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RESUMO 

 
Os mais recentes conflitos armados demonstram a importância dos vetores aéreos 
nas realizações das guerras modernas. As constantes evoluções tecnológicas 
garantiram aos vetores aéreos um aumento em suas capacidades, particularmente a 
de ataque ao solo. A média altura tornou-se a principal faixa de atuação desses 
modernos vetores aéreos. Países do entorno estratégico brasileiro acompanharam 
essas evoluções, possuindo capacidade de atuação na faixa de média altura e 
ataque a estruturas estratégicas no interior do Território Nacional. Ademais, os 
ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 mostraram ao mundo uma nova 
forma de promover o terror, empregando aeronaves civis de transporte de 
passageiro como armas, aumentando a gama de ameaças à soberania e à 
integridade nacional. Ainda, o progressivo aumento de vetores que utilizam o espaço 
aéreo tornam a coordenação desse espaço mais complexa. Nesse contexto, o Brasil 
identificou, em sua Estratégia Nacional de Defesa, a necessidade de adquirir a 
capacidade de defesa antiaérea de média altura. Por sua vez, o Exército Brasileiro 
implementou o programa estratégico Defesa Antiaérea, que, alinhado ao interesse 
nacional, busca a aquisição daquela importante capacidade de defesa. O emprego 
de meios antiaéreos de maior alcance possibilitam defesa de áreas sensíveis, o que 
implica no emprego simultâneo de meios de defesa aérea e defesa antiaérea no 
mesmo espaço, além de uma grande concentração dos mais diversos vetores 
aéreos dentro da sua área de responsabilidade. Tudo isso, proporciona um ambiente 
de complexa coordenação do espaço aéreo, buscando normatizar o uso dessa 
dimensão e evitar fratricídio ou erros na desiginação de alvos. Dessa forma, urge a 
importância de estudos sobre a necessidade de adequação da sistemática 
coordenação do espaço aéreo nacional com o implemento de novos sistemas 
antiaéreos de média altura. Portanto, o presente trabalho busca contribuir com o 
esforço do Exército Brasileiro na aquisição dessa nova capacidade.  
 
 
Palavras-chave: Coordenação do Espaço Aéreo. Defesa Antiaérea. Média Altura.  
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RESUMEN 

 

Los conflictos armados más recientes demuestran la importancia de los vectores 
aéreos en los logros de las guerras modernas. Los constantes desarrollos 
tecnológicos han garantizado a los vectores aéreos un aumento en sus capacidades, 
particularmente de ataque al suelo. La altura media se convirtió en el principal rango 
de acción de estos vectores aéreos modernos. Los países del entorno estratégico 
brasileño acompañaron estos desarrollos, poseyendo la capacidad de actuar en el 
rango de media altura y atacar estructuras estratégicas dentro del Territorio 
Nacional. Además, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 mostraron 
al mundo una nueva forma de promover el terror, utilizando aeronaves civiles de 
transporte de pasajeros como armas, aumentando el rango de amenazas a la 
soberanía y la integridad nacional. Aún, el aumento progresivo de los vectores que 
usan el espacio aéreo hace que la coordinación del espacio aéreo sea más 
compleja. En este contexto, Brasil identificó en su Estrategia Nacional de Defensa la 
necesidad de adquirir capacidades de defensa antiaérea de altura media. A su vez, 
el Ejército brasileño implementó el programa estratégico de Defensa Antiaérea, que, 
alineado con el interés nacional, busca la adquisición de aquella importante 
capacidad de defensa. El empleo de medios antiaéreos de mayor alcance permite la 
defensa de áreas sensibles, lo que implica el uso simultáneo de defensa aérea y 
defensa antiaérea en el mismo espacio, además de una gran concentración de los 
vectores aéreos más diversos en su área de responsabilidad. Todo esto proporciona 
un entorno de coordinación compleja del espacio aéreo, buscando normar el uso de 
esta dimensión y evitar fratricidios o errores en la designación de objetivos. Por lo 
tanto, existe una necesidad urgente de estudios sobre la necesidad de adaptar la 
coordinación sistemática del espacio aéreo nacional con la implementación de 
nuevos sistemas antiaéreos de altura media. Por lo tanto, el presente trabajo busca 
contribuir con el esfuerzo del Ejército brasileño en la adquisición de esa nueva 
capacidad. 
 
 
Palabras clave: Coordinación del Espacio Aéreo. Defensa antiaérea. Altura media. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A análise dos recentes conflitos armados revela o poder militar aeroespacial 

como elemento fundamental para a condução das batalhas e da própria guerra. O 

inimigo aéreo está presente desde a primeira fase da batalha, caracterizada pela 

busca da superioridade aérea, assim como na fase seguinte, quando emprega seus 

meios no apoio à campanha terrestre (BRASIL, 2017). 

Atualmente, com a evolução do poder aéreo na América do Sul, 

particularmente na faixa de média altura, países do entorno estratégico brasileiro, 

como Chile, Peru, Colômbia e Venezuela, apresentam meios capazes de executar 

ataques aéreos em pontos e áreas estratégicas do Território Nacional (TN). Tal fato 

reforça a importância de conceder maior ênfase aos sistemas de Defesa Antiaérea 

de Média Altura (DA Ae Md Altu). 

Quanto ao emprego de meios de DA Ae em cenário de normalidade, nesta 

última década o Brasil sediou diversos eventos de grande apelo midiático. Destaque 

para a copa do mundo de futebol, em 2014, e os jogos olímpicos, em 2016. Esses 

eventos elegeram a DA Ae como uma das condicionantes irrevogáveis impostas 

pela organização desses grandes jogos, maximizando a sua contundente 

participação nos eventos citados. 

A coordenação do espaço aéreo no Território Nacional tende a ser mais 

complexa a partir da aquisição de meios para DA Ae Md Altu. A Artilharia Antiaérea 

(AAAe) terá alcance maior e poderá atuar em um cenário mais amplo, com presença 

de diversos vetores aéreos, tanto civis quanto militares. O reduzido tempo de reação 

dos meios, o alto nível da cadeia de tomada de decisão para o tiro de detenção e a 

dificuldade de identificação dos diversos vetores são algumas das condicionantes 

que permeiam as demandas de coordenação do espaço aéreo. 

Ademais, o emprego dos meios antiaéreos, invariavelmente, contará com 

grande cobertura da mídia mundial. Sua atuação não permite margem a erros, sob 

pena de irreparáveis danos civis e às imagens da Força e do País. Um exemplo 

recente de ação equivocada ocorreu no abatimento de um avião de passageiros 

ucraniano pelo Irã, matando 176 pessoas. (G1, 2020) 
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Nesse contexto, o Brasil apresenta significativa defasagem tecnológica por 

não possuir a capacidade de DA Ae Md Altu. Dessa forma, a aquisição dessa 

capacidade implica em importante elemento de dissuasão para as Forças Armadas 

do País.  

No ano de 2008, o governo brasileiro incluiu na Estratégia Nacional de Defesa 

(END) que nos centros estratégicos do País – políticos, industriais, tecnológicos e 

militares – a estratégia de presença do Exército concorrerá também com o objetivo 

de se assegurar a capacidade de defesa antiaérea, em quantidade e em qualidade, 

sobretudo por meio de artilharia antiaérea de média altura. 

Em 2011, o Exército Brasileiro (EB), alinhado com a END, aprovou a 

implementação do Projeto Estratégico do Exército de Defesa Antiaérea, que 

estabelece, em um de seus objetivos, a necessidade de obter a capacidade de DA 

Ae Md Altu. Esse objetivo foi ratificado no novo Plano Estratégico do Exército (2016-

2019). 

Do exposto, verifica-se que não há possibilidade de improvisos ou rápida 

mobilização de recursos humanos e/ou de materiais, quando do emprego da 

artilharia antiaérea em situação real. Eventos que exijam reação imediata deverão 

contar com meios de DA Ae permanentemente preparada e adestrada.  

 

1.1 O PROBLEMA 

 

Conforme o cenário anteriormente apresentado, é possível identificar o 

problema central do presente trabalho. Os atuais meios e métodos de coordenação 

do espaço aéreo do Território Nacional são suficientes, adequados e estão 

preparados para a o emprego de meios de defesa antiaérea de média altura?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Em decorrência da problemática de pesquisa supracitada e a fim de 

materializar o trabalho, foram definidos os objetivos a seguir. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem por objetivo geral apresentar os principais aspectos 

relacionados à coordenação do espaço aéreo, dentro do Território Nacional, a partir 

do emprego de um sistema de defesa antiaérea de média altura. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral apresentado, foram 

formulados alguns objetivos específicos a serem alcançados, que balizarão o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo, os quais 

serão elencados em seguida: 

a. apresentar os principais vetores aéreos, que utilizam a faixa de média altura, 

operantes na América do Sul; 

b. apresentar as principais características para o sistema de média altura a ser 

implementado no Brasil; 

c. apresentar as principais características do atual sistema de coordenação do 

espaço aéreo do Território Nacional; e 

d. apresentar, se for o caso, possíveis pontos a serem adaptados na 

coordenação do espaço aéreo a fim permitir o emprego de um sistema de defesa 

antiaérea de média altura. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo será delimitado pelo contexto atual dos fatos. Dessa 

forma, será priorizada a verificação das características da coordenação do 

espaço aéreo atualmente vigente no País, particularmente dentro do Território 

Nacional e em situação de normalidade, e o levantamento dos principais vetores 

aéreos, na faixa de média altura, empregados nos países da América do Sul.   

 

1.4  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O presente estudo pretende contribuir para o processo de aquisição da 

capacidade de defesa antiaérea de média altura do Exército Brasileiro. Nesse 
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sentido, este trabalho abordará itens importantes para a implementação dessa nova 

capacidade, como: ameaças aéreas de média altura presentes no cenário da 

América do Sul; aspectos relevantes para as condicionantes de emprego do sistema 

de DA Ae Md Altu no Brasil; características do atual sistema de coordenação do 

espaço aéreo brasileiro; e, se for o caso, pontos a serem adaptados na coordenação 

do espaço aéreo nacional a partir da implementação da capacidade de DA Ae Md 

Altu.  
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2 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

O presente trabalho foi elaborado, predominantemente, por meio de 

pesquisa bibliográfica, a qual foi baseada na análise de manuais doutrinários das 

três forças singulares, livros, revistas, publicações e sítios da internet disponíveis e 

associados ao tema em estudo.  

Buscou-se, ainda, a realização de pesquisa qualitativa, a fim de determinar 

possíveis melhorias na coordenação do espaço aéreo com a aquisição da 

capacidade de defesa antiaérea de média altura prevista no Programa Estratégico 

do Exército de Defesa Antiaérea, a fim de fazer frente aos modernos vetores 

aéreos que atuam na faixa de média altura. 

A pesquisa teve como universo os principais aspectos que caracterizam a 

doutrina de defesa aeroespacial brasileira, frente a uma eventual ameaça aérea. A 

amostra estudada foi do tipo não probabilística e classificada por tipicidade, 

englobando os principais meios aéreos de asa fixa que atuam na faixa de média 

altura presentes nas forças armadas dos países sul-americanos. 

Ademais, a partir dessa pesquisa bibliográfica, procedeu-se um levantamento 

de dados, baseado em leitura analítica e seleção de fontes fidedignas concernentes 

ao tema-objeto do presente estudo. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, foi realizada uma análise dos 

conteúdos que permitaram alcançar os objetivos propostos para o trabalho, com 

ênfase no estudo de toda a documentação coletada relacionada ao escopo da 

pesquisa em tela. Dessa maneira, foram priorizados os estudos dos dados que 

abordam a doutrina de defesa aeroespacial nacional. 

Com relação à metodologia empregada no presente estudo, a limitação 

encontrada durante sua produção residiu na impossibilidade de se obter exatidão 

nos dados referentes às principais possibilidades da ameaça aérea, particularmente 

no que se refere a novas tecnologias e armamentos, além de eventuais incrementos 

doutrinários das principais forças aéreas sul-americanas. Tal óbice se deve ao fato 

de que esses tipos de dados, frequentemente, possuem classificação sigilosa, não 

estando disponíveis para consulta por indivíduos de outros países.  
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3 AMEAÇA AÉREA 

 
[...] todo vetor aeroespacial cujo emprego esteja dirigido a destruir ou 
neutralizar objetivos terrestres, marítimos (submarinos) e outros vetores 
aeroespaciais. Esta, atualmente, emprega não somente os mais diversos 
tipos de aeronaves dedicadas para tal, como modernos sistemas de mísseis 
e satélites para os mais variados fins. (BRASIL, 2001) 

 
Atualmente, a ameaça aérea tem sido, em razão da evolução tecnológica e 

de suas possibilidades, um dos fatores preponderantes para a conquista dos 

interesses dos principais estados-nação que compõem o tabuleiro geopolítico 

mundial. A definição dessa ameaça se modifica conforme a evolução dessas 

plataformas. O manual Emprego da Artilharia Antiaérea apresenta a definição de 

ameaça aérea acima. 

Para fins de defesa aeroespacial, a divisão do espaço aéreo em camadas 

leva em conta a capacidade dos vetores aéreos atuarem nessa faixas. Assim, a 

dimensão aérea está segmentada em quatro níveis de altitude, são eles: altura 

orbital, grande altura, média altura e baixa altura, conforme figura 1. Para o presente 

estudo, serão destacadas as aeronaves que atuam na faixa de média altura (entre 

3.000m e 15.000m).  

 

Figura 1: Faixas de emprego da moderna ameaça aérea 
Fonte: Manual Emprego da AAAe, 2001, p. A-3 
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Para o presente estudo, as ameaças aéreas serão divididas em 

convencionais e não convencionais. Essa divisão tem finalidade didática e de 

destacar a gama de vetores aéreos que podem atuar diante de uma DA Ae. 

 

3.1 AMEAÇAS AÉREAS CONVENCIONAIS 

 

Com vistas a obter vantagens estratégicas, vários países do mundo passaram 

a adquirir e/ou desenvolver vetores aéreos que os possibilitassem a conquista do 

espaço aéreo, apoio às operações terrestres, missões de ataque, apoio aéreo 

aproximado e reconhecimento aéreo armado. 

O emprego da arma aérea possibilita ao oponente: 
a) o ataque a diversos alvos simultaneamente, empregando um número 
variável de aeronaves (Anv) e de outros engenhos aeroespaciais, como 
satélites, mísseis, aeronaves remotamente pilotadas (ARP), etc; 
b) a surpresa no ataque, exigindo um tempo de resposta extremamente 
curto; 
c) o emprego de várias táticas de ataque, usando armamento e munição 
diversificados, como metralhadoras, canhões, foguetes, mísseis, bombas e 
outros; 
d) a utilização de plataformas aeroespaciais como meio de inteligência e 
contrainteligência; e 
e) o emprego de variadas táticas e técnicas de guerra eletrônica (GE).  
(BRASIL, 2017, p.1-1) 

 

Além das possibilidades elencadas acima, deve-se ressaltar outras 

capacidades da plataforma aérea em relação à DA Ae: lançamento de armamento 

fora do envelope de emprego da artilharia antiaérea de menor alcance (tipo stand 

off); técnicas e tecnologias para confundir e/ou furtar-se à detecção dos radares. 

Dentre os vetores aéreos supracitados estão aeronaves de asa fixa; mísseis 

balísticos e de cruzeiro; bombas; e sistemas remotamente pilotados. Esses 

elementos possuem a capacidade de atuação a alturas acima de 3.000m e de 

emprego de armamento a distâncias maiores que 6.000m, ou seja, dimensões que 

são superiores ao teto e ao alcance de emprego da DA Ae de baixa altura que são 

atualmente empregadas pelas Forças Armadas brasileiras. 

Segundo o Manual Emprego da Artilharia Antiaérea (2001), a doutrina de 

emprego de vetores aéreos utiliza o fator presença de defesa antiaérea como um de 

seus elementos de análise e planejamento para as missões aéreas. A existência de 

um sistema de defesa antiaérea de média altura se torna um fator dificultador para a 
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execução de missões aéreas, restringindo a capacidade de emprego dos vetores 

aéreos inimigos. 

Destaca-se que no estudo das ameaças aéreas não basta analisar apenas a 

plataforma aérea presente. Para o efetivo emprego dos meios há a necessidade de 

armamentos capazes de efetuar o ataque a média altura além de optrônicos nas 

aeronaves que possibilitem a aquisição, seleção e lançamento daqueles meios. 

Contudo, a presença real desses equipamentos é de difícil confirmação, haja vista 

seu carácter sigiloso. Não obstante, os países podem realizar, em curto tempo, a 

aquisição desses armamentos e optrônicos, capacitando seus vetores aéreos ao 

emprego em média altura. 

Nesse contexto, visando a atender hipóteses de emprego e cenários que 

possam vir a evoluir rapidamente, de acordo com fatores políticos e econômicos, 

serão apresentados os principais vetores aéreos de asa fixa, que atuam na faixa de 

média altura, presentes em alguns países da América do Sul com capacidade de 

atuar no Território Nacional Brasileiro. 

 

3.1.1 Chile 

 

O Chile possui atualmente vinte e nove aeronaves F-16 AM de ataque e 

defesa (Atq/Def), sete F-16 BM de Atq/Def, seis F-16 C (BLOCK 50) de Atq/Def, 

quatro F-16 D (BLOCK 50) de Atq/Def, doze AF-5 TIGER III de Atq/Def, doze A-29 

de Atq, trinta e sete A/T 36 de Atq e três KC-135E com capacidade de 

reabastecimento em voo (REVO).  

Dessa maneira, a capacidade apresentada por estes vetores aéreos permite 

que realizem sobrevoos por todo o território brasileiro, impactando na segurança de 

todo o Espaço Aéreo Brasileiro e Estruturas Estratégicas. 
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Figura 2: Limite de alcance dos meios aéreos do Chile 
Fonte: o autor 

 

3.1.2 Colômbia 

 

A Colômbia possui atualmente nove aeronaves Kfir C-10 de Atq/Def, dez Kfir 

C-12 de Atq/Def, doze A-37 de Atq, vinte e cinco A-29 de Atq e uma KC 767 com 

capacidade de realizar REVO.  

Assim, a capacidade apresentada por estes vetores aéreos permite que 

realizem sobrevoos por todo o território brasileiro, impactando na segurança de todo 

o Espaço Aéreo e Estruturas Estratégicas Brasileiro. 

 

Figura 3: Limite de alcance dos meios aéreos da Colômbia 
Fonte: o autor 
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3.1.3 Peru 

 

O Peru possui dezenove aeronaves MIG-19 de Atq/Def, doze Mirage 2000 

de Atq/Def, vinte e dois A-37B, doze MB-339 e dezessete Sukoi SU-25 de ataque.  

Dessa forma, a capacidade apresentada por estes vetores aéreos permite 

que realizem sobrevoos na parte oeste da Região Norte do Brasil, impactando na 

segurança do Espaço Aéreo Brasileiro e Estruturas Estratégicas que estão 

presentes naquela região. 

 

Figura 4: Limite de alcance dos meios aéreos do Peru 
Fonte: o autor 

 

3.1.4 Venezuela 

 

A Venezuela possui vinte e quatro aeronaves Su-30 MK2 de Atq, vinte e 

quatro F-16A/B de Atq e vinte e sete K-8W. Assim, a capacidade apresentada por 

estes vetores aéreos permite que realizem sobrevoos pela Região Norte e porção 

setentrional do Mato Grosso, trazendo óbices a segurança do Espaço Aéreo e as 

Estruturas Estratégicas presentes. 
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Figura 5: Limite de alcance dos meios aéreos da Venezuela 
Fonte: o autor 

 

3.2 AMEAÇAS AÉREAS NÃO CONVENCIONAIS 

 

As ameaças aéreas empregadas até o final do século XX eram previsíveis, 

sendo caracterizadas por vetores de grande envergadura e ações de atores estatais. 

O início do século XXI apresenta a prevalência de ameaças não convencionais, com 

utilização de meios variados, tanto civis quanto militares, e pela ação de atores não-

estatais, como grupos terroristas.  

O Glossário das Forças Armadas apresenta um conceito para ameaça 

assimétrica. 

Ameaça decorrente da possibilidade de serem empregados meios ou 
métodos não ortodoxos, que incluem terrorismo, ataques cibernéticos, 
armas convencionais avançadas e armas de destruição em massa para 
anular ou neutralizar os pontos fortes de um adversário, explorando suas 
fraquezas, a fim de obter um resultado desproporcional. (BRASIL, 2015) 
(grifo nosso) 
 

O ataque terrorista aos Estados Unidos da América, em 11 de setembro de 

2001, marcou o mundo pelo emprego de aeronaves comerciais de passageiros 

como vetores de ataque ao solo, sinalizando  novos meios que podem ser 

empregados para ataque. Tal fato elevou os níveis de tensão para a defesa 

nacional, uma vez que esses meios não convencionais são de difícil caracterização, 

ampliando necessidades de coordenação. 
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[...] O terrorismo passou a utilizar meios aéreos na busca de seus 
intentos. O fato mais marcante foi o ocorrido nos Estados Unidos da 
América, em 11 de setembro de 2001, quando aeronaves civis de grande 
porte foram tomadas e, posteriormente, lançadas contra as torres do prédio 
do World Trade Center e contra o Pentágono. Estes ataques causaram 
quase três mil mortes e apresentaram ao mundo uma nova maneira de se 
causar o terror. (PROENÇA, 2014) (grifo nosso) 
 

O emprego de meios não convencionais como vetores de ataque enfatizou a 

importância da coordenação do espaço aéreo em período de normalidade, 

particularmente, durante grandes eventos com grande cobertura midiática 

internacional. 

No século XXI, o Brasil passou a adotar uma política de maior projeção no 

cenário internacional. Nesse contexto, sediou diversos eventos de nível global, com 

destaque para a copa do mundo de futebol, em 2014, e os jogos olímpicos, em 

2016, elevando o potencial de ataques terroristas no pais.  

Diante dos elementos apresentados e analisando as possibilidades dos 

diversos vetores aéreos existentes, a ameaça aérea não convencional pode ser 

traduzida com maior potencialidade pelos seguintes vetores: aeronaves civis 

transformadas em vetores de ação terrorista; aeronaves (veículos aéreos) não 

tripulados, de fácil montagem, aquisição e baixo custo; morteiros com emprego e 

dissimulação facilitada e bombas caseiras; ultraleves e balões dirigíveis; 

paraquedistas, parapentes e afins; e outros. 

Convém acrescentar que algumas dessas ameaças aéreas são constituídas 

por materiais diversos, como alumínio, tecido, fibra de vidro, além de possuírem 

dimensões reduzidas e contornos irregulares, o que dificulta a detecção pelos 

radares e sua classificação pelos órgãos de coordenação e controle. 
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4 SISTEMA DE DEFESA ANTIAÉREA DE MÉDIA ALTURA 

 
A missão geral da artilharia antiaérea alocada ao SISDABRA é realizar a 
defesa antiaérea de área sensível e ponto sensível do Território Nacional 
contra vetores aeroespaciais hostis, impedindo ou dificultando seu ataque. 
Os meios antiaéreos, nesse caso, fazem parte dos meios de defesa 
aeroespacial ativa do SISDABRA. (BRASIL, 2017, p. 8-2) 

 
Para o cumprimento de sua missão principal, o sistema de defesa antiaérea 

possui uma estrutura sistêmica, baseada em em quatro subsistemas: de armas; de 

comando e controle; de comunicações; e logístico.  

O presente estudo abordará aspectos relativos somente ao subsistema de 

armas. Contudo, ressalta-se que todos os subsistemas são interdependentes e 

possuem igual importância para o estabelecimento de uma defesa antiaérea 

eficiente. (BRASIL, 2001) 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO 

 

Conforme o Manual Defesa Antiaérea (2017), os subsistemas de armas são 

classificados em relação à altura e alcance. Quanto à altura, classificam-se em: 

baixa altura (até 3 km); média altura (entre 3 km e 15 km); e grande altura (acima de 

15 km). Quanto ao alcance, classificam-se em: muito curto alcance (até 6 km); curto 

alcance (entre 6 km e 12 km); médio alcance (entre 12 km e 40 km); e longo alcance 

(acima de 40 km). Para que o material possa ser considerado de média altura deve 

ser enquadrado, no mínimo, nas classificações de média altura e médio alcance. 

 

Figura 6: Classificação quanto à altura e alcance de emprego do armamento antiaéreo. 
Fonte: DECEX, 2019 
 

 



24 

 

 

4.2 POSSIBILIDADES 

 

Ao se estudar a aquisição de capacidade de média altura, deve-se levar em 

consideração que esse sistema deve possuir algumas possibilidades inerentes ao 

seu emprego. Essas possibilidades podem servir como parâmetros a indicação de 

Requisitos Operacionais Básicos (ROB) e Condicionantes Doutrinárias e 

Operacionais (CONDOP) dos materiais a serem adquiridos. 

O sistema de defesa antiaérea de média altura deve ser capaz de atuar 

diuturnamente e sob quaisquer condições meteorológicas. Adicionalmente, não 

devem dispor de equipamentos e de outros meios, como optrônicos e câmeras, que 

sejam afetados ou necessitem de fatores como visada direta, luz, entre outros, 

assegurando a autossuficiência de emprego. 

Outra possibilidade é a de identificação, seleção e acompanhamento de 

diversos tipos de vetores aéreos por meios eletrônicos incorporados ao próprio 

sistema de mísseis. Uma vez designado o alvo e lançado o míssil, este não deve 

depender de outros dispositivos para atingir seu alvo. 

A defesa de média altura deve possuir comunicações capazes de contato 

direto com os órgãos de defesa aeroespacial ao qual estão ligados. Esta 

possibilidade proporciona capacidade de interface imediata com o escalão decisor 

pelo engajamento dos vetores aéreos, reduzindo o tempo de resposta. 

Ainda, o sistema de média altura deve ter possibilidade de emprego dual, 

atuando tanto em situação de guerra quanto em situação de não-guerra. Dessa 

forma, esses meios devem ser capazes de operar em proveito das diversas forças 

armadas em ambiente de normalidade, dentro do Território Nacional, realizando a 

defesa de estruturas estratégicas nacionais, assim como centros econômicos, 

militares e políticos. Da mesma forma, devem proporcionar a cobertura de grandes 

áreas em situações de combate, garantindo a proteção de diversas tropas e 

instalações. 

 

4.3 LIMITAÇÕES 

 

O estudo das características do sistema de média altura aponta para algumas 

limitações inerentes ao seu emprego, variando de acordo com os materiais e 

sistemas utilizados. Essas limitações são levantadas a fim de subsidiar a aquisição 
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do melhor material e/ou a implementação de ações para mitigar aspectos inerentes 

ao emprego dessa capacidade. 

De maneira geral, os sistemas de média altura apresentam uma dificuldade 

de realizar a defesa de baixa altura de seus meios. Os mísseis tendem a possuir um 

alcance mínimo de emprego, visto o tempo necessário para realizar a aquisição e 

guiamento para seus alvos, tornando o sistema vulnerável a ataques de baixa altura. 

Cabe ressaltar que alguns armamentos reduzem essa limitação com a associação 

de canhões antiaéreos de baixa altura para realizar sua autodefesa. 

Os meios de média altura encontram grande dificuldade de realizar a defesa 

aproximada. O elevado alcance dos mísseis garante uma ampla área de proteção 

antiaérea, contudo gera uma grande dispersão de meios e instalações. Ademais, a 

grande automação dos sistemas reduz a necessidade de pessoal na guarnição, 

aumentando a vulnerabilidade à sabotagem. 

Outra limitação está relacionada ao suporte logístico necessário. Há uma 

exigência de atividades de manutenção e suprimento especializadas e bem 

estruturadas. Os avançados sistemas empregados demandam uma cadeia de 

manutenção muito especializada e detentora de ferramentas de avaliação e 

manutenção específicas para o sistema. Da mesma forma, o material necessário 

para suprimento, como munição e peças de reposição, são singulares e não se 

encontram na cadeia de suprimento convencional do Exército. 

Dessa maneira, verificou-se que o sistema de média altura apresenta diversas 

possibilidades e limitações em seu emprego tático. Contudo, deve-se salientar o 

ganho exponencial na esfera operacional-estratégica, sendo um sistema que 

proporciona aumento no poder de dissuasão da Força Terrestre. 

 

4.4 CONDICIONANTES E REQUISITOS 

 

O Programa Estratégico do Exército de Defesa Antiaérea possui, como 

objetivo principal, recuperar e obter a capacidade de defesa antiaérea de baixa e 

média alturas, respectivamente. Ainda, possibilita a modernização das organizações 

militares que realizam a defesa antiaérea dentro da Força Terrestre, gerando 

benefícios para o Brasil. 

Para atingir os objetivos do projeto, foram elaborados diversos documentos 

técnicos, com destaque para a Condicionante Doutrinária e Operacional (CONDOP 



26 

 

 

019/2018, aprovado pela Portaria 044-COTER, de 27 de julho de 2018) e Requisito 

Operacional Básico (ROB, constantes na Portaria 25-EME, de 26 de fevereiro de 

2013). A seguir serão apresentados os principais elementos estabelecidos pelas 

normas citadas. 

a. o Msl AAe de Me Altu deve, obrigatoriamente, ultrapassar o teto de 
15.000 m e ter o alcance superior a 20.000 m. Deve, ainda, ter sensores e 
sistemas de controle e coordenação mais complexos, com integração de 
dados, possuindo baixo tempo de reação, para serem empregados na DA 
Ae Me Altu de zonas de ação e de áreas sensíveis; 
 
b. o material deve ser capaz de atuar nos diversos ambientes operacionais 
do país sob quaisquer condições climáticas e meteorológicas; 

 
c. o Sistema deve engajar no mínimo 4 (quatro) alvos simultaneamente na 
zona de emprego do sistema; 

 
d. os mísseis do sistema de armas devem possuir condições para engajar 
ameaças aeroespaciais desenvolvendo velocidades entre 0 (zero) e 1.000 
(mil) metros por segundo, no mínimo, permitindo o engajamento de 
helicópteros em voo pairado, aeronaves de asas fixas tripuladas, ou não, e 
diversos tipos de munições inteligentes; e 

 
e. o Sistema deve engajar, com efetividade, ameaças aeroespaciais em um 
envelope mínimo de 20.000 (vinte mil) metros de alcance horizontal e entre 
50 (cinquenta) metros a 15.000 (quinze mil) metros de alcance vertical. 
 

No seminário de Artilharia Antiaérea em Operações Conjuntas foi debatida a 

importância da aquisição da capacidade de defesa antiaérea de média altura por 

parte do Exército Brasileiro (EB). A seguir, serão apresentados alguns dos principais 

aspectos que reforçam a necessidade de aquisição da capacidade operativa de 

defesa antiaérea de média altura. 

O EB possui uma estrutura mais adequada (comando, logística e operacional) 

já em condições de receber um sistema de média altura, demandando pequenas 

adequações estruturais e logísticas. As demais Forças singulares terão que 

constituir estruturas para receber esses meios. 

A Força Terrestre é constantemente empregada em grandes eventos 

nacionais, necessitando de material adequado de AAAe Me Altu para atuar em 

operações nas diferentes áreas do Território Nacional. Portanto, há necessidade de 

atuar, com seus próprios meios, em operações nacionais. Neste contexto, tem 

legitimidade para definir a AAAe Me Altu que precisa para cumprir suas missões. 

A coordenação do espaço aéreo é responsabilidade da Força Aérea, tendo 

em vista possuir toda a estrutura necessária para este fim. Entretando, tal fato não 

caracteriza necessidade de subordinação de meios. O Sistema de Defesa 
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Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) estipula que os “meios da Brigada de Artilharia 

Antiaérea do EB serão alocados ao sistema”, mas não define quantos, possibilitando 

liberdade para a Força definir suas próprias prioridades e os meios necessários para 

cumprir suas missões. 

A AAAe Me Altu é um sistema complexo que necessita de pessoal qualificado 

para compreender, planejar e empregar todos seus subsistemas. O Exército lida 

com a AAAe há mais de 55 anos, possuindo a Escola de Artilharia de Costa e 

Antiaérea como centro de ensino de excelência da doutrina antiaérea, o que confere 

ao Exército condições sólidas de conduzir o assunto. 

Convém salientar que para a aquisição de uma capacidade operativa todos os 

aspectos previstos no DOAMEPI (Doutrina, Organização, Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura) devem ser levados em consideração. Assim, 

verifica-se que não há possibilidade de improvisos ou rápida mobilização de 

recursos humanos e/ou de materiais, quando do emprego de meios de defesa 

antiaérea em situação real, exijindo que o sistema esteja permanentemente 

preparado e adestrado. 
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5 COORDENAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO 

 

O Sistema de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (SISDACTA) 

engloba os dois sistemas de controle do espaço aéreo nacional: o Sistema de 

Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), responsável pelo controle das 

operações militares; e o Sistema Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), 

responsável pelo controle do tráfego aéreo geral. Dessa forma, são compartilhados 

procedimentos comuns, infraestrutura e serviços, garantindo eficiência e economia 

para o sistema. 

 

5.1 ESTRUTURA 

Desde o tempo de paz, os meios antiaéreos do Exército Brasileiro 
destinados à defesa antiaérea da zona do interior são empregados em prol 
do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), compondo a 
estrutura de defesa aeroespacial do espaço aéreo brasileiro. (BRASIL, 
2017, p. 8-1) 

 
O SISDABRA é o responsável por reunir os meios envolvidos na missão de 

defesa aeroespacial do território brasileiro em uma organização sistêmica, sem 

mudar a estrutura tradicional desses meios, com o mínimo de dispêndio e o máximo 

de eficiência. (Brasil, 2017, p. 2-1)  

O Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) é um Comando Conjunto 

permanentemente ativado e empregado desde o tempo de paz, englobando material 

e pessoal das três Forças Armadas. É o órgão central do SISDABRA responsável 

pela coordenação da defesa aeroespacial no Território Nacional. 

O SISDABRA possui elos permanentes e eventuais. Dentre os permanentes, 

destacam-se os Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 

(CINDACTA). Este é o órgão responsável pela condução das operações aéreas 

dentro de sua Região de Defesa Aeroespacial (RDA). O Brasil divide seu território 

em quatro RDA, conforme figura 7. 

 
Os CINDACTA compreendem dois centros distintos - o Centro de 
Operações Militares (COpM) e o Centro de Controle de Área (ACC, sigla 
internacional). Em tempo de paz, apenas o COpM está integrado ao sistema 
de defesa aeroespacial, permanecendo o ACC integrado ao sistema de 
proteção ao voo. (BRASIL, 2017, pag 2-3) 
 

A estrutura do CINDACTA proporciona a integração de meios detecção, 

telecomunicações, defesa aeroespacial ativa e passiva. Ademais, engloba meios 



29 

 

 

empregados em proveito tanto da aviação civil, dentro do ACC (Area Control 

Center), quanto da defesa aeroespacial, inseridos nos COpM. Tal fato proporciona 

maior capacidade de coordenação, grande economia de meios e garante cobertura 

em toda a extensão territorial do Brasil. 

 
Figura 7: Divisão das Regiões de Defesa Aeroespacial 
Fonte: www.decea.gov.br 
 

A coordenação do espaço aéreo está normatizada por meio das Normas 

Operacionais do Sistema de Defesa Aeroespacial (NOSDA), documento pelo qual o 

COMAE orienta os órgãos e serviços incumbidos do exercício de atividades 

relacionados com a defesa aeroespacial. (Brasil, 2017, p. 2-2) 

A Defesa Aeroespacial ativa engloba meios de Defesa Aérea e de Defesa 

Antiaérea. Em uma visão macro e resumida, ao ser identificado um vetor aéreo hostil 

dentro do espaço aéreo nacional, inicialmente são enviados meios de defesa aérea 

para se contraporem ao inimigo. Uma vez que essa defesa aérea não tenha obtido 

sucesso em sua incursão e o inimigo aéreo se aproxime de um ponto sensível 

defendido por meios antiaéreos, os meios aéreos amigos devem ser retirados do 

combate aéreo e a incumbência de abater o inimigo passa a ser da DA Ae enquanto 

o inimigo estiver em sua área de responsabilidade. 

É importante ressaltar que o Brasil é um país de dimensão continental, 

contendo mais de cinco mil pistas de pouso e decolagem destinadas às aeronaves 

tanto de asa fixa como de asa rotativa. Ademais, o país possui uma oferta semanal 
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de, aproximadamente, quinze mil voos comerciais domésticos, corforme visualizado 

na figura 8. 

 

Figura 8: Voos comerciais na América do Sul 
Fonte: www.flightradar24.com 

 

Diante desse cenário, o controle efetivo de pistas e aeronaves em circulação 

se torna complexo, especialmente próximos aos aeródromos de menor importância 

comercial, que muitas vezes não contam com segurança permanente ou em regiões 

com menor densidade populacional, como a Região Norte, que apresentam menor 

cobertura do sistema de radares aéreos. Desta forma, possíveis Agentes 

Perturbadores da Ordem (APOP) e outros elementos podem decolar desses locais 

para efetuar ações diversas, como ataques terroristas. 

Assim, verifica-se a diversidade de ações simultâneas nessas ações e a 

necessidade de uma grande coordenação desse espaço aéreo. Nesse contexto, a 

presença de meios de DA Ae Md Altu, em vista do aumento significativo de alcance, 

implicará em grande aumento de complexidade na coordenação e, possivelmente, 

em revisão de procedimentos e processos, como, por exemplo, nas Medidas de 

Coordenação do Espaço Aéreo (MCCEA). 
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5.2 MEDIDAS DE COORDENAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO (MCCEA) 

 

Conforme o manual DA Ae nas Operações (2017), as MCCEA têm por 

finalidade reduzir a possibilidade de ataques a aeronaves amigas (fratricídio); evitar 

a superposição de esforços e a interferência mútua; e possibilitar a troca de 

informações e a transferência de incursões entre as defesas aérea e antiaérea sobre 

um determinado ponto ou área sensível. 

Existem diversos tipos de medidas de coordenação, sendo sua difusão 

imprescindível para todos os elementos que utilizam o espaço aéreo. A seguir, serão 

apresentadas as principais MCCEA empregadas pela defesa antiaérea que possuem 

impacto na coordenação do espaço aéreo com o emprego de meios antiaéreos de 

média altura. 

 

5.2.1 Volume de Responsabilidade DA Ae (VRDA Ae) 

 

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

normalmente caracterizado por um cilindro, onde vigoram procedimentos específicos 

para o sobrevoo de aeronaves amigas e para o fogo antiaéreo. Sua extensão 

(diâmetro e altura) é determinada pelo alcance útil dos meios antiaéreos 

empregados. 

 

Figura 9: Volume de Responsabilidade DA Ae 
Fonte: Manual de Defesa Antiaérea nas Operações, 2017 

 

A finalidade dessa medida é permitir que vetores situados nesse volume do 

espaço aéreo sejam engajados sem coordenação adicional pela artilharia antiaérea, 
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levando-se em conta no momento a classificação do VRDA Ae e classificação do 

vetor que se encontra dentro do volume controlado pela defesa antiaérea. 

O VRDA Ae é classificado quanto à circulação das aeronaves em seu interior. 

VRDA Ae sobrevoo proibido, quando o voo é interdito às Anv amigas e o fogo 

pode ser executado contra qualquer vetor em penetração; VRDA Ae sobrevoo 

restrito, quando as Anv amigas podem penetrar, desde que autorizadas e 

obedecendo a normas de sobrevoo preestabelecidas; e VRDA Ae sobrevoo livre, 

quando o voo é livre e o fogo AAe só pode ser executado contra alvos previamente 

designados por um centro de comando e controle ou em autodefesa (A Def). Cabe 

ao comandante do COMAE a classificação do VRDA Ae e ao COpM o 

estabelecimento do estado de ação relacionado. (BRASIL, 2017, p. 4-4) 

Nas DA Ae Me Altu, como a faixa de atuação dos mísseis AAe confunde-se, 

em parte, com a das Anv de interceptação, deve haver uma coordenação de 

emprego entre meios Ae e AAe, de modo a evitar a superposição de esforços, a 

interferência mútua e a realização de disparos sobre Anv amigas. (BRASIL, 2017) 

 

5.2.2 Corredor de Segurança 

 

Os Corredores de Segurança (Crdr Seg) são rotas de tráfego aéreo de risco 

mínimo utilizadas pelas aeronaves amigas. Reduzem o risco dessas aeronaves 

serem engajadas pela artilharia antiáerea. 

 

Figura 10: Corredor de Segurança 
Fonte: Manual de Defesa Antiaérea nas Operações, 2017 

 

A finalidade do Corredor de Segurança é permitir pousos e decolagens de 

aeronaves amigas com segurança de aeródromos defendidos por AAAe, bem como 
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o tráfego de vetores amigos com problemas nos meios de comunicação ou de 

identificação eletrônica (Identificacion Friend ou Foe - IFF ou enlace de dados), ao 

ingressarem nos pontos ou áreas sensíveis, tenham sua segurança garantida por 

meios que não somente os eletrônicos. Deve haver previsão de constantes 

alterações no decorrer do tempo. (BRASIL, 2017) 

 

5.2.3 Estado de Ação 

 

Define o grau de liberdade para abrir fogo com as armas antiaéreas de 

determinada DA Ae. O Estado de Ação (Est Aç) da artilharia antiaérea é aplicado 

aos VRDA Ae e, por vezes, aos corredores de segurança. 

Possui quatro tipos de classificação. Fogo Livre, autoriza abrir fogo contra 

quaisquer Anv não identificadas como amigas; Fogo Restrito, permite abrir fogo 

somente contra Anv identificadas como inimigas; Fogo Interdito, não permite abrir 

fogo ou cessar fogo, exceto no caso de auto defesa (A Def) antiaérea; e Fogo 

Designado, quando somente é possível abrir fogo contra alvos designados por um 

centro de Comando e Controle ou em A Def. (BRASIL, 2017, p. 4-8) 

 

5.3 SISTEMÁTICA DE COORDENAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO ATUAL 

 

Atualmente, a sistemática de coordenação do espaço aéreo está direcionada 

para o emprego de armamentos antiaéreos de baixa altura. Dessa forma, é utilizada 

o sistema de coordenação por zona, onde meios de defesa antiaérea e da defesa 

aérea são utilizados separadamente no espaço. 

A coordenação por zona é caracterizado pela consciência situacional ou a 
capacidade de Comando e Controle (C2) mais limitada. A defesa aérea e as 
armas de defesa antiaérea podem ser empregados em áreas delineadas do 
espaço aéreo ou chamadas de zonas de engajamento de caças, zonas de 
engajamento de mísseis ou zonas de engajamento de curto alcance.   
A posição e a forma das zonas dependerão das ameaças, das 
características próprias da arma, da disponibilidade de aviões, da despesa 
dos mísseis e da disposição de unidades superfície-ar do míssil. (DECEx, 
2019) 
 

Nesse tipo de coordenação, as aeronaves amigas, durante as ações de 

defesa aérea, não entram nas áreas sob responsabilidade da defesa antiaérea. 

Essas áreas são definidas em virtude do alcance horizontal e vertical dos 

armamentos antiaéreos de baixa altura. Assim, a defesa antiaérea tem a função de 
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engajar os vetores hostis que, eventualmente, não tenham sido neutralizados pelos 

caças de interceptação e que adentrem sua zona de responsabilidade. 

A estrutura de coordenação corresponde aos elementos necessários para 

permitir que o fluxo de informações seja completo, confiável, seguro e o mais 

próximo possível do tempo real. Tudo para manter, o mais elevado possível, o nível 

de consciência situacional1 dos comandantes e apoiar os ciclos de tomada de 

decisão. A estrutura de coordenação compreende aspectos de pessoal, instalações, 

equipamentos e tecnologias. 

O processo decisório para o engajamento de vetores aéreos representa o 

conjunto de ações necessárias até a tomada decisão pelo tiro de detenção, 

conhecidas por Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo (MPEA). O tempo 

necessário para realização desse processo de decisão é somado ao tempo 

relacionado aos fatores técnicos para o tiro, determinando o tempo de resposta2 

necessário ao engajamento dos vetores.  

Dentre os diversos elementos participantes do processo decisório para 

arealização do tiro de detenção, destacam-se as Altas Autoridades de Defesa 

Aeroespacial (AADA), militares credenciados e hierarquizados de acordo com níveis 

de responsabilidade para tomarem decisões na aplicação das Medidas de 

Policiamento do Espaço Aéreo, como exemplo o Comandante e o Chefe do Estado-

Maior Conjunto do COMAE; Autoridades Operacionais de Defesa Aeroespacial 

(AODA), oficiais de serviço de Supervisor de Defesa Aeroespacial e de Oficial de 

Supervisão Operacional, designados pelo Comandante do COMAE; e Autoridades 

Executivas de Defesa Aeroespacial (AEDA), oficiais no exercício da função de 

Chefe-Controlador de um Órgão de Controle de Operações Aéreas Militares 

Principal e os pilotos das aeronaves de alerta defesa aeroespacial. Vale salientar 

ainda, a Equipe de Ligação Antiaérea (ELAAe) como elo entre a elementos de 

decisão e os meios de execução do tiro de detenção. 

A normatização brasileira para realização de tiros de detenção de aeronaves 

em situação de normalidade, dentro do território nacional, é a Lei 9.614/1998, 

 
1 Percepção precisa dos fatores e condições que afetam a execução da tarefa durante um período 
determinado de tempo, permitindo ou proporcionando ao seu decisor, estar ciente do que se passa 
ao seu redor e assim ter condições de focar o pensamento à frente do objetivo. É a perfeita sintonia 
entre a situação percebida e a situação real. 
2 O tempo de resposta da DA Ae corresponde ao tempo necessário para o engajamento eficaz de um 
vetor aéreo. É composto pelo tempo de resposta do sistema de controle e alerta e pelo tempo de 
resposta dos sistemas de armas. 
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conhecida como “lei do abate”. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 5.144/2004, 

que autoriza a Aeronáutica abater aeronaves civis que, após tiros de aviso, não 

obedecerem as ordens emanadas pelas aeronaves de interceptação, como ordem 

de mudança de rota e ordem de pouso. De acordo com a citada lei, a autoridade 

responsável pela ordem de detenção é o Presidente da República, contudo, no 

mesmo dispositivo legal, foi delegada ao Comandante da Aeronáutica a 

competência para autorizar a aplicação da medida de detenção. 

A Equipe de Ligação Antiaérea é responsável por manter ligação entre os 

centros de coordenação de defesa antiaérea e o centro de operações militares da 

Força Aérea, responsável pela defesa aeroespacial de sua região. A equipe integra 

a Célula de Alocação de Armas dentro do COpM. Possui como principais 

responsabilidades: difundir a Situação Aérea Regional de Defesa Aeroespacial 

(SARDA) ao Centro de Operações de Artilharia Antiaérea (COAAe) principal; 

informar as atividades aéreas amigas e inimigas em curso; difundir a situação aérea, 

a avaliação da ameaça e as mudanças de Estado de Alerta (ESTALE); fornecer os 

dados relativos à identificação e classificação de aeronaves que se aproximem do 

VRDA Ae; transmitir as mensagens de alerta padronizadas, conforme prescrições 

estabelidas nas NOSDA; e manter o COAAe informado quanto a códigos e 

mudanças de IFF3 , rotas e corredores de segurança, engajamento da DAe e 

situação das interceptações. 

A seguir, será abordado, de forma suscinta, os procedimentos desde a 

identificação até a autorização de detenção de aeronaves dentro território nacional, 

dentro do contexto da defesa aeroespacial. 

O fluxo de informações e procedimentos de coordenação do espaço aéreo 

ocorre dentro do COpM responsável pela região de defesa aeroespacial. Ao ser 

detectado um vetor aéreo pelos sensores da Força Aérea é iniciado o procedimento 

de identificação. Caso o mesmo não possua cadastro no banco de dados ou um 

plano de voo autorizado o vetor é classificado como desconhecido, sendo iniciado 

os procedimentos de identificação, como tentativa de contato via rádio.  

Em seguida, o vetor pode ser classificado como suspeito. Essa classificação 

ocorre de acordo com os protocolos estabelidos nas NOSDA em vigor. A adoção de 

rota de voo, altitude e/ou velocidade suspeitas; utilização de IFF irregular; 

 
3 IFF (Identificacion Friend ou Foe) -  identificação eletrônica amigo-inimigo 
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desrespeito a orientações provenientes dos centros de controle, são alguns dos 

fatores considerados para a determinação de vetor suspeito. 

Após a classificação de suspeito, o Alocador de Armas do COpM pode 

realizar o acionamento de aeronave de interceptação a partir da Base Aérea mais 

próxima. Nesse caso, é realizada a abordagem da aeronave suspeita, realizando 

checagens diversas, interrogação, ordem de modificação de rota, ordem de pouso 

obrigadório, entre outras. Nesse momento pode ser realizado o Tiro de Aviso (TAV), 

de acordo com os parâmetros previstos no Decreto nº 5.144, de 16 de julho de 2004. 

Caso o vetor desobedeça as ordens da Defesa Aeroespacial, tome atitude 

hostil e/ou esteja enquadrado nos termos legais, pode ser classificado como hostil 

por determinação da Alta Autoridade de Defesa Aeroespacial (AADA).  A partir 

dessa classificação poderá ser adotada a medidade de Tiro de Detenção (TDE), de 

acordo com os elementos previstos no Decreto nº 5.144. 

Caso o vetor hostil esteja em direção de uma área com defesa antiaérea 

ativada, o controlador de voo do COpM ordenará que a aeronave amiga de 

interceptação cesse os procedimentos de intercepção e se dirija a uma aérea segura 

estabelecida e fora do VRDA Ae, aguadando novas instruções. Nesse momento, o 

alocador de armas passa a responsabilidade de engajamento do vetor para os 

meios antiaéreos. 

Desde o início das atividades, a ELAAe realiza a constante atualização da 

Situação Aérea Regional de Defesa Aeroespacial (SARDA) do COAAe. Este 

procedimento busca manter a consciência situacional do Comandante da Defesa 

Antiaérea e reduzir o tempo de resposta dos meios. Para isso, a ELAAe antecipa ao 

máximo os procedimentos de coordenação e autenticação. Ressalta-se que os 

elementos de Fraseologia, Ordens de Controle e Procedimentos para o Disparo são 

predetermidados e estão previstos nas NOSDA, sendo esta de classificação 

reservada. 

A autorização para o tiro de detenção será passada para o Centro de 

Operações Antiéreo (COAAe) a partir do momento em que o vetor hostil adentre o 

volume de responsabilidade de uma defesa antiaérea. Ressalta-se que, 

doutrinariamente, de acordo com as MCCEA em vigor ou em caso de autodefesa a 

defesa antiaérea pode realizar o tiro de detenção, independetemente de receber a 

autorização do AADA.  
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Durante os prodimentos de defesa aérea, caso o vetor ultrapasse o espaço de 

uma RDA para outra, os procedimentos serão repassados entre os respectivos 

COpM, não havendo descontinuidade de acompanhamento. A Divisão de 

Operações Correntes (DIVOC), órgão do COMAE, realiza o monitoramento e 

acompanhamento de todo Território Nacional, consolidando a Situação Aérea Geral 

de Defesa Aeroespacial (SAGDA), garantindo a consciência situacional de todas as 

RDA para a AADA. 

Atualmente, a habilitação dos militares das três Forças Armadas para integrar 

as equipes de ligação antiaérea é feita por meio do Curso de Ligação Antiaéreo para 

oficiais e sargentos. O curso é realizado no Instituto de Controle do Espaço Aéreo 

(ICEA), sediado na cidade de São José dos Campos-SP, com duração aproximada 

de três semanas. O universo de destinação do curso são Capitães, Tenentes e 

Sargentos das três forças armadas especialistas em defesa antiaérea. 

O programa de ensino do curso abarca diversos conhecimentos necessários 

para o desempenho da função de ligação antiaérea, a destacar: apresentação das 

Normas Operacionais do Sistema de Defesa Aeroespacial; fraseologia para 

transmissão da Situação Aérea Regional de Defesa Aeroespacial e realização do 

Tiro de Detenção; operação do sistema DACOM – Console X4000, mesmo 

equipamento de operação dos controladores de voo; integração com os outros 

cursos de habilitação de funções dentro de um Centro de Operações Militares; e 

realização de exercícios conjuntos de simulações de defesa aeroespacial dentro do 

Território Nacional.  
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6 SUGESTÕES PARA COORDENAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO 

 

A inserção de meios de Defesa Antiaérea de maior alcance proporcionará 

ganho efetivo na condução da Defesa Aeroespacial e demandará adaptações nos 

procedimentos de coordenação do espaço aéreo. Ressalta-se que a sistemática de 

coordenação será mantida, conforme já abordado anteriormente, sendo necessário 

adaptações em processos e procedimentos de acordo com as possibilidades e 

limitações dos novos meios de defesa antiaérea a serem empregados. 

Conforme seminário de AAAe nas Operaçãoes Conjuntas, alguns aspectos 

e/ou parâmetros podem ser analisados, como: a viabilidade do sistema de 

coordenação por zona em detrimento da coordenação por área; a atualização de 

MCCEA, com ênfase na utilização do espaço aéreo simultaneamente pela defesa 

aérea e defesa antiaérea; novas fraseologias; entre outras. 

O cenário atual utiliza o método de Coordenação por Zona, em que os meios 

de defesa antiaérea de curto alcance (baixa altura) complementam a ação dos 

meios de defesa aérea, sendo suas áreas de atuação delimitadas e claras. Com o 

emprego dos meios de defesa antiaérea de maior alcance, as aéreas de atuação 

dos diversos meios da defesa aeroespacial ativa tendem a se confundir, o que 

demanda um outro médoto de coordenação. Nesse sentido, o sistema de 

coordenação por área se apresenta como uma possibilidade. 

Coordenação por área os meios de defesa aérea e as armas de defesa 
antiaérea e contramedidas eletrônicas são empregados no mesmo espaço 
aéreo, simultaneamente.   
O comandante da D Aepc resolve qualquer conflito, comandando e 
ordenando o engajamento com um sistema de armas específico ou 
ordenando que uma arma não engaje em favor de outra.  
Essas ordens são fornecidas em mensagens de engajamento de alvo que 
são usadas entre as unidades de D Aepc para relatar o andamento da 
batalha, de maneira mais ampla, mas geralmente não são utilizadas para 
engajamentos de Defesa Antiaérea de Curto e Curtíssimo Alcance. 
(DECEX, 2019) 

 
Com relação à detecção, ressalta-se a importância dos meios de 

reconhecimento eletrônico para o Controle Positivo 4 . O maior alcance dos 

armamentos da Defesa Antiaérea possibilitarão a realização do tiro contra alvos 

“além do alcance visual”. O espaço aéreo estará sendo utilizado por diversos vetores 

simultaneamente. Assim, os meios de detecção devem ser capazes de discriminar 
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aeronaves amigas das demais, com precisão e confiabilidade, reduzindo riscos de 

fogo amigo.  

Normas de controle para o espaço aéreo são designadas com o objetivo 

possibilitar o uso seguro desse espaço pelos diversos vetores, podem ser restritivas 

ou permissivas. Elas protegem forças amigas, estabelecendo-se exigências 

específicas de coordenação e controle, entre a autoridade que comanda/controla e 

os demais usuários do Espaço Aéreo. 

Nesse contexto, sugere-se o estudo de incremento de medidas como Áreas e 

Rotas de Trânsito Seguro. Tais áreas e corredores permitiriam o controle e a 

condução da defesa aeroespacial, bem como a coordenação do tráfego das  

aeronaves amigas em segurança, dentro das respectivas áreas de atuação. O 

princípio é semelhante ao dos Corredores de Segurança, porém, como os 

armamentos possuirão maior alcance, esta medida deve ser ampliada e empregada 

de maneira análoga ao que ocorre com os portões de ingresso das aeronaves em 

territórios hostis. 

As áreas em que os meios de defesa aeroespacial ativa compartilham o 

espaço físico deverão possuir regras que proporcionem à Autoridade de Defesa 

Aeroespacial (ADA) a opção de selecionar o meio mais conveniente para o 

emprego, dentro das características do armamento, alcance, disponibilidade e 

celeridade para o emprego. 

No que tange à MCCEA Volume de Responsabilidade, imediatamente 

verifica-se que ocorrerá um grande aumento de sua área, haja vista o aumento do 

alcance do material antiaéreo, não cabendo subdimensionar a citada área por 

motivos de coordenação. No atual cenário, essas medidas são empregadas para 

defesa de estruturas estratégicas no território nacional, sendo normalmente 

estipulada a classificação de sobrevoo proibido. Todavia, com a implementação da 

capacidade de defesa de média altura, a antiaérea não mais estará restrita a um 

ponto sensível, sendo prioritariamente empregada na defesa de áreas sensíveis, 

englobando grandes centros econômicos, políticos e/ou militares. Tal fato inviabiliza 

a proibição de sobrevoo de aeronaves amigas sobre as áreas defendidas. Assim, a 

classificação sobrevoo restrito será, em regra geral, estabelecida para os VRDA 

 
4 Controle Positivo consiste em utilizar informações e dados proporcionados por sensores, por 
sistemas de enlaces de dados ou por outras fontes de Inteligência, a fim de determinar, em tempo 
real, a presença e a identidade de movimentos aéreos. 
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Ae, possibilitando que aeronaves amigas com planos de voos previstos possam 

adentar a área. 

Com relação à MCCEA Estado de Ação, deve-se analisar o cenário em que 

o armamento será empregado. Sugere-se o emprego da classificação de Fogo 

Designado como regra geral. Esta medida apresenta maior controle das ações e 

permite o emprego em locais compartilhados com demais usuários do espaço aéreo 

(Comando e Controle), pois o órgão de coordenação designará um vetor específico 

sobre o qual será realizado o fogo. A classificação de Fogo Restrito poderá ser 

empregada imediatamente após a identificação do vetor como hostil, desde que os 

meios de controle ativo e o sistema de armas tenham condições de identificar e 

acompanhar o vetor hostil. A utilização das demais classificações do Estados de 

Ação deve apenas em situações específicas. 

Outro ponto a ser estudado refere-se à possibilidade de inserção de Ordens 

de Controle e dos Procedimentos para o Disparo. Os elementos previstos 

atualmente na NOSDA não contemplam o emprego simultâneo de meios aéreos e 

de superfície. A seguir, serão apresentadas algumas sugestões de ordens de 

controle que foram identificadas no seminário de Artilharia Antiaérea em Operações 

Conjuntas (DECEx, 2019) para possível inclusão nas normas.  

 
Engajar - Utilizada para direcionar ou autorizar unidades e/ou sistemas de 
armas a estarem prontos para disparar sobre um alvo designado e 
identificado como hostil (normalmente automatizados). 
 
Cessar Engajamento - Esta ordem pode cancelar toda a ordem precedente 
do controle de fogo. É utilizada para interromper a sequência de disparo 
contra um alvo designado (neutralizar ou impedir Lç). Mísseis em voo 
continuarão a trajetória desde que não afetem à segurança. Esta ordem 
pode ser usada para realocar engajamentos contra um alvo de prioridade 
ainda mais alta. Pode também ser usada para impedir acoplamentos 
simultâneos indesejados de um alvo por mais de um sistema de armas. 
 
Cessar Disparo - É um comando dado à defesa antiaérea para abster-se 
de disparar, mas continuar a rastrear, um vetor aéreo. Mísseis em voo 
continuarão a trajetória. Esta ordem é usada para impedir engajamento 
simultâneo dos alvos por diferentes unidades ou diferentes tipos de armas. 
 
Segurar Disparo - É uma ordem de emergência utilizada para impedir o 
disparo ou a continuidade deste pela defesa antiaérea. Se possível, os 
mísseis já em voo devem ser impedidos de continuar a interceptação. Esta 
ordem pode ser usada para proteger aeronaves amigas ou no interesse da 
segurança. 
 
Cobrir - É usado para determinar que uma unidade de tiro assuma postura 
que permita o engajamento imediato de um alvo, se ordenado. Para cumprir 
tal ordem, os radares devem permanecer acompanhando o alvo em 
condições de realizar o engajamento. O comando Cobrir pode ser utilizado 
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para alvos que estão sendo engajados por uma outra unidade de tiro ou 
sistema de armas ou para os alvos que ainda não se tornaram uma ameaça 
significativa (suspeitos). (DECEx, 2019) 

 
Não se visualiza a alteração da participação do COMAE como órgão central 

da coordenação da defesa aeroespacial no território nacional. Tal fato deve-se à 

estrutura necessária para a vigilância, detecção, idenfificação, classificação e 

coordenação dos vetores aéreos, tanto civis quanto militares. Uma modificação 

dessa sistemática de coordenção e procedimentos poderia ocasionar dagradação da 

capacidade de detecção, redundância de meios e de emprego de recursos 

humanos. Tais impactos podem ocasionar fratricídios e grandes danos colaterais. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A evolução tecnológica possibilitou mudanças substanciais para a expressão 

militar do Poder Nacional, alterando a forma de combater. As plataformas aéreas 

passaram a atuar, predominantemente, na faixa de média altura.  

Nesse sentido, verificou-se que diversos países do entorno estratégico 

nacional possuem capacidade de atuar sobre estruturas estratégicas no território 

nacional. Vale ressaltar que alguns desses países possuem a capacidade de 

reabastecimento em voo, o que proporciona enorme ganho em alcance de ataque 

aéreo, possibilitanto ação aérea sobre estruturas estratégicas em todo o território 

brasileiro.  

Ademais, atores não estatais tornaram-se os principais elementos de atuação 

contra estados nação. Os ataques terroristas aos EUA, em 11 de setembro de 2001, 

foram um marco mundial dessa moderna ameaça. Esses atores empregam diversos 

meios para atingir seus objetivos, como aeronaves civis de transporte de passageiro, 

balões, parapentes, entre outros. Tal fato dificulta enormemente a detecção, 

identificação e classificação de vetores hostis, tornando mais complexa a 

coordenação do espaço aéreo, particularmente durante a realização de grandes 

eventos de relevo internacional. 

Com efeito, o emprego de meios variados e as novas capacidades aviônicas 

das plataformas aéreas convencionais, demandaram as novas necessidades da 

Artilharia Antiaérea. Neste sentido, o Brasil, por meio da Estratégia Nacinal de 

Defesa, identificou a necessidade de aquisição da capacidade de defesa antiaérea 

de média altura. Por sua vez, o exército implementou em seu portifólio o Programa 

Defesa Antiaérea, onde busca adquirir capacidades operativas compatíveis à 

conjuntura nacional, dentre elas a de dispor de meios antiaéreos de média altura. 

A capacidade de defesa antiaérea de média altura apresenta possibilidades e 

limitações inerentes ao seu emprego. Esses aspectos norteiam a elaboração de 

ROB e CONDOP para a aquisição de um produto de defesa mais adequado às 

demandas das Forças Armadas. Nesse contexto, pode-se inferir que a aquisição da 

capacidade de defesa de média altura proporcionará aumento expressivo de 

dissuasão da Expressão Militar de poder nacional. 

O emprego de meios de defesa antiaérea de maior alcance, provocará 

mudanças na conduta da Defesa Aeroespacial. Aeronaves amigas e hostis irão 
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operear, simultaneamente, dentro do alcance dos meios de defesa antiaérea de 

média altura, o que irá demandar de adaptações nos quesitos de detecção, 

identificação e classificação vetores aéreos.  

Esse cenário volátil tornará mais complexa a coordenação do espaço aéreo e 

as medidas para a interceptação e/ou neutralização das ameaças. Ressalta-se que 

tais necessidades devam ser realizadas no menor tempo possível, reduzindo o 

impacto no tempo de reação. 

Nesse contexto, foram apresentadas algumas sugestões de adapção na 

coordenação do espaço aéreo, cabendo, ainda, maiores estudos aprofundados de 

viabilidade de execução e possibilidade de adaptações doutrinárias nas três forças 

singulares.  

Com relação ao sistema de coordenação, atualmente vigora a sistemática de 

coordenação por zona, que estabele a separação de atuação dos meios de defesa 

aeroespacial ativa. Sugere-se a alteração para a sistemática de coordenação por 

área, possibilitando empredo simultâneo dos meios de defesa aérea e antiaérea. 

No que tange aos meios de detecção, verificou-se a necessidade de priorizar 

os meios de controle positivo. Tal fato possibilitará maior capacidade e segurança na 

detecção e classificação dos vetores aéreos, reduzindo riscos de designação de 

alvos equivocados.   

Com relação à MCCEA Volume de Responsabilidade, verificou-se que heverá 

significativo aumento de área. A defesa deixará de se restringir a pontos sensíveis e 

passará a defender importantes áreas sensíveis do território nacional. Ainda, devido 

a dificuldade de se manter uma classificação de voo proibido, sugere-se empregar 

como regra geral a classificação sobrevoo restrito, permitindo que aeronaves amigas 

adentrem o volume de responsabilidade. 

No que tange a MCCEA Estado de Ação, sugere-se o emprego como regra 

geral da classificação fogo designado. Dessa forma, o órgão de coordenação e 

controle deverá designar um vetor aéreo específico para o engajemento pelos meios 

antiaéreos, visto que o espaço aéreo conterá também meios amigos. 

Ainda, foi aventada a possibilidade de incremento de outras MCCEA. Medidas 

como Áreas e Rotas de Trânsito Seguro poderiam aumentar a segurança de 

aeronaves amigas ao transitar dentro de uma área de responsabilidade de defesa 

antiaérea de média altura. 
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De forma similar, foram identificadas possibilidades de inserção de Ordens de 

Controle e dos Procedimentos para o Disparo. Novos elementos como engajar, 

cessar engajamento, cessar disparo, segurar disparo e cobrir poderiam proporcionar 

melhores condições à Autoridade de Defesa Aeroespacial de selecionar o meio mais 

conveniente para o emprego, dentro das características do armamento, alcance, 

disponibilidade e celeridade para o emprego. 

Por fim, este tarbalho buscou agregar o esforço do Exército Brasileiro em 

obter a capacidade de defesa antiaérea de média altura. A aquisição desta 

capacidade não se resume à compra de um sistema de armas e de sistema de 

detecção. O emprego desses novos meios demanda um profundo estudo no sentido 

de adaptar a sistemática de coordenação e controle do espaço aéreo nacional. 

A complexidade do emprego de um sistema de média altura, o efeito letal 

produzido por seus artefatos e a repercussão resultante de seu uso sinalizam para 

que a aquisição dessa nova capacidade deva ser precedida de profundos estudos 

de viabilidade e adequações, sendo imprescindível a participação conjunta das três 

Forças Armadas brasileiras.  
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