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RESUMO 
No emprego do Exército Brasileiro, a Operação Aeromóvel é realizada com tropa adestrada e equipada 
de maneira estratégica para intervir no combate. Entre os tipos de Operações Aeromóveis está o 
Assalto Aeromóvel, que possui como finalidade a conquista e a manutenção de regiões do terreno e a 
destruição do inimigo. No Assalto Aeromóvel, normalmente é utilizada uma tropa valor Batalhão de 
Infantaria, e a operação é realizada em vários escalões, um deles é o escalão de assalto, que pode ser 
desembarcado próximo ao objetivo. Nesta fase, deve ser estabelecida a Defesa Antiaérea (DA Ae) da 
Zona de Desembarque, realizando proteção ao elemento em primeiro escalão e às aeronaves em 
pouso. A dotação para a DA Ae de uma Força-Tarefa Batalhão de Infantaria é uma Seção de Artilharia 
Antiaérea. Para uma DA Ae eficaz, devem ser desdobrados radares, Postos de Vigilância, e Centro de 
Operações Antiaéreas, com sistema de comunicações capaz de integrar o sistema de armas e o 
sistema de controle e alerta. Para o emprego eficaz do sistema de armas é necessária detecção e 
identificação antecipada do vetor aéreo hostil, atividade esta, realizada por escalão superior ou pela 
Força Aérea Componente. Para que a Seção de artilharia Antiaérea realize a DA Ae, durante ao 
desembarque do escalão de assalto, de uma maneira eficaz, necessita de consciência situacional e um 
alerta antecipado de vetores aéreos hostis, favorecendo o correto emprego de seu sistema de armas.  
Palavras-chave: Alerta antecipado. Defesa Antiaérea. Operações Aeromóveis. Assalto Aeromóvel. 
 
ABSTRACT 
In the use of the Brazilian’s Army, the attack operation with helicopter force is carried out with trained 
troops and strategically equipped to intervene in combat. Among the types of operation with helicopter 
is the Air Assault, which aims to conquer and maintain regions of the terrain and destroy the enemy. In 
the Air Assault, a troop of Infantry Battalion value is normally used, and the operation is carried out at 
several levels, one of which is the assault level, which can be landed close to the objective. In this phase, 
the Anti-Aircraft Defense (DA Ae) of the Landing Zone must be established, providing protection to the 
element in the first step and to the aircraft landing. The allocation to DA Ae of an Infantry Battalion Task 
Force is a Anti-Aircraft Artillery Section. For an effective AE DA, radars, surveillance posts, and anti-
aircraft operations centers must be deployed, with a communications system capable of integrating the 
weapon system and the control and alert system. For the effective use of the weapon system, it is 
necessary to detect and identify the hostile air vector in advance, an activity carried out by a higher 
echelon or by the Component Air Force. In order for the Anti-Aircraft Artillery Section to carry out the DA 
Ae, during the landing of the assault rank, in an effective manner, it needs situational awareness and 
an early warning of hostile air vectors, favoring the correct use of its weapon system. 
Keywords: Early warning. Anti-aircraft Defense. Operation with helicopter. Air Assault. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os conflitos armados evoluíram ao longo dos tempos acompanhando a 

modernização tecnológica da humanidade. Nesse contexto, vimos surgir durante a 1ª 

Guerra Mundial, o emprego do avião como máquina de guerra. Já na 2ª Grande 

Guerra Mundial, os vetores aéreos se consolidaram como meios de garantir a 

soberania de seus países, sendo de grande valor, e decisivos no combate. Os vetores 

aéreos assolam o combate moderno sendo plataformas portadoras de múltiplos tipos 

de armas, levando o conflito rapidamente além de fronteiras, trincheiras, ou qualquer 

tipo de barreira.  

Diante desta ameaça, a defesa aeroespacial atualmente é a preocupação 

fundamental para garantir a soberania dos seus Estados. E, componente da defesa 

aeroespacial, está a Defesa Antiaérea (DA Ae), principal agente na defesa 

permanente e direta de instalações, pontos, e áreas sensíveis. 

No cenário de emprego do Exército Brasileiro na Defesa Nacional, a missão de 

atuar com rapidez em qualquer parte do território nacional requer a utilização de 

Operações Aeromóveis. 

Nesse tipo de operação, é evidenciada a grande importância da defesa 

antiaérea como elemento de combate à vetores aéreos modernos. 

Ao observar que os manuais próprios de Artilharia Antiaérea (AAAe) não 

possuem todas as especificações e singularidades pertinentes à execução da Defesa 

Antiaérea a ser realizada em Operações Aeromóveis, esta atividade acaba sendo 

praticada utilizando-se da habilidade e adestramento de seu pessoal com o material 

orgânico disponível. 

Característica das Operações Aeromóveis, a rapidez, é necessária também no 

alerta antecipado à Defesa Antiaérea que atua na proteção daquela tropa, 

possibilitando a identificação do vetor aéreo hostil orientado ao Volume de 

Responsabilidade de sua competência. Tão significativa esta motivação, que sua 

inobservância arruína a operação como um todo. 

1.1 PROBLEMA 

Considerando as dificuldades da seção de artilharia antiaérea em obter o alerta 

antecipado, utilizando-se de seus meios orgânicos, Centro de Operações Antiaéreas 

e Radar SABER M-60, na defesa antiaérea nas operações Aeromóveis, foi concebido 

o seguinte problema: O alerta antecipado em proveito de uma seção de artilharia 

antiaérea, corresponde às exigências da defesa de uma Força – Tarefa Batalhão de 
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Infantaria, em operação de conquista de Cabeça de Ponte Aérea, no Assalto 

Aeromóvel? 

Problema este a ser explorado com a abordagem do sistema de alerta 

antecipado existente, levantando novas possibilidades e oportunidades de melhoria, 

para uma resposta antiaérea mais rápida e eficiente contra vetores aéreos na cabeça 

de ponte aérea. Neste caso, problemática levantada para a defesa antiaérea realizada 

por uma seção antiaérea, proporcionada a uma Força – Tarefa Batalhão de Infantaria. 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de obter a resposta para a problemática descrita acima, o presente estudo 

pretende explorar o alerta antecipado em proveito de uma Seção de Artilharia 

Antiaérea empregada na Defesa Antiaérea de uma Força Tarefa Batalhão de 

Infantaria, no Assalto Aeromóvel, em uma Operação de Conquista Cabeça de Ponte 

Aérea. 

Com o intuito de alcançar o objetivo geral deste trabalho, foram estruturados os 

objetivos específicos que estão listados abaixo, propiciando, em um raciocínio lógico 

e gradativo, o entendimento e o aprofundamento nos assuntos relacionados ao tema, 

de maneira a obter, ao final do trabalho, uma conclusão coerente e fundamentada.   

a) Apresentar o conceito de Defesa Aeroespacial, Defesa Antiaérea e suas 

características; 

b)  Apresentar o conceito de Medidas de Coordenação e Controle do Espaço 

Aéreo, e sua relação com o subsistema de Controle e Alerta da Artilharia 

Antiaérea, no Teatro de Operações; 

c) Apresentar o conceito de Operações Aeromóveis e sua relação com a 

Defesa Antiaérea; e 

d) Apresentar as características do alerta antecipado. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Como motivação para iniciar este trabalho, foram observados alguns assuntos 

pertinentes que culminaram com a problemática acima exposta.  

Desse modo apresento alguns assuntos que justificam a necessidade desta 

pesquisa, um deles, a aquisição e manutenção de vetores aéreos modernos e de 

dissuasão por países latino americanos que possuem governos populistas e 

desalinhados com a política internacional brasileira. 

A constante atualização dos vetores aéreos, com elevada tecnologia agregada 

e múltipla possibilidades de emprego no combate moderno. 
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A necessidade de monitorar e controlar o espaço aéreo na Cabeça de Ponte 

Aérea, na ocasião do Assalto Aeromóvel, projetando poder para atuar contra vetores 

aéreos hostis. 

E a contribuição com o Exército Brasileiro, realizando um melhor entendimento 

do alerta antecipado, apresentando melhores possibilidades para o emprego da 

defesa antiaérea em Operações Aeromóveis. 

Desse modo, o presente trabalho se justifica por proporcionar um estudo sobre 

um assunto prático, que se realiza correntemente por uma tropa de emprego 

estratégico do Exército Brasileiro, contribuindo para a busca da excelência em seu 

preparo e emprego, em especial, no êxito da Defesa Antiaérea de uma Força-Tarefa 

Batalhão de Infantaria, em uma Operação de Conquista de Cabeça de Ponte Aérea, 

no Assalto Aeromóvel. 

Este trabalho, procura também, contribuir para o conhecimento geral sobre 

Defesa Antiaérea, e provocar o surgimento de reflexões e motivação para outras 

pesquisas relacionadas à Comando e Controle na Artilharia Antiaérea, tendo em vista 

o avanço tecnológico constante, e as necessidades de modernização de meios e 

métodos para a Artilharia Antiaérea nacional se contrapor às possíveis ameaças 

aéreas. 

2. METODOLOGIA 

 Esta pesquisa caracteriza-se por utilizar o método indutivo e ser do tipo 

aplicada, contribuindo com conhecimentos para utilização prática e materializando o 

entendimento conclusivo em procedimentos.  

As formas de obtenção de dados utilizadas são a qualitativa e quantitativa, uma 

vez que possui uma revisão bibliográfica para fundamentação do conteúdo, entrevista 

e o questionário para realização do levantamento de dados. 

As fontes de consulta fundamentaram-se essencialmente em publicações e 

manuais do Exército Brasileiro, uma vez que os assuntos geradores da problemática 

são específicos e particulares. Após fichamento, com seleção de assuntos pertinentes 

e substanciais para a compreensão dos resultados obtidos na entrevista e 

questionário, as fontes contribuem para este trabalho com a transcrição de dados e 

apanhado de conteúdo. 

Desse modo, com a pesquisa gradativa e uma exploração lógica da bibliografia 

e dos dados colhidos na entrevista e questionário, de maneira limitada ao tema, a 

metodologia e os instrumentos de pesquisa permitem lograr êxito na obtenção de uma 

conclusão coerente e fundamentada para solucionar o problema da pesquisa. 
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 Com a finalidade de esclarecer os conceitos acerca do tema e explorar o 

assunto da problemática proposta, a revisão literária procurou transcrever as 

definições e informações relevantes para atender aos objetivos específicos, levando 

ao raciocínio lógico em busca de respostas para o objetivo geral deste trabalho. 

2.1.1 Defesa Aeroespacial e Defesa Antiaérea 

 Para entendermos o emprego do alerta antecipado, primeiramente é 

necessário entender o conceito de Defesa Aeroespacial. Sua definição pode ser 

traduzida por “Conjunto de ações, operações e medidas de toda ordem destinadas a 

assegurar o exercício da soberania no espaço aéreo interior e exterior, impedindo seu 

uso para a prática de atos hostis ou contrários aos objetivos nacionais. A defesa 

aeroespacial compreende: a defesa aérea, a defesa antiaérea, a defesa aeroespacial 

passiva e a defesa aeroespacial ativa.” (BRASIL, 2017a, parte II – termos e 

definições). 

 Uma outra definição pode ser “A D Aepc engloba ações de defesa aérea e de 

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

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

interceptação. Cabe às armas antiaéreas aprofundar o combate, realizando a DA Ae 

de área sensível (A Sen) e pontos sensíveis (P Sen) prioritários à segurança e ao 

esforço de guerra.” (BRASIL, 2017b, p. 2-3.). 

 Do mesmo modo, podemos entender como Defesa Antiaérea “Ações de defesa 

aeroespacial ativa, desencadeadas da superfície, visando impedir, anular ou 

neutralizar a ação de vetores aéreos hostis, tripulados ou não.” (BRASIL, 2017a, parte 

II – termos e definições). 

Partindo deste ponto podemos compreender que a defesa Antiaérea é parte 

componente de um conjunto de meios e medidas de defesa que garantem a proteção 

contra vetores aéreos hostis. 

Para entendermos a importância da integração dos meios da Defesa 

Aeroespacial constata-se, “A integração entre as ações das D Ae e DA Ae visam a 

oferecer uma oposição crescente ao vetor inimigo, à medida que este se aproxima, 

de modo a destruí-lo antes que concretize o ataque a seu objetivo”. (BRASIL, 2017b, 

p, 2-3).  

Segundo o Manual EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea (BRASIL, 2017a, p 3-

13), para permitir a coordenação e o emprego de seus meios, a AAAe organiza-se em 
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diferentes níveis de comando, chamados escalões de artilharia antiaérea, que 

abarcam as OM valor GU, U, SU e a Seç AAAe. 

Para permitir a coordenação e o emprego de seus meios, a mesma fonte 

aborda a missão da Seção de Artilharia Antiaérea, objeto do presente estudo, “quando 

em reforço a elemento que não disponha de AAAe, realiza a DA Ae de acordo com a 

missão tática recebida.” (BRASIL, 2017a, p 3-17). 

As capacidades da Seção de Artilharia Antiaérea, no manual EB70-MC-10.231 

Defesa Antiaérea (BRASIL, 2017a), como sendo “de estabelecer uma DA Ae de tropas 

ou pontos sensíveis e, com os meios orgânicos, pode realizar a vigilância do espaço 

aéreo de seu volume de responsabilidade, ainda que limitadamente, empregando 

sensores de busca em missão de vigilância; controlar seus sistemas de armas; ligar-

se ao COAAe do escalão superior e, se necessário, a órgãos do SISDABRA ou da 

FAC próximos de sua posição.” 

2.1.2 Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo e o Sistema de 

Controle e Alerta da Artilharia Antiaérea 

A respeito da coordenação  e integração da Artilharia Antiaérea à Defesa 

Aeroespacial na Zona de Combate, de acordo com o manual EB70-MC-10.231 Defesa 

Antiaérea, 2017a, “é empregada pelos respectivos comandos dos escalões da FTC, 

respeitadas as normas e as medidas estabelecidas em coordenação com a FAC, por 

intermédio do COAT, que se vale dos órgãos de controle de operações aéreas 

militares (OCOAM), desdobrados na ZC”; e ainda “a D Aepc é coordenada e integrada 

pelo comandante de D Aepc”. 

O entendimento em relação às Medidas de Coordenação e Controle do Espaço 

Aéreo (MCCEA), é importante e significativo pela necessidade de reduzir “a 

possibilidade de ataques a Anv amigas, evitar a superposição de esforços, a 

interferência mútua e possibilitar a troca de informações e a transferência de 

incursores entre as defesas aérea e antiaérea” (BRASIL, 2017b, p. 4-1). 

Componente principal para obtenção do alerta antecipado, o controle do 

espaço aéreo, pode ser definido como “conjunto de atividades integradas de 

vigilância, identificação e classificação de todos os movimentos no espaço aéreo e 

sobrevoos do território nacional, destinadas a levantar, estabelecer e avaliar 

continuamente a situação aérea geral. (BRASIL, 2017b, p. 2-9). 

Para que a Artilharia Antiaérea consiga estar integrada ao sistema de Defesa 

Aeroespacial realizando o controle do espaço aéreo, possui o subsistema de controle 

e alerta, que detém por missões “realizar a vigilância do espaço aéreo sob a 
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responsabilidade de determinado escalão de AAAe, receber e difundir o alerta da 

aproximação de incursões”. (BRASIL, 2017b, p. 3-1). 

O manual EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea (BRASIL, 2017a) elucida a 

responsabilidade do “controle”, no que tange ao fogo antiaéreo e à designação de 

alvos “se traduz para a AAAe por restrições ou liberações do fogo antiaéreo (estado 

de ação), estabelecimento ou modificações de medidas de coordenação ou, ainda, 

pela designação de alvos a serem batidos por seus fogos.” e “Em princípio, nenhum 

meio empenhado na defesa aeroespacial ativa pode engajar incursões sem ter sido 

especificamente alocado para isso por um C OpM/OCOAM que, também, determina 

o estado de ação para a AAAe.” 

O subsistema de controle e alerta da AAAe é constituído pelos centros de 

operações antiaéreas (COAAe), pelos sensores de vigilância e pelos postos de 

vigilância (P Vig). (BRASIL, 2017a, p. 3-1). 

Quanto à instalação  de centro de operações antiaéreas nos diversos escalões, 

o manual EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea (BRASIL, 2017a), afirma que “Cada um 

dos escalões de AAAe, da seção de artilharia antiaérea (Seç AAAe) à brigada de 

artilharia antiaérea (Bda AAAe) devem instalar centro de operações antiaéreas 

(COAAe).” 

O controle da AAAe é exercido por meio do COAAe do maior Esc da AAAe da 

força (COAAe P). Em casos excepcionais, dependendo dos fatores tempo e distância, 

das possibilidades dos meios de comunicações e das necessidades do sistema, o 

controle poderá ser exercido diretamente sobre um COAAe S, sob Coor do COAAe P. 

(BRASIL, 2017b, p 2-15). 

As medidas de coordenação e controle podem ser estabelecidas de acordo 

com a situação, mas geralmente são estabelecidos o volume de responsabilidade de 

defesa antiaérea (VRDA Ae), estado de ação (Est Aç), estado de alerta (Est Alr), 

condições de aprestamento (Cndc Apr), e corredores de segurança (Crdr Seg). 

O VRDA Ae é definido por “a porção do EA sobrejacente a uma DA Ae, 

normalmente caracterizado por um cilindro, onde vigoram procedimentos específicos 

para o sobrevoo de Anv amigas e para o fogo AAe.” (BRASIL, 2017b, p 4-3). 

O estabelecimento de um VRDA Ae é seguido pela determinação de um estado 

de ação (Est Aç) para o subsistema de armas (S Sist A) da DA Ae considerada, o qual 

irá definir o grau de liberdade para abertura de fogo das armas AAe. Cada DA Ae é 

responsável por propor o seu VRDA Ae e encaminhar ao Esc Sp, que o irá classificar. 

Quanto à circulação das Anv amigas dentro dos volumes de responsabilidade, 

(BRASIL, 2017b, p 4-4). 
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Já em relação ao estado de alerta, o manual EB70-MC-10.235, Defesa 

Antiaérea nas Operações (BRASIL, 2017b) define como “a probabilidade de 

ocorrência de ataque aeropespacial (Atq Aepc) a determinada área defendida pela 

AAAe. Os equipamentos de alerta (E Alr) fornecem as informações para apoiar a 

decisão sobre os meios que devem ser aprestados e as providências que devem ser 

tomadas, a fim de permitir a redução do tempo de retardo de todos os meios 

envolvidos nas operações de DA Ae.” 

Sobre os corredores de segurança, “São rotas de tráfego Ae de risco mínimo 

a serem utilizadas pelas Anv amigas, a fim de que o risco de serem engajadas pela 

AAAe amiga seja minimizado.” (BRASIL, 2017b, p 4-11). 

Em relação ao acionamento da DA Ae, o manual EB70-MC-10.235, Defesa 

Antiaérea nas Operações (BRASIL, 2017b) explora que “O COAAe P do Cmdo AAAe 

da FTC e os demais COAAe têm como encargo acionar as DA Ae por eles 

controladas”, e ainda esclarece que o acionamento poder ser realizado de maneira 

que “o alerta da aproximação de vetores aéreos inimigos é dado pelos sensores da 

FAC ou pelos radares (Rdr) e postos de vigilância (P Vig) do S Sist Ct Alr da AAAe”, 

e “a AAAe das forças operativas da ZC é coordenada e acionada via COAT e 

ainda poderá receber o alerta antecipado oriundo de um COAAe da Z Aç”.  

Devido à proximidade do inimigo e à possibilidade de medidas de ataque 

eletrônico (MAE), o mínimo de radares é mantido em operação. Cada COAAe é 

responsável pelo controle de seus radares e, sempre que possível, pela 

coordenação dos radares dos escalões subordinados. (BRASIL, 2017b, p 2-25). 

As DA Ae engajam os vetores aéreos inimigos dentro de seus volumes de 

responsabilidade, independente de ordem ou coordenação. Tal engajamento 

está condicionado apenas ao estado de ação. (BRASIL, 2017b, p 2-25). 

Referente às responsabilidades atribuídas ao COAAe na DA Ae, o manual 

EB70-MC-10.235 Defesa Antiaérea nas Operações (BRASIL, 2017b) elenca, entre 

outros, “estabelecer ligações com os centros de controle do escalão de AAAe superior 

e subordinados e com outros centros de controle de interesse (como os da F Ae e MB, 

por exemplo)”, e “receber e difundir, conforme previsto no documento de operações, 

o alerta antecipado” referentes à problemática e ao tema deste trabalho. 

Entre as redes de comunicações operadas pela Artilharia Antiaérea, há a rede 

de controle e alerta, que possui como característica “a integração do Sist Ct Alr da Bia 

AAAe com os demais escalões de AAAe, com a finalidade de complementar o alerta 

antecipado proveniente dos órgãos da FAC, além de difundir as medidas de 

coordenação e controle convenientes. Dessa forma, cresce de importância a sua 
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instalação e operação, recebendo maior prioridade entre as demais redes.” (BRASIL, 

2017b, p 5-14). 

Desse modo, para instalação, operação e manutenção da rede de controle e 

alerta, o comando e controle tem algumas finalidades, destacando-se “integrar os 

vários sistemas da estrutura de AAAe com a estrutura de C2 da força apoiada e de 

outras forças armadas (FA); e receber e difundir o alerta antecipado.” (BRASIL, 2017b, 

p 2-1). 

A estrutura de C² da AAAe deverá estar em condições de suportar diferentes 

protocolos de comunicações e de ligar-se a redes híbridas, interligadas a diversos 

equipamentos e sistemas de processamento de dados; (BRASIL, 2017b, p 2-2). 

 De acordo com o manual EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea (BRASIL, 2017a), 

A AAAe tem as capacidades de “montar um sistema de controle e alerta capaz de 

integrar-se com os sistemas de controle da F Ter, da F Ae e da Força Naval (F Nav) 

(sfc); atuar, ininterruptamente, sob quaisquer condições de tempo, de visibilidade e, 

ainda, dentro de um ambiente de GE.” 

Aliada à capacidade de atuar nas ações de GE e cibernéticas, especial atenção 

deve ser dada à integração do sistema de comunicações, para que o alerta antecipado 

ocorra de forma eficiente.  

Para que as comunicações sejam estabelecidas a longa distâncias manual 

EB70-MC-10.235 Defesa Antiaérea nas operações (BRASIL, 2017b), explora “Na 

zona de combate (ZC), a dispersão dos órgãos e instalações, aliada às constantes 

mudanças de posição condicionadas ao apoio contínuo à Força Terrestre, exige um 

adequado sistema de comunicações multibanda ou satelital, sobre o qual se 

estabelecerão as principais atividades de C2.” 

Para a AAAe, as comunicações via satélite são importantes na transmissão do 

alerta antecipado, na utilização do IFF e para as áreas de difícil transmissão. (BRASIL, 

2017b, p 5-4).  

Um exemplo de meio que poderia ser utilizado seria o Sistema de 

Comunicações Militares por Satélites (SISCOMIS). De acordo com o manual EB70-

MC-10.235, Defesa Antiaérea nas Operações (BRASIL, 2017b), “integração com o 

Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS) possibilita o emprego da 

AAAe em qualquer região do país, implementando as Com do Sist C² e nas operações 

conjuntas.” 
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2.1.3 Operações Aeromóveis e a Defesa Antiaérea 

 Para o entendimento do contexto da realização de Operações Aeromóveis, 

verifica-se a definição de ações profundas. 

Ações profundas são as realizadas em terreno controlado pelo inimigo, 

permitindo investir, direta ou indiretamente, contra o sistema logístico e de comando 

e controle, causando o colapso de suas posições, da retaguarda para a frente. Têm 

por finalidade isolar o campo de batalha, impedir que o oponente se retire ou seja 

reforçado, limitar sua liberdade de ação e criar condições favoráveis para as ações 

aproximadas. (BRASIL, 2017a, p 5-3). 

O manual EB70-MC-10.231 Defesa Antiaérea (BRASIL, 2017a) descreve “Nas 

ações profundas, as ações do escalão considerado são sincronizadas com operações 

especiais, operações de supressão de defesas, operações de informação, fogos e 

emprego de vetores terrestres de longo alcance, em especial tropas aeromóveis 

(Amv) e aeroterrestres (Aet).” 

A DE planeja a execução de uma Operação Aeromóvel (Op Amv), a fim de 

obter surpresa; atuar em maior profundidade. (Brasil, 2020 p 6-28). 

A DA Ae nas ações profundas é realizada pelas baterias orgânicas das 

brigadas Amv e Aet, dependendo do tipo de operação. (BRASIL, 2017a, p 5-3). 

 As Operações Aeromóveis podem ter várias características, e são descritas 

como sendo “aquelas realizadas por forças de helicópteros (F Helcp) e/ou forças-

tarefas aeromóveis (FT Amv), visando a execução de operações de combate, de apoio 

ao combate e de apoio logístico, em benefício de determinado elemento da Força 

Terrestre (F Ter).” (BRASIL, 2017c, p 1-1). 

 Para o desenvolvimento do raciocínio lógico até a exploração do problema 

proposto por esta pesquisa, é necessário o entendimento de alguns conceitos. 

 Força-Tarefa Aeromóvel (FT Amv): grupamento temporário de forças, de valor 

unidade ou subunidade, sob um comando único, integrado por tropas de Av Ex (F 

Helcp) e de infantaria leve (F Spf), formado com o propósito de realizar Op Amv, 

enquadrando, se necessário, elementos de apoio ao combate e de apoio logístico. 

(BRASIL, 2017c, p 1-2). 

Brigada Aeromóvel (Bda Amv): grande unidade (GU) formada basicamente por 

batalhões de infantaria leve. Sua principal característica é a possibilidade de 

mobilidade estratégica, decorrente da sua estrutura organizacional leve e modular, 

adequada ao transporte por qualquer meio, principalmente o aéreo. Possui, também, 

mobilidade tática, que é proporcionada pelo emprego conjunto com forças de 
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helicópteros em operações aeromóveis, particularmente no assalto aeromóvel, o que 

a torna apta a realizar o combate em profundidade. (Brasil, 2017c, p 1-2). 

O manual EB70-MC-10.218 Operações Aeromóveis (Brasil, 2017c) é muito 

claro quando explora uma característica importante das operações aeromóveis quanto 

à sua deficiência, “Fica bastante vulnerável durante a execução do assalto 

aeromóvel”. 

Além disso, o manual EB70-MC-10.223 Operações (BRASIL, 2017d) explora 

“As tropas paraquedistas e aeromóveis são vulneráveis durante a aterragem e o 

desembarque” e ainda que, ações contra um assalto aeromóvel inicia-se com “o 

estudo para identificar possíveis zonas de lançamento (ZL), zonas de desembarque 

(Z Dbq), locais de aterragem (Loc Ater), zonas de pouso de helicópteros (ZPH) e 

campos de pouso”. 

 Em relação aos tipos Operações Aeromóveis “As Op Amv podem ser 

agrupadas em três tipos: de combate; de apoio ao combate; e de apoio logístico.” 

(BRASIL, 2020, p 6-28). 

 As Operações de Combate (Op Cmb) são o Reconhecimento Aeromóvel (Rec 

Amv); a Segurança Aeromóvel (Seg Amv); o Ataque Aeromóvel (Atq Amv); o Assalto 

Aeromóvel (Ass Amv); a Incursão Aeromóvel (Inc Amv); a Infiltração Aeromóvel (Infl 

Amv); e a Exfiltração Aeromóvel (ExflAmv). (BRASIL, 2020, p 6-29). 

 No cenário Operações Aeromóveis, surge a necessidade de se deter a 

superioridade aérea, porém existem algumas ressalvas, “É imprescindível, em 

qualquer Operação Aeromóvel, a obtenção da superioridade aérea, pelo menos local, 

sobre a região do assalto e ao longo das rotas de voo. No entanto, essa superioridade 

é temporária e pode ser perdida a qualquer instante, principalmente em se tratando 

de uma operação em terreno inimigo.” (BRASIL, CI 90-1-1, p 6-5). 

 Referente ao emprego da Força-Tarefa Aeromóvel, “Em inúmeras missões, a 

Av Ex será empregada em conjunto com Tropa de Infantaria Leve Aeromóvel. Quando 

em voo, a F Helcp ou a Força Tarefa Aeromóvel (Av Ex + Inf L Amv) necessitarão 

realizar contatos rádio com órgãos da AAAe e F Ae. Esta situação poderá ocorrer, 

principalmente quando ocorrerem mudanças na execução do que foi planejado para 

o cumprimento da missão. (DE OLIVEIRA, 2003, p 43). 

 Tratando especificamente do Assalto Aeromóvel, define-se por “é a operação 

na qual uma FT Amv, sob o comando de uma F Spf, desloca tropa adestrada e 

equipada, visando à conquista e manutenção de regiões do terreno e à participação 

na destruição de forças inimigas. (BRASIL, 2017c, p 2-6). 
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 Na figura verifica-se algumas capacidades do Assalto Aeromóvel, 

especialmente sua profundidade, o que interfere no seu Subsistema de Controle e 

Alerta, nas Comunicações e no Alerta Antecipado. 

TABELA 1 – Capacidade do Assalto Aeromóvel 
Fonte: EB60-ME-11-401 – Manual de Ensino Dados Médios de Planejamento Escolar, 1ª Ed., Brasília, 
2017e. 

 
 A missão da Bia AAAe orgânica da Bda Inf L Amv é de prover a Defesa 

Antiaérea (DAAe), da Brigada como um todo ou de seus elementos subordinados, 

contra vetores aéreos hostis e, principalmente, durante o momento do embarque e do 

desembarque; posteriormente, na região da Cabeça-de-Ponte Aeromóvel, 

aumentando a capacidade de defesa da Força Aeromóvel. (BRASIL, CI 90-1-1, p 6-

4). 

 De acordo com o manual EB70-MC-10.218 Operações Aeromóveis (BRASIL, 

2017c, p 2-8), “As fases de um Ass Amv são Aprestamento, Embarque, Movimento 

Aéreo e Desembarque sendo que “Desembarque: fase bastante crítica pela 

vulnerabilidade do helicóptero aos fogos aéreo e antiaéreo inimigos.” 

 Para a realização do Ass Amv, a F Spf é dividida em três escalões, sendo eles 

“escalão de assalto (Esc Ass), escalão de acompanhamento e apoio (Esc Acomp Ap), 

e escalão recuado (Esc Rcd).” (BRASIL, 2017c, p 2-9). 

 Em relação ao estabelecimento da Defesa Antiaérea no Ass Amv, o manual 

EB70-MC-10.235 Defesa Antiaérea nas Operações (BRASIL, 2017b) descreve que 

“As equipes precursoras empregadas na seleção e no balizamento das zonas de 

pouso de helicópteros (ZPH), na zona de desembarque, devem ser dotadas de 

mísseis portáteis (Msl Ptt) a fim de prover, de imediato, a DA Ae dessas zonas.”  

 Já o Caderno de Instrução CI 90-1-1, Assalto Aeromóvel e Infiltração 

Aeromóvel, p 6-6 descreve “Após a partida do Escalão de Assalto, a AAAe permanece 

na Z Reu fazendo a DAAe do Escalão de Acompanhamento. Depois de consolidado 

(conquistado) o Objetivo, deslocar-se-ão para a posição o Escalão de 

Acompanhamento e Apoio as demais U Tir da Seção junto com o Rdr Vig e o Cmdo 

da Sec para estabelecer a DAAe da Cabeça de Ponte Aeromóvel.” 
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 Quanto à dosagem para realização da DA Ae na zona de desembarque “Num 

assalto aeromóvel de uma FT nível Batalhão, os meios AAe serão os de 01 (uma) Sec 

AAAe.” (BRASIL, CI 90-1-1, p 6-6). 

 Quanto ao estabelecimento do Subsistema de Controle e Alerta, somente com 

a Cabeça de Ponte Aeromóvel estabelecida “o Centro de Operações Antiaéreas da 

Seção começa a funcionar controlando e comandando todas as ações da Artilharia 

Antiaérea na Cabeça de Ponte Aeromóvel. (CI 90-1-1, p 6-6). 

 Apresentando outra visão a respeito do momento do deslocamento da Artilharia 

Antiaérea com a Força de Helicópteros, DECOL, 2018, p 25, define “A Bia AAAe 

orgânica da Bda Inf L Amv, além da DA Ae da Z Emb, deverá enviar uma seção AAAe 

juntamente com os elementos que compõem o Esc Avçd para prover, de imediato, a 

DA Ae das ZPH e Z Dbq da FT Amv.”; e na p 33 “o ideal seria que um Rdr de busca 

seguisse junto ao Esc Avçd, realizando a busca em vigilância, garantindo desse modo 

uma melhor eficiência dos meios de DA Ae na C Pnt Amv.”  

Um sistema de DA Ae eficaz necessita combinar seu S Sist A a um subsistema 

de controle e alerta (S Sist Ct Alr) que permita a pronta transmissão do alerta 

antecipado (Alr Atcp) de aproximação dos vetores aéreos. (DECOL, 2018, p 9). 

2.1.4 O Alerta Antecipado 

O alerta antecipado não é responsabilidade única de uma tropa ou subsistema, 

ele é o resultado de uma integração de sistemas e de um esforço mútuo para o 

controle do espaço aéreo por todos os meios disponíveis. 

 “A ameaça aeroespacial, em um grande espaço geográfico e com um tempo 

de resposta curto, impõe uma ação coordenada de todos os meios de defesa. A 

defesa aeroespacial (D Aepc) abrange o emprego de meios heterogêneos e 

subordinados a diversas organizações. Para prover a defesa com o máximo de 

eficiência e eficácia, é necessário ter uma organização sistêmica.” (BRASIL, 2017a, 

p.2-1). 

 Por ser difundido a todas as defesas que contribuem para a Defesa 

Aeroespacial, o alerta antecipado deve ser difundido pelo mais alto escalão que 

participa desta defesa. 

 A FAC tem a responsabilidade de regular o tráfego aéreo em toda a área do 

TO/A Op, detectar a aproximação de aeronaves inimigas (Anv Ini), realizar o alerta 

antecipado, conduzir a interceptação e coordenar a D Aepc no TO/A Op, quando este 

estiver delimitado fora do território nacional. (BRASIL, 2017a, p.2-7). 
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 O manual EB70-MC-10.235 Defesa Antiaérea nas Operações(BRASIL, 2017b) 

descreve que “É considerada a possibilidade de obtenção de alerta antecipado 

diretamente dos meios radar orgânicos do COAT/OCOAM ou de meios de controle e 

alerta aerotransportados, particularmente nas situações em que não é possível o 

fornecimento do alerta por parte dos sensores de vigilância orgânicos da AAAe.” 

 O alerta antecipado especificamente nas Operações Aeromóveis “se a C Pnt 

Amv não estiver dentro da LLR do R Vig da força que executa a operação aeromóvel, 

ou esta não dispuser de R Vig, deverá ser provido inicialmente o alerta antecipado por 

intermédio dos meios da FAC.” (BRASIL, 2017b, p 9-2). 

O alerta (Alr) antecipado traduzido pela capacidade de detectar uma aeronave 

(Anv) inimiga (Ini) à distância, permite a tomada de medidas de proteção com tempo 

suficiente, não permitindo que a AAAe fique às cegas no terreno. (BRASIL, 2014, p 4-

5). 

 De acordo com o manual EB70-MC-10.235 Defesa Antiaérea nas Operações 

(BRASIL, 2017b), “Para fins de coordenação e recebimento do alerta antecipado, o 

COAAe P da ZA liga-se com o COAAe P do Cmdo AAAe da FTC na ZC. (BRASIL, 

2017b, p 2-18).” 

 Para a realização das ligações inerentes ao alerta antecipado “o subsistema de 

comunicações da AAAe deve estar capacitado a operar diuturnamente e sob uma 

prescrição rádio que lhe dê liberdade de transmitir o alerta e de controlar o subsistema 

de armas a qualquer momento, sem, contudo, comprometer a operação da força 

apoiada e sem denunciar ao inimigo a posição do elemento defendido.” (BRASIL, 

2017b, p 3-7). 

Os sensores desdobrados são fundamentais para a detecção dos vetores 

aéreos, proporcionando um alerta antecipado e uma resposta mais adequada da 

Defesa Antiaérea à ameaça.  

 O desdobramento dos sensores de vigilância e dos P Vig tem por 

finalidade assegurar o alerta de aproximação de aeronaves inimigas para uma 

DA Ae, complementando o alerta recebido dos meios do SISDABRA ou da FAC. 

(BRASIL, 2017b, p 3-5). 

 Considerando as diferentes funções dos sensores, poderá ser utilizado o radar 

de busca, para missão de vigilância em vigilância. 

 A função de alerta antecipado é afeta aos radares de vigilância. No 

entanto, os radares de busca, eventualmente, dependendo da situação e das 

características técnicas do material, podem assumir essa função, de modo 
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limitado, ou mesmo acumular as funções de alerta antecipado e busca de alvos. 

(BRASIL, 2017b, p 3-5). 

 Devido à compartimentação do terreno, irregularidades no espectro 

eletromagnético e às condições meteorológicas, somente os sensores não são 

capazes de realizar uma vigilância completa no espaço aéreo, sendo necessário o 

desdobramento de Postos de Vigilância para recobrimento e observação de áreas de 

sombra. 

 Os P Vig são empregados para cobrir eventuais brechas no diagrama de 

cobertura dos sensores de vigilância ou reforçar a vigilância nas prováveis rotas de 

aproximação das aeronaves inimigas. (BRASIL, 2017b, p 3-5). 

 No caso de não existir radar disponível para vigilância do espaço aéreo, os P 

Vig serão mobilhados para realizar a observação e detectar possíveis ameaças nas 

prováveis rotas de aproximação, fruto da análise de inteligência de combate (AIC), 

podendo assim, emitir o alerta para o COAAe. 

Devem ser planejados P Vig para emprego na falta do sensor de vigilância, 

ocupados mediante ordem. Esse tipo de P Vig foge à sua função complementar, sendo 

de emprego emergencial, eventual e limitado, não podendo, em hipótese alguma, ser 

considerado, de antemão, substituto do radar de vigilância. (BRASIL, 2017b, p 3-8). 

 No Brasil, o radar disponível para ser utilizado em missão de busca em 

vigilância pela Artilharia Antiaérea orgânica da Brigada de Infantaria Aeromóvel é o 

radar SABER M60, de fabricação nacional. 

 O Radar SABER M60 (Sensor de Acompanhamento de Alvos Aéreos Baseado 

na Emissão de Radiofrequência) destina-se a integrar um sistema de defesa antiaérea 

de baixa altura visando à proteção de infraestruturas críticas, como indústrias, usinas 

e instalações governamentais. Possui elevada mobilidade e transportabilidade, 

podendo ser montado ou desmontado em menos de 15 minutos por uma guarnição 

de três homens e transportado em qualquer viatura de capacidade superior a 1 t ou 

por helicópteros. (BRASIL, 2016b, P 1-2). 

Peso Total Bruto 848,85 kg 

Alcance Útil 60 km (alvo de 20 m²) 
TABELA 2 – Dados Técnicos do Radar SABER M60 (extrato) 
Fonte: EB60-MT-23.401: Manual Técnico Operação do Radar 
SABER M60, 1ª Ed., Brasília, 2016b. 

 Se a força aeromóvel dispuser apenas de radares de busca, um destes irá 

seguir junto às primeiras vagas. Tal medida tem por finalidade possibilitar a busca em 

vigilância, garantindo desse modo uma melhor eficiência dos meios de defesa e 

autodefesa antiaérea na C Pnt Amv, por intermédio da imediata aplicação das 



15 

 

medidas de coordenação e controle, diminuindo o risco de fratricídio. (BRASIL, 2017b, 

p 9-2). 

2.2 ENTREVISTA 

 Com a finalidade de buscar informações sobre o tema, embasadas em 

experiências , e apanhar propostas relevantes, foi realizada entrevista exploratória 

com o Sr Maj Art MARCELO VIEIRA DE SOUZA, Oficial de Inteligência da 1ª Bda 

AAAe atualmente, e comandante da 5ª Bia AAAe L no biênio 2018/2019, realizando, 

neste período, inúmeros exercícios militares onde foram estabelecidas a DA Ae de 

uma C Pnt Amv, como o Exercício AGULHAS NEGRAS e JOGOS DE GUERRA, 

coordenados pela 2ª DE; e Exercício ALÉM DA VANGUARDA, sob coordenação da 

12ª Bda Inf L (Amv). 

2.3 QUESTIONÁRIO 

 O questionário é composto de perguntas abertas e fechadas, de modo a 

potencializar a compreensão e a interpretação dos participantes a respeito das 

questões, com base nos seus conhecimentos práticos e experiências. 

 O questionário foi realizado de maneira indireta (formulário on-line), de modo a 

facilitar o acesso e aumentar a participação da amostra constituinte da pesquisa, 

acrescendo o quantitativo de dados analisados e contribuindo para a objetividade dos 

resultados. 

A amostra selecionada para ser fonte de dados do questionário foi composta 

por militares que trabalharam diretamente com a atividade relativa ao alerta 

antecipado em proveito de uma seção de artilharia antiaérea, na defesa de uma força-

tarefa batalhão de infantaria, em operação de conquista de cabeça de ponte aérea, 

no assalto aeromóvel, e vivenciaram na prática a problemática estudada por esta 

pesquisa. 

3. RESULTADO E DISCUSSÕES 

Com o propósito de responder a problemática proposta por esta pesquisa estão 

apresentados abaixo os resultados obtidos na entrevista e questionário. 

Na entrevista realizada, o participante considerou ser muito importante a 

realização do Assalto Aeromóvel com a Defesa Antiaérea já estabelecida. E também, 

considerou ser pouco eficaz o alerta antecipado orgânico da Seç AAAe, ao realizar a 

DA Ae da FT BIL durante o Ass Amv. 

Com relação ao Radar SABER M-60 suprir às necessidades de alerta 

antecipado para DA Ae, por ocasião do Assalto Aeromóvel valor FT BIL, o entrevistado 
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considerou que o material atende parcialmente esta função. Mencionou ainda, que as 

limitações de emprego decorrem de o Rdr SABER M60 ser desdobrado apenas no 

Escalão de Acompanhamento e Apoio. Em consequência, a Seç AAAe que infiltra 

junto ao Esc Avçd, para realizar a DA Ae do Esc Ass, terá o alerta antecipado por 

outros meios que não o Rdr orgânico da sua Bia AAAe L. 

No aspecto relativo à sua mobilidade, o entrevistado relatou que o Rdr SABER 

M60 atende parcialmente, pois só pode ser deslocado em Anv COUGAR ou JAGUAR, 

como carga interna. Dessa forma, o desdobramento da Pos Rdr no interior da C Pnt 

Amv requer tempo de pouso, retirada do material do interior da Anv e montagem do 

mesmo. Caso seja necessário a saída rápida de posição, o tempo necessário para 

desmontagem e acondicionamento das caixas do Rdr no interior da Anv poderão 

comprometer a segurança da operação. 

Sobre o emprego de P Vig para fornecer o alerta antecipado, no período entre 

o desembarque da tropa até a conquista da cabeça de ponte, o entrevistado 

considerou ser pouco eficaz, pois os P Vig têm capacidade limitada de visualização e 

detecção da ameaça aérea. Contudo, observou que a execução do Ass Amv é 

precedida pela imposição de superioridade aérea local e temporal. 

Na ocasião do Ass Amv, o entrevistado relatou que o melhor meio para prover 

o alerta antecipado à Defesa Antiaérea, no período entre o desembarque da tropa até 

a conquista do objetivo, seria o COAAe da Bda AAAe, ou ainda SARP. 

Perguntado sobre a eficiência do COAAe de Seç AAAe no alerta antecipado, 

para DA Ae por ocasião do Assalto Aeromóvel valor FT BIL, respondeu que considera 

atender parcialmente às necessidades. Afirmou ainda que o COAAe de Seç AAAe 

possui capacidade limitada de comunicações, fazendo-se necessário o emprego de 

Eqp Rádio em UHF, em razão da distância de comunicações. Dessa forma e devido 

às características do UHF, o COAAe Seç AAAe pode apresenta vulnerabilidades, 

podendo comprometer a segurança da Operação.  

Com relação aos sistemas de comunicações utilizados pela Seç AAAe em 

proveito da FT BIL, no Ass Amv, o entrevistado afirmou que considera parcialmente 

satisfatório o seu emprego para o contato com os demais sistemas de AAAe, como o 

de alerta ou mesmo com a FAB, pois o equipamento UHF apresenta vulnerabilidades 

à GE. 

Em relação ao uso de sistema de comunicações satelital pela Seç AAAe em 

proveito da FT BIL no Ass Amv, o entrevistado acredita ser viável sua utilização para 

o estabelecimento de ligações na DA Ae e para a transmissão do alerta antecipado 

eficaz, pois considera que os equipamentos satelitais apresentam maior segurança se 
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comparados aos rádios UHF. Contudo, cabe destacar que podem ser mais suscetíveis 

às condições climáticas, comprometendo a exploração das Com em dias nublados ou 

em locais de vegetação densa, por exemplo. 

O entrevistado considerou importante a realização de exercícios que envolvam 

o alerta antecipado com a AAAe do Exército Brasileiro e a Força Aérea. E ainda, 

acrescentou que A 1ª Bda AAAe participa, anualmente, de diversos exercícios onde 

são adestradas as equipes na parte de Comando e Controle e, consequentemente, 

no alerta antecipado, com destaque para as Operações ALERTA ANTIAÉREO e 

ESCUDO ANTIAÉREO. Destarte, a inserção de temas relacionados ao 

estabelecimento de C Pnt Amv nos exercícios da 1ª Bda AAAe, com a participação da 

5ª Bia AAAe L, trariam grande contribuição para a Doutrina Militar Terrestre. 

No prosseguimento deste trabalho, o questionário possibilitou a obtenção de 

dados referentes às opiniões dos militares que possuem experiência prática acerca 

do tema em estudo. O primeiro item abordado foi sobre importância para a realização 

do assalto aeromóvel com a Defesa Antiaérea já estabelecida. E todos os 

participantes responderam que acreditam ser muito importante, como mostrado no 

gráfico 1. 

 
Gráfico 1 - Qual importância o senhor atribui para a realização do assalto aeromóvel com a defesa 
antiaérea já estabelecida? 
Fonte: Autor 

 A totalidade dos participantes da pesquisa também respondeu que o alerta 

antecipado orgânico da Seç AAAe durante a DA Ae da FT BIL no Ass Amv não é 

eficaz, como mostra o gráfico 2. 

Gráfico 2 - Atualmente, como o senhor avalia o alerta antecipado orgânico da Seç AAAe ao realizar 
a DA Ae da FT BIL durante o Ass Amv? 
Fonte: Autor 

 Em relação ao meio orgânico da Seç AAAe para detecção de ameaças, o Radar 

SABER M-60, os participantes ficaram divididos entre a concepção de que “não 
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atende” e “atende parcialmente” às necessidades de alerta antecipado, mostrando 

que o material não é plenamente eficaz para este fim. 

 
Gráfico 3 - O senhor acredita que o Radar SABER M-60 atende às necessidades de alerta antecipado 
para Def AAe por ocasião do Assalto Aeromóvel valor FT BIL? Quais seriam as limitações de emprego 
do material? 
Fonte: Autor 

 O gráfico 4, mostra que a maioria dos pesquisados acredita que a mobilidade 

do radar saber M-60 influencia parcialmente o seu emprego para a DA Ae por ocasião 

do Assalto Aeromóvel valor FT BIL. Os participantes da pesquisam apontaram como 

causa os fato de que o radar possui em manual uma guarnição reduzida, que não é 

capaz de realizar seu transporte, apenas sua operação. Por ocasião do desembarque 

para o Ass Amv, não são helitransportadas viaturas, inviabilizando o posterior 

transporte do radar da ZPH para a cabeça de ponte aeromóvel. 

 
Gráfico 4 - Quanto à mobilidade, o senhor acredita que o Radar SABER M-60 atende às necessidades 
para Def AAe por ocasião do Assalto Aeromóvel valor FT BIL? Quais seriam as limitações de emprego 
do material? 
Fonte: Autor 

Aos participantes da pesquisa, foi perguntado a respeito de P Vig para realizar 

a detecção de ameaças aéreas durante o momento de desembarque da tropa 

aeromóvel, e os pesquisados, como mostrado no gráfico 5, em sua maioria apontaram 

que é ineficaz. Apresentaram como motivo a insegurança da área de operações, pois 

a Zona de Desembarque se encontra em terreno inimigo, não sendo possível o 

desdobramento de P Vig em uma distância satisfatória para sua utilização. Além disso, 

a observação que realiza é limitada ao alcance da observação humana, considerada 

quatro quilômetros. E ainda, para cobrir o espaço aéreo em todas as direções, seria 

necessário um grande número de P Vig.  
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Gráfico 5 - O desembarque do escalão de assalto é o momento considerado mais vulnerável para as 
tropas aeromóveis. Como o senhor avalia o emprego de P Vig para fornecer o alerta antecipado do 
período entre o desembarque da tropa até a conquista da cabeça de ponte? Por quê? 
Fonte: Autor 

 Em relação à utilização de outro meio para prover o alerta antecipado, a maioria 

dos participantes apontou o COAAe da Bda AAAe, a uma distância de até 100km. 

Grande parte ainda apontou um alerta antecipado recebido direto da FAC, como 

mostrado no gráfico 6. 

 
Gráfico 6 - No Ass Amv, a zona de desembarque da FT BIL é fora das vistas do inimigo presente na 
cabeça de ponte. Nesta ocasião, o radar orgânico da Seç AAAe é transportado somente no escalão de 
acompanhamento e apoio, já com a cabeça de ponte aeromóvel consolidada. Nesse contexto, qual 
seria o melhor meio para prover o alerta antecipado à defesa Antiaérea do período entre o 
desembarque da tropa até a conquista do objetivo? O senhor conhece algum outro meio que seria 
eficaz?  
Fonte: Autor 

 A respeito do COAAe de Seção, foi perguntado se atende às necessidades do 

alerta antecipado na situação proposta, e a grande maioria dos participantes 

responderam que atende parcialmente. As principais limitações apontadas foram a 

falta de material de comunicações que realize ligação com a FAC ou com o COAAe 

P, enviando e recebendo mensagem protegida com criptografia. Também foi apontado 

o fato de que, no momento do desembarque antes do assalto à cabeça de ponte, o 

COAAe como um todo não é helitransportado, vai apenas uma fração modular, que 

consegue estabelecer as comunicações mínimas com material que possa ser 

transportado por homens a pé. E ainda, este material é altamente dependente de 

baterias, que são limitadas, e não podem ser recarregadas pela falta de geradores 

nesta fase da operação. Podemos observar o gráfico 7. 
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Gráfico 7 - O senhor acredita que o COAAe de Seção atende às necessidades de alerta antecipado 
para Def AAe por ocasião do Assalto Aeromóvel valor FT BIL? Quais seriam as limitações de emprego 
do material? 
Fonte: Autor 

 Sobre o sistema de comunicações utilizado pela Seç AAAe na situação 

proposta, a maioria dos participantes da pesquisa acreditam não ser satisfatório 

quanto as ligações com os demais sistemas de AAAe e da FAB. Apontaram como 

dificuldade de estabelecer contato a distância da operação, contato esse que 

geralmente é realizado com rádio HF, mas a transmissão fica sujeita à interceptação 

e GE inimiga, e ainda limitada somente à voz. 

 
Gráfico 8 - O senhor acredita que os sistemas de comunicações utilizados pela Seç AAAe em proveito 
da FT BIL, no Ass Amv, são satisfatórios para a ligação com os demais sistemas de AAAe, como o 
de alerta ou mesmo com a FAB? Se não, quais seriam as principais limitações? 
Fonte: Autor 

 Perguntado sobre a utilização de sistema satelital para as comunicações da 

Seç AAAe, de acordo com o gráfico 9, a maioria dos participantes acreditam ser 

parcialmente viável, apontando alguns fatores a serem considerados, por exemplo o 

custo desta tecnologia de comunicações, a aquisição de meios adequados, e ainda a 

capacitação profissional.  

 
Gráfico 9 - Em relação ao uso de sistema de comunicações satelital pela Seç AAAe em proveito da 
FT BIL, no Ass Amv, o senhor acredita que seria viável sua utilização para o estabelecimento de 
ligações na DA Ae e para a transmissão do alerta antecipado eficaz? Por quê? 
Fonte: Autor 
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 A última pergunta questionou a respeito de realizações de exercícios que 

envolvam o alerta antecipado com a AAAe do Exército Brasileiro e a Força Aérea 

Brasileira, e o gráfico 10 mostra que há unanimidade quanto a este fato. 

 
Gráfico 10 - O senhor considera importante a realização de exercícios que envolvam o alerta 
antecipado com a AAAe do Exército Brasileiro e a Força Aérea? 
Fonte: Autor 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os conhecimentos adquiridos como resultado na revisão de literatura e 

questionário atingiram o objetivo da pesquisa e responderam a problemática proposta, 

alerta antecipado em proveito de uma seção de artilharia antiaérea, não corresponde 

às exigências da defesa de uma Força – Tarefa Batalhão de Infantaria, em operação 

de conquista de Cabeça de Ponte Aérea, no Assalto Aeromóvel. 

Os dados apresentados mostram que, para se obter uma DA Ae eficaz, existe 

a necessidade de desdobramento de radar ou outro meio de detecção de ameaça 

aérea, e o sistema de controle e alerta deve possuir material e pessoal capacitado 

para este fim. 

Devido ao grande tráfego de vetores aéreos durante a operação de assalto 

aeromóvel, o controle do espaço aéreo se torna uma necessidade indispensável. 

Nesse tipo de operação, do desembarque do escalão de assalto até o ataque da 

cabeça de ponte é o momento mais vulnerável dos Elm empregados, sendo 

inaceitável que, justamente neste período, a DA Ae não esteja estabelecida e 

operando de forma eficaz. 

Na Seç AAAe, no tema proposto, o COAAe de Seç AAAe deve ser empregado 

de forma modular, favorecendo sua mobilidade e adequando-se às características da 

tropa aeromóvel, porém deve possuir sistema de comunicações compatível às 

necessidades da operação.  

O sistema de comunicações deve possuir a capacidade de ligar-se à Força 

Aérea, à Av Ex, e realizar a integração de meios, para uma rápida transmissão de 

dados ou voz à longa distância, e ainda com sistema de criptografia, protegendo as 

informações e as transmissões no espaço eletromagnético. Uma opção seria utilizar 

sistema satelital. 
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A utilização de P Vig para o alerta antecipado, no tema proposto, é importante, 

porém há a necessidade de se identificar o vetor aéreo, não apenas detectá-lo, para 

isso o sistema de comunicações deve estar integrando também de forma eficiente os 

P Vig desdobrados com o radar e o COAAe. O pessoal integrante do P Vig deve 

possuir equipamento ótico que estenda a visão e potencialize a observação, inclusive 

à noite. 

 Além dos P Vig, o desdobramento de radar é imprescindível para completar e 

eventualmente substituir o alerta antecipado recebido. Atualmente, o Radar M-60 

apresenta a deficiência de sua mobilidade, porém, a solução talvez esteja em 

aumentar o efetivo de sua guarnição, ou ainda, empregar veículos que possam ser 

transportados nesta fase da operação, por exemplo M-Gator. 

 
Figura 1 - M Gator 
Fonte: http://www.military-today.com/trucks/m_gator.htm 

 Os resultados desta pesquisa cumpriram o propósito deste trabalho, porém, de 

modo algum esgotam o assunto proposto. Devido à escassez de fontes sobre o tema, 

e a sua relevância para elevar a operacionalidade do Exército Brasileiro, é necessário 

que outros pesquisadores utilizem este tema proposto inicial para aprofundarem o 

conteúdo. 

 Além disso, é necessário a realização de treinamentos, reuniões e 

experimentações doutrinárias com a Força Aérea Brasileira, afim de evoluir e 

aperfeiçoar a doutrina de DA Ae Amv. 
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