PUC- Rio) em 2018, no início do século 20, antes 

da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, só 10% das vítimas de conflito eram civis. 

No final do século, esse número se inverteu, atingindo o índice de 90% dos mortos 

sendo civis. Esta análise representa tanto os danos colaterais das próprias guerras, 

como atos intencionais ocorridos. 

Nos combates convencionais (operações de guerra), pode-se ver uma grande 

quantidade de civis vitimados, o motivo desse aumento fica claro quando obeserva-

se o local onde se travam os combates atualmente. O campo de batalha deixou de 

ser em áreas rurais, com baixa densidade demográfica, e passou habitar em grandes 

cidades muito povoadas. 

O ministro da Informação do Iraque, Mohhamed Saeed Al-Sahaf, declarou 
neste sábado que os últimos ataques britânicos e americanos a Bagdá feriram 
207 civis. A maioria das vítimas seria mulheres e crianças. Elas estariam 
sendo atendidas em cinco hospitais de Bagdá, que poderão ser visitados 
mais tarde pela imprensa, segundo o ministro. (BBC, 2003) 

 

Mesmo que haja a compreensão de que o ambiente operacional possa ser em 

local com grande concentração populacional, o ataque à objetivos localizados nestes 

ambientes se faz necessário, pois nele se encontram estruturas que podem afetar 

diretamente o poder de combate do inimigo, desta forma o atacante não pode abrir 

mão de destruir tais estruturas, assumindo o efeito colateral causado à população civil 

do oponente. 

Os bombardeios às áreas urbanizadas, mesmo sendo criticados pela opinião 
pública mundial, trazem vantagens para o atacante, ao passo que destroem 
posições defensivas e desorganizam sistemas locais (Medeiros, 2018) 

 

Outro ramo que vem ganhando destaque é a defesa de grandes eventos, onde 

mesmo que não se trate de um conflito, há o emprego das forças armadas em 

ambiente operacional em locais com elevada concentração de civis. Durante o 

emprego nessas atividades atípicas, qualquer ação por parte das forças defensoras 
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pode causar sérios impactos na população local e efeitos colaterais devastadores. 

Nos últimos anos, o Exército Brasileiro mobilizou seu aparato de defesa antiaérea 

para ser utilizado em grandes eventos como à Jornada Mundial da Juventude, Copa 

do Mundo FIFA 2014, Olimpíadas 2016, dentre outros. É evidente que as instalações 

defendidas pelo Exército, em especial pela artilharia antiaérea, não possuiam 

relevância do ponto de vista militar, como estádios e arenas desportivas, mas devido 

à grande concentração de civis e de autoridades presentes, além da cobertura 

midiática internacional destes eventos, faz-se necessário realizar a defesa antiaérea 

dos lugares em que estavam ocorrendo tais atividades. 

Segundo reportagem do jornal PBAGORA, publicada em 2016, durante os Jogos 

Olímpicos, o radar móvel SABER M60 operou em conjunto com outros radares de 

vigilância da Força Aéreas Brasileira como parte dos sistemas de defesa antiaérea de 

baixa altura. É dele que viria, por exemplo, as informações para a utilização de mísseis 

ou canhões antiaéreos para derrubar uma possível ameaça que venha do céu. Desta 

forma, foi constatado que a estrutura montada pela artilharia antiaérea para defesa de 

pontos sensíveis em grandes eventos é muito semelhante a aquela utilizada em 

operações militares contra outra força regular. Neste contexto, se faz necessário o 

estudo das considerações civis no exame de situação da artilharia antiaérea, a partir 

do momento em que é determinado seu emprego grande eventos. 

A importância de se observar os aspectos civis no exame de situação da 

artilharia antiaérea ganhou grande importância com a evolução dos meios de 

comunicações, pois as notícias passaram a percorrer grandes distâncias do globo, 

atravessando os oceanos em questões de segundos, qualquer pessoa consegue ter 

acesso à uma grande gama de informações em qualquer lugar, de maneira quase que 

instanânea. Isso tudo juntamente com a popularização das mídias sociais, aliada à 

facilidade de se obter um dispositivo móvel com câmera, fez com que qualquer pessoa 

fosse capaz de produzir informação. Diante desta revolução tecnológica nas 

comunicações, juntamente com horrores proporcionados pelos conflitos armados, que 

incluem efeitos colaterais, a população civil começou a manifestar sua insatisfação 

contra tais conflitos. 
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Dezenas de milhares de pessoas participaram de uma passeata nas ruas 
da capital iraniana, Teerã, em protesto contra a guerra liderada pelos 
Estados Unidos contra o Iraque. 

"Eu tenho medo dos Estados Unidos porque é possível que nós sejamos 
os próximos depois do Iraque", disse Roya Shasian, de 40 anos, um dos 
manifestantes em Teerã. 

Na Coréia do Sul, manifestantes se confrontaram com a polícia, enquanto 
a Assembleia Nacional adiou uma votação sobre o envio de militares não 
combatentes para o Golfo. (BBC, 2003) 

 

Desta forma ficou claro que as considerações civis passaram a ser de 

primordial importância para o exame de situação da artilharia antiaérea, não só 

naqueles conflitos em que há o emprego da força com objetivos militares (tais 

situações serão apresentadas neste trabalho como  operações em conflitos), mas 

também no uso  das defesa antiaérea em operações nos grandes eventos, pois as 

atividades realizadas pelos defesores podem impactar por completo a vida dos 

cidadãos locais. Podendo o emprego afetar a rotina de moradores com ações que 

podem ser simples, como a utilização de energia elétrica para alimentar radares e 

sistemas de armas até a utilização de prédios residenciais ou públicos para a 

ocupação pelas unidades de tiro. Se os impactos não forem observados e não 

houver um esforço de minimiza-los ao máximo, a tropa defesora poderá tornar-se 

indesejada pelos civis locais comprometendo, ou até mesmo inviabilizando uma 

operação.
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2. METODOLOGIA 

 
2.1 TEMA 

 
O tema central do presente trabalho foi delimitado ao estudo sobre as 

considerações civis no exame de situação da Artilharia Antiaérea. Assim o tema está 

delimitado em objeto de estudo aos conflitos realizados no Oriente Médio que 

ocorreram após à Primeira Guerra do Golfo e aos grandes eventos realizados no Brasil 

e no exterior nos últimos vinte anos. Por fim, limitou-se no tempo ao estudo em duas 

abordagens: a Artilharia Antiaérea em operações convecionais e a Artilharia Antiaérea 

em operações nos grandes eventos. 

A pesquisa trata o tema realizado, em um primeiro momento, do emprego da 

artilharia antiaérea nos conflitos convencionais, além desta abordagem, será realizado 

um estudo do emprego da artilharia antiaérea em operações nos grandes eventos, 

analisando as considerações civis que devem ser observadas no exame de situação 

da artilharia antiaérea. 

 

2.2  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 
A situação problematizada, que norteou a pesquisa realizada foi a seguinte: 

“quais as considerações civis devem ser observadas pela Artilharia Antiaérea no seu 

exame de situação em conflitos e nos grandes eventos”. 

 

2.3  QUESTÕES DE ESTUDO 
 

Dentre os questionamentos levantados para o guiamento do presente estudo, 

destacam-se os seguintes: 

 

1) Quais os alvos civis são mais atacados em conflitos? 

2) Quais os alvos civis são mais atacados em grandes eventos? 

3) Quais atitudes são tomadas pelos exércitos para defender alvos civis em 

conflitos e nos grandes eventos? 
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4) Quais são os danos colaterais causados pelo uso da artilharia antiaérea? 

5) Qual influência da opinião pública sobre o poder de combate? 

 

2.4 OBJETIVOS 
 

Atrelado aos questionamentos apresentados e ao problema exposto, traçou-se 

o objetivo geral de pesquisa, que foi o de abordar aspectos gerais relacionados ao 

exame de situação de AAAe, onde foram travados os objetivos específicos como: 

1) Apresentar quais alvos civis foram mais vitimados em ataques por vetores 

aéreos em operações convencionais; 

2) Apresentar quais alvos civis foram mais vitimados em ataques por vetores 

aéreos em grandes eventos; 

3) Investigar se foi realizada alguma defesa antiaérea em relação alvos civis 
vitimados; 

4) Investigar qual a reação da opinião pública sobre as baixas civis em operações 

de guerra e não guerra. 

5) Investigar qual a influência da opinião pública sobre o poder de combate. 

 

2.5 JUSTIFICATIVA 
 

 

Este trabalho pretende apresentar a importância de se observar as questões 

civis no desenrolar do combate, temos como exemplo prático a instalação de baterias 

antiaéreas em Israel, onde seu emprego bucou realizar a defesa de instalações civis 

dos ataques de misseis Scuds iraquianos. 

Segundo a BBC, 2002, militares israelenses confirmaram que um sistema Arrow 

antimísseis balísticos foi instalado no centro do país, perto da cidade de Hedera. Um 

sistema similar já existia no sul do país. Analistas militares acreditavam que, se fosse 

atacado pelos Estados Unidos, o Iraque deveria retaliar lançando mísseis contra 

Israel, o que de fato veio a acontecer.  

As instalações destas baterias foram fundamentais para a manutenção do poder 

de combate da coalizão de países liderada pelos Estados Unidos, tendo em que se 

Israel, único estado judeo no Oriente Médio (lugar predominantemente habitado por 
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povos árabes) retaliasse aos ataques iraquianos, poderia haver uma quebra na 

coalizão de países que enfrentavam o Iraque.  

Tendo em vista que os ataques irquianos não tinham como prioradade objetivos 

militares e sim a população civil, foi observado que a opinão pública tem poder 

suficiente para comprometer toda uma operação, pois foi por causa dela que os 

Estados Unidos pressionaram Israel para que não entrasse no conflito. 

Durante a Guerra do Golfo, Israel se curvou à pressão americana para não 
retaliar os ataques iraquianos. 

Os Estados Unidos acreditavam que um ataque israelense poderia destruir a 
coalizão contra o Iraque, que incluía países árabes. (BBC, 2002) 

 

Justifica-se, também, a importância de abordar neste trabalho a defesa antiaérea 

em grandes eventos, pois ela tem crescido de importância nos últimos anos, por vezes 

é uma exigência por parte de algum organismo internacional para a realização do 

evento, sua ausência pode até inviabilizar o evento. Isso tudo ao fato de a artilharia 

antiaéra do Exército Brasileiro estar sendo empregada de maneira frequente nestes 

eventos. 

Segundo o site do Observatório da Imprensa (2013), “A Fifa exige mísseis 

antiaéreos com alcance mínimo de 15 km de altura para jogos de Copa do Mundo”. 

Diante desta informação fica evidente que as forças armadas brasileiras não 

possuíam capacidade de satisfazer às condições mínimas para a realização deste 

evento. No evento citado foram utilizados armamentos de menor alcance, fazendo que 

um possivel alvo fosse engajado próximos às áreas defendidas, potencializando o 

efeito colateral. 

Desta forma, justifica-se este trabalho pela importância de se observar as 

considerações civis, uma vez que, aliada à opinião pública, à alta velocidade de 

propagação das informações, tem para prejudicar toda uma operação ou realização 

de grandes eventos, sabendo que a vontade popular pode influenciar uma atitude 

política que pode restringir o poder de combate de um exército. 

 

2.6 CONTRIBUIÇÃO 

 

O trabalho pretende realizar uma análise com a finalidade de atualizar o 

conhecimento sobre as considerações civis do exame de situação da Artilharia 

Antiaérea. 
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2.7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Quanto à natureza, o presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa do 

tipo aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática, como 

suporte e fonte de dados, às análises sobre o tema, dentro dos limites estabelecidos 

no tempo e espaço. Para tanto, utiliza-se o método indutivo, por valer-se das 

observações dos casos particulares e buscar a generalização dos dados, respeitados 

os limites já citados. 

Trata-se de estudo bibliográfico, uma vez que tem como método a leitura seletiva 

do material pesquisado, assim como sua revisão para a realização da análise dos 

dados levantados e a posterior síntese, com o intuito de formar uma nova literatura 

atualizada e relevante sobre o tema. 

As principais fontes de pesquisa utilizadas no presente trabalho foram, em sua 

maioria, documentos digitais disponíveis na rede internacional, sendo de domínio 

público. Foram priorizadas fontes de periódicos militares reconhecidos (Jane’s, 

InfoDefensa, Defesanet, entre outros), livros específicos sobre os diversos conflitos 

(também disponíveis em fontes livres na rede), manuais militares nacionais e 

estrangeiros e mídia aberta em geral. 

O presente trabalho está estruturado da seguinte maneira: 

1) O capítulo 3 aborda quais tipos de alvos são mais provaveis de serem atacados por 

vetores aeroespaciais em conflitos e nos grandes eventos. 

2) No capítulo 4 é analisada se atitudes são tomadas para defesa dos alvos levantados 

no capítulo anterior e quais são efetivamente defendidos. 

3) No capítulo 5 são analisados os efeitos colaterais decorrentes da utilização da 

artilharia antiaérea. 

4) No capítulo 6 é analisada a influência civil no poder de combate. 

5) O capítulo 7 analisa os efeitos colaterais à luz do direito internacional dos conflitos 

armados. 

Com o propósito de operacionalizar a pesquisa, foram adotados os 

procedimentos metodológicos descritos nos próximos parágrafos. 
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Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica visando rever a literatura 

que nos fornecesse dados oficiais sobre quais alvos civis mais sofreram ataques e 

buscou-se verificar se havia uma defesa antiaérea para eles. 

Em um segundo momento, foi conduzida uma pesquisa com o objetivo de 

levantar as informações sobre os efeitos colaterais do uso da artilharia antiaérea. 

Na última etapa da pesquisa, averiguou-se a importância da opinião pública e 

das considerações civis para o emprego da artilharia antiaérea. 

O principal instrumento de coleta de dados foi o fichamento, tendo em vista a 

natureza factual e histórica dos fatos referentes ao tema e aos objetivos específicos do 

presente trabalho. 

Na análise dos dados, foram comparados os dados obtidos na pesquisa das 

diferentes situações de forma conjunta, a fim de estabelecer uma linha de raciocínio 

lógica baseada no processo dedutivo, uma vez que as conclusões advindas da 

presente análise são baseadas em proposições ou resultado de experiências. 
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3 ALVOS DE INTERESSE CIVIS QUE SÃO, DE FORMA MAIS FREQUENTE, 
ATACADOS POR VETORES AEROESPACIAIS 

 
A análise deste capítulo ocorrerá de duas formas distintas: a primeira referente 

a operações em que há o uso de vetores aeroespaciais contra objetivos militares, 

nestes caso chamaremos de operações convencionais e uma outra análise referente 

ao uso de vetores aeroespaciais para ataque contra locais em que estejam ocorrendo 

eventos em que haja grande concentração de civis, sendo abordado como grandes 

eventos. 

Neste trabalho aqueles alvos ou estruturas em que há civis presentes, ou que a 

sua existência se deve à atender as necessidade da população como um todo, ou que 

a sua destruição afete de maneira significativa o cotidiano de civis, será tratado com 

a nomenclatura de alvo civil, mesmo que esteja sendo utilizado com fins militares. 

 

3.1 EM CONFLITOS 
 

Nos primeiros ataques ao Iraque (Na Guerra do Iraque), feitos pelos Estados 

Unidos, buscou-se desestruturar aquele país e suas forças armadas por meio de 

ataques aéreos, para que depois iniciasse o ataque terrestre e a ocupação do 

território. Tendo em vista que grande parte das extrutura sensíveis e dos locais onde 

são tomadas decisões ficam em grandes centro urbanos (geralmente em capitais), foi 

notório a grande quantidade de ataques à prédios públicos. 

 Um dos comandantes da operação disse que foram lançados 320 mísseis 
de cruzeiro, que chacoalharam a capital iraquiana e deixaram colunas de 
fumaça e fogo subindo aos céus da cidade. Vários prédios do governo ficaram 
em chamas. 
O primeiro ataque começou por volta das 21 horas no horário local (15 horas 
em Brasília), e o segundo quase duas horas depois. 
Os bombardeios atingiram um dos palácios do presidente Saddam Hussein, 
nas margens do rio Tigre, e outros prédios na região oeste de Bagdá, onde 
fica a sede do serviço de informações iraquiano, a sede do partido governista 
Baath e o aeroporto internacional. 
Um correspondente da BBC em Bagdá também disse que escritórios do 
Ministério das Relações Exteriores e do vice-primeiro-ministro estavam em 
chamas. (BBC, 2003) 

 

No caso em questão foram realizados ataques contra centros de decisões 

políticas e o aeroporto internacional da Bagdá. É notório que um aeroporto tem grande 

relevância para um esforço de guerra, pois trata-se de local onde aeronaves militares 

podem operar e reabastecer, mas por se tratar de um aeroporto internacional, também 

ficou constatada a importância que tal estrutura tem para a população civil. Um ataque 
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a este lugar prejudicou a mobilidade não só dos habitantes locais, mas de todos os 

habitantes daquele país, uma vez que este era o aeroporto da capital. 

Este tipo de ataque visa desestruturar o país e provocar um efeito psicológico na 

população em geral. Assim, tais ataques visam passar, à população civil, a percepção 

de que o combate já está perdido e que prolongá-lo apenas postergaria o sofrimento 

da população.  

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, afirmou em 
Washington que este é o começo da "guerra aérea" contra o Iraque, uma tática 
descrita pelo governo americano como "shock and awe" - choque e pavor. 
Segundo Rumsfeld, o ataque pretendia mostrar aos iraquianos que a época 
de Saddam Hussein acabou. Ele disse, no entanto, que não sabia se o 
presidente iraquiano ainda estava vivo, mas afirmou que a estrutura do país 
estava desabando. (BBC, 2003) 

 

Este tipo de ataque embora seja muito proveitoso, do ponto de vista militar 

também gera grandes impactos na vida de civis, pois as estruturas estratégicas de um 

país são de grande importância para a vida cotidiana de seus cidadãos também. Desta 

forma ficou evidenciado que tal ataque influenciou de maneira significativa a vida de 

todos os habitantes do Iraque. 

 

1Figura 1 – Bombardeio à Bagda 

 
Fonte: BBC, 2003 

 
De uma maneira geral, nos combates convencionais, a ameaça aérea busca por 

alvos de interesse militar. Segundo BBC (2003), “A demonstração do poderio militar 

americano seria acompanhada de bombardeios cirúrgicos em centros militares e 

políticos.”. Tentando reduzir ao minimo os efeitos colaterais sobre civis, pois a força 

atacante também procura fugir das grandes repercuções negativas que um ataque 

                                                
1- Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/iraque/030321_iraque3db.shtml> Acesso em 
10 de maio de 2019 



18  

com grande número de civis mortos ou feridos poderia gerar, a ponto de invibializar 

uma operação. 

Desta forma, apenas alvos civis que influenciam no poder de combate são 

atacados, geralmente são alvos que influenciam direta ou indiretamente na 

capacidade logistica, ou na capacidade de comando e controle do oponente. 

A intensificação dos ataques israelenses ocorreu após o primeiro-ministro de 
Israel avisar que previa um longo conflito pela frente. A única usina elétrica de 
Gaza foi danificada.Também foram alvejados locais associados ao Hamas, 
grupo que controla Gaza. 

Um porta-voz militar israelense disse que os ataques sinalizaram um “aumento 
gradual da pressão” sobre o Hamas. 

Nove outros edifícios foram alvejados. Três mesquitas e quatro fábricas 
também foram destruídas. 

Assim como estações de televisão e rádio do Hamas, foram atacados edifícios 
governamentais, incluindo o Ministério das Finanças e um complexo do 
Ministério do Interior. 

O porto de Gaza também foi destruído, segundo fontes de segurança 
palestinas disseram à BBC, e duas escolas e um jardim de infância estavam 
em chamas após serem atingidos. (Último Segundo, 2014) 

 

No caso em questão (ataque israelita a Gaza), é notório que o ataque de Israel 

proporcionou uma grande vantagem militar ao atacante, tendo prejudicado a infra 

estrutura do Hamas, com o ataque à uma usina elétrica, portos e a fábricas , além de 

possiveis centros de comando e controle, como a estação de rádio, e a centros 

politicos tomadores de decisão, como ministérios. No entanto tal ataque prejudicou 

em muito os habitantes da Faixa de Gaza , pois tais estruturas também eram vitais 

para a vida cotidiana dos locais, neste caso em questão, salta aos olhos a destruição 

da unica usina elétrica da região, fato que trouxe rejuizo inestimavel àqueles 

habitantes, pois tirou-lhes algo que é essencial a vida de todos: a energia elétrica. 

A rede de televisão Al Jazeera, que mostrou imagens do bombardeio ao vivo, 
informou que navios militares de Israel abriram fogo contra uma usina de 
geração de energia elétrica na cidade de Sidon, no sul do país. Segundo a 
emissora New Tv, durante os bombardeios um soldado libanês acabou ferido. 
(Agência EFE, 2014) 
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2Figura 2 – Bombardeio ao Aeroporto internacional de Beirute 

Fonte: 20 minutos (2016) 

 
 
 
 

3.2 EM GRANDES EVENTOS 
 

A utilização da artilharia antiaérea em grandes eventos é relativamente recente, 

seu uso nesta modalidade adveio da necessidade de se contrapor de uma maneira 

mais eficaz contra as novas ameaças do século XXI, em especial os ataques 

terroristas. Neste tipo de defesa os meios de artilharia antiaérea não se voltam contra 

vetores aéreos tradicionais de outros exércitos, mas sim contra ameaças diversas 

utilizadas por inimigos, como grupos terroristas, que são capazes de usar os mais 

diferentes vetores, indo de pequenos vants remotamente pilotados a aviões 

comerciais com centenas de passageiros. 

O site especializado em assuntos militares, Defesanet em 2011, publicou uma 

matéria apresentando o estopim desta nova modalidade de defesa antiaérea, tal fato 

ocorreu após o ataque terrorista da al-Qaeda, quando tal grupo sequestrou e jogou 

dois aviões contra as torres do World Trade Center, e outro contra o prédio do 

Pentágono, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001. Segundo esta mesma 

matéria, tal ataque fez com que os organizadores de grandes eventos esportivos 

internacionais adicionassem a exigência de proteção antiaérea ao planejamento de 

segurança. Tal exigência foi cumprida nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, quando 

o Exército de Libertação Popular (Exército Chinês) cercou os principais centros de 

                                                
2 – Disponível em: < https://www.20minutos.es/noticia/141341/0/ataques/israelies/beirut/>. Acesso 
em 09 de set. 2049 

https://www.20minutos.es/noticia/141341/0/ataques/israelies/beirut/
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competição, inclusive o Estádio Ninho de Pássaro, com seus mais avançados 

equipamentos. 

                         3Figura 3: Ataque terrorista ao World Trade Center 

 
Fonte: O Pais (2018) 

 
A partir do ataque de 11 de setembro de 2001 ficou evidente que o uso de vetores 

aeroespaciais com o fim meramente ideológico, uma vez que, um dos alvos não tinha 

nenhuma relavância militar (World Trade Center). 

Com o avanço da tecnologia ficou mais fácil o acesso a vetores aéreos por parte 

de civis. No entanto, a utilização desses vetores não se restringe a população de bem, 

mas também a grupos que buscam realizar ações terroristas que tem por finalidade 

causar pânico e medo na população. 

O ISIS realizou na semana o seu primeiro ataque com o auxílio de drones 
domésticos, algo novo para o grupo terrorista. Entretanto, é curioso ver um 
grupo tão ligado a valores mais, vamos dizer, rudimentares, abraçar a 
tecnologia para levar adiante seus propósitos e usar o que era visto como um 
hobby para fins nada recomendáveis. (New York Times, 2016) 

 

Embora não se tenha registro de nenhum grande ataque por meio de vetores 

aeroespaciais em grandes eventos, com vítimas, podem-se achar episódios em que 

um vetor aeroespacial não autorizado adentrou no espaço aéreo restrito das áreas do 

evento. Em determinados casos o vetor é utilizado como meio de propagação 

ideológica, sendo oportuno observar tal fato, pois tais eventos se caracterizam pela 

grande concentração de pessoas e sua transmissão ocorre para quase todo o mundo 

instantaneamente. 
 
 

                                                
3 – Disponível em: <http://opais.sapo.mz/passam-17-anos-apos-ataque-as-torres-gemeas-da-
worldtrade-center > Acesso   em: 05 de maio de 2019 

 

http://opais.sapo.mz/passam-17-anos-apos-ataque-as-torres-gemeas-da-world-trade-center
http://opais.sapo.mz/passam-17-anos-apos-ataque-as-torres-gemeas-da-world-trade-center
http://opais.sapo.mz/passam-17-anos-apos-ataque-as-torres-gemeas-da-world-trade-center
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O rúgbi é o principal esporte da África do Sul. Em 1995, o país foi sede da 
Copa do Mundo de Rúgbi. O torneio foi cercado de grande simbolismo. Era o 
primeiro grande evento esportivo realizado no país, que pouco antes se 
libertara do regime do apartheid. O jogo final entre África do Sul e Nova 
Zelândia foi realizado no Ellis Park, em Johannesburgo, com a presença do 
então presidente, Nelson Mandela. De repente, um jato Boeing 747 fez um 
voo rasante, não autorizado, sobre o estádio. O avião tinha a mensagem “Para 
frente, Springboks!” (um tipo de antílope, símbolo da seleção sulafricana) 
pintada nas asas. (DEFESA NET, 2011) 

 

Neste caso também é relevante o emprego da artilharia antiaérea, pois ela 

possui meios de vigilância do espaço aéreo, podendo ajudar a monitorar áreas de voo 

proibido. 

Da análise das ameaças aéreas nos grandes eventos (que neste trabalho não 

são abordados apenas como os desportivos, mas como grandes aglomerações de 

pessoas), nota-se a quase predominância na utilização de “drones”. Tal fato se deve 

a facilidade de aquisição ao baixo custo que estes materiais têm e à dificuldade dos 

meios de detecção aéreos e antiaéros em detectá-los. 

O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, afirmava, em discurso, que havia 
chegado a hora da "recuperação econômica" do país. De repente, ele 
interrompe a fala e olha para cima, com expressão preocupada. 
Logo atrás, a esposa dele, Cilia Flores, se assusta e faz um gesto instintivo de 
quem se depara com algum perigo. Assim como Maduro, ela olha para o céu. 
Essas imagens foram flagradas por câmeras que transmitiam ao vivo o 
discurso do presidente por ocasião do aniversário de 81 anos da Guarda 
Nacional Bolivariana - um dos quatro corpos das Forças Armadas do país. 
As imagens mostram o momento em que soldados enfileirados começam a 
correr. Horas depois, Maduro fez um pronunciamento dizendo que sofreu uma 
tentativa de assassinato envolvendo drones e explosivos. (BBC, 2018) 

 

Diante disto, ficou verificado que a ameaça terrorista tornou-se tão importante 

para artilharia antiaérea quanto a ameaça de forças regulares, isto tudo devido à 

dificuldade de detectar e combater os vetores por ela utilizados. 

Nesta parte do trabalho, também ficou comprovada a necessidade de se 

conhecer quais os alvos civis são atacados com maior frequência, tendo em vista que 

tal conhecimento poderá ajudar no planejamento da artilharia antiaérea de elencar as 

prioridades de defesa antiaérea. Conforme já apresentado, há alvos que apresentam 

emprego dual (civil e militar), que por vezes podem ter maior relevância para execução 

de uma defesa antiaérea do que aqueles que apresentam apenas relevância militar.

https://www.bbc.co.uk/portuguese/topics/caa1642e-2b53-4005-b590-d109a61f6234
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4 QUAIS ATITUDES SÃO TOMADAS PELOS EXÉRCITOS PARA DEFENDER 
ALVOS CIVIS DE ATAQUE POR VETORES AEROESPACIAIS 

 

Nos últimos anos, alvos civis passaram a serem visados em operação militares, 

devido a sua importância na organização de um país, estando sua integridade 

diretamente ligada ao poder de combate do seu detentor. 
Desde logo, assiste-se ao aumento de ataques que visam a paralisia ou a 
destruição direta de infraestruturas e recursos cruciais ao funcionamento das 
sociedades modernas e pós-industriais, pondo em causa, consequentemente, 
o próprio estado, visando áreas logísticas como aeroportos, portos marítimos, 
infraestruturas energéticas (centrais elétricas, centrais nucleares, por 
exemplo), ou outras menores, mas não menos importantes, como escolas, 
hospitais, centros comerciais, sem esquecer os ataques cibernéticos a 
infraestruturas virtuais como a banca, a bolsa de valores, ou a quaisquer 
centros de dados; e os que visam a criação do caos por via do atentado direto 
à vida humana, cujos principais alvos são as grandes concentrações 
populacionais, desde o mercado da vila ao estádio de futebol, do mero 
concerto à explanada, como os mais recentes atentados em Paris assim 
demonstraram, em novembro de 2015, sem esquecer a tomada de reféns, 
como ocorreu na Argélia, em In-Amenas, em janeiro de 2013. (Revista Militar, 
04/2016) 

 

Como já visto, tais alvos trazem certa vantagem ao atacante, mas ao custo de 

vidas inocentes, podendo acabar prejudicando aquele que realizou o ataque, mesmo 

depois de obter vantagem militarmente, tendo em vista a possibilidade de forte 

pressão da opinião pública. 

Nesta parte do trabalho será estudado se estes alvos possuíam algum tipo de 

defesa antiaérea e se estas defesas se preocuparam de alguma forma em proteger 

os civis e seus interesses nestes lugares. Também será pesquisado se foram 

mobiliadas defesas antiaéreas contra ataques deliberados contra civis. 

Neste trabalho muitas vezes será empregado o termo alvo dual para se referir a 

alvos de importância militar e civil. 

 

4.1 ALVOS CIVIS DEFENDIDOS PELA ARTILHARIA ANTIAÉREA EM 
CONFLITOS 

 
Como referência ao uso da artilharia antiaérea para a defesa de civis e de suas 

instalações, temos como exemplo o Estado de Israel, que usa sistemas de defesa 

antiaérea de última geração na defesa de locais e estruturas estratégicas de foguetes 

lançados por extremista. 
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Desde que Israel lançou sua operação militar contra militantes palestinos na 
Faixa de Gaza no dia 8 de julho, a Força de Defesa de Israel (IDF, na sigla 
em inglês) contabilizou mais de 2 mil foguetes disparados da região contra 
Israel. 
Essa chuva de foguetes, lançados pelo Hamas e por outros grupos islâmicos, 
deixou, até agora, três civis mortos (dois israelenses e um trabalhador 
imigrante tailandês). 
O contraste entre o alto número de foguetes lançados e o baixo número de 
vítimas tem três explicações: a preparação da população em Israel, treinada 
a lidar com uma rede de abrigos, alarmes e exercícios de simulação; a 
ineficácia das armas do Hamas e da Jihad Islâmica; e a eficiência do escudo 
antimísseis israelense, conhecido como Iron Dome (Cúpula de Ferro, em 
tradução livre). 
Complexo, o sistema do Cúpula de Ferro não é 100% eficaz e não consegue 
interceptar todo foguete disparado por militantes palestinos. Mas as 
evidências sugerem que ele tem ajudado consideravelmente a evitar vítimas 
israelenses. (BBC,2014) 

 

Esses tipos de ataque tem como peculiaridade o ataque deliberado a civis, isto 

é, eles não visam alvos militares. Embora tais ataques não resultam em nenhuma 

vantagem militar aos atacantes, eles servem como forte fator ideológico, visando 

amedrontar a população atacada a pressionar seu governo por mudanças de 

interesses destes grupos. 

Israel também já usou seu sistema de artilharia antiaérea para a defesa de sua 

população contra misseis SCUDS que eram lançados de forma aleatória pelo Iraque 

na Guerra do Golfo contra suas cidades para forçá-los a entrar no conflito. 
Em 17 de janeiro, sete SCUDs alcançaram TelAviv e Haifa, destruindo cerca 
de 150 prédios e ferindo 50 pessoas. O Primeiro Ministro Israelense, Yitzhak 
Shamir avisou aos americanos, que Israel não toleraria outro ataque e estava 
pronto para retaliar. Imediatamente George Bush mandou duas baterias de 
mísseis antiaéreos Patriot para Israel e prometeu destruir todos os lançadores 
iraquianos. 
Cinco dias depois, um SCUD atingiu os subúrbios de Telavive, matando 8 
pessoas. Israel pediu as senhas de passagem para seus caças F-15 e F-16, 
que já esquentavam os motores nas pistas de decolagem, quando uma 
conversa telefônica, entre Bush e Shamir, conseguiu conter os israelenses. 
No dia seguinte, a Inteligência israelense informou ao comando da Coalizão 
da localização de 4 plataformas fixas iraquianas. Imediatamente uma unidade 
SOF foi enviada para localizar e destruir as plataformas. Dois helicópteros MH- 
47 Chinook levaram a equipe, bem como um veículo Land-Rover modificado 
para operar no deserto do Iraque Ocidental. Uma hora depois, a equipe SOF 
localizou as plataformas, chamando uma esquadrilha de F-15 que 
bombardeou o local com bombas guiadas por laser. Um helicóptero MH60 
Black Hawk filmou o ataque, e a fita foi enviada a Israel. Após ver a fita, o 
Primeiro Ministro de Israel ligou ao Pres. Bush para dizer que confiava na 
capacidade da Coalizão para localizar e destruir os SCUD. A crise havia sido 
postergada. (DesfesaNet, 2002) 
 

Diante destes casos, fica comprovado que há um esforço pela defesa da 

população civil quando ela passa a ser um alvo prioritário do inimigo, fica evidente que 

tais ataques, mesmo não atingindo alvos militares de forma direta, visam influenciar 
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no poder de combate inimigo, como a dissolução de uma coalizão, conforme já 

apresentado neste trabalho. 

Entretanto, na maior parte dos combates as defesas antiaéreas e o inimigo aéreo 

estão voltados para alvos de valor militar. Dentre tais alvos há aqueles que são de uso 

dual, que possuem grande importância para o esforço de combate e para a população 

civil, dentre esses há aqueles são defendidos de forma prioritária pela Artilharia 

Antiaérea, como por exemplo aeródromos e centros de comunicações. 

Segundo o manual EB70-MC-10.231, há duas fases da batalha aérea, a 1ª fase 

é caracterizada pela busca da superioridade aérea ou da situação aérea favorável. 

Esta fase representa o grau de domínio de uma força aérea sobre o poder 

aeroespacial do oponente. O manual lista os objetivos prioritários para a conquista e 

a manutenção da superioridade aérea, que são: As aeronaves, os aeródromos, órgãos 

de comunicações, órgãos de controle e alerta do sistema aeroespacial, os meios de 

defesa antiaérea e a industria aeronáutica. Analisando os objetivos da 1ª fase da 

batalha aérea, fica evidente a importância que alvos civis tem neste período do 

combate. 

Sabe-se que a superioridade aérea é de fundamental importância para o êxito 

em qualquer operação militar, fica evidente que os alvos civis relacionados como 

esseciais na primeira fase do combate são prioritários para o inimigo. Diante disso 

tem-se que a participação da artilharia antiaérea é de fundamental importância nesse 

período do conflito e que tais alvos certamente serão defendidos por ela. 

 
4Figura 4: Caça Militar no aeroporto civil de Vitória - ES 

 
Fonte: G1 (2019) 

                        

 

                                                
4 – Disponível em: <http://g1.globo.com/espirito-santo/videos/v/avioes-a-jato-voam-baixo-e-
barulhoassusta-moradores-no-es/7775839/>. Acesso em: 09 de set. 2019. 

 

http://g1.globo.com/espirito-santo/videos/v/avioes-a-jato-voam-baixo-e-barulho-assusta-moradores-no-es/7775839/
http://g1.globo.com/espirito-santo/videos/v/avioes-a-jato-voam-baixo-e-barulho-assusta-moradores-no-es/7775839/
http://g1.globo.com/espirito-santo/videos/v/avioes-a-jato-voam-baixo-e-barulho-assusta-moradores-no-es/7775839/
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                               5Figura 5: Antenas usadas para detecção de aeronaves civis e militares 

 
Fonte: (Nicolás Larenas) 

 
O primeiro ataque começou por volta das 21 horas no horário local (15 horas 
em Brasília), e o segundo quase duas horas depois. 
Os bombardeios atingiram um dos palácios do presidente Saddam Hussein, 
nas margens do rio Tigre, e outros prédios na região oeste de Bagdá, onde 
fica a sede do serviço de informações iraquiano, a sede do partido governista 
Baath e o aeroporto internacional. 
As forças iraquianas responderam com artilharia antiaérea, mas não atingiram 
os aviões. (BBC,2002) 

 

Volta-se a apresentar este caso em questão, devido sua importâcia para esta 

pesquisa, uma vez que nenhum dos alvos atingidos eram tipicamente militares e pode-

se notar que havia uma defesa antiaérea nestes locais, entretanto fica evidente que 

tal defesa não visava a proteção de civis, mas sim a estruturas duais que eram 

fundamentais para o esforço de guerra do Iraque naquele momento. É notório, 

também, que um dos alvos defendidos neste caso era de grande impotância para a 

primeira fase do combate aéreo, no caso o aeródromo. 

Por vezes, os alvos defendidos de ataque aéreos não oferecem nenhuma 

vantagem militar, mas apresentam importância ideológica, como é o caso de alguns 

meios de comunicações. Tais alvos se destruídos oferecem pouco ou nenhum 

prejuízo ao exército adversário, mas podem gerar prejuízo ao defensor, uma vez que 

irá impactar de maneira significativa a opinião pública daquele país. 

 
 
 

                                                
5 – Disponível em: <https://www.nlarenas.com/pt/2019/02/o-sistema-de-vigil%C3%A2ncia-radar-
deservi%C3%A7os-de-tr%C3%A1fego-a%C3%A9reo/>. Acesso em: 09 de set. de 2019. 

https://www.nlarenas.com/pt/2019/02/o-sistema-de-vigil%C3%A2ncia-radar-de-servi%C3%A7os-de-tr%C3%A1fego-a%C3%A9reo/
https://www.nlarenas.com/pt/2019/02/o-sistema-de-vigil%C3%A2ncia-radar-de-servi%C3%A7os-de-tr%C3%A1fego-a%C3%A9reo/
https://www.nlarenas.com/pt/2019/02/o-sistema-de-vigil%C3%A2ncia-radar-de-servi%C3%A7os-de-tr%C3%A1fego-a%C3%A9reo/
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A sede do Ministério da Informação iraquiano, que recebe a imprensa 
estrangeira diariamente em Bagdá, foi atingida no começo da madrugada de 
ontem por dois mísseis. O prédio de 11 andares localizado no centro da capital 
iraquiana teve seus últimos pisos destruídos e diversas antenas de 
transmissão de emissoras de TV destruídas ou entortadas. Devido ao horário, 
ninguém se feriu. 

A sede do ministério era considerada pelos iraquianos um alvo militar, devido 
à presença de artilharia antiaérea em seu telhado e também porque é o 
responsável por regular toda a produção cultural do país e por toda 
comunicação pública de Saddam Hussein. (Folha de São Paulo, 2003) 

 
4.2  ALVOS CIVIS DEFENDIDOS PELA ARTILHARIA ANTIAÉREA EM GRANDES 

EVENTOS 

  
Nos grandes eventos é notório que a artilharia antiaérea é direcionada única e 

exclusivamente para a defesa de civis, não levando em consideração o valor militar do 

alvo. Isso se deve ao fato de que nestes tipos de evento o objetivo militar de maneira 

direta fica em segundo plano, crescendo de importância aqueles de ordem ideológica. 

Dentre os alvos defendidos nota-se estruturas desportivas, como estádios e 

centro esportivos onde haja uma grande aglomeração de pessoas. Portanto nota-se 

que tais alvos não estão dentre aqueles relacionados como importantes na primeira 

fase do combate, nem que possuem qualquer possivel valor militar obtido com o 

ataque a estes lugares. 

No enteanto, fica claro que os meios antiaéros utilizados para a defesa destes 

lugares são os mesmo utilizados na defesa de estruturas estratégicas e militares, 

assim fica claro que as considerações civis que devem ser observadas pelo uso do 

armamento na defesa de estrutura dos grandes eventos são de muito parecidas com 

as considerações observadas para a defesa dos alvos estratégicos e militares. 

No contexto dos Jogos Olímpicos Rio 2016, na cidade de Brasília, a Defesa 
Aérea é um dos vetores em que o 11° Grupo de Artilharia Antiaérea (11° 
GAAAe) está atuando. Na missão de segurança antiaérea do Estádio 
Nacional, a operação conta com militares qualificados e armamentos 
modernos, tais como, quatro Unidades de Tiro do míssil IGLA – S, três 
Unidades de Tiro GEPARD, dois Centros de Operações Antiaéreas 
Eletrônicos (COAAe Elt) e dois Radares SABER, que possuem um alcance de 
60 km. (Exército, 2016) 
O Exército recebeu nesta semana 10 tanques alemães Gepard (ou guepardo 
em português), de artilharia antiaérea, para serem usados durante a abertura 
e o encerramento da Copa das Confederações em Brasília e no Rio de 
Janeiro, nos dias 15 e 30 de junho. (Folha, 2013) 
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6Figura 6 – Defesa Antiaérea em grandes eventos 

Fonte: Marinha (2016) 

 

Diante do apresentado no presente capítulo, percebe-se que a defesa antiaérea 

de estruturas civis só é tratada como prioridade quando eles passam a ser atacados 

de forma deliberada, tornando-se o alvo principal, como ocorre com Israel, ou em 

grandes eventos, quando não há alvos militares a serem defendidos, ficando toda a 

artilharia antiaérea voltada para a defesa das estruturas dos grandes eventos. Nos 

emprego da artilharia antiaérea em conflitos, ficou evidênciado que há a defesa de 

instalações civis quando elas de algum modo contribuem para o esforço de guerra, de 

maneira geral são aquelas tratadas neste trabalho com a denominação de dual, ou 

aquelas que geram algum efeito psicológico/ideológico na população civil. 

                                                
6 – Disponível em: < https://www.marinha.mil.br/node/2087>. Acesso em: 15 de jun de 2019. 

https://www.marinha.mil.br/node/2087


28  

5 EFEITOS COLATERAIS DO USO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 
A área de atuação da artilharia antiaérea no moderno teatro de operações requer 

um meticuloso planejamento de seu emprego, sendo a previsão dos efeitos colaterais 

um fator determinante no planejamento em qualquer ocasião. 

O ambiente operacional tornou-se congestionado, uma vez que as operações 
tendem a ser desenvolvidas prevalentemente em áreas humanizadas ou no 
seu entorno. A presença da população e de uma miríade de outros atores 
dificulta a identificação dos contendores e aumenta a possibilidade de danos 
colaterais decorrentes das operações militares.(BRASIL, 2014). 

 
É notório que neste ambiente operacional qualquer ato pode afetar a vida de 

civis, indo desde a escolha de posição, que por vezes pode ter como local ideal uma 

residência ou um prédio público, até o emprego do armamento que pode vir a alvejar 

prédios. 

Diante destes fatos, fica evidente que se deve evitar ao máximo possível a 

utilização de instalações civis para preservar o bom andamento da operação. 

 
5.1 OS EFEITOS COLATERAIS DA ARTILHARIA ANTIAÉREA ADVINDO DO 

EMPREGO DO ARMAMENTO 

 
Devido a grande concentração populacional e a importância que os grandes 

centros urbanos têm para um país, é fácil concluir que nestes lugares há uma grande 

concentração de pontos estratégicos, que podem ifluênciar e muito no poder de combate 

de uma força. A grande concentração populacional faz com que os efeitos colaterais do 

uso de armamento antiaéreo possam ter uma maior probabilidade de acontecer. 

Segundo Medeiros, 2018, a perfeita noção da importância do fenômeno das 

grandes cidades nos ambientes operacionais e do papel incontestável que lhe reserva 

o futuro, nos mostra a relevância dos estudos sobre o emprego da Artilharia Antiaérea  

nestas áreas. Logo, surge a necessidade de adaptações na doutrina militar de 

emprego para atender às demandas específicas nestes tipos de regiões, já que 

possuem características muito próprias, como uma “topografia” peculiar e uma 

elevada densidade populacional. Nota-se que a operação nestas áreas acarretem 

uma adaptação da doutrina, uma vez que os armamentos utilizados em áreas urbanas 

são os mesmo que os utilizados em áreas não urbanas. Acontece que neste caso os 

efeitos colaterais são potêncializados por causa da grande concentração 

populacional. 
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Na artilharia antiaérea o dano colateral pode advir da utilização do armamento, 

uma vez que pela lógica todo projétil vai cair. Ocorre que nos grandes centros urbanos 

há uma grande probabilidade de os pontos de queda deste projétil, ou até mesmo de 

alguma aeronave abatido, a ser um local com grande concentração de civis, ou até 

mesmo locais que provocariam um grande desgaste perante a opinião pública, como 

escolas e hospitais. 

O Cap Herick Falqueto de Medeiros, cita no informativo antiaéreo 11/2018 que: 

“Existe, ainda, a consequente queda de diversos materiais caso armamentos como 

mísseis e canhões venham a ser utilizados e atinjam o vetor aéreo hostil, criando a 

necessidade de uma análise rigorosa dos efeitos colaterais possíveis e admissíveis.” 

É de se imaginar que dependendo do local de queda dos destroços de uma 

aeronave abatida, ou de impacto de um projétil, a vantagem obtida com o abate de 

uma aeronave inimiga seja irrelevante diante do desgaste provocado diante da opinião 

pública. 

Certamente os maiores danos colaterais da utilização do armamento para abate 

de aeronaves está ligado ao local da queda dos destroços da aeronave abatida, que 

dependedo do tamanho da aeronave podem ser maiores ou menores. 

Uma aeronave militar paquistanesa que realizava um voo de treinamento caiu 
na cidade de Rawalpindi, que abriga guarnições militares, na manhã desta 
terça-feira (30), matando todos os cinco tripulantes e 12 civis e provocando 
um incêndio que deixou uma pilha de destroços em chamas. (R7, 2019) 

 

No caso em questão a queda não se deu em virtude de um abate por uma bateria 

antiaérea, todavia há de se inferir que os danos causados podem ser considerados 

próximos de um abate. 

 

5.2  OS EFEITOS COLATERAIS DA ARTILHARIA ANTIAÉRA NA ESCOLHA DE 

SUA POSIÇÃO 

 
No momento em que é necessário o emprego da artilharia antiaérea em áreas 

de grande densidade populacional, a mesma pode utilizar-se de instalações civis, 

principalmente grandes edifícios, para mobiliar posições de tiro e postos de vigilância. 

Essa necessidade surge em ocasião de um elemento fundamental, o setor de tiro dos 

armamentos empregados. Em locais onde prédios restringem a visão do horizonte, a 

ocupação do topo dos edifícios mais altos da região proporcionam melhores 

capacidades ao uso dos armamentos. 

https://noticias.r7.com/internacional/ex-presidente-do-paquistao-e-preso-por-lavagem-de-dinheiro-10062019
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As partes altas dos edifícios constituem-se em bons postos de observação e 
bons campos de tiro em relação às tropas que se deslocam nas ruas, 
permitindo localizar, identificar e engajar forças que se aproximam mesmo a 
grandes distâncias. Outro aspecto importante destas posições de 
comandamento é a possibilidade de emprego de caçadores, de armas 
anticarro e mísseis portáteis. (Medeiros, 2018) 

 

Sabe-se que há duas fases em um conflito aéreo e que a artilharia antiaérea se 

constitui em alvo prioritário para aeronaves inimigas logo na primeira fase do combate. 

Logo, há possibilidade das posições das unidades de tiro ou outros orgãos da bateria 

antiaérea serem destruídos é grande, com possibilidade de civis serem vitimados pelo 

efeito colateral causado pelo ataque. 

Na impossibilidade da artilharia antiaérea em não ocupar posições em 

instalações civis, deve-se procurar ao máximo se furtar de posições perto de hospitais 

e escolas, tal fato se deve não somente à possibilidade da quedas de destroços de 

possíveis aeronaves abatidas sobre as referidas instalações, mas, também ao fato de 

que os meios de defesa antiaéreos, que são alvos extremamente compensadores, 

que serão sempre prioridades de neutralização por parte do inimigo. 

Na guerra, diz a máxima do jornalismo de conflitos, a primeira vítima é a 
verdade. Em busca desta verdade, ouvi uma explicação ao ataque daquele 
2006: grupos como o libanês Hezbollah e o palestino Hamas posicionam 
armamentos próximos a hospitais, escolas e residências. Do alto, o radar de 
um caça percebe a movimentação militar de uma bateria antiaérea, por 
exemplo, pelo calor que o equipamento emana. O míssil é disparado. Destrói 
o alvo militar. Mas leva com ele o hospital, a escola, a residência. E dezenas 
de civis, como no caso desta quinta-feira em Gaza. Não justifica. Não explica. 
São os chamados efeitos colaterais da guerra, estas duas palavras terríveis 
que os estrategistas criaram para explicar a morte de inocentes. (Lopez, 2014) 

 

Na apresentação deste caso concreto, fica evidenciado o efeito colateral pelo 

posicionamento de uma bateria antiaérea perto de um hospital, o que gerou grandes 

críticas aos defensores pela má escolha de posição. 

 

5.3  MEDIDAS TOMADAS PARA A DIMINUIÇÃO DOS EFEITOS COLATERAIS 

ADVINDO DO EMPREGO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 

Visando a diminuição de efeitos colaterais os novos armamentos tem 

apresentado a necessidade de autodestruição. Esta possibilidade faz com que o 

operador possa reduzir o efeito colateral que o emprego deste causará, há de se 

pensar que este efeito não será totalmente suprimido, pois os fragmentos do projétil 

detruido poderá cair sobre civis. 
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Segundo a Saab, 20019, umas nas grandes vatagens de seu novo material 

(neste caso o RBS 70) é possuir a possibilidade de ser utilizado em áreas urbanas. 

Ela cita um possível efeito colateral advindo de uma falha do operador ao designar um 

alvo quando o míssil for utilizado em uma cidade que mesmo podendo ser alvo de 

ataque, ainda possui um tráfego aéreo civil normal. Se o operador atacar alguma 

aeronave civil, de maneira equivocada, há a possibilidade de autodestruir o míssil 

ainda em sua trajetória. Essa possibilidade diminui o efeito colateral, ampliando em 

muito a capacidade da artilharia do Exército. 

Desta forma, há de se imaginar que o adestramento dos operadores dos diversos 

subsistemas da artilharia antiaérea para que haja uma designação de alvo de forma 

mais criteriosa, é a grande importância para diminuição dos efeitos colaterais. 

Outra medida adotada pela artilharia antiaérea para diminuir os efeitos colaterais 

é a designação criteriosa de setores de tiro. Nesta ocasião pode ser vedado por parte 

de determinada unidade de tiro o disparo em alguma setor em que possa ocorrer um 

grande efeito colateral. Desta forma fica evidente que o comandante da artilharia 

antiaérea deve planejar o desdobramento de suas unidades de tiro de forma que o 

engajamento das aeronaves inimigas não aconteça em pontos densamente povoados 

e nem perto de escolas e hospitais. 

Independentemente da ampla visão obtida nos edifícios, os subsistemas de 
armas ficam prejudicados pela necessidade de uma obediência judiciosa aos 
setores de tiro designados, os quais já serão bastante restritivos, para não 
causar tantos efeitos colaterais e evitar o fratricídio. (Medeiros, 2018) 

 

Diante do estudado neste capítulo, é de facil percepção que a redução dos 

efeitos colaterais está diretamente ligado às capacidades dos recursos humanos, 

tendo em vista que os armamentos antiaéreos para uso em áreas densamente 

povoadas e em grandes eventos são os mesmo utilizados em combates 

convêncionais. Ficou comprovado, também, que o material de curto alcance não é 

adequado para a defesa de ponto sensíveis em grande cidades, devido alta 

probabilidade do engajamento acontecer sobre áreas com grande número de civis.  
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Quando leva-se em consideração  o alcance do material de média altura, que 

segundo o manual EB70-MC-10.231 tem um alcance de 12.000 à 40.000 metros, 

verifica-se que ele tem a possibilidade de engajar vetores aeroespaciais inimigos o 

mais longe possível dos centros urbanos, com a possibilidade do engajamento ocorrer 

em áreas com pouca densidade populacional. 

 

Figura 7: Alcance de uma material de média altura em posição no Maracanã 

 

Fonte: Google Earth (2019) 

 

Na imagem, podemos observar que um material de média altura em posição no 

estádio do Maracanã tem a capacidade de engajar alvos após o município de Nova 

Iguaçu, em localidades de menor concentração populacional. Se for optado que o 

material de média altura entre em posição na localidade de Nilópolis, que dista cerca 

de 20.000 metros do Maracanâ, percebe-se que a defesa antiaérea desse ponto será 

feita com êxito e a possibilidade de engajamento poderá começar a ser feita em uma 

localiade mais longínqua ainda, na área rural do estado do Rio de Janeiro. Desta forma 

fica comprovado que o emprego do material de média altura é muito mais adequado 

ao uso em grandes centros. 
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5.4 O DANO COLATERAL DO EMPREGO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA DE 

MÉDIA ALTURA 

 

Ficou comprovado, neste trabalho, que a artilharia antiaérea de média altura é 

mais adequada para a defesa de pontos sensíveis em grandes cidades, diante desta 

constatação fez-se oportuno o estudo dos efeitos colaterais advindos do emprego da 

mesma. Sabe-se que este tipo de armamento tem como seu envelope de atuação a 

mesma altura utilizada por aeronaves civis, diante disso faz-se necessário a correta 

interpretação do alvo, para que tais aeronaves não sejam confundidas com vetores 

aéreos hostis e atacadas.  

Talvez o exemplo mais célebre deste efeito colateral seja o abate à aeronave da 

Malaysa Airlines, ocorrido sobre a Ucrânia, que vitimou 298 civis. 

Um dia após o acontecido o jornal THE GUARDIAN, 2014, ja noticiaria que o voo 

MH17, da Malaysia Airlines foi atingido por um míssil superfície-ar enquanto 

sobrevoava uma região de conflitos na Ucrânia, matando todas as 298 pessoas a 

bordo, nesta aeronave  que ia de Amsterdam, na Holanda, para Kuala Lumpur, na 

Malásia. Além de comprovar um grande efeito colateral da artilharia antiaérea de 

média altura, este artigo veio a ratificar um dos pontos chaves estudado neste 

trabalho, que é a velocidade em que a informação chegou à todo o globo. 

Neste exemplo hora estudado, tem-se como responsável pelo abate da 

aeronave em questão, o sistema antiaéreo russo BUK. O The Guardian, na mesma 

matéria citada no parágrfo anterior, recorda que, em 2016, investigadores holandeses 

tinham anunciado que existiam provas de que o sistema BUK envolvido no incidente 

tinha cruzado a fronteira do leste da Ucrânia com a Rússia e regressado após o abate 

do avião. Este material estaria em posse de grupos contrários à Kiev. 

 

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, em Haia, a polícia e os 
investigadores mostraram as provas: fotografias e vídeos que identificam o 
sistema específico BUK como o responsável pelo lançamento do míssil. 
(Diário de Notícias, 2018) 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2018/may/24/mh17-downed-by-russian-military-missile-system-say-investigators
https://www.theguardian.com/world/2018/may/24/mh17-downed-by-russian-military-missile-system-say-investigators
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           7Figura 8: Sistema de defesa antiaérea BUK 

 

                               Fonte: Sputinik News (2018) 

 

Sobre o referido sistema, o site de notícias russo Sputinik News, 2018, nos 

fornece as seguintes informações: “O sistema pode interceptar praticamente todos os 

alvos aerodinâmicos a distâncias de 2,5 a 70 km e altitudes de até 40 km, com 

velocidade dos alvos de até três quilômetros por segundo.”  

Nota-se que segundo os manuais EB70-MC-10.231, tais materiais são 

classificados como de média altura, pois seu teto de emprego é maior que 3000 

metros. 

Diante de tal informação fica de fácil percepção que os sistemas de defesa 

antiaérea de média altura têm como área de atuação a altitudes em que aeronaves de 

maior porte, como aquelas que levam grande quantidade de civis (aviões comerciais), 

operam. Segundo OUL, 2013, estas aeronaves voam numa altitude entre 10.000 

metros e 12.000 metros. 

Devido ao fato exposto faz-se necessário que esse meio de defesa antiaéreo 

apresente grande coordenação com os meios de detecção e identificação de alvos, 

para que uma aeronave civil não possa ser confundida com um alvo militar, tal 

coordenação também é necessária para delimitação de setores de tiro, sendo assim é 

possível evitar-se ao máximo o engajamento de aeronaves civis. 

Já é doutrinariamente aceito pelo Exército Brasileiro que o estado de ação da 

artilharia antiaérea de média altura seja fogo designado, para se evitar que caças de 

                                                
8 – Disponível em: <https://br.sputniknews.com/defesa/2018090612147874-sistema-defesa-
antiaereabuk-russia-caracteristicas/>. Acesso em:09 de set. de 2019. 

https://br.sputniknews.com/defesa/2018090612147874-sistema-defesa-antiaerea-buk-russia-caracteristicas/
https://br.sputniknews.com/defesa/2018090612147874-sistema-defesa-antiaerea-buk-russia-caracteristicas/
https://br.sputniknews.com/defesa/2018090612147874-sistema-defesa-antiaerea-buk-russia-caracteristicas/
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interceptação amigos seja atingidos, pois estes atuam no mesmo envelope de atuação 

desta artilharia. Desta forma pode-se, por analogia, concluir que tal estado de ação 

também é util para evitar que tal problema ocorra com aeronaves civis. 

Diante do exposto neste capítulo fica claro que o maior fator de redução dos 

efeitos colaterais, tanto na artilharia de baixa altura, quanto na de média altura é o 

fator humano. Um erro em qualquer fase do emprego da defesa antiaérea pode causar 

efeitos colaterais de tais proporções que prejudique toda uma operação. No caso 

deste trabalho em que são analisadas as considerações civis no exame de situação 

da artilharia antiaérea, cabe mencionar a importância do planejamento na redução 

destes efeitos colaterais, tendo em vista que a má escolha de uma posição, de um 

setor de tiro e de regras engajamento pelo comandante da fração antiaérea poderá 

potencializar efeitos colaterais. 
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6 A INFLUÊNCIA DA OPINIÃO PÚBLICA NO PODER DE COMBATE 

 
Neste trabalho, onde são analisadas as considerações civis no exame de 

situação de artilharia antiaérea, se faz necessário os estudos dos efeitos que à opinião 

píblica traz para o planejamento da artilharia antiaérea. 

Já ficou comprovado, neste trabalho, que a as novas tecnologias de informação 

elevaram a opinião pública a um patamar de importância nunca antes visto, de tal 

forma que ela passou a ter capacidade de interfirir em um combate, seja para legitimá-

lo ou frustrá-lo. 

Talvez o exemplo mais notório da interferência da opinião pública em um conflito 

seja a Guerra do Vietnã. Neste exemplo a pressão de civis sobre o governo 

americano, fez com que este país se retirasse desse conflito na condição de 

derrotado, mesmo sendo um exército mais equipado e moderno do que o inimigo, e 

tendo sofrido bem menos baixas. 

Segundo o site de pesquisas Sua Pesquisa, em artigo publicado em 2016, no 

começo da década de 1970, os protestos contra a guerra aconteciam em grande 

quantidade nos Estados Unidos. Jovens, grupos pacifistas e a população em geral 

iam para as ruas pedir a saída dos Estados Unidos do conflito e o retorno imediato 

das tropas. Neste momento, já eram milhares os soldados norte-americanos mortos 

no conflito. A televisão mostrava as cenas violentas e cruéis da guerra. Sem apoio 

popular e com derrotas seguidas, o governo norte-americano aceita o Acordo de Paris, 

que previa o cessar-fogo, em 1973. Em 1975, ocorre a retirada total das tropas norte-

americanas. É a vitória do Vietnã do Norte e da opinião pública contrária ao conflito. 

Diante deste fato concreto, ficou evidênciada a forte pressão exercida por toda 

a população americana contra a guerra e aqueles que possuiam o poder decisório 

tiveram que ceder. 

Hoje tem-se o entendimento que o apoio da população é fundamental em um 

esforço de combate. Para que problemas como o ocorrido na Guerra do Vietnã não 

ocorram mais, os governos procuram tomar atitudes que impactem negativamente da 

menor forma possível. 

O jornal The Guardian, em matéria publicade em 2013, divulgou um documento 

do Ministério da Defesa Inglês, apresentando a necessidade das forças armadas 

evitarem as cerimônias de repatriação de soldados mortos em combate e usar mais 

mercenários e tropas de elite para neutralizar o rechaço a conflitos armados que existe 
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na opinião pública britânica desde as guerras do Afeganistão e Iraque. O próprio 

ministério lançou uma campanha constante e clara para influenciar nas áreas mais 

importantes da imprensa e da opinião pública, buscando recuperar o apoio popular 

que existiu na guerra das Malvinas e na Irlanda do Norte. 

A busca de apoio da população já faz parte da doutrina dos grandes exércitos, já 

sendo consolidada no Exército Brasileiro. Segundo o manual MD30-M-01, de 2011, 

temos que em uma missão devem ser levantados elementos julgados importantes 

para orientar o trabalho de Assuntos Civis. As operações militares acontecem em um 

ambiente de caos e incerteza, formado por interação humana contínua. A fim de 

reduzir as incertezas e ordenar a condução das operações, os especialistas de 

assuntos civis deverão estar sincronizados com os organismos humanitários 

participantes nas áreas em crise, de modo a reduzir os pontos de fricção entre a 

população civil e a força militar, procurando-se eliminar ou reduzir ao máximo a 

interferência das operações na população e vice-versa. Mantendo um bom 

relacionamento entre as forças militares, as autoridades locais, agências nacionais 

e internacionais. 

Diante disto, fica evidente que uma força deve evitar ao máximo que a população 

em sua área de operações seja impactada por suas ações, desta forma, analisando o 

tema central deste trabalho, o comandante da fração de artilharia antiaérea deve 

planejar todos os orgãos da defesa antiaérea em locais que interfiram menos no dia à 

dia dos moradores locais, sob pena de ter perda de apoio diante de civis daquela área 

de opreações, podendo, por fim, tornar o local inóspito para a tropa. 

Ainda segundo o manual MD30-M-01, de 2011, O comandante de uma operação 

deve procurar ao máximo um bom relacionamento com a população civil, por vezes 

sendo necessário a execução de reuniões com autoridades locais e com a população 

de uma maneira geral, para que se possa conhecer as necessidades destes e haver 

coordenações, para que operações militares não gerem nenhum efeito colateral. 

Para manter a opinião pública a seu favor a artilharia antiaérea tenta gerar o 

menor dano a vida e ao patrimônio privado, sempre buscando interferir o mínimo 

possível na vida dos civis, vale lembrar que, dependendo da localização da estrutura 

defendida, de uma maneira geral as unidades de tiros deverão ser desdobradas em 

cima de prédios e edificações civis e cabe ao comandante da fração que está 

ocupando as posições enfatizar a importância de um bom relacionamento com 

aquelas pessoas que frequentam o local, tendo em vista que nem sempre será 
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possivel interditar todo prédio para uso exclusivo das forças defensoras. 

A intenção do Comandante era estabelecer a defesa antiaérea na localidade 
de Deodoro o mais rápido possível, explorando a inteligência e o 
reconhecimento, bem como a letalidade seletiva que reduziria baixas e 
causaria o mínimo de danos colaterais a civis não combatentes. Tais ações 
estavam pautadas no respeito à população e ao patrimônio privado, buscando 
angariar o apoio dos cidadãos locais. (Exército, 2016) 

O apoio popular vem tomando tanta importância que ele deve ser pensado em 

todas as ações tomadas pela artilharia antiaérea, sempre levando em consideração 

fatores que possam afetar da menor forma possível a população. Medeiros, 2018, cita 

em seu artigo que mesmo que uma tropa esteja fazendo a defesa antiaérea de uma 

instalação militar localizada em um grande centro, a segurança da população local, 

nas áreas onde os orgãos da artilharia antiaérea estão desdobrados, passa ser de 

responsabilidade dos militares que compõem aquela fração. 

Em seu artigo sobre os desdobramentos da guerra do Iraque, Cerqueira, 2019, 

apresenta que a opinião pública decorrente deste conflito foi tamanha que influenciou 

nas eleições presidenciais dos EUA, tendo em vista que o candidato pelo partido 

Democrata, Barack Obama, foi eleito com a promessa de que retiraria as tropa norte 

americanas deste conflito. O autor ainda afirma que os objetivos militares de 

estabilizar aquele país ainda não haviam sidos atingidos e que a ONU apoiava a 

permanência das tropas americanas no Iraque até que a situação fosse 

completamente apaziguada, entretanto neste episódio ficou evidenciado que foi dada 

muito mais importância à opinião pública do que aos objetivos militares. Esse fato salta 

aos olhos quando percebe-se que na maioria dos países, as pessoas que são 

tomadoras de desições chegam a ocupar cargos importantes através de eleição, ou 

seja, elas são escolhidas pelos votos da população, desta forma cresce é importante 

para a classe política de um país observar a opinião pública. 
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7 AS INFLUÊNCIAS DO DIREITO INTERNACIONAL DOS CONFLITOS 

ARMADOS NO EXAME DE SITUAÇÃO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial e com a criação de organismo 

internacionais, passou a ser mais relavante a proteção de civis e não combatentes de 

uma maneira geral. Vários acordos se sucederam desde então, com a adesão de 

grande quantidade de países, dos quais o Brasil faz parte, que se conprometeram 

com a preservação da vida, da propriedade e da dignidade daqueles que não estão 

diretamente envolvidos no combate. 

O direito internacional dos conflitos armados é um ramo do direito que tem 

estreita ligação com as considerações civis no campo de batalha, tendo em vista que 

a preservação destes é razão de ser desse ramo do direito. 

O Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) é o conjunto de normas 
internacionais, de origem convencional ou consuetudinária, especificamente 
destinado a ser aplicado nos conflitos armados, internacionais ou não 
internacionais, e que limita, por razões humanitárias, o direito das Partes em 
conflito de escolher livremente os métodos e os meios utilizados na guerra, ou 
que protege as pessoas e os bens afetados, ou que possam ser afetados pelo 
conflito.” (Christophe Swinarski, 1996). 

 
Um exemplo notório que a proteção da população civil vem ganhando importância 

nos últimos anos foi a 4ª Convenção de Genebra, que tratou especificamente deste 

assunto. 

A IV Convenção de Genebra outorga proteção aos civis, inclusive em território 

ocupado. 

As Convenções de Genebra, que foram adotadas antes de 1949, somente 
tratavam dos combatentes e não dos civis. Os acontecimentos da II Guerra 
Mundial demonstraram as consequências desastrosas da ausência de uma 
convenção para a proteção dos civis em tempos de guerra. A Convenção 
adotada em 1949 leva em consideração as experiências dessa guerra. 
Consiste de 159 artigos. Contém uma breve seção sobre a proteção geral das 
populações contra certas consequências da guerra, sem abordar a condução 
das hostilidades como tal, a qual foi examinada posteriormente nos Protocolos 
Adicionais de 1977. (Comitê internacional da cruz vermelha) 

 

Devido à estas cartas, que são de aceitação internacional, faz-se necessário 

evitar ao máximo qualquer dano colateral que atente contra a integridade de civis, 

podendo tais efeitos resultar em prejuízos para os militares envolvidos ou aos países 

envolvidos no conflito. 

O Brasil reconhece, através do Acordo de Roma, a competência do Tribunal 

Penal Internacional para julgar crimes de guerra. Tal reconhecimento adveio do 

decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002. Com isso, o Estado brasileiro passou a 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%204.388-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%204.388-2002?OpenDocument
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se submeter a este tribunal, com isso, os militares brasileiros podem responder 

perante tal corte por atos que atentem contra a integridade de civis. 

Além de criar o Tribunal Penal Internacional, tal estatuto define quais são as 

infrações que podem ser cometidas em tempos de conflito, diante disso serão citadas 

aquelas de maior pertinência para os trabalhos de ocupação de posição e tiro pela 

artilharia antiaérea e que devem ser observadas no exame de situação da artilharia 

antiaérea. Para isso se faz necessária a transcrição destes artigos.  

 
Artigo 8o 

Crimes de Guerra 

1. O Tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular 
quando cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política ou 
como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crimes. 
2. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por "crimes de guerra": 
a)As violações graves às Convenções de Genebra, de 12 de Agosto de 1949, 
a saber, qualquer um dos seguintes atos, dirigidos contra pessoas ou bens 
protegidos nos termos da Convenção de Genebra que for pertinente. 
[...] 
iv) Destruição ou a apropriação de bens em larga escala, quando não 
justificadas por quaisquer necessidades militares e executadas de forma ilegal 
e arbitrária; 
v)  Atacar ou bombardear, por qualquer meio, cidades, vilarejos, habitações 
ou edifícios que não estejam defendidos e que não sejam objetivos militares; 
[...] 
b) Outras violações graves das leis e costumes aplicáveis em conflitos 
armados internacionais no âmbito do direito internacional, a saber, qualquer 
um dos seguintes atos: 
[...] 
iv) Lançar intencionalmente um ataque, sabendo que o mesmo causará 
perdas acidentais de vidas humanas ou ferimentos na população civil, danos 
em bens de caráter civil ou prejuízos extensos, duradouros e graves no meio 
ambiente que se revelem claramente excessivos em relação à vantagem 
militar global concreta e direta que se previa; 
[...] 
 xxiii)  Utilizar a presença de civis ou de outras pessoas protegidas para evitar 
que determinados pontos, zonas ou forças militares sejam alvo de operações 
militares; (Decreto 4.388, 2002) 

 

Da análise dos artigos apresentados, nota-se que tal norma não cita nenhuma 

vez a artilharia antiaérea, porém pode-se observar que os crimes prescritos podem 

influenciar nos trabalhos da defesa antiaérea, uma vez em que os artigos citam 

diversas vezes o termo defesa, que é uma das atividades da artilharia antiaérea. 
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Diante do exposto no IV, do Art 8º, do referido decreto, é notório que uma força 

militar pode apropriar-se de bens civis, como edifícios, para mobiliar sua defesa 

antiaérea, nessa hipótese, tal fato não implicará em nenhuma sanção à luz do Direito 

Internacional dos Conflitos Armados, se esta instalação possuir algum valor militar e 

desde que tal apropriação não seja em larga escala. 

Da análise do b), iv e xxxiii, do Art 8º, do decreto 4.388 de 2002, fica evidente 

que o conhecimento de acordos internacionais pode influenciar no planejamento da 

artilharia antiaérea, tendo em vista que a decisão por defender alguma instalação civil 

pode fazer com que ela se torne um alvo e se o inimigo for signatário e respeitar tal 

acordo, ele ficará impossibilitado de realizar ataques contra alvos que, mesmo sendo 

militares, causem grandes efeitos colaterais. Esse tipo de análise torna-se importante 

uma vez que as necessidades de artilharia antiaérea sempre são maiores que as 

possibilidades. 
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8 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral abordar os principais aspectos 

civis no exame de situação da Artilharia Antiaérea, primeiro buscou-se elencar quais 

são os alvos civis mais visados pelo inimigo, para verificar se esses alvos são 

defendidos de alguma forma. Depois verificou-se os possíveis danos colaterais 

causados pela artilharia antiaérea e as consequência destes danos impactam na 

opinião pública. 

Sob um dos aspectos da pesquisa realizada, verificou-se que o número de civis 

vitimados em combates vem aumentando, foi constatado que as considerações civis, 

a opinião pública e a imprensa podem influenciar de maneira decisiva no poder de 

combate de um país. Isso tudo deve-se a revolução tecnológica que proporcionou que 

a informação se propagasse de maneira nunca antes vista, aliado com as novas 

conquista de direitos humanos, que ocorreram após as atrocidades cometidas na 

Segunda Guerra Mundial. 

É notório que muitas instalações civis são fundamentais para o esforço de 

combate de um país, dentre as quais pode-se citar aeroportos, centro de 

comunicações, usinas de geração de energia e prédios do governo. Estas instalações, 

mesmo que construídas para uso civil, constituem em ativos de grande valor para 

qualquer força armada, pois podem influenciar de maneira determinante no esforço 

de guerra, instalações estas chamadas de duais neste trabalho. Para a força 

oponente, tais alvos são primordiais para o sucesso da operação, sendo alvejados 

logo na primeira fase do combate aéreo, visando desestruturação do oponente, 

principalmente na parte logística e de comando e controle. 

Muitas vezes o inimigo realiza bombardeios para afetar o moral de um exército 

e causar um grande choque à população local, levando-os a acreditar que o combate 

está perdido. Com esta estratégia, o inimigo tenta fazer com que a imprensa local e os 

civis do país atingido fiquem contra seu governo, pressionando para que o fim dos 

combates ocorra o mais rápido possível, para que não haja mais danos. Talvez o 

maior exemplo desta estratégia seja os primeiros bombardeios que ocorreram na 

Guerra do Iraque. 
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Sempre que um alvo tipicamente civil é utilizado num esforço de combate, nota-

se que é grande a possibilidade de haver vítimas civis dentre as baixas, pois tais 

estruturas são utilizadas pelos mesmos. 

Ficou evidente nesta pesquisa que só é mobiliada uma defesa antiaérea para 

alvos exclusivamente civis quando eles são atacados de forma direta, como ocorreu 

em Israel ou em grandes eventos, nestes casos ataques à alvos militares não são 

esperados. Quando alvos civis influem diretamente no poder de combate, nota-se que 

há uma preocupação na defesa dessas estruturas, mas essa defesa se deve ao 

prejuízo militar que a destruição de tal alvo pode gerar. 

 Foi constatado que os ataque deliberados contra civis são difícieis de ocorrerem 

por forças regulares, tendo em vista que grande parte dos países observam os 

tratados internacionais para proteção de não cobatentes. 

Desde 2001 uma nova modalidade de defesa antiaérea vem tomando forma, 

aquela utilizada em grandes eventos, sendo empregada unicamente na defesa de 

civis, fazendo a defesa de locais que não tem nenhum valor militar para um país, como 

exemplo temos a defesa antiaérea de estádios e pontos de competições usados na 

Copa Do Mundo FIFA 2014 no Brasil e nas Olimpíadas Rio 2016. Esse tipo de defesa 

antiaérea ocorre devido um novo tipo de ameaça, o terrorismo, que geralmente utiliza 

equipamentos civis para causar o terror, podendo ser pequenos vants. 

Neste tipo de defesa antiaérea, os armamento utilizado são os mesmo daqueles 

utilizados em conflitos. Neste novo tipo de emprego, aqueles que planejam o emprego 

da fração antiaérea devem ter muito mais cuidado em seu exame de situação, tendo 

em vista que os efeitos colaterais ficam muito mais propenços a acontecer, devido à 

altíssima concetração de pessoas no memso lugar. 

Foi demonstrado que uma possível solução para a atenuação dos efeitos 

colaterais nas localidades de alta concentração demográfica é a utilização do material 

de média altura, devido a sua capacidade de engajar alvos relativamente longe dessas 

localidades, diminuindo o risco que os destroços da aeronave abatida caia sobre a 

população. 

De uma maneira geral, os aspectos civis estão ganhando importância com o 

passar do tempo, tal importância adveio, em grande parte, da intervenção da imprensa, 

que desde a guerra do Vietnã ao cobrir os conflitos com uma riqueza de detalhes 

nunca visto antes. Os horrores da guerra e os efeitos colaterais causados por ela 
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tornaram- se acessíveis a todos. Tal nível de informação associada ao maior grau de 

humanidade da sociedade como um todo, vem fazendo com que conflitos sejam cada 

vez mais repudiados por todos, e desde então os conflitos vem sofrendo uma grande 

resistência da opinião pública. 

Como forma de minimizar os efeitos negativos da opinião pública nas operações, 

as forças armadas vem buscando meios de diminuir os danos colaterais. Muitos 

armamentos antiaéreos já contam com dispositivos de auto destruição, que pode ser 

utilizado quando percebe-se que sua utilização possa causar algum dano indesejável, 

temos como um exemplo o míssil RBS 70, usado pelo Exército Brasileiro em 

operações em grandes eventos.  

Portanto, diante de tudo já exposto, é de fácil compreensão que analisar os 

aspectos civis presentes em um teatro de operações, ou em uma operação, é de 

fundamental importância para o comandante, pelo fato que ignorar tais aspectos pode 

significar uma derrota, mesmo que a força tenha obtido vantagem no campo de 

batalha. 

Do exposto, conclui-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados 

satisfatoriamente, dentro de seu escopo, e que o presente trabalho abre caminho para 

novos estudos relevantes, tendo em consideração que houveram temas de grande 

interesse encontrados durante o processo, mas que fugiram ao recorte inicial proposto. 

Sugere-se que, no sentido de continuar e aprofundar as pesquisas sobre o tema, seja 

analisado com mais profundidade o uso da artilharia antiaérea de média altura na 

defesa de estruturas localizadas em grandes centros urbanos. 
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