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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo verificar o emprego de um Grupo de Artilharia Antiaérea no 
contexto da Força Terrestre Componente em uma Operação Ofensiva com transposição de curso d’ 
água, analisando quais meios de sistema de armas seriam mais bem empregados neste tipo de 
operação. Dessa forma, foi realizada inicialmente uma revisão literária sobre as características de 
uma operação de transposição de curso de água, sobre as estruturas e áreas a serem defendidas, 
sendo as mais importantes a Zona de Reunião Inicial de Material de Engenharia e a Área de 
Travessia, e sobre a estruturação de um Grupo de Artilharia Antiaérea para executar tal tarefa. Na 
sequência, foi realizado uma coleta de dados por meio de uma entrevista do qual participaram, 
militares que executaram manobras de adestramento, bem como investidos na função de instrutor 
acerca da matéria relacionada a Artilharia Antiaérea neste tipo de operação. Por fim, neste trabalho 
foi apresentada uma linha de raciocínio que preconiza o emprego do sistema de armas do tipo 
mísseis como sendo o mais vantajoso, pelo fato de atender as evoluções do combate impostas por 
este tipo de operação, concatenando as ideias extraídas das entrevistas e da revisão de literatura. 
 
Palavras-chave: GAAAe. Defesa antiaérea. Transposição de curso d’água. FTC. Operações 
ofensivas. ZRIME. Área de travessia. 

 
ABSTRACT 
The present work aimed to verify the use of an Anti-Aircraft Artillery Group in the context of the 
Component Ground Force in an Offensive Operation with transposition of watercourse, analyzing 
which means of weapon system would be better used in this type of operation. Thus, a literary review 
was initially carried out on the characteristics of a watercourse transposition operation, on the 
structures and areas to be defended, the most important being the Initial Meeting Area for Engineering 
Material and the Crossing Area, and on structuring an Anti-Aircraft Artillery Group to perform such a 
task. Subsequently, data collection was carried out through an interview in which military personnel 
who performed dressage maneuvers participated, as well as invested in the role of instructor on 
matters related to Anti-Aircraft Artillery in this type of operation. Finally, in this work, a line of reasoning 
was presented that advocates the use of the missile weapon system as being the most advantageous, 
as it meets the evolution of combat imposed by this type of operation, concatenating the ideas 
extracted from the interviews and literature review. 
 
Keywords: AAAG unit. anti-aircraft defense. crossing river operation. CAF (combined army force). 
offensive operations. EMIRZ (engineering material initial meeting zone). Crossing area. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto do combate convencional, um país entra em um embate contra 

outro utilizando e administrando os seus meios para a guerra. Da forma como 

atuam, utilizam o espaço aéreo, que pela nossa Doutrina Militar de Defesa, será por 

meio da Força Aérea Componente (FAC), pelo mar, através da Força Naval 

Componente (FNC), e por terra, por meio da Força Terrestre Componente (FTC). 

Essas três constituições, denominadas Forças Singulares se apoiam e, juntamente 

com as Forças Conjuntas, constituem um Comando Operacional Conjunto (BRASIL, 

2014a, página 2-3), e assim avançam de forma coordenada no objetivo a se atingir. 

No caso da FTC, avançar pelo terreno na direção da força inimiga é uma 

tarefa complexa, cujas variáveis são trabalhadas pelo inimigo, que combina sua 

força combativa, se aproveita limitações da Força e, direcionado para este estudo, a 

apropriada utilização do terreno, além de muitas outras. 

Ao seu favor, o inimigo pode se valer de vegetações densas, sequência de 

elevações dificilmente transponíveis e obstáculos naturais de natureza hídrica 

(lagos, rios, riachos, córregos etc.), estes, que no vocabulário militar recebem, 

unificadamente, o conceito de curso d’agua. 

Quando este último é empregado de forma pensada como linha defensiva 

pelo exército inimigo, a exigência de meios e demanda de coordenação, 

empregados pela FTC, apontam para a um evento crítico do combate, em que as 

tropas empregadas necessitam tanto de proteção das diversas ameaças impostas 

pelo inimigo como, ao mesmo tempo, precisam de estruturas necessárias para 

vencer o curso d’água, no intuito de manter a impulsão da manobra ofensiva sobre o 

inimigo.    

Dentre as ameaças, neste contexto, destacamos a aérea, cujo emprego pode 

causar pesadas baixas às nossas tropas, facilmente identificáveis e expostas neste 

momento crítico (BRASIL 1996, pág. 1-2). Por isso, a FTC possui estrutura de 

proteção que, em coordenação com a FAC, refuta tal ameaça (BRASIL, 2014a, 

página 5-4). Geralmente, uma Brigada de Artilharia Antiaérea é o mais alto escalão 

existente na FTC, e o Grupo de Artilharia Antiaérea (GAAAe) é uma unidade 

existente tanto em seu organograma, como existente nas Divisões de Exército, cada 

um com missões e empregos distintos, mas com a mesma finalidade de proteger 

nossas tropas frente ao inimigo aéreo, tanto impedindo-o o seu reconhecimento 
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aéreo, ou impedindo ou reduzindo o seu ataque em suas missões de defesa 

antiaérea.(BRASIL, 1986, página 1-1). 

O GAAAe e uma unidade tática e administrativa, organizada de forma a 
atuar centralizado, difundindo o alerta antecipado recebido de órgãos da 
FAe ou obtido por seus próprios meios de busca, coordenando o tiro, 
propiciando efetivo apoio administrativo e centralizando os movimentos 
táticos de suas baterias de artilharia antiaérea. Ao mesmo tempo, dispõe de 
meios capazes de propiciar o emprego descentralizado de suas SU, quando 
a situação assim o impuser.(BRASIL, 1986, página 2-1). 

 

 

1.1 PROBLEMA  

 

Uma operação de transposição de curso de água é um tipo de Operação 

Complementar que ocorre dentro de uma Operação Ofensiva, de forma peculiar. Em 

questão de como atravessar esse obstáculo, uma travessia pode ser planejada ou 

não planejada. Pode-se, ainda, não havendo presença do inimigo, executar uma 

travessia de oportunidade (BRASIL 1996, pág. 1-4).  

Na transposição planejada, o nível de organização e tanto que: 

d. Tendo em vista a grande quantidade de meios necessários para a 
execução de uma transposição de curso de água, obstáculo de grande 
vulto, o Exército de Campanha é o escalão da Força Terrestre mais apto a 
realizar esse tipo de operação. 
e. A Divisão de Exército é apta a realizar a operação nos demais cursos de 
água. Não obstante, é normal esse escalão necessitar, para a execução da 
transposição, do apoio do exército de campanha em material para a 
travessia, tropas  de  engenharia,  unidades  geradoras  de  fumaça,  polícia  
do  exército, artilharia e de um maior apoio aerotático. (BRASIL 1996, pág. 
1-2). 

 
Para fornecer a devida proteção nesta fase de uma operação, a Defesa 

Antiaérea é planejada em etapas na mesma proporção da Operação de 

transposição de Curso de Água, que são num total de três. Em que se pode ver em 

BRASIL (2017b, pág.9-5 a 9-6), que diz: 

9.4.3 Em cada uma das etapas, as necessidades de defesa são as mesmas 
de uma Op Ofs comum, acrescidas de algumas características peculiares 
da transposição. Essas peculiaridades decorrem do emprego intensivo da 
engenharia e da vulnerabilidade de seus meios materiais.  
9.4.4 Na primeira etapa, o material de engenharia, particularmente o de 
pontes, reunido na zona de reunião inicial de material de engenharia 
(ZRIME), é bastante sensível aos ataques Ae, por se tratar de material de 
grande volume.  
9.4.5 Na segunda etapa, lançadas as vagas de assalto, os alvos 
compensadores para o Ini Ae, além da ZRIME, estão localizados na área de 
travessia, representados pelas passadeiras, portadas e pelos próprios meio 
anfíbios. 
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9.4.6 Até a conquista dos objetivos finais, que consolidam a cabeça de 
ponte, os meios envolvidos na manutenção desta e as pontes recebem Prio 
DA Ae.  
9.4.7 Os trabalhos de engenharia e as Z Reu ou locais de emprego de seu 
material recebem elevada Prio durante toda a operação. O Cmdo da força 
que realiza a transposição é o encarregado de realizar essa DA Ae, 
recebendo reforço em AAAe do Esc Sp. 

 

Do exposto acima, chega-se ao seguinte problema da pesquisa: Qual seria 

uma constituição adequada de um GAAAe de baixa altura empregado na DA Ae de 

uma Operação Ofensiva com Transposição de Curso de Água, no que tange ao seu 

sistema de armas, nas duas etapas da operação? 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

Diante do problema levantado, este estudo tem por objetivo verificar a 

distribuição de meios dedicada a fazer a proteção de tropa e materiais fundamentais 

para uma operação que, se destruídos pelo inimigo, congestiona uma Operação 

Ofensiva inteira.  

Para tanto, serão analisados e comparados as duas vertentes do Sistema de 

Armas da Artilharia Antiaérea: tubo e míssil. E, apoiado nos princípios de emprego, 

mobilidade e volume de fogo, apresentar resultados nesta área das operações 

pouco abordada.   

 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

Em BRASIL (2017b, página 9-6), é apresentado que: 

9.4.8 Alguns meios AAe, particularmente os encarregados da defesa das 
áreas de travessia, transpõem o rio desde logo, ainda em portadas, para o 
estabelecimento da defesa na segunda margem. Nesse momento, é mais 
adequado o emprego dos Msl Ptt.  
9.4.9 Com o transcorrer da operação, a missão dos meios AAe pode sofrer 
alteração à proporção que os escalões atravessam para a outra margem. 
Com a chegada de novos meios à cabeça de ponte, alvos compensadores 
para a aviação Ini vão surgindo no interior daquela, exigindo outros meios 
AAe na segunda margem e novas Prio de defesa. 
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O que, depois disso, não se fala mais nada na doutrina atual.  Dessa forma,  

então, uma atenção nesse assunto necessita ser dada no sentido de apresentar 

respostas de como as unidades de emprego seriam melhor empregadas uma 

ZRIME e em uma área de travessia. 

Atualmente, exercícios de adestramento abordam a transposição de curso 

d’água em seus contextos e as ferramentas para planejamento se limitam a poucas 

fontes que abordam o assunto de maneira mais específica. Mesmo assim, a seguir 

será apresentado fontes que tem conhecimento produzido acerca do assunto na sua 

forma mais prática. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Para obter subsídios que proporcionassem uma possível solução para o 

problema, essa pesquisa utilizou-se da leitura analítica e fichamento das fontes 

bibliográficas, entrevista respondida por especialistas, argumentação e discussão de 

resultados.  

O direcionamento da pesquisa seguiu para a forma como a tropa seria 

apoiada. Em linhas gerais, as operações de transposição de curso d’água elevam a 

importância da tropa de Engenharia, mas ela, apesar de participar de uma etapa 

crítica de uma operação, não é um fim de toda a operação.  

Por isso, a busca pelos dados convergiu para fontes que abordassem essa 

fase da Operação Ofensiva, com as suas prioridades de defesa, na forma de como 

as mesmas seriam defendidas perante à ameaça aérea. Esse pressuposto 

direcionou a consulta na área de defesa antiaérea e a consulta de pessoal que 

possuía especialidade para executar tal atividade, além de difusores de 

conhecimento da área e praticantes dessa doutrina por meio de exercícios militares.   

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois as referências advindas das fontes 

bibliográficas foram pareadas com o relatado pelo pessoal com certo domínio deste 

conhecimento. A realização e a aplicação de um questionário, cujas amostras 

envolveram militares com vivência docente e de práticas em operações de 

adestramento acerca do assunto foram fundamentais no enriquecimento deste 

trabalho. 
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Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória. O 

conjunto de conhecimento do autor e os especialistas entrevistados são a outra. 

Dessa busca conjunta será, no decorrer deste trabalho, uma apresentação do que 

foi pesquisado e apresentado de uma forma ainda pouco ou não explorada nesta 

referida área. 

Por fim, foram apresentados os resultados da revisão de literatura, a 

discussão dos resultados e expostas as considerações finais acerca do estudo. 

 

 

2.1  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com relação aos assuntos das Operações de Defesa Antiaérea e Operações 

de Transposição de Curso d’água Selva, foram consultados manuais de campanha e 

publicações do Ministério da Defesa, além de fontes escolares atualmente 

empregadas nos planejamentos dos exercícios. Na vertente deste assunto âmbito 

FTC, também houve pesquisa sobre alguns trabalhos que abordam uma 

transposição de curso d’água, mas de maneira breve e para interação sobre o 

assunto, das outras armas empregadas nesse tipo de operação. A busca de 

informações se deu por meio de consulta às bibliotecas da Escola de Artilharia de 

Costa e Antiaérea (EsACosAAe) e da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO).  

Para a pesquisa bibliográfica, foram confeccionadas fichas de leitura. Após a 

leitura do material e tomada de apontamentos, foram feitas fichas de apontamento, 

classificadas e armazenadas tanto física quanto eletronicamente.  

Desta forma, foi iniciada a estruturação lógica e cronológica do trabalho, 

organizando dados e ideias, voltados para a apresentação e discussão dos 

resultados, bem como para a redação das considerações finais. 

Na busca eletrônica, foram utilizados os seguintes termos nos mecanismos de 

busca: “Defesa Antiaérea”, “transposição de curso d’água”, “materiais de 

engenharia” e “Força Terrestre Componente”.  

a. Critério de inclusão: - fontes publicadas em português e inglês, estudos 

publicados ate o presente momento, manuais de campanha em vigor relacionados 

ao assunto;  
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- fontes que, embora antigas e em vias de serem revogasdas, ainda 

continuam ativas. Delas, foram extraídas apenas as informações que perpetuaram 

com a atual realidade doutrinária. 

b. Critério de exclusão:  

- estudos que se utilizam de doutrinas que estão desatualizadas e não são 

mais empregadas. Foi o caso do Manual de Campanha C 44-1: Emprego da 

Artilharia Antiaérea; 

- artigos e trabalhos que foquem sobre a Artilharia Antiaérea, mas que não 

estejam relacionados com o tema; e  

- fontes da internet sem nenhuma credibilidade. 

 

 

2.2  COLETA DE DADOS 

 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

entrevista exploratória e consulta a fontes bibliográficas. A consulta às fontes 

bibliográficas seguiu o apresentado na revisão da literatura. 

 

2.2.1 Entrevistas 

 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico sobre o emprego de um 

GAAAe no contexto de uma FTC em uma transposição de um curso d’água e 

identificar experiências relevantes em Operações de DA Ae durante operações de 

adestramento com este contexto de estudo, bem como buscar de militares que 

disseminaram conhecimento como instrutores de instituições de ensino que 

abrangessem o assunto, foram realizadas entrevistas exploratórias, conforme 

quadro a seguir:    

Nome do entrevistado Justificativa para a sua entrevista 

ANDRÉ LUIZ PEREIRA – 

Maj EB 

Foi instrutor da matéria sobre o Sistema de Defesa Aéreo 

Brasileiro (SISDABRA) e da matéria do Sistema 40mm FILA 

BOFORS, ambos na EsACosAAe. Serviu no 2º Grupo de 

Artilharia Antiaérea (2º GAAAe), na cidade de Praia Grande-

SP, Organização Militar (OM) de AAAe. Atualmente exerce a 

função de Chefe da seção de Doutrina da EsACosAAe, na 

cidade do Rio de Janeiro-RJ. 
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CARLOS HENRIQUE DE 

LIMA BARROSO – Cap 

EB 

Foi instrutor da matéria de Sistema de Mísseis Portáteis IGLA 

e de canhão 35mm OERLIKON, na EsACosAAe.  Atualmente 

é aluno do 2º ano do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(CAO/ 2º ano) da EsAO. 

RODRIGO SOUZA REIS 

BRAGA – Cap EB 

Foi instrutor da EsACosAAe. Serviu na 6ª Bateria de Artilharia 

Antiaérea Autopropulsada (6ª Bia AAAe AP), na cidade de 

Santa Maria-RS e 3º GAAAe, na cidade de Caxias do Sul-RS, 

OM de AAAe. Atualmente exerce a função de instrutor da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

JORGE NELSON 

FERREIRA FIGUEIREDO 

– Cap EB 

Serviu na 11ª Bia AAAe AP, na cidade de Rio Negro-PR, OM 

de AAAe. Atualmente exerce a função de instrutor da 

EsACosAAe. 

LUCIANO BOVI DE LIMA 

– Cap EB 

Serviu na 6ª Bia AAAe AP e no 11º GAAAe, na cidade de 

Brasília-DF, OM de AAAe. Atualmente exerce a função de 

Oficial de Operações do 2º GAAAe, em que nesta OM 

participou da OPAN. 

DIOGO MORAES 

LOSADA – Cap EB 

Serviu no 2º GAAAe, em que enquanto esteve na referida OM 

participou da Operação Agulhas Negras (OPAN). Serve 

atualmente no 1º GAAAe, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. 

RAMON GASPAR 

ZIMBICKI DA SILVA – 

Cap EB 

Serviu no 2º GAAAe, em que enquanto esteve na referida OM 

participou da Operação Agulhas Negras (OPAN). Atualmente é 

aluno do CAO/ 2º ano da EsAO. 

QUADRO 01: Especialistas entrevistados.  
Fonte: o autor. 

 

O objetivo das entrevistas é buscar as experiências adquiridas, através do 

conhecimento de matérias correlatas ensinadas por instrutores acima entrevistados, 

que serviram na EsACosAAe. Esta mesma ferramenta de captação de dados foi 

utilizada para entrevistar militares que serviram em OM de AAAe, mais 

especificamente no 2º GAAAe, que participaram de um Exercício de adestramento 

da 2ª Divisão de Exército (2ª DE), chamado Operação Agulhas Negras (OPAN), 

realizado no campo de Instrução da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), 

na cidade de Resende-RJ. Na concepção deste exercício, era previsto um ataque 

com transposição de curso de água, em que todos os elementos foram empregados, 

inclusive os de proteção  de Defesa Antiaérea (DA Ae).  
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Para atender aos critérios da pesquisa, foram selecionadas as respostas de 

acordo com a doutrina vigente do Exército Brasileiro e que encontrem amparo nas 

atividades desenvolvidas neste tipo de operação. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse capítulo serão abordados os resultados da revisão da literatura, os 

resultados das entrevistas feitas pelos militares que foram instrutores ou que 

participaram de algum exercício e a discussão dos resultados. 

 

 

3.1 RESULTADOS DA REVISÃO DE LITERATURA  

 

Do apresentado no início deste trabalho, se faz necessária a proteção dos 

meios que apoiarão o avanço das tropas amigas na transposição de um obstáculo 

hídrico de vulto. Como o direcionamento deste trabalho seguiu para uma 

transposição planejada, o papel desempenhado por um GAAAe, neste contexto da 

Operação, pode advir de uma Bda AAAe, como sistema de armas de Baixa Altura, 

reforçando os meios de uma DE, de Média Altura, aumentando a proteção da Baixa 

Altura e reforçanco os meios da F Ae amiga, ou organicamente de uma própria DE. 

(BRASIL, 2017a, páginas 3-14 e 3-15). Assim, o direcionamento deste trabalho 

também seguiu o direcionamento para o sistema de armas de Baixa Altura, uma vez 

que a dissertação sobre cada tipo de Grupo tem desenvolvimento profundo e 

distinto. 

Com relação ao alcance das armas na AAAe, fica melhor exposto a seguinte 

citação direta: 

3.2.8 SUBSISTEMA DE ARMAS 
3.2.8.1 O subsistema de armas destina-se à destruição dos vetores 
inimigos. 
3.2.8.2 É classificado, quanto ao alcance, como de: 
a) muito curto alcance: possui alcance de até 6.000 m; 
b) curto alcance: possui alcance entre de 6.000 a 12.000 m; 
c) médio alcance: possui alcance entre de 12.000 a 40.000 m; e 
d) longo alcance: possui alcance acima de 40.000 m. 
3.2.8.2.1 Os subsistemas de armas de muito curto e de curto alcance 
integram o sistema de DA Ae de baixa altura. 
3.2.8.2.2 Os subsistemas de armas classificados como de médio alcance 
integram o sistema de defesa antiaérea de média altura. 
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3.2.8.2.3 Os subsistemas de armas classificados como de longo alcance 
integram o sistema de defesa antiaérea de grande altura. 
3.2.8.3 Considerando-se os dois tipos de armas antiaéreas, tubo e míssil, 
pode-se dizer que nas faixas de média e grande altura o sistema de mísseis 
é mais indicado para o cumprimento de missões antiaéreas, uma vez que o 
sistema de canhões possui limitações de alcance e precisão em relação ao 
teto de ação das aeronaves modernas. 

 

As Unidades de Manobra (Brigadas de Infantaria e Cavalaria), envolvidas na 

manobra também possuem a AAAe, no valor Subunidade (Baterias de Artilharia 

Antiaérea – Bia AAAe). Como essas baterias acompanham, prioritariamente suas 

unidades de manobra à qual são subordinadas, o GAAAe, em proveito de toda a sua 

DE, acaba por pender para uma defesa mais estática, dando mais liberdade à essas 

baterias permanecerem realizando defesas antiaéreas nas prioridades de sua 

Brigada. E a diferença de atuação de um GAAAe, neste tipo de operação é a de 

priorizar infraestruturas que, destruídas pelo inimigo, comprometem toda uma 

operação ofensiva. Por isso, em toda a operação, a proteção de grandes áreas da 

tropa de engenharia se faz fundamental (BRASIL,1996, páginas 6-3 a 6-4). Essas 

estruturas são a Zona de Reunião Inicial de material de Engenharia (ZRIME), e a 

Área de Travessia. 

Conceitua-se ZRIME como: 

a. É a região na qual a engenharia reúne seu material de transposição e 
outros equipamentos necessários à operação, para posterior utilização. 
b. A utilização de várias ZRIME, dentre as quais os próprios locais onde a 
engenharia divisionária mantém os seus meios de transposição 
estacionados,  tem  por  finalidade  reduzir  a  vulnerabilidade  do  material  
através  da dispersão  e  facilitar  as  medidas  de  dissimulação,  embora  
impliquem  em maiores necessidades de coordenação e controle. 
(BRASIL,1996, páginas 1-8). 
 

Conceitua-se Área de Travessia como: 

a. São estabelecidas para os elementos de manobra de primeiro escalão da 
divisão, visando a facilitar o controle do fluxo de tropas, de equipamentos e 
de suprimentos que se dirigem para a margem do rio. 
b. Uma área de travessia contém (Fig 1-1): 
(1)  um  ou  mais  locais  de  travessia  (de  assalto,  de  portada,  de 
passadeira ou de ponte); 
(2) o terreno circunvizinho aos locais de travessias sujeito aos fogos 
inimigos; 
(3) o espaço necessário para os equipamentos de transposição; 
(4) o espaço necessário para a dispersão dos comboios. 
c. Em princípio, a área de travessia abrange uma faixa do terreno de 2 km 
a 3 km de profundidade, em cada margem, a partir do curso de água. Essa 
profundidade pode ser alterada em função da análise de certos fatores, tais 
como:  o  terreno,  a  ação  do  inimigo,  os  elementos  a  transpor,  o  valor  
dos comandos da área de travessia e o tipo de transposição. (BRASIL,1996, 
páginas 1-5 a 1-6) 
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Em BRASIL (2017c, pagina 4-8 ), a dosagem utilizada pela AAAe é de 1 Bia 

AAAe (tanto com ou sem possibilidade de controle) para uma área de travessia, e 

para uma ZRIME é de 1 Bia AAAe (- 2 Seç AAAe, com possibilidade de controle), ou 

1 Bia AAAe (-1 Seç AAAe, sem possibilidade de controle). Como os dois pontos 

sensíveis estão sem dimensão nesta fonte de consulta, o armamento que se 

empregar influenciará diretamente na área a ser defendida. 

Porém, em JÚNIOR (2019, página 21), podemos ver um exemplo de como a 

necessidade de espaço de uma ZRIME é calculada, em que se baseia em uma 

simples multiplicação da quantidade de viaturas com a dispersão entre as mesmas, 

baseada nos efeitos de fogos de artilharia de campanha e de ataque aéreo: 

 

FIGURA 1: Exemplo de um cálculo de uma ZRIME. 
Fonte: JÚNIOR (2019, página 21). 

 

E para a Área de travessia, a figura a seguir apresenta a importância de se 

verificar que a frente de uma travessia tem a largura da frente das GU envolvidas no 

ataque principal, que se valerão da transposição. Dessa fonte bibliográfica, a 

principal percepção que norteou os estudos se trata de que a frente da travessia tem 

a largura dos limites das Zonas de Ação das Brigadas envolvidas, e que a 

profundidade consiste na distância entre as Linhas de Controle, estabelecidas antes 

e após o curso d’ água a ser transposto: 
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FIGURA 2: Exemplo de uma frente de uma travessia de uma DE. 

Fonte: BRASIL (1996, páginas 1-6). 

 

 

3.2 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

 

 Desse instrumento de coleta de dados, buscou-se ratificar ou retificar a 

adequação do emprego dos sistemas de armas empregados pela AAAe em uma 

operação de transposição de curso de água. Os questionamentos e os resultados 

colhidos serão apresentados ao longo deste capítulo. 

A primeira parte da entrevista serviu para a apresentação do entrevistado e 

demonstrou de que forma o mesmo estava interligado ao assunto (se era como 

docente ou como tropa em adestramento). Dos sete entrevistados, quatro 
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desempenharam ou desempenham a função de instrutor e três participaram de uma 

operação de adestramento de seu respectico Comando Militar de Área (C Mil A). 

A segunda parte foram os questionamentos voltados para o assunto. 

Na primeira pergunta, foi apresentado um organograma de um GAAAe e, 

dele, pedido para completar como seria, na visão dos entrevistados, a composição 

de cada bateria com relação ao material, seguindo de um comentário que 

justificasse tal organização. O resultado foi o apresentado a seguir: 

 

GRÁFICO 01: Estruturação de como poderiam ser as Bia AAAe dos GAAAe.  
Fonte: o autor. 

 

Do gráfico acima, pode-se inferir que pouca importância foi dada para os 

sistemas de armas do tipo canhão, levando à totalidade de uma constituição de um 

GAAAe ser de três baterias de mísseis. Uma bateria de canhões não é uma hipótese 

totalmente descartável, mas os entrevistados primaram para que a constituição dos 

grupos sejam tenham pelo menos duas baterias com modelos de mísseis distintos, 

em uma preferência que pode ser interpretada como: 2 Bia Msl IGLA e uma de RBS-

70, ou 2 Bia Msl RBS-70 e uma de Msl IGLA.   

Dessa pergunta, as ideias levantadas foram: 

a) a combinação de meios para realização de uma DA Ae torna esta mais 

eficiente, possibilitando o recobrimento das limitações de um determinado material 

pelas características do outro. Por este motivo, uma DA Ae realizada com Mísseis e 

canhões possibilitará uma proteção maior à ZRIME. No entanto, é válido ressaltar 

que uma Op Of de Ataque com transposição de curso d'água, geralmente, será 

precedida de uma Marcha para o Combate ou sucedida pelo Aproveitamento do 

Êxito/ Perseguição. Nestas Op os meios AAe mais adequados para garantir a 

eficiência do deslocamento serão mísseis. Dessa forma, possivelmente os meios 
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que estarão disponíveis para realizar DA Ae no momento da transposição serão 

somente mísseis; 

b) o canhão 40 e 35 já estão completamente obsoletos e o RBS 70 possui 

uma melhor aplicabilidade na ZA e no TN, mas principalmente em operações de não 

guerra; 

c) de acordo com as CONDOP DA Ae (Bare 8-18), um GAAAe no TO pode 

ser dotado de até 3 baterias de mísseis. No TO se dá maior ênfase ao aspecto 

mobilidade, logo o ideal é o GAAAe do TO ter todas suas Bia com Msl Bx 

Altu/alcance. Para rápido desdobramento, além de se adequar as evoluções do 

combate; 

d) é necessário ter a variação do material, para ocorrer a mistura de meios, 

com o Can vocacionado para uma DA Ae mais próxima e estática e o Msl Ptt para 

maior mobilidade e flexibilidade; 

e) o míssil é um material mais portátil e prático para ser transportado. Se 

possível, a mistura de material com o Igla-S e o RBS 70, acredito ser interessante 

devido a ter guiamentos diferentes;  

f) mistura de armas para recobrimento e a constituição prevista para um 

GAAAe; e 

g) Um único tipo de material facilitaria a logística nas operações, por mais que 

haja limitação técnica no emprego do míssil. 

As duas perguntas seguintes tiveram uma mesma estruturação, porém uma a 

respeito da ZRIME e outra a respeito da Área de Travessia. Em cada uma delas, foi 

disponibilizada uma tabela com menções a serem atribuídas, de 0 a 10, de acordo 

com os critérios para se estabelecer uma defesa antiaérea, concluindo, em pergunta 

seguinte, se era favorável ou não com a dosagem adequada estabelecida no manual 

escolar EB60-ME-11.401 – MANUAL DE ENSINO - DADOS MÉDIOS DE 

PLANEJAMENTO ESCOLAR (1ª edição, 2017), apresentando sua justificativa sobre 

o perguntado. O gráfico das menções e os percentuais das referidas perguntas 

estão expostos a seguir: 
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GRÁFICO 02: Menções da prioridade da DA Ae segundo as VIRP.  
Fonte: O autor. 

 

Do gráfico acima, a coleta das menções atribuídas pelos entrevistados foi 

desenhada em forma de quadriláteros que, quanto maiores, mais prioritários se 

tornaram interpretados, de modo que a ZRIME se demonstrou mais sensível do que 

a área de Travessia. 

 

ZRIME 

 

ÁREA DE TRAVESSIA 

 
 

GRÁFICO 03: Concordância ou não do apresentado no DAMEPLAN.  
Fonte: O autor. 

 

Assim, o gráfico acima serviu para ratificar o registrado no DAMEPLAN. 

Muitos entrevistados responderam essas perguntas de uma maneira única. 

Delas, as ideias levantadas foram: 

6,5

7

7,5

8

8,5

9
VULNERABILIDADE

IMPORTÂNCIA

RECUPERABILIDAD
E

POSSIBILIDADES
DO INIMIGO

AÉREO

Zona de Reunião de Material de Engenharia(ZRIME)

Área de Travessia
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a) levando em consideração que os pontos sensíveis considerados na 

entrevista terem como características estar com seus meios dispostos de forma 

concentrada, permitindo o C², a dosagem considerada pelo DAMEPLAN parece ser 

suficiente para garantir uma DA Ae satisfatória. No entanto, o entrevistado ressaltou 

que a resposta parte do princípio de que os meios estarão concentrados a ponto de 

a AAAe desdobrada seja capaz de garantir uma proteção eficaz. Em caso de grande 

dispersão desses, duas possibilidades podem ser consideradas: aumento da 

dosagem da AAAe ou DA Ae de órgãos vitais do P Sen. No caso de uma análise 

que indique uma necessidade de meios AAe ainda maior na DA Ae do P Sen para o 

sucesso da operação, em detrimento de algum (uns) dos demais P Sen existentes 

nesta (uma possibilidade), o aumento da dosagem pode ser considerado; 

b) a aérea de uma ZRIME desdobrada pela DE e muito maior que a 

capacidade de duas seções AAE (Bia AAAe -); 

c) o previsto no DAMEPLAN é suficiente pelo alcance dos sistemas de armas; 

d) pela proximidade e dimensões, a Área de Travessia e a ZRIME poderiam 

ser defendidas pelos mesmos meios AAAe (1 Bia AAAe), disponibilizando mais 

meios para outras áreas de defesa; 

e) pode variar, dependendo do tamanho da ZRIME;  

f) 1 seção é o suficiente para realizar a DA Ae de uma grande área, além do 

que o grosso dos meios devem realizar a transposição o quanto antes; e 

g) a área de travessia e a união de pontos de travessia. Esses pontos estão 

em acordo com as capacidades das seções. 

A quarta pergunta foi voltada aos militares que participaram de algum 

exercício de adestramento. Os entrevistados participaram de edições diferentes da 

OPAN, mas todos foram unânimes em afirmar que o que empregaram de meios de 

AAAe foram suficientes para realizar a proteção das tropas no exercício. Dessa 

pergunta: 

- dois responderam que defendeu uma ZRIME com uma Bia Msl AAAe a 

menos 2 seções AAAe (-2 Seç AAAe) e defendeu uma área de travessia com 1 Seç 

AAAe Msl; e 

-  um respondeu que defendeu uma ZRIME com 1 Seç AAAe Msl e defendeu 

uma área de travessia com 1 Bia AAAe (-2 Seç AAAe). 

A quinta pergunta abordava a possibilidade da defesa antiaérea de um ponto 

sensível passar por uma alternância de sistema de armas, questionando o 
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entrevistado se o mesmo concordava ou não. O resultado desta pergunta se deu da 

seguinte forma:  

 

GRÁFICO 04: Importância da alternância dos meios de AAAe durante uma Op de transposição de 
curso de água. 
Fonte: O autor. 

 

Desta forma, acabou inferido que, os entrevistados primaram para a 

continuação do local a ser defendido com o mesmo sistema de armas. 

A última pergunta /3ª parte da entrevista serviu para o entrevistado apresentar 

mais alguma ideia que julgasse pertinente. As ideias levantadas foram as seguintes: 

a) o exercício que um dos entrevistados participou envolvendo transposição 

de curso d'água foi para fins didáticos, não havendo o desdobramento dos meios 

para visualização da dispersão dos mesmos. Foi basicamente um trabalho na carta. 

Certamente a prática acrescentaria um maior entendimento das particularidades 

operação. Ressaltou ainda que os dados contidos em DAMEPLAN e demais 

manuais são referências, devendo ser não só adequados as particularidades de 

cada operação, como também aprimorados com estudos e exercícios práticos. [...];  

b) a alternância de meios antiaéreos durante a DA Ae é muito prejudicial ao 

fundamento de facilitar operações futuras. Além disso, hoje em dia o único canhão 

operante é o Gepard. Então, o entrevistado acredita que, na atual situação, o ideal é 

trabalhar somente com baterias de mísseis, exceto nas baterias orgânicas das 

Brigadas Blindadas; 

c) para a Operação deve-se considerar a DA Ae na forma como se apresenta 

no manual Defesa Antiaérea nas Operações. A Artilharia Antiaérea no TO realiza a 

DA Ae a fim de PERMITIR A LIBERDADE DE MANOBRA para elementos de 

combate, o LIVRE EXERCÍCIO DO COMANDO e uma maior disponibilidade e 

eficiência das unidades de apoio ao combate e apoio logístico; 
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d) importante casar a manobra da AAAe com a das armas base. Fasear de 

acordo com o que eles planejam, assessorando quanto aos meios que devem ser 

defendidos em cada momento; e 

e) logística para manutenção do material deve ser levada em consideração. 

Materiais diferentes, com emprego semelhante, dentro de um proporcionalidade, 

levariam a um aumento demasiado de logística para apoiar esse meio antiaéreo, 

acarretando em mais complexidade de apoio logístico nas operações. 

Em toda a entrevista, os entrevistados apresentaram estas ideias que, em 

alguns casos, colidiram entre elas, porém, orientado com a doutrina em vigor, é 

possível chegar a denominadores comuns, na busca para melhor atender o 

problema deste trabalho. 

 

 

3.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A fusão de informações das fontes bibliográficas com o coletado das 

entrevistas ajudou a refinar a maneira mais concreta de solucionar o problema 

levantado. Na realidade dos armamentos da atualidade, da evolução de nosso 

Exército e do que se vem ensinando e adestrando, a utilização do canhão acabou 

ficando em segundo plano. A alta flexibilidade do IGLA-S e o elevado controle do tiro 

do RBS-70 foram as principais respostas.  

Fruto desse direcionamento, foi realizado um diagrama (figuras 3 e 4) 

baseado na máxima dispersão das U Tir, alinhadas com a necessidade de DA Ae da 

ZRIME e da área de travessia, de acordo com o DAMEPLAN. Antes, se faz 

necessário lembrar que um GAAAe compõe-se de um comando e EM, de uma 

bateria de comando e de três baterias de AAAe, podendo ser de canhões e/ou 

mísseis, e que uma bateria de sistema de armas compõe-se do comando, de uma 

seção de comando (Seç Cmdo), de uma seção de logística (Seç Log) e de três a 

quatro Seç AAAe, que podem ser de canhões ou de mísseis, e que uma seção de 

AAAe constitui-se de um Cmdo e de um número variável de unidades e tiro U Tir 

(que é a posição de um armamento, neste caso o míssil),  de acordo com o tipo de 

material, de forma que possa efetivamente realizar a DA Ae de determinado P Sen 

ou tropa (BRASIL, 2017a, páginas 3-15 a 3-18).  
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Os diagramas foram feitos apenas para os materiais IGLA-S e RBS-70, por 

levantarem maior importância sobre o assunto. De acordo com o DAMEPLAN: 

- uma bateria de míssil IGLA-S possui 03 seções AAAe e cada seção AAAe 

possui 06 unidades de tiro (U Tir); e 

- uma bateria de míssil RBS-70 possui 03 seções AAAe e cada seção AAAe 

possui 03 unidades de tiro (U Tir). (BRASIL, 2017c, página 4-7). 

E como em BRASIL (2017a, página 4-4) “distância de apoio mútuo 

corresponderá à metade do alcance útil do material considerado, quando de mesma 

natureza”, em que basicamente se trata de uma unidade de tiro cobrir o 

engajamento de uma outra mais próxima, os diagramas representados pelas figuras 

3 e 4 ficaram da seguinte forma: 

LEGENDA 

 
Alcance útil horizontal do IGLA-S = 6 Km 

 
Metade do alcance útil horizontal do 

IGLA-S = 3 Km 

 

Área baseada na máxima dispersão do 

material baseada na metade do alcance 

útil (entre uma U Tir e outra) 

 
10% do Alcance útil  

d Distância do centro até as U Tir 

A 

Área máxima de desdobramento (como 

se apresenta de forma circular foi 

utilizada a fórmula A= π x d²) 
 

Dosagem da Área de Travessia 

(tanto com ou sem possibilidade de controle) 

 

Dosagem da ZRIME  

COM possibilidade de controle 

Dosagem da ZRIME 

 SEM possibilidade de controle 

  

FIGURA 3: Diagrama do estudo do máximo desdobramento das U Tir de IGLA-S. 
Fonte: o autor. 

1 Bia AAAe 

3 Seç Msl IGLA-S 

18 U Tir no total 

d = aprox. 8,4 
Km 

A = aprox. 220 

Km² 

1 Bia AAAe (-1 Seç 
AAAe) 

2 Seç Msl IGLA-S 

12 U Tir no total 

d = aprox. 5.9 Km 

A = aprox. 108,5 

Km² 

 

1 Bia AAAe (-2 Seç 
AAAe) 

1 Seç Msl IGLA-S 

6 U Tir no total 

d = 3 Km 

A = aprox. 28 Km² 

d 

d 
d 
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LEGENDA 

 
Alcance útil horizontal do RBS-70 = 7 Km 

 

Metade do alcance útil horizontal do 

IGLA-S = 3,5 Km 

 

Área baseada na máxima dispersão do 

material baseada na metade do alcance 

útil (entre uma U Tir e outra) 

 
10% do Alcance útil  

d Distância do centro até as U Tir 

A 
Área máxima de desdobramento (como 

se apresenta de forma circular foi 

utilizada a fórmula A= π x d²) 
 

Dosagem da Área de Travessia 

(tanto com ou sem possibilidade de controle) 

 

Dosagem da ZRIME  

COM possibilidade de controle 

Dosagem da ZRIME 

 SEM possibilidade de controle 

 
 

FIGURA 4: Diagrama do estudo do máximo desdobramento das U Tir de RBS-70. 
Fonte: o autor. 

 

Mesmo com isso exposto: 

3.2.8.4 Como contraponto, há necessidade de se analisar o seguinte: 
3.2.8.4.1 Na baixa altura, o vetor aeroespacial voa acompanhando o relevo 
do terreno. Consegue, muitas vezes, escapar à detecção pelo radar, 
surgindo inopinadamente sobre o objetivo e se afastando rapidamente. Seu 
tempo de exposição ao fogo antiaéreo é, assim, muito pequeno, exigindo 
armas de defesa com tempo de reação extremamente curto. 
3.2.8.4.2 Mesmo com os radares de onda contínua (pouco influenciados 
pelo terreno), os mísseis continuam a apresentar duas grandes limitações 
ou restrições: pequena velocidade de acompanhamento no início da 
trajetória e o alcance mínimo, isto é, um espaço de tempo decorrido após o 
disparo dentro do qual o míssil não pode, normalmente, ser guiado.  
3.2.8.4.3 Os mísseis guiados por atração passiva apresentam limitações 
técnicas geradas pela influência do terreno e das condições meteorológicas. 
Além disso, o emprego de mísseis antiaéreos de baixa altura contra mísseis 
ar-superfície não é satisfatório.  
3.2.8.5 Assim, na baixa altura, os canhões antiaéreos continuam sendo 
empregados, compensando sua menor precisão com um grande volume de 
fogo e com a adoção de espoletas especiais, como as de proximidade e de 
tempo. 
3.2.8.6 Os dois sistemas (canhão e míssil) se completam da seguinte forma: 
a) o canhão assegura a proteção aproximada; e 

  A 

1 Bia AAAe 

3 Seç Msl RBS-70 

9 U Tir no total 

d = aprox. 5,3 Km 

1 Bia AAAe (-1 Seç 
AAAe) 

2 Seç Msl RBS-70 

6 U Tir no total 

d = 3,5 Km 

 

1 Bia AAAe (-2 Seç 
AAAe) 

1 Seç Msl RBS-70 

3 U Tir no total 

d = aprox. 2 Km 

d 

d 
d 

A = aprox. 12,3 Km² 

 

A = aprox. 38,5 Km² 

 

A = aprox. 88,5 Km² 
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b) o míssil proporciona uma proteção mais afastada. (BRASIL, 2017ª, 
página. 3-6) 

 

O que deve ser protegido depende muito do alcance de emprego do 

armamento. E, disso, o desdobramento de uma unidade de emprego pode não 

atender uma proteção de um Ponto Sensível da mesma qualidade em extensão do 

que outra de material diferente. Por isso, a alta furtividade do inimigo aéreo e o 

pouco, mas denso, Volume de Responsabilidade de Defesa Antiaérea 

proporcionado tanto pelo Can AAe 40mm C70 BOFORS e o Can 35 mm OERLIKON 

acabaram por ficar em segundo plano. 

Assim, do visto em JÚNIOR (2019, página 21), no DAMEPLAN e  no manual 

C 31-60 (BRASIL, 1996, página 1-6), junto com os diagramas apresentados neste 

tópico (figura 3) pode- se apresentar um produto desta discussão: 

Material 

AAe 

CAPACIDADE DE DEFESA – da necessidade de atendimento ás Prio DAe 

ZRIME 
(Zona de Reunião Inicial de Material de Engenharia) Área de Travessia 

(com ou sem possibilidade 
de controle) 

COM 

possibilidade de controle 

SEM 

possibilidade de controle 

IGLA-S 

Até 280.000 Vtr espalhadas 

em uma área de segurança 

de 100m² para cada Vtr 

Até 1.085.000 Vtr 

espalhadas em uma área 

de segurança de 100m² 

para cada Vtr 

Uma frente de até 36,5 Km 

(aproximadamente), com 

6Km de profundidade 

RBS-70 

Até 123.000 Vtr espalhadas 

em uma área de segurança 

de 100m² para cada Vtr 

Até 385.000 Vtr espalhadas 

em uma área de segurança 

de 100m² para cada Vtr 

Uma frente de até 14,8 Km 

(aproximadamente), com 

6Km de profundidade 

TABELA 01: Capacidade de defesa – da necessidade de atendimento às Prio DAe, sem levar em 

consideração o fator de decisão TERRENO. 
Fonte: o autor. 
 
 

De tudo interpretado, para uma operação de transposição de curso de água, 

conclui-se que um GAAAe de baixa altura pode ser constituído de 1 Bia AAAe de 

míssil IGLA-S e 2 Bia AAAe de Msl RBS-70. O RBS-70, pela sua precisão, poder de 

fogo compacto e operável em uma posição estática, e melhor empregado mais a 

retaguarda, enquanto que o míssil IGLA-S, pelo seu fácil manejo, simplicidade, 

possibilidade de atirar sem apoio, mas de tiro do estilo fire and forget (depois do 

disparo não se pode mais exercer controle sobre ele), possui uma capacidade 

melhor de se adequar as evoluções de um combate tão peculiar como uma 

operação com transposição de curso de água. 
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Os diagramas de desdobramento, que se baseou em uma máxima dispersão 

das U Tir de cada tipo de material, apesar de estar mais pautado em inferências 

geométricas e matemáticas, auxilia a vislumbrar problemáticas que só se podiam 

imaginar como era, não havendo nada parecido nesta área de estudo. Pelo estudo, 

e de acordo com as variantes de comando e controle impostas pela manobra e pelo 

terreno, aliado á performance de cada material do tipo míssil analisado, uma ZRIME 

seria mais adequadamente defendida pelo sistema RBS-70 e a área de Travessia 

seria melhor defendida por uma Bia de Msl IGLA-S. Essa concepção de área levou 

às conclusões demonstradas na tabela 01, em que reafirma a proteção da ZRIME e 

da Área de Travessia de forma satisfatória.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De tudo apresentado neste trabalho, percebe-se que o que foi pesquisado 

seguiu um estudo na doutrina que, em primeira mão, conflitou com algumas 

informações, até o presente momento, de nossa realidade como Força Armada de 

um país dependente de tecnologia externa. Quando se fala de AAAe no nível FTC, 

era fundamental que fosse abordado no nível de AAAe de Média Altura, mas essa 

ainda é uma carência na qual o Brasil busca mitigar. 

Percebeu-se, tanto nas buscas bibliográficas como nas entrevistas, que o que 

foi pesquisado levou a uma construção doutrinária que sequenciasse uma proteção 

contra o inimigo aéreo iniciando-se, simplificadamente, na batalha aérea e AAAe de 

Grande (se for o caso) Média e Baixa altura, como o previsto no manual EB 235 

ARTILHARIA ANTIAEREA NAS OPERAÇÕES (BRASIL, 2017a, página 1-1 a 1-2 ), 

mas, atualmente, a realidade de emprego vai direto da batalha aérea pelos meios da 

Força Aérea Brasileira para os meios de AAAe de Baixa Altura do Exército Brasileiro. 

No item a) do parágrafo que abordava a última pergunta, há uma [...] 

proposital, que se encaixa melhor no fecho deste trabalho, que diz: “Trabalhos 

como este desenvolvido pelo autor do questionário, com fins de estudo das 

particularidades da AAAe, são fundamentais para o aprimoramento de nossa 

especialidade. Uma sugestão para enriquecer o trabalho é considerar as 

distâncias previstas nos anéis de desdobramentos da AAAe. Com base nestas, 
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possivelmente se terá como visualizar de maneira mais embasada a suficiência ou 

não dos meios de AAAe.” 

Do acima dito, o máximo de pesquisa e imersão no assunto se buscou neste 

estudo. Muitas perguntas que precisavam de alguma resposta agora espera-se que 

tenham mais uma referência para orientação. O raciocínio, gráficos e a pesquisa 

desempenhados neste trabalho, em primeira instância, ajudam de forma concreta a 

responder perguntas elencadas como problemas neste trabalho.  

Buscou-se nesse trabalho apresentar que é possível, sim, realizar uma DA Ae 

com apenas o sistema míssil, pois a precisão do RBS-70 obriga o atacante aéreo a 

inovar suas manobras. O ato de se ter um meio de seguidor facho-laser elimina de 

forma sólida a tentativa da aeronave se despistar por meio de fontes chamativas de 

infravermelho (flare) e detecção de radar (chaff), substituindo por ora o sistema de 

canhões. Um alerta que se faz aqui é, que chegará um momento de se buscar 

mitigar ameaças explosivas e de alta velocidade, e, disso, o alto volume de fogo não 

pode ser uma mera idéia descartável. Nos estudos feitos neste trabalho, pode-se ver 

que, da forma como a área é planejada, e atendendo o princípio de dosagem 

adequada previsto em nossa doutrina, a defesa antiaérea, tanto uma unidade de 

emprego baseada no sistema IGLA-S como no RBS-70, atendem muito bem as 

necessidades de DA Ae.  

Desta forma, apesar do Emprego de um GAAAe no contexto da FTC em 

operações de transposição de curso d’água ser um assunto vasto a ser explorado, 

os objetivos estabelecidos nesse trabalho foram atingidos.   
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APÊNDICE A 
 

ENTREVISTA 
 
O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico para conclusão do 
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais do Cap Art RAPHAEL ALMEIDA 
GONÇALVES DE SOUZA, cujo tema é: O EMPREGO DE UM GRUPO DE 
ARTILHARIA ANTIAÉREA NO CONTEXTO DA FORÇA TERRESTRE 
COMPONENTE EM OPERAÇÕES DE TRANSPOSIÇÃO DE CURSO D’ÁGUA. 

 Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio 
para as possibilidades de emprego do sistema de armas de um GAAAe nas etapas 
de transposição de um curso d’agua. 
 A fim de se chegar a um direcionamento para qual tipo de armamento, de 
tubo ou de mísseis, seria melhor empregado para realizar a proteção de áreas 
sensíveis desse tipo de operação, como a ZRIME e a área de travessia, estas 
imprescindíveis para o sucesso de uma manobra ofensiva, o senhor foi selecionado, 
devido ao seu conhecimento especializado, para responder as perguntas desta 
entrevista. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 
 A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o 
desejar, com suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Como último direcionamento das necessidades de minha pesquisa, a 
entrevista a seguir se trata apenas de Artilharia de Baixa Altura. 

A critério do entrevistado esta entrevista pode ser física, mas para 
enriquecimento e livre preenchimento ela será enviada em formato .doc, .docx, .odt 
ou até mesmo disponibilizada no Googles Forms. 
 Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 
 RAPHAEL ALMEIDA GONÇALVES DE SOUZA (Capitão de Artilharia – 
AMAN 2010) 
 Celular: (13) 98194-7649  -  (este número também é whatsapp) 
 E-mail: rapha1525ags@gmail.com ou rapha_ags@hotmail.com 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

1. Quanto à identificação do senhor: 

- Nome completo (nome de guerra sublinhado): 

- Posto/Graduação: 

- OM em que serviu*: 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

mailto:rapha1525ags@gmail.com
mailto:rapha_ags@hotmail.com
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- *Foi instrutor com algum vínculo com o assunto? Foi instrutor de matéria 
correlata?:  

 

- *Teve a oportunidade de adestramento em operação com este contexto? 

 

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

 

2. Atualmente, os GAAAe assumem o organograma de 01 (uma) Bateria de 
Comando e 03 Baterias de Sistema de Armas. Na figura organizada a seguir, eu 
apresentei os principais materiais utilizados pelo Exercito Brasileiro em vigor na 
atualidade. No contexto do emprego de um GAAAe em uma operação de 
Transposição de Curso d’água, marque um “X” de qual material dotaria cada SU: 

 

- apresente suas justificativas ficando, também, à vontade para expor o seu 
pensamento. 

 

3. No manual EB60-ME-11.401 – MANUAL DE ENSINO - DADOS MÉDIOS DE 
PLANEJAMENTO ESCOLAR (1ª edição, 2017), temos a tabela 4.2.2 DOSAGEM 
DE DEFESA ANTIAÉREA A BAIXA ALTURA, na página 4-8 (modificado pelo 
entrevistador) que aborda a dosagem de meios de AAAe a serem empregados na 
proteção de diversos pontos sensíveis. Com relação á transposição de curso 
d’água, a Zona de Reunião de Material de Engenharia (ZRIME) e área de 
travessia aparecem com a seguinte necessidade: 
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Seguindo a metodologia para se estabelecer as Prioridades da DA Ae de acordo 
com as VIRP, o quanto o senhor considera importante fazer a proteção da 
ZRIME? Marque com um X os critérios na tabela a seguir. Em que: 

Grau 0 
Fundamento da VIRP 

Grau 10 

Pouco vulnerável VULNERABILIDADE Muito vulnerável 

Irrelevante para a Op IMPORTÂNCIA Fundamental para a Op 

Recuperável no mais rápido 
prazo, tendendo ao 

irrecuperável 
RECUPERABILIDADE 

Recuperável a muito 
longo prazo, tendendo à 
recuperação instantânea 

Não dará muita importância 
POSSIBILIDADES DO 

INIMIGO AÉREO 
Tentará destruir a todo 

custo 

Obs: caso queira relembrar tópicos do assunto, existe um curto material no 
apêndice A-1, no final desta entrevista. 

 

Considerando as etapas da transposição de curso d’água e os pontos sensíveis 
abordados nessa entrevista, o senhor concorda com a dosagem estabelecida pelo 
DAMEPLAN?  

(  ) SIM           (  )NÃO 

Apresente alguma justificativa caso julgar conveniente: 

 

 

4. Seguindo a mesma linha de raciocínio da pergunta anterior, o quanto o senhor 
considera importante fazer a proteção da AREA DE TRAVESSIA? 
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Considerando as etapas da transposição de curso d’água e os pontos sensíveis 
abordados nessa entrevista, o senhor concorda com a dosagem estabelecida pelo 
DAMEPLAN?  

(  ) SIM           (  )NÃO 

Apresente alguma justificativa caso julgar conveniente: 

 

5. Caso o senhor tenha participado de algum exercício que tinha o contexto da 
transposição de curso d’água, poderia dizer o que defendeu e de que forma 
defendeu os seguintes pontos sensíveis, discorrendo, também, se os mesmos 
foram suficientes ou não?  

Ponto 
Sensível 

defendido 

Meios empregados (marcar com “x” o qual 
usou) Foi 

suficiente? 

1 Seç 
AAAe 

Bia AAAe (-     ) 
Bia 

AAAe 
Bia 
Can 2 Seç 

AAAe 
1 Seç 
AAAe 

SIM NÃO 

ZRIME        

A Trvs        

 

6. Qual o grau de importância que o senhor daria em alternar os meios de DA Ae 
dos pontos sensíveis do decorrer da manobra (exemplo: na 2ª etapa, uma área de 
travessia era defendida por uma Bia Msl, e na 3ª etapa passa a ser defendida por 
uma Bia Can)? Justifique a sua resposta. 

(  )muito importante   (  )importante   (  )pouco importante   (  )irrelevante 

 

FECHAMENTO 

 

7. O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o assunto em 
estudo? Caso queira inserir algumas imagens sobre adestramento que participou, 
ajudaria a enriquecer este trabalho. 

 

Obrigado pela participação. 

“O SOL É O CZA” 
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APÊNDICE A-1 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA PERGUNTA 3 e 4 

 

Para melhor compreensão da pergunta, este entrevistador achou interessante 
relembrar a passagem sobre o assunto vista no Manual EB 70-MC-10.235: 
Defesa Antiaérea nas Operações (1ª edição, 2017), em que, nas páginas 9-5 e 
9-6 diz o seguinte: 

9.4.2 As necessidades de DA Ae podem ser analisadas em três etapas 
distintas:  

a)preparação da transposição; 

b)a transposição dos elementos em primeiro Esc; e 

c)a transposição dos demais Elm e a consolidação da cabeça de ponte. 

9.4.3 Em cada uma das etapas, as necessidades de defesa são as mesmas 
de uma Op Ofs comum, acrescidas de algumas características peculiares 
da transposição. Essas peculiaridades decorrem do emprego intensivo da 
engenharia e da vulnerabilidade de seus meios materiais. 

9.4.4 Na primeira etapa, o material de engenharia, particularmente o de 
pontes, reunido na zona de reunião inicial de material de engenharia 
(ZRIME), é bastante sensível aos ataques Ae, por se tratar de material de 
grande volume.  

9.4.5 Na segunda etapa, lançadas as vagas de assalto, os alvos 
compensadores para o Ini Ae, além da ZRIME, estão localizados na área de 
travessia, representados pelas passadeiras, portadas e pelos próprios meio 
anfíbios. 

9.4.6 Até a conquista dos objetivos finais, que consolidam a cabeça de 
ponte, os meios envolvidos na manutenção desta e as pontes recebem Prio 
DA Ae. 

 

O mosaico a seguir ajuda a exemplificar o desdobramento de cada uma das etapas: 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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Exemplo de ZRIME (etapa 1) 

Fonte: JÚNIOR, Rosembergue dos Reis e Silva. O emprego da companhia de Engenharia de 
Combate Orgânica de Brigada na preparação da Zona de Reunião inicial de material de 

Engenharia (ZRIME) numa Operação Ofensiva: material de transposição e sua organização. Rio 
de Janeiro. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 2019 (página 22) 

 

 

   
Exemplo de área de travessia – passadeira indicada por seta e portadas circuladas, tudo em amarelo, 

pelo entrevistador (etapa 2) 
Fonte: http://folhamilitaronline.com.br/transposicao-do-curso-dagua-da-engenharia-de-combate-e-

demonstrada-em-um-quadro-tatico-de-defesa-externa/ 

 
 
 

http://folhamilitaronline.com.br/transposicao-do-curso-dagua-da-engenharia-de-combate-e-demonstrada-em-um-quadro-tatico-de-defesa-externa/
http://folhamilitaronline.com.br/transposicao-do-curso-dagua-da-engenharia-de-combate-e-demonstrada-em-um-quadro-tatico-de-defesa-externa/
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Exemplo de ponte construída para travessia de viatura (etapa 3) 

Fonte: http://www.dec.eb.mil.br/index.php/en/fotos-da-engenharia/7-adestramento-e-combate/detail/78-

combate 
 
 

http://www.dec.eb.mil.br/index.php/en/fotos-da-engenharia/7-adestramento-e-combate/detail/78-combate
http://www.dec.eb.mil.br/index.php/en/fotos-da-engenharia/7-adestramento-e-combate/detail/78-combate
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