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RESUMO 

 

Cada vez mais o Brasil está inserido de uma maneira ativa no cenário internacional, 

especialmente nos aspectos político e econômico. Neste propósito, o País tem 

sediado inúmeros eventos internacionais, como a Rio +20, a Copa do Mundo 

FIFA/2014 e, mais recentemente, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, os quais 

serão realizados pela primeira vez na América do Sul. No entanto, a maior projeção 

do Brasil na conjuntura internacional, acompanhado da escalada sem precedentes 

do número de atentados terroristas ao redor do mundo, contribuem para o aumento 

da sensação de insegurança no País. Neste sentido, cresce de importância o 

planejamento da defesa antiaérea de Pontos Sensíveis por ocasião dos Grandes 

Eventos Internacionais, especialmente após o atentado de 11 de setembro de 2001, 

nos Estados Unidos. Na operação de defesa antiaérea dos Jogos Olímpicos do Rio 

de Janeiro, por definição também chamada de Operação de Não Guerra, o Exército 

Brasileiro empregou os sistemas de armas RBS 70 e GEPARD 1 A2, ambos 

recentemente adquiridos por intermédio do Projeto Estratégico Defesa Antiaérea. 

Por isso, neste tipo de operação, é fundamental o estudo do modo de 

posicionamento destes equipamentos no terreno, especialmente pela proximidade 

de áreas densamente povoadas e pelas características das principais Ameaças 

Aéreas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: terrorismo, artilharia antiaérea, Ameaça Aérea, Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro.  
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RESUMEN 
 
 

Cada vez más el Brasil está insertado de una manera activa en el ámbito 

internacional, especialmente em los aspectos político y económico. En este sentido, 

el País ha sido anfitrión de numerosos eventos internacionales, tal como La Río + 

20, la Copa del Mundo FIFA / 2014 y, más recientemente, los Juegos Olímpicos de 

Río de Janeiro, los cuales se llevarán a cabo por primera vez en la América del Sur. 

Sin embargo, la mayor proyección del Brasil em la coyuntura internacional, 

acompañado de una escalada sin precedentes del número de ataques terroristas en 

todo el mundo, producen el incremento de la sensación de inseguridade en el País. 

En este sentido, crece la importancia del planeamiento de la defensa antiaérea de 

puntos sensibles durante los Grandes Eventos internacionales, sobre todo después 

de los ataques del 11 de septiembre de 2001,em los Estados Unidos. En la 

operación de defensa antiaérea de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, por 

definición  también llamada Operación de No Guerra, el Ejército Brasileño utilizo  los 

sistemas de armas RBS 70 y GEPARD 1 A2, que han sido recientemente adquiridos 

por el Proyecto Estratégico de Defensa Antiaérea. Por lo tanto, en este tipo de 

operación, es esencial el estúdio del modo de empleo de estos equipos, en particular 

en el entorno de zonas densamente pobladas. 

 

 

PALABRAS-CLAVE: terrorismo, defensa antiaérea, Amenaza Aérea, Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro. 
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1    INTRODUÇÃO 

O cenário contemporâneo internacional está caracterizado, cada vez mais, 

por uma crescente escalada da violência, especialmente pela expansão sem 

precedentes de grupos radicais terroristas, como o grupo fundamentalista 

denominado Estado Islâmico. Este fato ameaça de maneira significativa a paz 

mundial, sobretudo em virtude do aumento do número de atentados terroristas ao 

redor do globo. 

No dia 11 de setembro de 2001, ocorreu nos Estados Unidos, o mais 

devastador atentado terrorista já conhecido até os dias atuais. Neste episódio, um 

grupo de sequestradores da organização fundamentalista Al-Qaeda colidiu duas 

aeronaves comerciais contra o World Trade Center, também conhecido como Torres 

Gêmeas, na cidade de Nova Iorque, e outra aeronave contra o Pentágono, que é a 

sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, na Virgínia. Após aquele 

incidente, os Estados Unidos responderam aos ataques com o lançamento da 

“Guerra ao Terror” e a invasão do Afeganistão, com a finalidade de derrubar o 

regime do Taliban (CARVALHO, 2001). 

Mais recentemente, em novembro de 2015, a França foi abalada por uma 

série de atentados terroristas promovidos pelo Grupo Estado Islâmico. Nestes 

trágicos episódios, civis foram fuzilados em uma casa noturna na cidade de Saint-

Denis, e fortes explosões sacudiram as proximidades do Stade de France, em Paris. 

Por consequência, o Presidente francês François Hollande decretou estado de 

emergência nacional no país (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015). 

A história dos Jogos Olímpicos também já foi marcada por um atentado 

terrorista. Em 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, onze 

integrantes da equipe olímpica de Israel foram feitos reféns pelo grupo terrorista 

palestino denominado Setembro Negro. Neste episódio, que ficou conhecido como 

Massacre ou Tragédia de Munique, 17 (dezessete) pessoas perderam a vida, entre 

terroristas, policiais e reféns. Após aquele episódio, o Comitê organizador das 

Olimpíadas resolveu suspender os jogos naquele ano (FERNANDES, 2015). 

Apesar do histórico de paz, e da baixa probabilidade de atentados terroristas 

no Brasil, a atual conjuntura internacional, com uma participação mais ativa do País 

nos campos político e econômico, aliado a aproximação de eventos de vulto, 

aumentam a sensação de insegurança. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, os 
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quais foram realizados pela primeira vez na América do Sul, contribuem de maneira 

significativa para o aumento da percepção de uma ação terrorista no Brasil (ARIAS, 

2015). 

Neste propósito, o presente trabalho visa apresentar a defesa antiaérea dos 

Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, com ênfase nos sistemas de armas RBS 70 e 

GEPARD 1 A2. Ainda, concluir sobre a melhor forma de desdobramento, no terreno, 

dos referidos equipamentos no âmbito de Seções de Artilharia Antiaérea (Seç AAAe) 

e Baterias de Artilharia Antiaérea (Bia AAAe). 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 Para o correto entendimento do escopo do trabalho, buscou-se determinar, 

clara e objetivamente, o problema da defesa antiaérea de Pontos Sensíveis (P Sen) 

por ocasião dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, com a utilização dos sistemas 

de armas RBS 70 e GEPARD 1A2, ambos recentemente adquiridos pelo Exército 

Brasileiro por intermédio do Projeto Estratégico Defesa Antiaérea, como se observa 

a seguir. 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

Com a crescente escalada de ações de Grupos Fundamentalistas ao redor do 

mundo, especialmente nos Estados Unidos, Oriente Médio e Europa, cresce o temor 

de atentados terroristas com a utilização de vetores aéreos hostis, também 

chamados de Ameaças Aéreas, contra determinados alvos. 

A maior projeção do Brasil no cenário mundial, aliado à aproximação de 

eventos internacionais de vulto, como os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 

também indicam uma maior probabilidade de atentados em Território Nacional.  

Neste sentido, a defesa antiaérea (DA Ae) de Pontos Sensíveis em uma 

Operação de Não Guerra, demanda um planejamento criterioso em relação à 

segurança, coordenação e acionamento dos meios antiaéreos (mísseis e canhões). 

Este fato ocorre, especialmente, nas proximidades dos locais de competições, 

devido a grande presença de público de todas as partes do planeta e a proximidade 

de grandes regiões densamente habitadas (NETO, 2015). 
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1.1.2 Formulação do Problema 

 

No intuito de verificar as possibilidades de emprego combinado dos sistemas 

de armas RBS 70 e GEPARD1 A2, enquadrados em uma Seç ou Bia AAAe, no 

tocante a defesa antiaérea de Pontos Sensíveis nos Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro, foi formulado o seguinte problema: qual a maneira mais eficiente de 

empregar, de maneira combinada, os Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD1 

A2, contra Ameaças Aéreas por ocasião de um Grande Evento? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem o objetivo geral de propor um modelo de 

posicionamento no terreno dos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2, 

considerando os aspectos técnicos de cada material e as peculiaridades de um 

Grande Evento. 

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

formulados os seguintes objetivos específicos, os quais permitirão o encadeamento 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a. Apresentar as principais características técnicas e táticas dos sistemas 

RBS 70 e GEPARD1 A2 na defesa antiaérea de Pontos Sensíveis; 

b.Identificar a estrutura da defesa antiaérea de outros eventos esportivos 

internacionais já realizados no Brasil, como a Copa do Mundo FIFA/2014, e no 

exterior, como as Olimpíadas de Londres/2012; 

c. Explicar a sistemática de defesa antiaérea no Território Nacional; 

d.Destacar os principais Pontos Sensíveis dos Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro; 

e. Apresentar a distribuição dos sistemas de armas antiaéreas, com ênfase 

nos sistemas RBS 70 e GEPARD1 A2, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro; e 

f. Identificar as possíveis Ameaças Aéreas em um Grande Evento. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno dos 

questionamentos apresentados: 
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a. Quais são as principais características técnicas dos sistemas RBS 70 e 

GEPARD1 A2? 

b. Como foi planejada a DA Ae de outros Grandes Eventos no Brasil e no 

exterior? 

c. Como é a sistemática da DA Ae no Território Nacional? 

d. Como foi planejada a defesa antiaérea de Pontos Sensíveis nos Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro? 

e. Existiam áreas disponíveis para o posicionamento dos sistemas de armas 

antiaéreas nas proximidades das áreas habitadas ou locais de competições? 

f. Quais são as possíveis Ameaças Aéreas em um Grande Evento? 

As respostas aos questionamentos anteriormente apresentados balizarão o 

presente trabalho, a fim de elucidar de uma maneira mais didática o problema 

apresentado. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o Escritório de Projetos do Exército (EPEx), a Força Terrestre 

elencou a modernização dos meios de artilharia antiaérea como uma das principais 

prioridades da Força Terreste. 

Neste propósito, por meio do Projeto Estratégico Defesa Antiaérea, a AAAe 

está sendo reequipada com diversos Materiais de Emprego Militar (MEM), com o 

objetivo de atender as necessidades de defesa das estruturas estratégicas do País, 

defendendo-as de possíveis ameaças provenientes do espaço aéreo. Dentre os 

diversos materiais recentemente adquiridos, pode-se destacar o sistema de míssil 

telecomandado RBS 70, de fabricação sueca, e o sistema de 35 mm GEPARD1 A2, 

de origem alemã. 

Assim, percebe-se a necessidade de um melhor estudo sobre as 

possibilidades e limitações do emprego combinado de ambos os sistemas de armas, 

com ênfase na defesa antiaérea de P Sen em Grandes Eventos. Ainda, deve-se 

levar em consideração o estudo do emprego de ambos os sistemas nos Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro, especialmente pela proximidade de grande quantidade 

de pessoas e pelas características das principais Ameaças Aéreas. 

Além disso, a presente pesquisa serve como pressuposto teórico para outros 

estudos que sigam nesta mesma linha e como uma forma de consolidar uma 
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doutrina e uma mentalidade sobre o tema.  

Por fim, este estudo tem a premissa básica de subsidiar o planejamento de 

uma eficiente DA Ae, com o emprego combinado dos sistemas de armas RBS 70 e 

GEPARD1 A2, no tocante às principais Ameaças Aéreas que Grupos Terroristas 

poderiam empregar contra alvos em um Grande Evento. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nos últimos anos, em virtude da maior projeção política e econômica do Brasil 

no cenário internacional, o país vem sediando inúmeros eventos de grande vulto, 

dentre os quais, podem-se destacar os Jogos Panamericanos do Rio de Janeiro 

(2007), a Rio +20 (2012), a Jornada Mundial da Juventude (2013), a Copa das 

Confederações (2013) e a Copa do Mundo FIFA (2014). Todos estes eventos 

ocorreram sem nenhum incidente significativo que comprometesse a segurança do 

público e das instalações civis. 

Contudo, em todos os eventos já mencionados, foi planejada a defesa 

antiaérea de Pontos Sensíveis com o emprego do míssil portátil IGLA, e de canhões 

antiaéreos de 35 mm Oerlikon e de 40 mm Boffors C-70, os quais são MEM que 

ainda dotam as Organizações Militares de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro. 

Na Figura 1, pode-se verificar uma guarnição de míssil portátil IGLA provendo a 

defesa antiaérea de um P Sen por ocasião da Rio +20. 

 
               Figura 1: Guarnição em posição de tiro na Rio +20 
               Fonte: Foto publicada no G1, 2012 

 

No ano de 2016, o Brasil sediou os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de 

Janeiro, que foi um evento de grande visibilidade Internacional, o qual contou com a 

presença milhares de pessoas de todas as partes do mundo, dentre atletas, 

telespectadores e profissionais da mídia (RIO2016, 2015). 

Como forma de garantir a segurança dos Pontos Sensíveis indispensáveis à 

realização dos Jogos Olímpicos, o Exército Brasileiro, por intermédio do Projeto 

Estratégico Defesa Antiaérea, realizou a aquisição de novos materiais de DA Ae, 



22 
 

como os Sistemas RBS 70 e GEPARD1 A2 (EPEx, 2016). 

Diante do problema de pesquisa apresentado neste trabalho, tornou-se 

necessário o estudo bibliográfico do tema proposto, com a finalidade de proporcionar 

um entendimento sobre a sistemática da defesa antiaérea no Território Nacional, 

com ênfase na DA Ae de Pontos Sensíveis em uma chamada Operação de Não 

Guerra, como a operação de segurança dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. 

 A seguir, serão apresentadas as principais características dos Jogos 

Olímpicos, com foco no evento do Rio de Janeiro, bem como os principais conceitos 

relativos à defesa antiaérea no Território Nacional e em Operações de Não Guerra.  

 

2.1 OS JOGOS OLÍMPICOS DO RIO DE JANEIRO 

 

 A cada quatro anos, atletas de várias partes do mundo se reúnem em um país 

sede para disputarem um conjunto de várias modalidades esportivas. A paz, a 

amizade, o bom relacionamento entre os povos e o espírito olímpico são princípios 

fundamentais dos Jogos Olímpicos (SUA PESQUISA, 2016). 

 Em função da grande visibilidade dos Jogos Olímpicos na mídia internacional, 

o evento já serviu de cenário para atentados terroristas, como o ocorrido nas 

Olimpíadas de 1972, na Alemanha. A partir deste episódio, os Jogos Olímpicos 

ganharam uma maior preocupação com a segurança dos atletas e dos envolvidos no 

evento (FERNANDES, 2015). 

Nos meses de agosto e setembro de 2016, o Brasil sediou os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos na cidade do Rio de Janeiro, e em outras cinco cidades 

brasileiras (Manaus, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo), onde também 

foram realizadas partidas de futebol. Na cidade do Rio de Janeiro, o evento foi 

disputado em quatro regiões de competições (Barra da Tijuca, Deodoro, Maracanã e 

Copacabana), conforme apresentado na Figura 2.  

Nessas áreas estavam localizadas as instalações olímpicas, todas 

consideradas Pontos Sensíveis para a realização do evento em tela. Por este 

motivo, tais instalações receberam uma atenção especial no tocante ao esquema de 

segurança contra ataques terroristas, inclusive com o estabelecimento de uma DA 

Ae compatível com a magnitude do evento. 

A maioria das áreas de competições, bem como a Vila dos Atletas, estava 

localizada na região da Barra da Tijuca, que é uma das áreas mais povoadas da 
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cidade do Rio de Janeiro. 

 
       Figura 2: Instalações Olímpicas dos Jogos do Rio de Janeiro 
       Fonte: OJE, 2016 

 

Cerca de 200 (duzentas) nações de todas as partes do planeta participaram 

dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, bem como mais de 10.500 atletas, os quais 

estavam divididos em 28 (vinte e oito) esportes olímpicos. Ainda, milhares de 

profissionais de imprensa e aproximadamente 140 mil pessoas trabalharam 

diretamente na organização dos Jogos (RIO2016, 2015). 

Além de todo o aparato esportivo que foi empregado nos Jogos Olímpicos, o 

evento também utilizou outras Estruturas Estratégicas indispensáveis à realização 
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do evento, como hotéis, estações de tratamento de água, subestações de energia 

elétrica, torres de transmissão de TV e vias expressas. Assim, um atentando 

terrorista com o emprego de um vetor aéreo contra estes pontos poderia 

comprometer a realização do evento, além de trazer grande impacto negativo na 

mídia internacional. 

Com relação à defesa do evento no Brasil, o Ministério da Defesa (MD) 

realizou um criterioso planejamento das ações, com o emprego de uma estrutura 

integrada com o Ministério da Justiça, Agência Brasileira de Inteligência e com os 

órgãos de segurança das esferas estaduais e municipais (REVISTA VERDE OLIVA, 

2016). 

 Este modelo de operações interagências também já foi adotado com sucesso 

nos outros grandes eventos que o Brasil já sediou, nos quais foram criados e 

aperfeiçoados conhecimentos que serão empregados nos Jogos Olímpicos do Rio 

de Janeiro. 

 No que se refere ao planejamento da segurança dos Jogos Olímpicos, o 

mesmo foi dividido em três eixos de atuação (Segurança Pública, Defesa e 

Inteligência), os quais estão descritos no Plano Estratégico de Segurança Integrada 

(PESI). Dentre todas as missões que são estabelecidas para as Forças Armadas 

neste documento, destacam-se o combate ao terrorismo, a defesa cibernética e a 

defesa antiaérea (REVISTA VERDE OLIVA, 2016). 

 Na cidade do Rio de Janeiro, o Comandante Militar do Leste (CML) assumiu a 

Coordenação Geral de Defesa de Área (CGDA), que é o órgão responsável pelas 

operações nos quatro Comandos de Defesa Setorial (CDS): três sob o encargo do 

Exército Brasileiro (Barra da Tijuca, Deodoro e Maracanã) e o CDS Copacabana a 

cargo da Marinha do Brasil. Ainda, cada uma das outras cidades-sede do futebol 

(Belo Horizonte, Brasília, Manaus, São Paulo e Salvador) contou com um Comando 

de Defesa de Área (CDA) (REVISTA VERDE OLIVA, 2016). 

 No âmbito do Exército Brasileiro, a defesa antiaérea do evento esteve sob a 

responsabilidade da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, a qual empregou os seus 

Grupos de Artilharia Antiaérea orgânicos, além de Baterias de Artilharia Antiaéreas 

orgânicas das Brigadas de Cavalaria e Infantaria do Exército Brasileiro (EXÉRCITO 

– RIO2016, 2016). 

 Observa-se, ainda, que o emprego das Forças Armadas na segurança dos 

Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro contou com amplo apoio da população e da 
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mídia, especialmente pelo incremento da percepção de segurança na cidade.  

 

2.1.1 A segurança dos Jogos Olímpicos de Londres 

 

 Pela importância dos Jogos Olímpicos no cenário internacional, deduz-se que 

a segurança de pessoas e instalações seja um dos aspectos mais importantes para 

o êxito do evento. Salienta-se que o Brasil comprometeu-se a adotar todas as 

medidas necessárias para que os Jogos Olímpicos ocorressem em um ambiente 

pacífico.  

Neste propósito, pela constante ameaça terrorista, os Jogos Olímpicos 

costumam contar com expressivo aparato de segurança e defesa. Por exemplo, 

podemos mencionar o esquema de segurança montado por ocasião das Olimpíadas 

de Londres, em 2012, considerada a maior operação de segurança em tempos de 

paz na história do Reino Unido (REVISTA VEJA, 2011). 

Na Figura 3, pode-se verificar o posicionamento de uma Unidade de Tiro (U 

Tir) de mísseis no alto de um prédio de Londres, as quais foram desdobradas em 

seis pontos diferentes da cidade para proteger a capital inglesa de possíveis ataques 

aéreos terroristas (TERRA, 2012). É importante saber que a população da cidade 

adotou um comportamento extremamente hostil em relação à utilização dos 

sistemas de armas em regiões próximas da cidade, inclusive com a ocorrência de 

algumas manifestações solicitando a retirada dos mesmos. 

No Simpósio de Emprego da Artilharia Antiaérea em Operações de Não 

Guerra, com foco nos Grandes Eventos Internacionais, que foi realizado no final de 

2014 na Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe), o Ten Cel Michael 

Lawrence, representante do Exército Britânico, realizou uma apresentação sobre a 

defesa antiaérea nas Olimpíadas de Londres. 

Por ocasião desse evento, o militar comentou que foi um grande desafio 

realizar a DA Ae da cidade. Também, disse que o Exército Britânico encontrou 

muitas dificuldades, especialmente nas ocasiões em que havia uma grande 

concentração de pessoas em locais previamente definidos e de conhecimento 

ostensivo, o que constituía uma situação favorável para atrair o interesse terrorista. 

O militar também salientou que o Exército Britânico elencou como principais 

Ameaças Aéreas as consideradas não convencionais, como um SARP ou um 

possível avião comercial sequestrado. Para se contrapor a tais ameaças, as Forças 
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Armadas adotaram as seguintes medidas por ocasião dos Jogos Olímpicos de 

Londres: 

a. Emprego de caças da Força Aérea Britânica para combater a ameaça 

aérea assim que a mesma fosse identificada, e desde o mais longe possível; 

b. Emprego de snipers embarcados em aeronaves rotativas para engajar 

possíveis alvos em aviões de pequeno porte, helicópteros particulares, balões e 

ultraleves; 

c. Criação de duas zonas áreas distintas (Zona Proibida e Zona Restrita); 

d. Utilização de mísseis superfície-ar Rapier e HVM como última linha de 

defesa, os quais seriam empregados próximos aos pontos defendidos; 

e. Utilização dos sistemas de mísseis de baixa altura nas proximidades dos 

Pontos Sensíveis e, na maioria das vezes, com desdobramento sobre edificações; 

f. Utilização de observadores aéreos em Postos de Vigilância (P Vig) ao redor 

da cidade, facilitando a detecção e identificação de voos fortuitos não autorizados; e 

g. Forte campanha publicitária na mídia para dissuadir possíveis ameaças 

terroristas. 

Ainda, o militar em questão também abordou que a população do País foi 

contrária ao emprego das Forças Armadas na segurança dos Jogos Olímpicos de 

Londres. Este fato comprometeu seriamente o planejamento da DA Ae, 

especialmente no que tange aos locais de posicionamento dos mísseis. 

 
                    Figura 3- Posicionamento de U Tir em Londres/2012 
                    Fonte: REVISTA BRASILEIROS, 2012 
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2.2 A ORGANIZAÇÃO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA NO TERRITÓRIO NACIONAL 

 

 No contexto do Território Nacional, a defesa aeroespacial (D Aepc) é 

atribuição do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), sob a 

responsabilidade do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA) 

(BRASIL, 2003). Para tanto, o território brasileiro está dividido em quatro Regiões de 

Defesa Aeroespacial (RDA), o que pode ser visto na Figura 4. Salienta-se que em 

cada RDA existe um Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo 

(CINDACTA). 

 

 
          Figura 4 – Regiões de Defesa Aeroespacial no Brasil 
          Fonte: DECEA, 2016 

 

Doutrinariamente, em cada RDA há a previsão de uma Brigada de Artilharia 

Antiaérea para realizar a DA Ae das regiões de interesse. Contudo, atualmente, o 

Exército Brasileiro dispõe apenas da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea (1ª Bda 

AAAe), a qual está situada na cidade do Guarujá/SP, para realizar a defesa 

antiaérea de todo o território nacional. 

Além da Bateria Comando, a 1ª Bda AAAe é composta por cinco Grupos de 

Artilharia Antiaérea (GAAAe), localizados respectivamente nas cidades do Rio de 
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Janeiro/RJ (1º GAAAe), Praia Grande/SP (2º GAAAe), Caxias do Sul/RS (3º 

GAAAe), Sete Lagoas/MG (4º GAAAe) e Brasília (11º GAAAe). A Bda ainda conta 

com o Núcleo do futuro 12º GAAAe, que está sendo implantado na cidade de 

Manaus/AM. 

 No que tange aos escalões de AAAe, o Grupo de Artilharia antiaérea é 

composto basicamente por uma bateria de comando e três Bia AAAe, podendo ser 

de canhões e/ou mísseis. Já a Bateria de Artilharia Antiaérea, além de possuir uma 

seção de comando e uma seção logística, também possui em sua organização de 

duas a três SeçAAAe de canhões e/ou mísseis.  

Por fim, a Seção de Artilharia Antiaérea, que é o menor escalão de emprego 

possível, dependendo do sistema de armas disponível, é constituída de um 

comando e um número variável de U Tir, com a missão de realizar a DA Ae de 

determinado P Sen ou tropa (BRASIL, 2001). 

 

2.2.1 A estrutura da defesa antiaérea no TN 

 

 No Território Nacional, a AAAe deve ter condições de possibilitar o 

funcionamento de órgãos e instalações vitais do país, como hidrelétricas e 

aeroportos. Para cumprir esta missão, os diversos escalões de AAAe, da seção à 

brigada, apresentam a seguinte estrutura sistêmica: um sistema de controle e alerta, 

um sistema de armas, um sistema de apoio logístico e um sistema de comunicações 

(BRASIL, 2001). 

 

2.2.1.1 Sistema de Controle e Alerta 

 

 O Sistema de Controle e Alerta tem a missão de realizar a vigilância do 

espaço aéreo sob a responsabilidade de determinado escalão de AAAe.  Também 

deve receber e difundir o alerta da aproximação de incursões aéreas inimigas, bem 

como acionar, controlar e coordenar a AAAe subordinada. Para tanto, o sistema é 

constituído pelos Centros de Operações Antiaéreas (COAAe), pelos sensores de 

vigilância e pelos postos de vigilância (P Vig) (BRASIL, 2001). 

 

a. O Centro de Operações Antiaéreas: 

 O COAAe é o centro de controle da AAAe e proporciona ao Comandante de 
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cada escalão, da Seç AAAe à Bda AAAe, condições de acompanhar a evolução da 

situação aérea, bem como de coordenar as DA Ae desdobradas no terreno. Em 

outras palavras, o COAAe realiza a coordenação, o controle e o emprego dos 

sistemas de armas e o controle de alerta antecipado contra ameaças aéreas 

inimigas. Na figura 5, pode-se visualizar o COAAe eletrônico que foi adquirido pelo 

Projeto Estratégico Defesa Antiaérea para as Organizações Militares de AAAe do 

Exército Brasileiro. 

 
                      Figura 5 – COAAe eletrônico de uma Seç AAAe 
                      Fonte: Centro Tecnológico do Exército (CTEx), 2016 

 

 Segundo a finalidade e o escalão, um COAAe pode ser classificado em 

COAAe Principal (COAAe P) ou COAAe Subordinado (COAAe S). O primeiro 

enquadra-se no maior escalão de AAAe presente em uma operação e coordena as 

defesas antiaéreas desdobradas pelos escalões subordinados. Já o segundo, tem a 

missão de gerenciar diretamente o controle da DA Ae de um ponto sensível ou força 

desdobrada no terreno, normalmente nos escalões subordinados à Bda AAAe até o 

nível Seç AAAe (BRASIL, 2003). 

 

b. Sensores de Vigilância e Postos de Vigilância (P Vig): 

O desdobramento dos sensores de vigilância e dos P Vig visa assegurar o 

alerta de aproximação de aeronaves inimigas para uma defesa antiaérea, 

complementando o alerta recebido dos meios de detecção do SISDABRA (BRASIL, 

2001). 

Os sensores de vigilância podem ser entendidos como os radares utilizados 

na detecção das aeronaves no espaço aéreo. Já os P Vig são postos instalados em 
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regiões elevadas do terreno com a finalidade de complementar a detecção dos 

radares de vigilância nas áreas em que ela se apresente deficiente. Normalmente 

são ocupados por militares dotados de equipamentos para a identificação de 

aeronaves. 

Salienta-se, ainda, que os sensores devem ter características técnicas 

adequadas as necessidades de DA Ae, e os P Vig devem cobrir as brechas 

existentes do diagrama de cobertura dos sensores de vigilância, ou devem reforçar a 

vigilância nas prováveis rotas de aproximação das aeronaves inimigas. 

A Figura 6 exibe o Radar SABER M60, que é um sensor de vigilância 

desenvolvido pelo Centro Tecnológico do Exército e fabricado pela empresa 

BRADAR. Possui um alcance de 60 Km e consegue visualizar e classificar até 40 

alvos simultâneos, transmitindo dados, em tempo real, para um Centro de 

Operações Antiaéreas (EPEx, 2016). 

 

 
      Figura 6: Radar SABER M60 
      Fonte: Foto publicada no site do EPEx, 2016 

 

2.2.1.2 Sistema de Armas 

 

 O sistema de armas destina-se à destruição dos vetores aéreos inimigos, 

normalmente utilizando dois tipos de armas antiaéreas básicas (tubo ou míssil). 

Além dos Sistemas GEPARD 1 A2 e RBS 70, o Exército Brasileiro também 

dispõe do sistema de míssil IGLA S, de fabricação russa, e dos sistemas de canhões 

de 35 mm Oerlikon e 40 mm Bofors L/70, ambos da Suécia. Reforça-se que todos os 

sistemas de armas de AAAe disponíveis atualmente na Força Terrestre somente 
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podem engajar vetores aéreos na faixa de emprego de baixa altura, ou seja, até 

3000 metros de altura. Para a faixa de emprego da média altura (de 3000 metros até 

15000 metros de altura), o Exército Brasileiro ainda estuda a aquisição do Sistema 

de mísseis PANTSIR S1 da Rússia (DEFESANET, 2016). 

Para uma DA Ae mais eficiente, recomenda-se o emprego do míssil nas 

faixas de emprego de média altura e grande altura (acima de 15000 metros), e do 

canhão na faixa de emprego da baixa altura. Entretanto, este trabalho limitou-se ao 

estudo da faixa de emprego da baixa altura, uma vez que o Exército Brasileiro ainda 

não dispõe de armas antiaéreas para as faixas de emprego da média e grande 

altura.  

Salienta-se, ainda, que na baixa altura, os sistemas de míssil e canhão se 

complementam, uma vez que o míssil, apesar de possuir um alcance maior, pode 

sofrer limitações quanto ao seu emprego quando o vetor aéreo voa muito baixo e 

quando o mesmo é de pequenas dimensões, como um Drone.  

 Já o canhão, por ter uma cadência de tiro mais elevada e por possuir um 

menor alcance, é mais indicado para uma DA Ae mais aproximada do Ponto 

Sensível (BRASIL, 2001). 

Contudo, no contexto do desdobramento dos sistemas de armas no terreno 

por ocasião de uma Operação de Não Guerra, além dos aspectos técnicos de cada 

equipamento, os aspectos táticos também devem ser levados em consideração, 

especialmente no que se refere à proximidade de áreas habitadas, como forma de 

diminuir os riscos de efeitos colaterais à população, e a segurança dos 

equipamentos, já que os mesmos também poderão sofrer a ação de grupos 

terroristas. 

 

2.2.1.3 Sistema de Apoio Logístico 

 

 Um eficiente sistema de apoio logístico assegura a permanência da AAAe em 

operações de forma contínua e diuturna, com especial atenção para o suprimento Cl 

I (gêneros alimentícios), III (combustível e óleos lubrificantes) e V (munição). Ainda, 

destaca-se a manutenção especializada do armamento AAe, dos sistemas de 

controle e alerta e dos equipamentos de direção de tiro (BRASIL, 2001). 

 Doutrinariamente, toda a atividade de manutenção especializada é realizada 

pelo Batalhão de Manutenção e Suprimento AAAe, orgânico da Bda AAAe. No 
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presente momento, o Exército Brasileiro está em fase de criação desta organização 

Militar na cidade de Osasco/SP (DEFESA AÉREA NAVAL, 2016).  

No contexto de um GAAAe, as atividades logísticas são realizadas pela 

Bateria Comando e, no âmbito de uma Bia AAAe atuando isoladamente, o apoio 

logístico é realizado pela Seção Logística da Subunidade (BRASIL, 2001). 

 

2.2.1.4 Sistema de Comunicações 

 

 O sistema de comunicações destina-se a ligação entre os meios de alerta 

(sensores e postos de vigilância) aos centros de operações antiaéreas, e estes a 

outros centros de operações e aos sistemas de armas (BRASIL, 2001). 

 No GAAAe, o estabelecimento das  ligações e comunicações é encargo da 

Bateria Comando. Já no âmbito de uma Bia AAAe atuando isoladamente, é 

atribuição da Seção de Comunicações da Subunidade. 

 Sendo um elo importante da estrutura da AAAe, as comunicações tornam-se 

um alvo extremamente compensador para o inimigo, o qual buscará sua 

neutralização com o emprego de ações de Guerra Eletrônica (GE). 

 

2.2.2 O Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro 

 

 A defesa aeroespacial do Brasil envolve uma grande quantidade de meios. 

Para reuni-los em uma organização sistêmica, foi criado o SISDABRA, que se 

compõe de um órgão central (COMDABRA) e de meios alocados para a atividade de 

defesa aeroespacial. 

 No âmbito do Exército Brasileiro, os GAAAe orgânicos da 1ª Bda AAAe são 

elos permanentes alocados ao SISDABRA, com a finalidade de  cumprir missões de 

defesa antiaérea de pontos ou áreas sensíveis do Brasil, e estão sob o controle 

operacional do COMDABRA, como forma de assegurar a soberania do espaço 

aéreo brasileiro e a integridade do patrimônio nacional (BRASIL, 2001). 

 Também se salienta que os sistemas de armas antiaéreas do Exército 

Brasileiro (canhões e mísseis), somados aos meios aéreos da Força Aérea 

Brasileira, constituem os meios de defesa aeroespacial ativa do País. 

Para fins de defesa aeroespacial, em cada RDA existe um Centro Integrado 

de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA), que é capaz de 
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executar a função de defesa aérea, com o emprego dos Centros de Operações 

Militares (COpM), e controle do tráfego aéreo, por intermédio do Centro de Controle 

de Área (ACC). 

 Os COpM de cada CINDACTA, para fins de estabelecimento da situação 

aérea do Brasil, remetem diariamente as situações aéreas regionais para o Centro 

de Operações de Defesa Aérea (CODA), permitindo ao COMDABRA a avaliação 

geral da ameaça aérea (BRASIL, 2001). 

 

2.2.3 O controle da artilharia antiaérea alocada ao SISDABRA 

 

 Como já foi dito anteriormente, o COMDABRA detém o controle operacional 

de toda a AAAe alocada ao SISDABRA, bem como dos COpM, que são 

responsáveis pela execução da defesa aeroespacial em cada RDA. Para tanto, cada 

COpM controla as unidades aéreas de defesa da Força Aérea e os elementos de 

AAAe alocados ao SISDABRA, dentro de sua área de responsabilidade. 

 Ainda, é importante salientar que o COAAe da BdaAAAe responsável pela DA 

Ae de uma determinada RDA é o principal (COAAe P) da RDA e deve localizar-se 

justaposto ao COpM ou a outro Órgão de Controle de Operações Militares (OCOAM) 

(BRASIL, 2001). 

 

2.2.3.1 O acionamento dos meios antiaéreos no Território Nacional 

 

 O COAAe P, bem como os demais COAAe subordinados, tem o encargo de 

acionar as defesas antiaéreas por estes controladas da seguinte maneira: 

a. Caso seja detectada uma incursão no espaço de uma RDA, o COpM 

buscará de imediato identificá-la e classificá-la como amiga, inimiga ou 

desconhecida; 

b. Tratando-se de uma incursão inimiga, o COpM irá selecionar qual a arma 

mais apropriada para executar a missão de resposta àquela ameaça. Podem ser 

escolhidos os meios aéreos de interceptação da Força Aérea Brasileira (FAB) ou os 

meios de DA Ae disponíveis. Na Figura 7, pode-se verificar a simulação de 

interceptação de uma Ameaça Aérea por uma aeronave da FAB, nas imediações do 

Cristo Redentor, por ocasião dos exercícios de adestramento para a Operação de 

Segurança dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. 
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c. Em seguida, o COAAe P, que está justaposto ao COpM, irá difundir as 

informações necessárias aos demais COAAe S, especialmente para aqueles cujas 

áreas estão mais diretamente ameaçadas pela incursão aérea; 

d. Em caso de interceptação do vetor aéreo pelos caças da Força Aérea, as 

DA Ae deverão estar informadas sobre o desenvolvimento do combate aéreo, 

particularmente a posição atual dos incursores inimigos; 

e. Caso as aeronaves de interceptação não consigam eliminar a incursão 

aérea inimiga, as DA Ae passam a situação de alerta vermelho. Neste caso, as 

armas antiaéreas são alocadas para fazer frente à ameaça tão logo o inimigo 

penetre em seus volumes de responsabilidade; 

f. Por fim, o COAAe P continua a receber e difundir para os demais COAAe os 

dados relativos à posição dos incursores até que a ameaça seja destruída (BRASIL, 

2001). 

 
                         Figura 7: Simulação de interceptação da Força Aérea Brasileira 
                         Fonte: Foto publicada no G1, 2016 

 
 

2.2.4 Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo 

 

 Durante o planejamento das ações de defesa aeroespacial, é imprescindível a 

adoção de medidas de coordenação e controle entre todos os meios envolvidos, 

com a principal finalidade de reduzir ao máximo a probabilidade de ataques a 

aeronaves amigas. 

 Salienta-se, também, que nas Operações de Não Guerra em grandes 

eventos, o trabalho dos elementos do SISDABRA fica extremamente vulnerável, 

uma vez que a ameaça aérea poderá se apresentar de maneira difusa e, 

certamente, atuará com extrema rapidez, o que exige elevado grau de coordenação 



35 
 

das ações dos elementos de defesa por intermédio do binômio medidas de 

coordenação e regras de engajamento, ambas muito bem planejadas e treinadas 

(VERGARA, 2013). 

 As medidas de coordenação e controle da artilharia antiaérea são as 

seguintes: volume de responsabilidade da defesa antiaérea (VRDAAe), estado de 

ação, estado de alerta, condições de aprestamento e corredores de segurança. 

 

2.2.4.1 Volume de Responsabilidade de Defesa Antiaérea 

 

O VRDAAe é a porção do espaço aéreo sobrejacente a uma defesa 

antiaérea, onde vigoram procedimentos específicos para o sobrevoo de aeronaves e 

para o fogo dos sistemas de armas (BRASIL, 2001). 

Na Figura 8, pode-se verificar um modelo de VRDAAe empregando um 

sistema de armas na DA Ae de um Ponto Sensível, no qual a altura do cilindro é 

igual ao maior alcance útil das armas acrescido de 10%. Já o raio do mesmo 

corresponde à maior distância de desdobramento das U Tir, medida a partir do 

centro da defesa, somada ao valor da altura. 

 
                                       Figura 8: Exemplo de VRDAAe de um P Sen 
                                       Fonte: BRASIL, 2001 

 

 Quanto a circulação de aeronaves amigas no interior do VRDAAe, o mesmo 
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pode ser classificado da seguinte maneira: 

(1) volume de responsabilidade de sobrevoo proibido - interdito às 
aeronaves amigas e dentro do qual poderá ser aberto fogo contra qualquer 
vetor em penetração;  
(2) volume de responsabilidade de sobrevoo restrito - no qual as aeronaves 
amigas poderão penetrar, desde que autorizadas e obedecendo a normas 
de sobrevoo pré-estabelecidas; ou  
(3) volume de responsabilidade de sobrevoo livre - no qual o voo é livre e o 
fogo antiaéreo só pode ser aberto contra alvos previamente designados por 
um centro de controle ou em autodefesa (BRASIL, 2001). 

  

2.2.4.2 Estado de Ação e Estado de Alerta 

 

 Juntamente com o estabelecimento de um VRDAAe, é determinado um 

estado de ação para os sistemas de armas, o qual estabelece o grau de liberdade 

para a abertura de fogo das armas antiaéreas, que pode ser classificado das 

seguintes maneiras: 

(1) fogo livre - abrir fogo contra qualquer aeronave não identificada como 
amiga;  
(2) fogo restrito - abrir fogo somente contra aeronave identificada como 
inimiga;  
(3) fogo interdito - não abrir fogo (ou cessar fogo), exceto no caso de 
autodefesa antiaérea; e  
(4) fogo designado - abrir fogo contra alvos especificamente designados por 
um centro de controle ou em autodefesa (BRASIL, 2001). 
 

Na Figura 9, pode-se verificar o VRDAAe que foi estabelecido pelo 

COMDABRA por ocasião da final da Copa das Confederações, na região do Estádio 

do Maracanã, o qual estabeleceu o sobrevoo proibido e o estado de ação de fogo 

designado, ou seja, autorizando o tiro apenas sobre determinadas aeronaves. 

 
         Figura 9 : VRDAAe estabelecido durante a Copa das Confederações no RJ 
         Fonte: Simpósio de Emprego da AAAe em Operações de Não Guerra, 2014 
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 Já o estado de alerta representa a probabilidade de ocorrência de um ataque 

aéreo inimigo contra uma área defendida pela AAAe. De uma maneira geral, 

compreende os seguintes tipos e condições: alerta vermelho (ataque iminente), 

alerta amarelo (ataque provável) e alerta branco (ataque improvável). 

 

2.2.4.3 Condições de Aprestamento e Corredor de Segurança 

 

 As condições de aprestamento estão relacionadas com a prontidão dos meios 

antiaéreos em face de um iminente ataque aeroespacial, podendo ser classificadas 

da seguinte maneira: aprestamento 3 (postos de combate), aprestamento 2 

(prontidão) e aprestamento 1 (segurança).  

 Já os corredores de segurança são rotas de tráfego aéreo de risco mínimo 

para as aeronaves amigas, os quais permitem o ingresso das mesmas em volumes 

de responsabilidade das defesas antiaéreas com segurança, como pode ser visto no 

exemplo da Figura 10. 

 
                                Figura 10: Exemplo de Corredor de Segurança 
                                Fonte: BRASIL, 2001 
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2.2.5 Os Princípios de Emprego da Artilharia Antiaérea 

 

 Entende-se como Princípios de Emprego da AAAe os elementos básicos e 

consagrados pela experiência ao longo dos conflitos, os quais norteiam o 

planejamento e o emprego da AAAe, fato que facilita o desdobramento da defesa 

antiaérea no terreno, especialmente o sistema de armas. 

 Os princípios de emprego da AAAe são: a Dosagem Adequada, a 

Flexibilidade de DA Ae, os Meios em Reserva, a Centralização, a Prioridade 

Adequada e Facilitar Operações Futuras (BRASIL, 2001). 

 O princípio de emprego da Dosagem Adequada será atendido sempre que for 

atribuída uma quantidade de meios suficientes para a defesa antiaérea de 

determinado P Sen, tropa ou força, levando-se em consideração que a insuficiência 

de meios de DA Ae requer o estabelecimento de prioridades. 

 A Flexibilidade de Defesa Antiaérea é alcançada na medida em que a DA Ae 

acompanha as necessidades de mudanças de dispositivos e de prioridades com 

rapidez e eficiência. 

 O princípio de emprego de Meios em Reserva estabelece que a AAAe não 

deva permanecer na situação momentânea de reserva, uma vez que as 

necessidades de DA Ae, e a natural insuficiência de meios antiaéreos, exigem o 

emprego de todos os meios disponíveis. 

 A Centralização é um princípio que se estende ao comando e ao controle, e 

deve ser buscada sempre que possível, visando proporcionar a máxima liberdade de 

manobra à força apoiada, com a utilização dos fogos de proteção da AAAe. 

 Já a Prioridade Adequada relaciona-se com a necessidade de 

estabelecimento de prioridades de defesa antiaérea no contexto de uma operação, 

especialmente no Território Nacional, levando-se em consideração a imensidão da 

área e a grande quantidade de Pontos Sensíveis existentes no País. 

 Por fim, o princípio de Facilitar Operações Futuras está relacionado com a 

necessidade da AAAe estar pronta, a qualquer tempo, para as mudanças de 

dispositivos e de defesas a realizar, em virtude da grande dinâmica do combate 

moderno, especialmente quando realizando dentro de grandes cidades, como a 

operação de defesa antiaérea de todo o aparato desportivo, por ocasião dos Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro. 
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2.2.6 Os Fundamentos da Defesa Antiaérea 

  

Juntamente com os Princípios de Emprego da AAAe, os Fundamentos 

constituem o alicerce para o planejamento de uma DA Ae eficaz. Salienta-se, ainda, 

que os mesmos estão diretamente relacionados com o número de defesas a 

realizar, com o tipo de objetivos a defender, com o tipo de material antiaéreo 

empregado, com o número de U Tir disponíveis e com a situação tática existente 

(BRASIL, 2001). 

 Os fundamentos da DA Ae são os seguintes: Utilização do Terreno, Defesa 

em todas as direções, Defesa em Profundidade, Apoio mútuo, Combinação de 

armas antiaéreas, Integração, Engajamento antecipado, Alternância de posição, 

Mobilidade e Defesa passiva. 

 O estudo criterioso do terreno permite ao planejador utilizar adequadamente 

as características do mesmo para organizar o melhor desdobramento da DA Ae, tais 

como proximidade de aglomerados populacionais e áreas edificadas, bem como as 

condições do solo, o relevo, e as prováveis rotas de aproximação do inimigo aéreo, 

que é a rota percorrida por uma aeronave inimiga para realizar um ataque a um 

objetivo, desde a decolagem até o ponto propriamente dito. 

O estudo do terreno é de suma importância, uma vez que permite a economia 

de meios antiaéreos nas partes onde o terreno favorece a defesa, liberando uma 

parte dos meios antiaéreos disponíveis para outras áreas. 

 Como forma de impedir a surpresa do inimigo aéreo, a AAAe deve ter a 

capacidade de realizar a DA Ae em todas as direções (fundamento da Defesa em 

todas as direções). Inclusive, deve procurar atuar sobre o inimigo aéreo desde o 

mais longe possível (Defesa em Profundidade), impedindo o mesmo de empregar o 

seu armamento sobre o objetivo defendido (Engajamento Antecipado), procurando 

manter a ameaça sob o engajamento gradativo e escalonado dos sistemas de armas 

disponíveis (mísseis de média altura, mísseis de baixa altura e por fim os canhões 

antiaéreos). 

 O fundamento do Apoio Mútuo estabelece que as U Tir, ao serem 

desdobradas no terreno a uma determinada distância entre elas, devem recobrir o 

setor de tiro das demais. Este fato que impede a entrada de vetores aéreos hostis 

entre as mesmas, uma vez que o inimigo aéreo estará permanentemente sob fogos. 

 Salienta-se, ainda, que a distância de apoio mútuo entre as U Tir 
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corresponde a metade do menor alcance útil considerado, especialmente quando 

são utilizados matérias de naturezas diferentes (mísseis ou canhões). 

 Deve-se, ainda, por ocasião do desdobramento da DA Ae, levar em 

consideração o fundamento da Combinação de armas antiaéreas (mísseis e 

canhões), o que permite que um sistema recubra as limitações do outro. A 

Integração das armas disponíveis permite a reunião de meios de diferentes DA Ae 

em um único dispositivo de defesa, permitindo, também, a economia de meios de 

AAAe.  

 A AAAe deve ter a capacidade de iludir o inimigo aéreo com o uso de 

posições de troca (Alternância de Posição), sem comprometer o dispositivo de 

defesa. Também, deve utilizar a camuflagem e dispersão dos materiais (fundamento 

da Defesa Passiva), bem como deve possuir mobilidade maior ou pelo menos igual 

ao elemento defendido (fundamento da Mobilidade).  

 Por fim, entende-se pelo fundamento da Integração a reunião de meios de 

diferentes DA Ae em um único dispositivo de defesa, o que proporciona a economia 

de meios e de esforços. 

 

2.2.7 A DA Ae em Operações de Não Guerra 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece no 

Art.142 que as Forças Armadas se destinam a defesa da Pátria, à garantia dos 

poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

Ainda, a Lei Complementar Nr 97, em seu Art. 16, estabelece que cabe as Forças 

Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento 

nacional e defesa civil.  

 Em virtude do exposto, o Exército Brasileiro deve estar apto a garantir a 

soberania nacional, salvaguardando os interesses do Brasil, e agindo com 

legitimidade e uso gradual da força, em operações militares de qualquer natureza, 

desde o tempo de paz até o conflito armado, em operações de guerra e não guerra 

(BRASIL, 2007). 

 Neste sentido, o Exército deve estar em condições de conduzir Operações de 

Não Guerra dentro do Território Nacional, as quais são definidas como: 

 
“as operações em que as Forças Armadas, embora fazendo uso do Poder 
Militar, são empregadas em tarefas que não envolvam o combate 



41 
 

propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais, em que esse poder é 
usado de forma limitada. Podem ocorrer, inclusive, casos nos quais a 
expressão militar do Poder Nacional não exerça necessariamente o papel 
principal” (BRASIL, 2007). 

 

Por ser tratar de um grande evento internacional e, por conseguinte, uma 

Operação de Não Guerra, a defesa antiaérea dos Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro levou em consideração uma série de quesitos para o melhor posicionamento 

dos sistemas de armas.  

Dentre os principais aspectos a serem considerados para o desdobramento 

da DA Ae, pode-se elencar como mais importantes: o aumento do tráfego aéreo, o 

qual gera a necessidade de um incremento das medidas de coordenação do espaço 

aéreo; a grande concentração de Chefes de Estado, telespectadores, turistas e 

imprensa, o que aumenta a percepção de uma ação terrorista; e pela proximidade 

de áreas edificadas densamente povoadas, fato que impõe restrições à liberdade de 

manobra da D AAe, especialmente no que diz respeito ao desdobramento dos 

sistemas de armas; e o efeito colateral do emprego da AAAe nas proximidades de 

uma área densamente habitada (NETO, 2015).  

A Figura 11 pode ilustrar o último quesito apresentado, no qual o Exército, 

durante a Copa do Mundo FIFA/2014, utilizou a própria infraestrutura das cidades 

sede para o desdobramento da defesa antiaérea nas proximidades do Maracanã, o 

qual está situado em uma área altamente povoada da cidade do Rio de Janeiro. 

 
    Figura 11: Instalação de U Tir nas proximidades do Maracanã 
    Fonte: Publicado em Forças Terrestres, 2014 
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 Salienta-se, ainda, que por se tratar de uma Operação de Não Guerra, um 

grande evento internacional também requer a adoção de algumas medidas de 

coordenação complementares, ou Regras de Engajamento, devido à especificidade 

de cada operação. Na Figura 12, constata-se que foram adotadas áreas de exclusão 

aéreas durante a Copa do Mundo FIFA/2014, além das medidas de coordenação e 

controle já apresentadas no presente trabalho, como forma de aumentar a 

segurança contra atentados terroristas.  

 
      Figura 12: Restrições aéreas durante a copa do mundo FIFA/2014 
      Fonte: Simpósio de Emprego da AAAe em Operações de Não Guerra, 2014 

 

Baseado nas peculiaridades das Operações de Não Guerra, podem-se 

levantar como principais necessidades de defesa antiaérea nos Jogos Olímpicos do 

Rio de Janeiro: os locais de grande concentração de pessoas; os locais de 

realização de eventos; os itinerários de deslocamentos de Chefes de Estado e suas 

comitivas, bem como de delegações esportivas; os centros de imprensa e de 

comando e controle; os locais de hospedagem das delegações de atletas e 

autoridades (ROSSA, 2014).  

Contudo, como as necessidades de defesa antiaérea são sempre maiores 

que a quantidades de meios antiaéreos disponíveis, especialmente no tocante aos 

sistemas de armas, cresce de importância o planejamento criterioso do 

desdobramento da defesa antiaérea, baseado nos princípios e fundamentos da 

defesa antiaérea, como forma de assegurar o melhor dispositivo possível dos meios 

disponíveis. 
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2.2.7.1 O Controle do espaço aéreo nos Jogos Olímpicos/2016 

 

Aproveitando as experiências da Copa do Mundo FIFA/2014, por ocasião do 

início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, o DECEA estabeleceu um conjunto de 

alterações temporárias na utilização do espaço aéreo brasileiro. Tal medida visou 

garantir a segurança de instalações, do público, dos atletas, de autoridades e de 

aeronaves, além procurar minimizar os impactos causados no fluxo do tráfego aéreo 

no País (DECEA, 2016). 

Desta maneira, a exemplo do ocorrido durante as Olimpíadas de 

Londres/2012e Copa do Mundo FIFA/2014, também foram criadas áreas de 

restrições em determinadas porções do espaço aéreo, com tamanhos e níveis de 

acesso diferentes. Suas dimensões foram classificadas da seguinte maneira: área 

reservada (indicada na cor branca), restrita (cor amarela) e proibida (vermelha) 

(NETO, 2015). 

O período de vigência dessas medidas foi estabelecido de acordo com o 

início das competições oficiais, entre a abertura e o encerramento dos Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro. Na Figura 13, pode-se verificar o esquema com as 

áreas de restrições aéreas para o evento na cidade do Rio de Janeiro. 

 
 Figura 13: Áreas de exclusão aérea dos Jogos Olímpicos do RJ 
 Fonte: Publicado em O GLOBO, 2016 
 

2.2.8 A Ameaça Aérea em Grandes Eventos 

 

 Define-se como Ameaça Aérea, todo vetor aeroespacial cujo emprego esteja 

dirigido a destruir ou neutralizar objetivos terrestres, marítimos (submarinos) e outros 

vetores aeroespaciais (BRASIL, 2001).  
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 Considera-se que, no estudo da Ameaça Aérea, é bem relevante a 

identificação de suas técnicas de ataque e sua capacidade operacional em geral, 

para que se possa definir como planejar a DA Ae para fazer frente a tais ameaças. 

Neste mesmo sentido, por ocasião do posicionamento dos sistemas de armas 

antiaéreas, cresce de importância o estudo das prováveis Rotas de Aproximação 

dos vetores aéreos hostis, que é entendida, como a rota percorrida por uma 

aeronave inimiga durante o ataque aéreo, desde o ponto inicial do ataque até o 

momento do lançamento ou disparo das armas (BRASIL, 2001). 

 Em uma operação de Não Guerra, como a Copa do Mundo FIFA/2014 ou os 

Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, constata-se que as principais Ameaças Aéreas 

não são as consideradas convencionais, ou seja, um meio de emprego estritamente 

militar, como um caça ou um helicóptero de combate. Decorre que as principais 

Ameaças Aéreas são as consideradas não convencionais, como um simples 

foguete, um drone, também chamado de SARP (Sistema de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas), ou uma aeronave civil capturada por terroristas. 

O foguete trata-se de um artefato que pode ser obtido por terroristas no 

mercado negro e ingressar facilmente no Território Nacional por intermédio da 

fronteira terrestre do País. Ainda, como pode ser lançado de praticamente qualquer 

lugar e empregando plataformas caseiras, o foguete pode ser considerado uma 

potencial ameaça aérea para inúmeros P Sen dos Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro, como as instalações olímpicas e as áreas densamente povoadas da cidade. 

Na Figura 14, constata-se um tipo de foguete chamado Qassam, de 

aproximadamente 17 Km de alcance, sendo empregado pelo grupo terrorista 

Hamas. 

 
                               Figura 14: Foguetes Qassam do grupo Hamas 
                               Fonte: Publicado em DESCICLOPÉDIA, 2009 
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Já o SARP, ou drone, é um equipamento de pequenas dimensões, baixo 

custo e facilidade de manuseio, o que o torna uma ferramenta para criminosos e 

terroristas ao redor do mundo. Este fato ocorre pela dificuldade de detectar e 

interceptar a pequena aeronave não tripulada, o que aumenta a probabilidade de um 

ataque com explosivos ou armas químicas em um grande evento (DEFESANET, 

2015). A Figura 15mostra um tipo de SARP de pequenas dimensões, o qual poderia 

ser utilizado por terroristas para o transporte de materiais explosivos em uma região 

de grande aglomerado de pessoas, por ocasião dos Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro. 

 
                               Figura 15: Modelo de SARP de pequenas dimensões 
                               Fonte: Publicado em PILOTO POLICIAL, 2016 

 

No Simpósio de Defesa Contra os Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados, 

que foi realizado na EsACosAAe, no ano de 2015, o Ten Cel Mario Cesar, que na 

oportunidade era o Comandante da Escola, afirmou que a utilização do armamento 

AAe requer uma análise situacional para verificar a viabilidade de ser empregado 

contra os SARP de pequena dimensão nas áreas urbanas, pois o uso de tais meios 

podem causar o pânico e sérios efeitos colaterais à população. 

 

2.3 OS SISTEMAS DE ARMAS RBS 70 E GEPARD 1A2 

 

Como já foi dito neste trabalho, o sistema de armas visa à destruição dos 

vetores aéreos inimigos. Com este propósito, e como forma de reequipar os GAAAe 

e Bia AAAe, foram adquiridos, por intermédio do Projeto Estratégico Defesa 

Antiaérea, novos sistemas de armas de baixa altura, entre os quais o sistema RBS 

70, de fabricação sueca, e GEPARD 1 A2, de origem alemã. 
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Ressalta-se que aquisição destes novos materiais permite ao Exército cumprir 

as diversas missões que são inerentes à defesa do espaço aéreo, tais como a 

defesa de refinarias, aeroportos, usinas hidrelétricas, centros de poder e decisão, 

entre outros, garantindo a segurança de estruturas estratégicas do Brasil , seja em 

tempo de guerra ou em uma Operação de Não Guerra, como a que envolve a 

segurança dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (EPEx, 2016). 

É neste contexto que foi desenvolvido o Projeto Estratégico Defesa Antiaérea, 

cujo principal objetivo é dotar a Força Terrestre da capacidade de atender as 

necessidades de defesa antiaérea do País, além de atuar como um indutor de 

transformação da Força, atendendo às Hipóteses de Emprego (HE) e ao SISDABRA 

(EPEx, 2016). 

Nesta direção, o Exército Brasileiro optou pela aquisição de um sistema de 

armas do tipo míssil, que é o RBS 70, e um do tipo canhão, no caso o GEPARD 

1A2, como forma de modernizar o atual sistema de armas da Força Terrestre, 

ambos de emprego na faixa da baixa altura. 

A seguir, serão apresentadas as principais características técnicas dos 

sistemas de armas RBS 70 e GEPARD 1 A2. 

  

2.3.1 O MÍSSIL ANTIAÉREO TELECOMANDADO (Msl AAeTcmdo) RBS 70 

 

 O Msl AAe Tcmdo RBS 70 é de fabricação sueca e foi adquirido para os 

GAAAe orgânicos da 1ª BdaAAAe. O sistema adquirido pela Força Terrestre foi o 

MK2, cujo míssil bolide pode chegar a uma distância de 7000 metros e uma altura 

de 4000 metros, ou seja, é um sistema de armas de baixa altura (EPEx, 2016). Em 

áreas urbanas, como forma de melhor aproveitamento do alcance do material, 

recomenda-se o seu desdobramento no alto de grandes edificações. 

Por questões de restrições orçamentárias, um dos objetivos desta aquisição é 

o seu emprego dual, ou seja, o sistema pode ser utilizado tanto em situações de 

guerra quanto em Operações de Não Guerra no Território Nacional, como nos Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro. 

Quando empregado próximo a áreas edificadas, o RBS 70 é mais seguro que 

o míssil IGLA S, que também foi utilizado nos Jogos Olímpicos do RJ, uma vez que 

o sistema de guiamento do segundo baseia-se na atração passiva por infravermelho, 

ou seja, a cabeça de guiamento do míssil IGLA S é atraído pelo calor emitido pela 
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ameaça aérea. Contudo, ocorre que este míssil, após o lançamento, também pode 

ser atraído por outra fonte de calor no solo, o que pode gerar sérios danos colaterais 

para a população, que pode ser entendido como as consequências decorrentes do 

impacto do míssil no terreno . 

 Já o sistema RBS 70 tem o sistema de guiamento baseado em facho laser, 

ou seja, o mesmo não sofre interferências até o impacto do alvo. Após o disparo do 

mesmo, o qual é decidido pelo Chefe da Unidade de Tiro, o míssil deixa o seu tubo 

de lançamento e entra em um feixe de orientação. A partir deste instante, o operador 

acompanha a ameaça aérea com o emprego deste feixe até atingir o vetor aéreo 

(BRASIL, 2014). A Figura 16 mostra o momento do disparo do Sistema AAe Tcmdo 

RBS 70. 

 
                            Figura 16: Tiro real do Sistema AAe Tcmdo RBS 70 
                            Fonte: Publicado no EPEx, 2016 
 

 Outra característica deste sistema é que a unidade de tiro pode ser dividida 

em fardos portáteis para transporte, o que facilita a ocupação de posições de tiro de 

acesso mais difícil, como telhados e lajes de casas e edifícios, o que é aconselhável 

em uma Operação de Não Guerra. Salienta-se que a guarnição de uma U Tir é 

composta por três militares, os quais podem perfeitamente realizar o transporte de 

todos os equipamentos, já que todo o conjunto pesa cerca de 50 Kg (BRASIL, 2014). 

 Dentre as características mais importantes do sistema RBS 70, destaca-se a 

capacidade de engajar alvos aéreos, tanto aeronaves quanto helicópteros, dentro da 

faixa de velocidade de 0-300 m/s, em uma área de mais de 500 quilômetros 

quadrados, até uma altura de 4000 metros.  

 A Unidade de emprego do sistema é a Seç AAAe, a qual é composta por 
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três U Tir, as quais devem estar a no mínimo 250 metros do P Sen defendido por 

questões de segurança, com o intuito de evitar danos colaterais ao local defendido 

por ocasião do momento do disparo do míssil (BRASIL, 2014). 

 Em relação ao posicionamento do sistema no terreno, a distância entre as U 

Tir deve ser de até a metade do alcance máximo do material, ou seja, 3,5 Km, para 

fins de garantir o fundamento da DA Ae chamado de Apoio Mútuo, como pode ser 

verificado na Figura 17, que representa um exemplo de desdobramento de uma 

Seção de RBS 70 na DA Ae de um P Sen. 

 
             Figura 17: Posicionamento da Seção de RBS 70 
             Fonte: BRASIL, 2014 

 

 Para um emprego mais eficiente do sistema, a Seção de RBS 70 deve 

ocupar posições de tiro elevadas e com amplo campo de visão. Também não deve 

haver obstáculos no setor principal das unidades de tiro, pois prejudicaria o 

guiamento por facho laser do míssil. 

 

2.3.2 O SISTEMA GEPARD 1 A2 

 

 A Viatura Blindada de Combate (VBC) Defesa Antiaérea GEPARD 1A2, de 

origem alemã, é capaz de proporcionar muito boa combinação entre mobilidade, 

proteção blindada e defesa antiaérea local. Atualmente, o GEPARD está mobiliando 

a 6ª Bia AAAe AP, em Santa Maria/RS, e a 11ª Bia AAAe, em Rio Negro/PR, ambas 

orgânicas de Brigadas Blindadas do Exército Brasileiro. Salienta-se, ainda, que o 

baixo custo e a rápida disponibilidade do material também motivaram esta aquisição 

por parte da Força Terrestre, especialmente pela aproximação de grandes eventos 
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internacionais do País (EPEx, 2015). 

 No sistema GEPARD 1 A2, a unidade de emprego é a seção composta por 

quatro viaturas blindadas de defesa antiaérea. Entretanto, uma VBC representa uma 

U Tir, uma vez que um GEPARD 1 A2 é capaz de, por seus próprios meios, 

acompanhar e destruir uma ameaça aérea inimiga (BRASIL, 2015). 

 O blindado possui dois canhões de 35 milímetros Oerlikon, com uma cadência 

de tiro de 550 tiros por segundo em cada arma. A munição tem alcance de 3 km de 

altitude, sendo também considerado de baixa altura, e de 5 Km de distância em linha 

reta. Assim, para que ocorra o apoio mútuo entre as U Tir, as mesmas devem estar 

a uma distância de 2,5 km entre si. Ainda, como forma de melhor aproveitamento da 

cadência de tiro do equipamento, recomenda-se o seu desdobramento em áreas 

providas de consideráveis campos de tiro (BRASIL, 2015). 

Além disso, a VBC possui um radar de busca e um radar de tiro, ambos com 

alcance de 15 Km, os quais fazem uma varredura conjunta do espaço aéreo. O 

primeiro tem a missão de procurar a ameaça aérea no espaço, enquanto o segundo 

tem a finalidade de orientar o sistema de armas para a direção do alvo (BRASIL, 

2015). 

 Na Figura 18, pode-se constatar o momento dos disparos dos canhões de 35 

mm do sistema GEPARD 1 A2, por ocasião de um exercício de tiro real. 

 

 
                           Figura 18: Tiro real do GEPARD 1 A2  
                           Fonte: Publicado em DEFESANET, 2013 

 

Por fim, por ser um equipamento dotado de elevada cadência de tiro, o 

sistema GEPARD 1 A2 também pode engajar alvos de pequenas dimensões como 



50 
 

um SARP, especialmente nas proximidades de um P Sen, desde que o mesmo seja 

identificado pelo radar de tiro do material (DEFESANET, 2013). 
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3    METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado dentro de um processo científico e calcado 

em procedimentos metodológicos. Neste sentido, nesta seção, será apresentada de 

forma detalhada como o problema elencado neste estudo pode ser solucionado, 

bem como quais critérios, estratégias e instrumentos foram utilizados no decorrer 

deste processo de solução e as formas pelas quais foram utilizados. 

A trajetória desenvolvida pela pesquisa teve seu início na revisão teórica do 

assunto. Para tanto, foi realizada uma consulta bibliográfica a manuais doutrinários, 

documentos e trabalhos científicos (artigos, trabalhos de conclusão de curso e 

relatórios de simpósios), a qual prosseguiu até a fase de análise dos dados 

coletados neste processo (discussão de resultados).  

Em paralelo à revisão bibliográfica, foram realizados questionários junto a 

todas as Organizações Militares de AAAe do Exército Brasileiro que participaram da 

DA Ae dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Além disso, este Pesquisador 

realizou uma observação de campo na Região de Deodoro para verificar o 

dispositivo adotado por ocasião do desdobramento dos sistemas de armas RBS 70 e 

GEPARD 1 A2 na DA Ae de Pontos Sensíveis. 

Salienta-se, ainda, que as demais regiões de competições não foram 

visitadas por este Pesquisador, uma vez que os sistemas de armas utilizados na DA 

Ae foram o RBS 70 e IGLA S, os quais não compõem o foco deste trabalho. 

Todos estes procedimentos permitiram a comparação entre como foi 

executado o desdobramento dos sistemas de armas no terreno e o preconizado no 

Manual de Artilharia Antiaérea (C 44-1). Desta maneira, foi possível concluir sobre a 

melhor forma de desdobrá-los, por ocasião de um evento internacional, face as 

principais Ameaças Aéreas. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O presente trabalho busca propor como os sistemas de mísseis RBS 70 e 

GEPARD 1 A2 podem ser posicionados na defesa antiaérea de Grandes Eventos, 

com grande presença de público, como os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, face 

as possibilidades das Ameaças Aéreas.  

Neste propósito, pode-se identificar como variável dependente “o dispositivo 
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dos Sistemas de Armas”, uma vez que o mesmo depende da análise de uma série 

de fatores, dentre os quais as possibilidades das Ameaças Aéreas. Já a variável 

independente reside nas possibilidades das “Ameaças Aéreas”, com enfoque em 

uma possível ação terrorista em um Grande Evento, como os Jogos Olímpicos do 

Rio de Janeiro. 

 

3.1.1 Definição conceitual das variáveis 

No escopo da pesquisa, a variável dependente “o dispositivo dos Sistemas de 

Armas” pode ser entendido como o posicionamento das U Tir no terreno, com base 

em aspectos táticos de uma operação de Não Guerra, características técnicas de 

cada sistema de armas e, principalmente, o estudo da Ameaça Aérea. 

Por sua vez, a variável independente a “possibilidade das Ameaças Aéreas” 

pode ser entendido como o levantamento dos vetores aéreos que grupos terroristas 

poderiam empregar contra os pontos mais vulneráveis dos Jogos Olímpicos do Rio 

de Janeiro. 

 

3.1.2 Definição operacional das variáveis 

A operacionalização das variáveis está distribuída da seguinte maneira: 

Variável 
dependente 

Dimensões 
da Variável 

Indicadores Formas de Medição 

Dispositivo 
dos 

Sistemas de 
Armas 

 

Sistemas de 
Armas RBS 70 
e GEPARD 1 

A2 

Características técnicas dos 
Sistemas de Armas 

Revisão de Literatura 

Critérios que condicionaram o 
desdobramento dos sistemas 

de armas no terreno 

Revisão de Literatura 

Observação de Campo 

Questionário (Perguntas 2 e 3) 

Confiabilidade do dispositivo da 
DA Ae 

Questionário (Perguntas 6) 

Capacidade de dissuasão da 
Ameaça Aérea 

Questionário (Perguntas 7) 

Fundamentos 
da DA Ae 

Posicionamento das U Tir de 
mísseis e canhões no terreno 

Revisão de Literatura 

Observação de Campo 

Questionário (Perguntas 4 e 10) 

 Quadro 1: Definição operacional da variável dependente 
 Fonte:O autor 
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Variável 
independente 

Dimensões 
da Variável 

Indicadores Formas de Medição 

 
Possibilidades 
das Ameaças 

Aéreas 

SARP 

Capacidade de destruição e 
efeitos colaterais 

Questionário (Pergunta 8) 

Dificuldade de engajamento pelo 
fogo AAe em áreas habitadas 

Questionário (Pergunta 9) 

Possibilidade de emprego por 
grupos terroristas 

Questionário (Pergunta 5) 

Foguete 

Capacidade de destruição e 
efeitos colaterais 

Questionário (Pergunta 8) 

Dificuldade de engajamento pelo 
fogo AAe em áreas habitadas 

Questionário (Pergunta 9) 

Possibilidade de emprego por 
grupos terroristas 

Questionário (Pergunta 5) 

 

Aeronave  

 

Capacidade de destruição e 
efeitos colaterais 

Questionário (Pergunta 8) 

Dificuldade de engajamento pelo 
fogo AAe em áreas habitadas 

Questionário (Pergunta 9) 

Possibilidade de emprego por 
grupos terroristas 

Questionário (Pergunta 5) 

 Quadro 2: Definição operacional da variável independente 
 Fonte: O autor 

 

3.1.3 Alcances e limites 

 

O presente trabalho tem a principal missão de analisar o desdobramento, no 

terreno, dos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2, face as características 

das principais Ameaças Aéreas, com foco nos Fundamentos da Defesa Antiaérea. 

Neste propósito, não é foco deste trabalho a sistemática do Comando e 

Controle da Artilharia Antiaérea nas Operações de Não Guerra, o estudo dos demais 

sistemas de armas antiaéreas disponíveis atualmente no Exército Brasileiro, bem 

como a análise do Sistema Logístico neste tipo de operação. 

 

3.2 AMOSTRA 

 

Considerando os ensinamentos colhidos nos Jogos Olímpicos, foram alvo dos 

questionários os Oficiais e Sargentos integrantes das Organizações Militares de 

AAAe que participaram do evento na cidade do Rio de Janeiro, como planejadores 

ou executantes, todos possuidores do Curso de Artilharia de Costa e Antiaérea da 
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EsACosAAe. 

Observa-se, ainda, que 100% das Unidades de Artilharia Antiaérea que 

participaram da DA Ae dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, e 

empregaram de maneira combinada os Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 

A2, foram contempladas com questionários. Isto decorre porque o foco deste 

trabalho é o estudo do desdobramento dos referidos materiais no terreno face às 

características das possíveis Ameaças Aéreas. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O delineamento da pesquisa atendeu as seguintes etapas: busca e seleção 

da bibliografia disponível; leituras para aprofundamento do tema; coleta e análise de 

dados; e argumentação e discussão dos resultados. 

Durante a realização os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, foram aplicados 

questionários aos militares especificados na amostra sobre os aspectos do 

desdobramento dos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD1 A2, com foco nos 

Fundamentos da DA Ae e nas características das principais Ameaças Aéreas. 

Por ocasião do início do evento em tela, foi realizada uma observação do 

dispositivo das U Tir no terreno, com destaque para a Região de Deodoro, como 

forma de melhor visualizar a problemática de desdobramento dos sistemas de armas 

em uma Operação de Não Guerra. 

 Ainda, ressalta-se que havia a previsão de uma entrevista com o Cap Art  

Renato Rocha Drubsky de Campos, que atualmente desempenha a função de 

instrutor da EsACosAAe e, durante os Jogos Olímpicos do RJ, desempenhou a 

função de Oficial de Ligação entre a 1ª Bda AAAe e o Coordenador Geral de Defesa 

de Área. Contudo, como o referido militar atuou em proveito das ações de toda DA 

Ae, o estudo pormenorizado do posicionamento dos sistemas de armas não foi o 

foco de sua função, fato que esvaziaria completamente a referida entrevista.  

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

A revisão de literatura apresentada no item 2 do presente trabalho foi 

embasada nos critérios abaixo apresentados, de forma a permitir a solução do 

problema levantado por meio de um processo teórico-científico. 
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3.3.1.1 Fontes de busca 

 

Foi realizada uma busca de dados nos seguintes meios: 

a. Publicações da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea e da 1ª Brigada 

de Artilharia Antiaérea; 

b. Monografias da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, da Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea; 

c. Sites de interesse militar, no Brasil e no Exterior, especialmente dos 

Estados Unidos e Europa Ocidental; 

d. Sites e publicações sobre os Jogos Olímpicos; 

e. Manuais de Campanha do Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro; e 

f. Relatórios de Simpósios sobre a DA Ae em Operações de Não Guerra e 

emprego de sistemas Remotamente Pilotados. 

 

3.3.1.2 Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicos 

 

 Na busca eletrônica, foram utilizados os seguintes termos: “Jogos Olímpicos 

do Rio de Janeiro”, “GEPARD 1 A2”, “RBS 70”, “Projetos Estratégicos do Exército”, 

“Terrorismo nas Olimpíadas”, e “Jogos Olímpicos de Londres”. 

As fontes encontradas foram verificadas quanto à sua credibilidade segundo 

os critérios de inclusão/exclusão a seguir especificados, com a finalidade de verificar 

a pertinência em relação à pesquisa. 

 

3.3.1.3 Critérios de inclusão 

 

Dentre os critérios elencados para incluir os diversos tipos de textos neste 

estudo, vale apenas destacar: 

a. Trabalhos, documentos ou artigos publicados nos idiomas português, 

espanhol, e inglês, nos últimos dez anos; 

b. Os Manuais de Campanha do Exército Brasileiro e Ministério da Defesa; e 

c. Relatórios de Simpósios sobre a defesa antiaérea em Grandes Eventos já 

realizados no Brasil, e no exterior, nos últimos  dez anos.  

3.3.1.4 Critérios de exclusão 

Como critérios de exclusão de fontes de consulta, foram adotados: 
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a. Falta de reconhecido valor científico;  

b. Ausência de metodologia científica para a obtenção de seus resultados e 

conclusões; 

c. Assuntos que não estejam inseridos no contexto da segurança dos Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro e Londres, especialmente no tocante à defesa 

antiaérea. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Quanto à revisão de literatura, foram observados os procedimentos já 

descritos neste trabalho. Os dados obtidos, com as devidas observações, foram 

usados para a realização das análises (conforme item 3.3.4) das informações e 

observações coletadas por meio dos questionários aplicados à amostragem 

abordada no item 3.2, e a observação de campo realizada pelo autor. 

Quanto à realização dos questionários, os dados obtidos com o uso deste 

instrumento, foram comparados à doutrina vigente a fim de eliminar respostas 

desprovidas de amparo, sem pertinência ao estudo e incoerentes. Assim, foi feita a 

crítica do conteúdo das respostas apresentadas pela amostragem, com vistas à 

manutenção da credibilidade e fidedignidade dos resultados obtidos. 

Antes da aplicação dos testes, foi realizado um pré-teste com alguns 

instrutores de Artilharia da ESAO, todos possuidores do curso da EsACosAAe, a fim 

de se verificar a aplicabilidade do teste, bem como de possíveis falhas, incoerências 

ou oportunidades de melhorias, as quais foram implantadas antes da aplicação do 

questionário. 

Na observação de campo, a qual foi realizada na Região de Deodoro, este 

pesquisador falou com o Chefe de Operações do 1º GAAAe, bem como com os 

Oficiais envolvidos com o planejamento da operação de DA Ae naquela região. A 

missão principal foi verificar, no terreno, o posicionamento dos Sistemas de Armas, 

bem como os critérios preponderantes que condicionaram a adoção de tal 

dispositivo.  

 

3.3.3 Instrumentos 

 

 Os instrumentos utilizados neste trabalho foram o questionário, conforme o 
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Apêndice A, e a Observação de Campo (Apêndice B). Salienta-se que o teste foi 

respondido em caráter voluntário pela amostragem já delimitada. 

 O questionário e a observação de campo foram realizados com a finalidade 

de sanar dúvidas relativas aos critérios utilizados para o desdobramento dos 

sistemas de armas no terreno, levando-se em consideração as características 

técnicas dos Sistemas RBS 70 e GEPARD 1 A2, as principais peculiaridades dos 

Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, bem como as características das principais 

Ameaças Aéreas. 

Ainda em relação ao questionário, as perguntas tinham as seguintes 

finalidades: 

Finalidades Perguntas 

Realizar a delimitação da amostragem 1 

Constatar o nível de interferência da proximidade das áreas urbanas no 

posicionamento da DA Ae 
2 

Estudar os fatores determinantes para o posicionamento dos Sistemas de Armas 

RBS 70 e GEPARD 1 A2 no terreno 
3 

Analisar os Fundamentos da DA Ae que influenciaram no posicionamento dos 

Sistemas de Armas 
4 

Distinguir as possíveis Ameaças Aéreas em um Grande Evento 5 

Examinar o nível de confiabilidade da DA Ae 6 

Relacionar a capacidade dissuasória dos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 

A2 sobre as possíveis Ameaças Aéreas 
7 

Estabelecer o nível de destruição das possíveis Ameaças Aéreas 8 

Estimar o grau de dificuldade de detecção e engajamento pelo fogo das possíveis 

Ameaças Aéreas 
9 

Propor um modelo eficiente de posicionamento combinado dos Sistemas de Armas 

RBS 70 e GEPARD 1 A2 
10 

 Quadro 3: Finalidades das perguntas do Questionário 
 Fonte: O autor 

 

Por fim, em relação à Observação de Campo, a mesma foi desencadeada, 

pelo próprio pesquisador, com o intuito de verificar,no terreno, o dispositivo dos 

Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2, por ocasião dos Jogos Olímpicos do 

Rio de Janeiro, com foco nos Fundamentos da DA Ae. 

 

3.3.4 Análise dos Dados 

Todas as informações levantadas na pesquisa bibliográfica, na observação de 
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campo e nos questionários foram confrontadas e analisadas, levando-se em 

consideração os aspectos doutrinários de desdobramento dos sistemas de armas 

em uma Operação de Não Guerra, face as possíveis Ameaças Aéreas. 

A partir da organização dos dados gerados, foi possível comparar todas as 

ideias centrais de cada indicador estudado com a teoria constante da revisão de 

literatura. Isto facilitará a reunião de subsídios suficientes para a elaboração de 

conclusões embasadas que levem à elucidação do problema central deste trabalho. 

Ainda, visto que os questionários visam à reunião de dados oriundos de 

opiniões e conhecimentos doutrinários, estes foram analisados por meio de sua 

moda estatística, representando, portanto, o pensamento desenvolvido ou concebido 

pela maioria dos elementos da amostra que realizou o questionário.  

Salienta-se, ainda, que todos os dados colhidos por ocasião da observação 

do terreno, especialmente no tocante aos critérios adotados para o posicionamento 

dos sistemas de armas, foram confrontados por intermédio de perguntas do 

questionário e a revisão de literatura. Caso as respostas fossem coincidentes, 

estaria atestada a validade dos dados levantados na observação no terreno.  

De posse da análise dos dados colhidos, seria possível apresentar 

conclusões pertinentes, especialmente após a comparação dos dispositivos 

adotados no terreno, por ocasião dos Jogos Olímpicos do RJ, e o preconizado na 

doutrina, além da comparação com outras operações de DA Ae realizadas por 

ocasião de um Grande Evento, como as Olimpíadas de Londres, em 2012. 
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4    RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Projeto Estratégico Defesa Antiaérea proporcionou a aquisição de 

modernos equipamentos de DA Ae para diversas organizações militares do Exército 

Brasileiro. Assim, a comparação da sistemática da DA Ae estabelecida em Londres 

e no Rio de Janeiro, por ocasião dos Jogos Olímpicos, pode fornecer uma proposta 

eficiente de posicionamento combinado dos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 

1 A2. 

Neste enfoque, a seguir serão apresentados, analisados e discutidos os 

resultados obtidos, por intermédio da revisão de literatura, observação de campo, 

questionários aplicados e da estatística efetuada com as respostas. Estes resultados 

permitiram a conclusão apresentada no Capítulo 5 do presente trabalho. 

 

4.1 RESULTADOS DA REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Por meio da revisão de literatura, foi possível identificar, embasado na 

doutrina vigente, a melhor forma de desdobramento dos sistemas de armas em uma 

Operação de Não Guerra, como os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a qual, 

normalmente, é realizada nas imediações de grandes aglomerados urbanos, com 

grande presença de telespectadores. 

 Conforme o item 2.2.6, na página 39 deste trabalho, ao considerar as 

características técnicas do sistema de armas RBS 70, conclui-se que o mesmo é 

capaz de engajar Ameaças Aéreas de médias e grandes proporções, já que o 

sistema de guiamento do míssil baseia-se em seguidor de facho laser.  

Neste sentido, este sistema de armas pode engajar vetores aéreos desde o 

mais longe, por possuir um alcance de 7000 metros, atendendo ao Fundamento da 

Defesa Antiaérea chamado de Engajamento Antecipado, conforme o item 2.3.1 

deste trabalho, página 46.  Em outras palavras, como o sistema RBS 70 possui um 

alcance maior que o GEPARD 1 A2, o sistema de mísseis poderia ser posicionado a 

uma distância maior do ponto a ser defendido, contribuindo para o engajamento da 

Ameaça desde o mais longe possível. 

 Assim, percebe-se que o sistema RBS 70 deve ser desdobrado mais distante 

do ponto a ser defendido, como forma de melhor aproveitamento do alcance do 

material.  
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 Com relação ao sistema GEPARD 1 A2, conforme o item 2.3.2, na página 48, 

pode-se deduzir que o Sistema de Armas deve ser desdobrado nas proximidades do 

Ponto Sensível, já que o equipamento apresenta um alcance de 5000m, que é 

inferior ao sistema de mísseis RBS 70.  

 Ainda, como o sistema GEPARD 1 A2 apresenta uma elevada cadência de 

tiro, é conveniente que o mesmo esteja posicionado nas imediações do P Sen, 

especialmente com a finalidade de engajar Ameaças Aéreas de pequenas 

dimensões como um SARP, desde que o mesmo seja detectado no radar de tiro do 

equipamento. 

 Ressalta-se, também, que o posicionamento combinado dos Sistemas de 

Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2 atende ao Fundamento da DA Ae chamado de 

Combinação de Armas Antiaéreas, uma vez que um Sistema de Armas recobre as 

limitações do outro, e o Fundamento da Defesa em Profundidade, já que mantém a 

Ameaça Aérea sob o fogo gradativo e escalonado dos Sistemas de Armas RBS 70, 

o qual estaria posicionado mais distante do P Sen,  e GEPARD 1 A2, localizado nas 

proximidades do ponto a ser defendido. 

 Em relação à DA Ae estabelecida em outros Grandes Eventos já realizados 

em território Nacional, como a Rio + 20 e a Copa do Mundo FIFA/2014, observa-se 

que ainda foram empregados alguns sistemas de armas considerados obsoletos, 

como o sistema de canhões 40 mm Bofors, com o seu posicionamento nas 

imediações de áreas habitadas. Também foram posicionados algumas U Tir de 

míssil IGLA sobre edifícios residenciais, uma vez que havia amplo apoio popular às 

operações de DA Ae estabelecidas, especialmente pelo incremento da percepção de 

segurança. 

 Nos Jogos Olímpicos de Londres, a DA Ae foi estabelecida apenas com o 

sistemas de armas do tipo míssil, sem o emprego de canhões AAe. Ainda, ressalta-

se que foram empregados snipers embarcados em aeronaves com a finalidade de 

interceptar pilotos de possíveis vetores aéreos hostis, bem como também foram 

posicionas U Tir sobre edifícios residenciais, apesar da falta de apoio popular. Aliado 

a isso, do mesmo modo como foi planejado aqui no Brasil, a Força Aérea Britânica 

foi empregada no engajamento da Ameaça Aérea após a sua detecção, desde o 

mais longe possível. 

 Já nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, observa-se que foram 

empregados novos materiais de DA Ae adquiridos por meio do Projeto Estratégico 
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DA Ae. Ainda, diferentemente do ocorrido nas Olimpíadas de Londres, a ação da 

Força Terrestre contou com amplo apoio da população, fato que facilitou o 

posicionamento de algumas U Tir sobre edifícios, nas imediações de áreas 

densamente habitadas da cidade do Rio de Janeiro. Nessa nova conjuntura, 

ressalta-se a necessidade de novos estudos sobre a DA Ae por ocasião de Grandes 

Eventos, especialmente pela aquisição de novos equipamentos. 

 Neste enfoque, pode-se concluir parcialmente por intermédio da Revisão de 

Literatura, que as características técnicas dos Sistemas de Armas RBS 70 e 

GEPARD 1 A2, consoante aos Fundamentos e Princípios da DA Ae, bem como as 

peculiaridades das Operações de Não Guerra, são aspectos determinantes para 

uma eficiente defesa antiaérea de P Sen indispensáveis à realização dos eventos.  

 É importante dizer, também, que uma adequada DA Ae pode manter a 

Ameaça Aérea sobre o engajamento progressivo dos Sistemas de Armas, com 

ênfase na diminuição da ocorrência de “efeitos colaterais” provenientes da queda de 

um vetor aéreo em áreas próximas de grandes aglomerados urbanos. 

 

4.2 RESULTADOS DA OBSERVAÇÃO DE CAMPO 

 

 Por ocasião da Observação de Campo, este pesquisador verificou, no terreno, 

o posicionamento dos sistemas de armas RBS 70 e GEPARD 1 A2. É importante 

dizer que a atividade ocorreu no Comando de Defesa Setorial de Deodoro, durante o 

desenrolar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Salienta-se que a referida 

atividade foi fundamental para a consecução dos objetivos deste trabalho.  

 Com a finalidade de realizar a DA Ae das principais Instalações Olímpicas, 

este pesquisador constatou que o 1º GAAAe posicionou de maneira combinada, 

nessa região de competições, os seguintes Sistemas de Armas: uma seção de 

míssil RBS 70 e uma seção de GEPARD 1 A2, esta última da 6ª Bia AAA AP.  

 Em relação ao posicionamento propriamente dito dos sistemas de armas RBS 

70 e GEPARD1 A2, observou-se que o 1º GAAAe realizou o posicionamento 

combinado de duas seções de artilharia antiaérea: uma dotada do sistema RBS 70, 

com 3 U Tir, e outra composta pelo material GEPARD 1 A2, também com 3 U Tir. É 

importante salientar que, em virtude de problemas logísticos e operacionais, não foi 

possível realizar o desdobramento doutrinário de uma seção completa do sistema 

GEPARD 1 A2 com 4 U Tir.  
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 É importante dizer que o 1º GAAAe adotou este dispositivo na região de 

Deodoro, o qual também é preconizado no Manual de Artilharia Antiaérea (C 44-1), 

com a integração dos dispositivos de defesa, já que os sistemas de armas 

disponíveis não eram suficientes e, ainda, em virtude da dificuldade de obtenção de 

áreas para o posicionamento dos meios. Desta maneira, a maioria das U Tir foram 

posicionadas em áreas pertencentes ao próprio Exército Brasileiro, nas imediações 

da Vila Militar, em detrimento de alguns critérios técnicos dos equipamentos, como a 

distância entre as U Tir, bem como aspectos táticos inerentes às Operações de Não 

Guerra. 

 Salienta-se, também, que o aspecto segurança foi considerado no 

planejamento da DA Ae, uma vez que todas as U Tir foram posicionadas com 

relativa distância de áreas habitadas, evidenciando uma necessidade de garantir a 

segurança dos militares e dos equipamentos. Neste enfoque, ambos os sistemas 

foram desdobrados nas imediações dos Pontos a serem defendidos. 

 Em outras áreas de competições, como no entorno do Estádio Olímpico de 

Engenho de Dentro, as U Tir de mísseis RBS 70 e IGLA S, quando possível, foram 

posicionadas sobre edifícios residenciais, como ocorreu na Copa do Mundo 

FIFA/2014, aqui no Brasil, e nas Olimpíadas de Londres, em 2012.  

 Observa-se que, no planejamento da DA Ae dos JO, os Fundamentos da DA 

Ae mais evidenciados por ocasião do posicionamento dos sistemas RBS 70 e 

GEPARD 1 A2 foram: a Combinação de Armas Antiaéreas, já que a possível 

Ameaça Aérea estaria sob o fogo simultâneo dos sistemas de armas do tipo míssil e 

canhão; e Integração, já que todos os Sistemas de Armas disponíveis foram 

desdobrados em um único dispositivo, proporcionando a economia dos meios 

antiaéreos. 

 Na figura 19, pode-se verificar um esquema que representa o planejamento 

da DA Ae adotado pelo 1º GAAAe, na região do bairro de Deodoro, por ocasião dos 

Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. 

Nesta representação, os pontos assinalados em amarelo representam as 

principais áreas de competições dos Jogos Olímpicos, no bairro de Deodoro. Os 

pontos azul e verde representam, respectivamente, as posições das U Tir dos 

sistemas RBS 70 e GEPARD 1 A2.  

Neste dispositivo, este pesquisador constatou que as U Tir de GEPARD 1 A2 

estavam posicionadas muito próximas entre si, provocando considerável diminuição 
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dos setores de tiro dos sistemas de armas. Isto ocorreu, segundo o Oficial de 

Operações do 1º GAAAe, em virtude da carência de áreas disponíveis para o melhor 

posicionamento do equipamento, bem como em decorrência da proximidade das 

áreas urbanas. 

 Já as U Tir de RBS 70, de acordo com a observação deste 

pesquisador, não foram posicionadas de modo a engajar a Ameaça Aérea desde o 

mais longe possível, em virtude, como já foi visto neste trabalho, do maior alcance 

do sistema míssil em comparação ao GEPARD 1 A2. Contudo, foi observado que as 

posições das U Tir estavam posicionadas em regiões mais elevadas do terreno, fato 

que proporcionava o Engajamento antecipado da Ameaça Aérea. 

 
    Figura 19: Posicionamento da DA Ae em Deodoro 
    Fonte: O Autor 

 

 Ainda, na figura 19, de acordo com o Oficial de Operações do 1º GAAAe, 

pode-se constatar que a maioria das U Tir ficou posicionada do sentido da principal 

Rota de Aproximação da Ameaça Aérea, a qual é representada pela seta azul, que é 

a materialização da Avenida Brasil, importante via de circulação da cidade do Rio de 

Janeiro, das imediações da Baía de Guanabara até o bairro de Deodoro. Isso 

decorre do fato de que a Ameaça Aérea necessita utilizar pontos de referência no 

terreno até a aproximação do seu objetivo final, especialmente por ocasião de um 
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vôo à baixa altura. 

 É importante dizer que, neste modelo de posicionamento do sistema RBS 70, 

não é possível engajar a Ameaça Aérea desde o mais longe possível, em virtude do 

maior alcance do equipamento, o que dificultaria a aproximação do vetor aéreo 

inimigo, especialmente uma aeronave, e a incidência de possíveis efeitos colaterais 

sobre as áreas habitadas. 

 Por fim, pode-se concluir parcialmente que a interferência da proximidade de 

áreas urbanas, consoante à escassez de áreas disponíveis para o posicionamento 

dos sistemas de armas, interferiu diretamente no dispositivo de defesa adotado, o 

qual se baseou no Fundamento da Integração e, consequentemente, considerável 

diminuição dos setores de tiro dos equipamentos.  

 

4.3 RESULTADOS DA PESQUISA DE OPINIÃO 

 

 No que se refere à pesquisa de opinião, é importante salientar que foram 

enviados questionários para 100% das Organizações Militares de Artilharia 

Antiaérea que participaram da DA Ae dos Jogos Olímpicosna cidade do Rio de 

Janeiro,e empregaram a combinação dos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 

A2 na região do bairro de Deodoro (1º GAAAe, 21ª Bia AAAePqdt e 6ª Bia AAAe 

AP). 

 Salienta-se, ainda, que as demais OM do Exército Brasileiro de AAAe 

desdobraram os Sistemas de Armas RBS 70 e IGLA S, na região dos bairros do 

Maracanã e Copacabana, bem como a Marinha do Brasil realizou a DA Ae dos 

Pontos Sensíveis existentes no bairro da Barra da Tijuca.  

Na figura 20, pode-se constatar o desdobramento do sistema RBS 70, nas 

proximidades do bairro de Copacabana/RJ, sob a responsabilidade do 2º GAAAe, o 

qual foi posicionado, em uma elevação, como forma de engajar a Ameaça Aérea 

desde o mais longe possível. 

A seguir, serão apresentadas as respostas das perguntas do questionário da 

amostra considerada, com as devidas considerações dos dados tabulados. 

Ainda, é importante dizer, que todos da amostra considerada responderam as 

pesquisas de opinião, não sendo necessário o estudo de dados estatísticos, como 

margem de erro. 
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                         Figura 20: Posicionamento do Sistema RBS 70 
                         Fonte: Publicado em EXÉRCITO – RIO2016, 2016 

 

A Pergunta Nr 1 teve o objetivo de realizar a delimitação da amostragem 

considerada. Neste universo, 55% responderam que estiveram envolvidos com a 

operação do sistema RBS 70 e 45% disseram que operaram o sistema GEPARD 1 

A2, conforme o Gráfico 1. Este dado atesta que apenas os militares envolvidos com 

a operação direta de ambos os sistemas de armas responderam ao questionário. 

 
             Gráfico 1: Militares envolvidos na operação dos Sistemas de Armas 
             Fonte: O autor 

 

Em relação aos critérios que condicionaram o posicionamento dos Sistemas 

de Armas no terreno, na Pergunta Nr 2,  90% da amostra considerada responderam 
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que a proximidade de áreas urbanas influenciou na localização dos Sistemas de 

Armas no terreno, conforme o Gráfico 2. Para 5% da amostra, a proximidade de 

áreas urbanas não influenciou no posicionamento dos sistemas de armas. Por fim, 

também para 5% da amostra, a proximidade de áreas urbanas não foi o principal 

motivo para o desdobramento dos sistemas de armas. 

Assim, por meio da análise da moda estatística, pode-se perceber que a 

proximidade de áreas urbanas influenciou diretamente na lozalização dos meios da 

DA Ae, os quais foram posicionados em áreas do próprio Exército Brasileiro e da 

Força Aérea Brasileira. 

 
             Gráfico 2: Influência das áreas urbanas na DA Ae 
             Fonte: O autor 

 

 Ainda, nesta conjuntura, de acordo com a Pergunta Nr 3, 50% da amostra 

responderam que as possibilidades das Ameaças Aéreas também influenciaram no 

posicionamento dos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2, conforme o 

Gráfico 3. Para outros 30% da amostra, a disponibilidade de áreas externas foi o 

critério mais importante, bem como para 20%, o mais importante foram as 

características técnicas dos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2. 

Desta maneira, em virtude das características das Ameaças Aéreas, entende-

se o motivo pelo qual uma parcela significativa das U Tir foram posicionadas nas 
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proximidades da principal Rota de Aproximação dos vetores aéreos hostis, 

considerando o sentido BAÍA DE GUANABARA – DEODORO, conforme a Figura 21.  

Salienta-se que esta rota foi considerada em decorrência da existência de 

obstáculos em outras direções, os quais estão assinalados com elípses vermelhas, 

conforme visualizado na própria Figura 21, e pela presença da DA Ae na porção sul 

da cidade do Rio de Janeiro, sob a responsabilidade da Marinha do Brasil. 

 
         Figura 21: Provável Rota de Aproximação da Ameaça Aérea 
         Fonte: O autor 

 

 

 
               Gráfico 3: Critérios que influenciaram no desdobramento da DA Ae 
               Fonte: O autor 

 

A Pergunta 4 apresenta os Fundamentos da DA Ae mais evidenciados por 
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ocasião do desdobramento dos Sistemas de Armas no terreno. Assim, 50% da 

amostra responderam que o Fundamento da Integração foi o mais destacado. 

Outros 30% responderam que foi o Fundamento da Combinação de Armas 

Antiaéreas e, para 20%, a Defesa em profundidade foi o Fundamento mais 

evidenciado. 

O estudo deste dado explica o dispositivo adotado no terreno, por ocasião do 

desdobramento dos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2, uma vez que 

foram reunidos, no mesmo dispositivo, vários sistemas de armas AAe, 

proporcionando a economia de meios, o que evidencia o Fundamento da Integração. 

 

 
             Gráfico 4: Fundamentos da DA Ae evidenciados no desdobramento das armas 
             Fonte: O autor 

 

A pergunta 5 do questionário teve a finalidade de levantar as possíveis 

Ameaças Aéreas que poderiam ser utilizadas por grupos terroristas para atacar os 

pontos defendidos pela AAAe. De acordo com o Gráfico 5, 50% da amostra 

consideram que a Aeronave poderia ser o principal vetor aéreo inimigo, seguido do 

SARP ou drone com 40%. Já 10% da amostra consideraram o Foguete como 

principal vetor aéreo a ser utilizado. 
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Assim, salienta-se a importância do emprego combinado dos sistemas de 

armas do tipo míssil e canhão, já que o sistema RBS 70 poderia engajar as 

Ameaças Aéreas de maiores dimensões, como a aeronave, e o sistema GEPARD 1 

A2 poderia combater um possível vetor aéreo de pequenas dimensões, como um 

SARP ou um foguete. 

 
                  Gráfico 5: Possíveis Ameaças Aéreas de Grupos Terroristas 
                  Fonte: O autor 

 

 Conforme o Gráfico 6, a pergunta seguinte refere-se ao nível de confiabilidade 

da DA Ae estabelecida por ocasião dos JO na região de Deodoro. Neste ensejo, 

40% da amostra não consideraramo dispositivo adotado confiável. Entretanto, para 

50%, o dispositivo da DA Ae estava totalmente confiável. Já para 10%, a DA Ae 

poderia ser estabelecida de maneira a proporcionar uma defesa mais confiável. 

Já na Pergunta 7, 82% da amostra consideram que o dispositivo estabelecido 

com os Sistemas de Armas AAe dissuadiu possíveis Ameaças Aéreas inimigas, fato 

que pode ser visualizado no Gráfico 7. Para 9%, o dispositivo não dissuadiu vetores 

aéreos. E outros 9%, consideraram que não foi apenas a DA Ae que dissuadiu 

possíveis vetores aéreos inimigos. 

A análise da moda estatística dessa questão reflete que, apesar das 

adaptações que se fizeram necessárias no momento do posicionamentoo dos 
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sistemas de armas no terreno, a DA Ae cumpriu a sua missão, ou seja, impediu 

ataques inimigos por ocasião dos JO, já que não foi detectado nenhum incidente 

com vetores aéreos. 

 

 
              Gráfico 6: Confiabilidade da DA Ae 
              Fonte: O autor 
 
 
 

 
               Gráfico 7: Dissuasão da DA Ae 
               Fonte: O autor 
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A 8ª pergunta refere-se à relação entre as possibilidades da  Ameaça Aérea e 

a incidência de “danos colaterais” à população em um Grande Evento. De acordo 

com o Gráfico 8, para 50% da amostra considerada, a aeronave é o vetor aéreo que 

pode causar maiores danos colaterais ao público em geral.  Já para 40%, o SARP, 

ou Drone, poderia causar sérios danos colaterais e, para 10%, a Ameaça Aérea de 

maior vulto seria o foguete. 

Neste sentido, este dado reflete a maior capacidade de destruição de alvos 

por parte da aeronave, uma vez que, mesmo depois de destruída pela AAAe, este 

vetor, dependendo do local da queda dos destroços, pode causar sérios “danos 

colaterais” em áreas densamente povoadas. 

 

 
        Gráfico 8: Relação entre Ameaça Aérea e “Danos Colaterais” 
        Fonte: O autor 

 

 

Apesar do poder destrutivo de um SARP, de acordo com o Gráfico 9, para 

70% da amostra considerada, este vetor aéreo é o que apresenta a maior 

dificuldade de engajamento pelos sistemas de armas AAe, seguido do foguete (20%) 

e da aeronave (10%).  

Da análise deste dado, contata-se que o SARP, por possuir pequenas 
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dimensões quando comparado com uma aeronave, pode penetrar áreas de grandes 

concentrações de pessoas sem ser detectado pelos sensores de busca da AAe e, 

consequentemente, não ser engajado pelos sistemas de armas. 

 
                     Gráfico 9: Dificuldade de engajamento pelos Sistemas de Armas 
                     Fonte: O autor 

 

Por fim, a Pergunta 10 refere-se às possibilidades de desdobramento dos 

sistemas de armas. De acordo com o Gráfico 10, para 90% da amostra considerada, 

o melhor modo de desdobramento dos sistemas de armas, no terreno seria 

posicionar as U Tir de GEPARD 1 A2 nas proximidades do Ponto Sensível e, em 

virtude do maior alcance do sistema RBS 70, desdobrar este último o mais distante 

possível do ponto a ser defendido pela AAAe, proporcionando um engajamento 

antecipado da Ameaça Aérea. 

 
                 Gráfico 10: Possibilidades de desdobramento dos Sistemas de Armas 
                 Fonte: O autor 
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Contudo, para 10% da amostra, todas as U Tir deveriam estar localizadas nas 

proximidades do Ponto a ser defendido, se possível, com a integração das DA Ae, 

como foi planejado, e executado, na região de Deodoro.  Ainda, ninguém apontou 

outra forma de posicionamento dos sistemas de armas. 

Por fim, conclui-se parcialmente que, após a análise dos dados apresentados 

nos Questionários, pode-se constatar que a melhor a maneira mais eficiente de 

localizar os Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2, no terreno, seria 

posicionar o Sistema GEPARD 1 A2 nas proximidades do Ponto a ser defendido, e o 

Sistema RBS 70 o mais distante possível do P Sen, atendendo ao Fundamentos da 

Defesa em Profundidade e a Combinação das Armas Antiaéreas. 

Neste enfoque, a seção de GEPARD 1 A2 poderia engajar Ameaças Aéreas, 

como um SARP de dimensões reduzidas, especialmente pelo grande volume de 

fogo do material. Já a seção de RBS 70 poderia engajar vetores aéreos de maiores 

dimensões, como uma aeronave, desde o mais longe possível, diminuindo a 

probabilidade de incidência de “danos colaterais” à população em decorrência da 

queda da Ameaça Aérea em áreas densamente povoadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



74 
 

5   CONCLUSÃO 

 

 A pesquisa desenvolvida neste trabalho procurou resolver o problema da 

sistemática de posicionamento mais eficiente dos Sistemas de Armas RBS 70 e 

GEPARD 1 A2, face as possíveis Ameaças Aéreas que poderiam atuar nos Jogos 

Olímpicos no Rio de Janeiro. Para tanto, foram formuladas algumas Questões de 

Estudo, as quais responderam os Objetivos propostos deste trabalho da seguinte 

maneira: 

a. Em relação às principais características técnicas dos Sistemas RBS 70 e 

GEPARD 1 A2, foi apresentado que o primeiro baseia-se no guiamento por facho 

laser do míssil até o impacto com o vetor aéreo, sendo o mais indicado no 

engajamento da Ameaça Aérea em áreas urbanas. Já o segundo, possui dois 

canhões de 35 milímetros Oerlikon, com elevada cadência de tiro, sendo mais apto 

na DA Ae nas proximidades do ponto a ser defendido pela AAAe; 

 b. Já com relação à sistemática da DA Ae nos Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro, foi exposto como foi planejada a ação da AAAe em outros Grandes Eventos 

já realizados no Brasil, como a Copa do Mundo FIFA/2014, e no exterior, com 

destaque para as Olimpíadas de Londres/2012; 

c. Em relação à concepção da DA  Ae no Território Nacional, foi apresentada 

toda a sistemática da Defesa Aeroespacial à cargo do SISDABRA; 

 d. Pautado nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, foi analisado o 

planejamento da DA  Ae de Pontos Sensíveis no referido evento, com ênfase para a 

região do bairro de Deodoro, onde o 1º GAAAe realizou o posicionamento 

combinado dos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2; 

e. Baseado no levantamento das áreas disponíveis para o posicionamento 

dos sistemas de armas, foi analisada a questão dos espaços existentes para esse 

fim, com enfoque na questão da proximidade de áreas densamente habitadas e 

locais de competições; e 

 f. Por fim, calcado nas possibilidades da  Ameaça Aérea, foram analisados os 

possíveis vetores aéreos que poderiam ser empregados por Grupos Terroristas 

contra um P Sem na região do bairro de Deodoro. 

 Na Revisão de Literatura, foi constatado que a maneira mais eficiente de 

desdobrar os sistemas de armas no terreno, quando possível, seria posicionar a 

seção de RBS 70 mais distante do Ponto a ser defendido, em virtude do maior 
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alcance do material, e como forma de assegurar o engajamento da Ameaça Aérea 

desde o mais longe possível. 

 Ainda, na Revisão de Literatura, foi visto que o melhor posicionamento da 

seção de GEPARD 1 A2 seria nas imediações do P Sen, já que a elevada cadência 

de tiro do material favorece o engajamento de possíveis Ameaças Aéreas de 

pequenas dimensões como um SARP. 

 Na Observação de Campo, a qual foi desencadeada no bairro de Deodoro, 

este pesquisador constatou que o 1º GAAAe realizou um posicionamento integrado 

dos sistemas de armas, ou seja, todas as U Tir disponíveis foram inseridas em um 

único dispositivo de defesa, fato que favoreceu a economia de meios e a segurança 

dos equipamentos. 

Contudo, essa não foi a maneira mais eficiente de posicionar as U Tir no 

terreno, especialmente pela proximidade entre as mesmas. Salienta-se que esse 

dispositivo foi adotado em decorrência da existência de poucas áreas disponíveis 

para o posicionamento da DA Ae, especialmente pela proximidade das áreas 

urbanas, e pela dificuldade de posicionar algumas U Tir em áreas do próprio Exército 

Brasileiro.  

Desta maneira, o principal critério que motivou a localização dos sistemas de 

armas no terreno foi a disponibilidade de áreas cedidas por algumas Organizações 

Militares ao 1º GAAAe, fato que provocou a aproximação entre as U Tir dos 

Sistemas RBS 70  e GEPARD, e conseqüente diminuição dos setores de tiro dos 

equipamentos. 

 Nas outras áreas de competições da cidade do Rio de Janeiro, foi citado que 

o posicionamento dos sistemas de mísseis ocorreu de forma idêntica à Copa do 

Mundo FIFA/2014 e Olimpíadas de Londres/2012, já que as U Tir foram 

posicionadas no alto de edifícios residenciais, com a finalidade de engajar vetores 

aéreos desde o mais distante possível. Ainda, de maneira idêntica à Força Aérea 

Britânica, coube à Força Aérea Brasileira a interceptação da Ameaça Aérea desde o 

momento em que a mesma fosse detectada pelos sensores de busca da 

Aeronáutica. 

Assim, ficou evidenciado que a combinação dos Sistemas de Armas RBS 70 

e GEPARD 1 A2, posicionados de maneira integrada em um único dispositivo de 

defesa, apesar de não ser o posicionamento ideal preconizado na Revisão de 

Literatura e na aplicação dos Questionários, assegurou a inviolabilidade do 
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dispositivo da DA Ae contra atentados terroristas, uma vez que não foi constatado 

nenhum incidente aéreo durante os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. 

 Em decorrência do estudo pormenorizado das conclusões parciais deste 

trabalho, considerando-se a revisão de literatura, a observação de campo e a 

aplicação dos questionários, pode-se elencar as seguintes conclusões sobre a 

combinação dos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2, por ocasião dos 

Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro: 

 a. Houve grande influência da proximidade de áreas urbanas no 

posicionamento dos sistemas de armas no terreno; 

 b. O Fundamento da Integração foi o mais evidenciado; 

 c. Houve considerável diminuição dos setores de tiro dos equipamentos em 

decorrência da proximidade dos sistemas de armas; 

 d. Na região de Deodoro, o Sistema de Armas RBS 70 não foi posicionado no 

alto de edifícios residenciais, como nas Olimpíadas de Londres e na Copa do Mundo 

FIFA/2014; 

 e. Não havia áreas disponíveis suficientes para o posicionamento eficiente da 

DA  Ae no terreno; 

 f.  A combinação dos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2 foi capaz 

de dissuadir possíveis Ameaças Aéreas de Grupos Terroristas; 

 g.  O dispositivo adotado no terreno não contemplava o engajamento 

progressivo da Ameaça Aérea desde o mais longe possível, evitando a aproximação 

do vetor aéreo do ponto defendido pela DA  Ae; 

 h. As U Tir do Sistema RBS 70 foram posicionadas em elevações do terreno. 

Contudo, estavam muito próximas dos Pontos defendidos, fato que provocou a 

diminuição dos setores de tiro; 

 i. As U Tir do Sistema GEPARD 1 A2 estavam localizadas nas proximidades 

dos Pontos defendidos. Entretanto, as mesmas estavam muito próximas entre si, 

fato que também ocasionou no estreitamento dos campos de tiro; e 

 j. Além dos fatores doutrinários, a segurança dos Sistemas de Armas 

influenciou decisivamente no posicionamento dos equipamentos no terreno. 

 O Objetivo Geral deste estudo, que é apresentar a maneira mais eficiente de 

combinar os Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2 na DA Ae de Pontos 

Sensíveis em uma Operação de Não Guerra, pode ser visualizado na Figura 22 

deste trabalho, uma vez que apresenta uma proposta de posicionamento de ambos 
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os Sistemas de Armas no terreno. 

Salienta-se, também, que neste esquema está representado o 

posicionamento de duas seções  AAe (uma de RBS 70 e outra de GEPARD 1 A2), 

no contexto da DA Ae das Instalações Olímpicas do bairro de Deodoro, no Rio de 

Janeiro. 

É importante dizer que os pontos assinalados em amarelo representam os 

pontos a serem defendidos. Já os pontos em azul representam a seção de RBS 70 

e, os pontos em verde, a seção de GEPARD 1 A2. Como no planejamento 

desencadeado pelo 1º GAAAe, considera-se, ainda, como principal Rota de 

Aproximação da Ameaça Aérea, a linha materializada pela Avenida Brasil, do sentido 

da Baía de Guanabara para o bairro de Deodoro. Já os círculos concêntricos 

representam os VRDAAe estabelecidos com os Sistemas de Armas RBS 70, em 

azul, e GEPARD 1 A2, na cor verde. 

 
  Figura 22: Proposta de posicionamento dos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2 
  Fonte: O autor 
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 Neste esquema, a 1ª linha de defesa, materializada pelas posições das U Tir 

de RBS 70, poderia engajar, desde o mais longe possível, os vetores aéreos de 

médias e grandes proporções, como uma aeronave, impedindo, ou dificultando, a 

aproximação das Instalações Olímpicas, evitando a incidência de “danos colaterais” 

aos telespectadores e à população residente nas proximidades da área. 

É importante dizer que as três U Tir da seção de RBS 70 foram posicionadas 

em regiões elevadas do terreno, como forma de garantir um amplo setor de tiro. 

Ainda, infere-se que as mesmas estão localizadas nos limites de áreas disponíveis 

do terreno, e nas imediações de áreas habitadas, fato que favorece o engajamento 

da Ameaça Aérea desde o mais longe possível. 

Na mesma linha de raciocínio, a 2ª linha de defesa, composta pelas quatro U 

Tir da seção de GEPARD 1 A2, poderia engajar as Ameaças Aéreas de pequenas 

dimensões, como um SARP ou foguete, nas imediações dos Pontos a serem 

defendidos, calcado no grande volume de fogo dos canhões de 35 mm do sistema.  

 Ainda na figura 22, constata-se que as U Tir de GEPARD 1 A2 foram 

posicionadas entre os Pontos a serem defendidos e as posições de RBS 70, em 

áreas disponíveis de Organizações Militares, fato que proporciona considerável 

campo de tiro. 

 Ainda em virtude das conclusões apresentadas, recomenda-se: 

 a. O posicionamento do Sistema de Armas GEPARD 1 A2 nas proximidades 

dos Pontos a serem defendidos, especialmente pelas características técnicas do 

equipamento, como elevada cadência de tiro; 

 b. O posicionamento do Sistema de Armas RBS 70 na “periferia” dos Pontos 

defendidos, como forma de assegurar o engajamento da Ameaça Aérea desde o 

mais longe possível; 

 c. Por ocasião de um Grande Evento, devido à presença considerável de um 

expressivo número de telespectadores, a segurança dos meios AAe deve ser levada 

em consideração no momento do planejamento do posicionamento dos sistemas de 

armas no terreno; e 

 d. Os possíveis “danos colaterais” à população devem ser levados em conta 

durante o planejamento da DA  Ae.  

Sugere-se, também, que outros pesquisadores sigam nesta linha de 

pesquisa, especialmente com a abordagem sobre o Comando e Controle e o Apoio 

Logístico em operações de DA Ae em Grandes Eventos, já que tais assuntos não 
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foram abordados no presente estudo, mas são determinantes para o êxito das ações 

de DA  Ae em Operações de Não Guerra. 

Dessa maneira, com a apresentação de uma proposta de posicionamento dos 

Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2 no terreno, somadas as ideias 

apresentadas nas recomendações e sugestões, pode-se afirmar que a pesquisa 

resolveu o problema proposto, bem como atingiu o Objetivo deste trabalho. 

Salienta-se, ainda, que fruto da pesquisa realizada neste trabalho, o Apêndice 

C apresenta uma proposta de redação de um item referente ao posicionamento dos 

Sistemas de Armas AAe em Operações de Não Guerra, a ser incluído no novo C 44-

1 (Emprego da Artilharia Antiaérea), o qual encontra-se em fase final de elaboração 

na Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea. 

É importante dizer, por fim, que a metodologia de trabalho escolhida foi 

suficiente para a consecução de seus propósitos e a bibliografia selecionada 

correspondeu as suas expectativas, já que o Objetivo Geral deste trabalho foi 

alcançado. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

TRABALHO: Dissertação de Mestrado Profissional em Operações Militares 

 
AUTOR: Cap Art Paulo ROBERTO da Silveira Pires 
 

OBJETIVO: O presente questionário tem por objetivo realizar o levantamento de 
opiniões, informações, dados e experiências sobre o desdobramento, no terreno, 
dos sistemas de armas RBS 70 e GEPARD 1 A2, por ocasião da defesa antiaérea de 
Pontos Sensíveis, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. 
 

RELEVÂNCIA: As respostas deste questionário são essenciais à consecução dos 
objetivos propostos para esta dissertação, especialmente em relação ao 
desdobramento dos sistemas de armas RBS 70 e GEPARD 1 A2, de maneira segura 
e eficiente, em uma Operação de Não Guerra. 
 

OBSERVAÇÃO 1: O presente questionário é de caráter voluntário e anônimo, o que 
permite qualquer resposta conveniente com relação aos questionamentos.  
 

OBSERVAÇÃO 2: Para o preenchimento do presente questionário, o militar deverá 
ter participado da DA Ae dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, como planejador 
ou executante, e ter concluído o Curso de Artilharia Antiaérea para Oficiais, ou 
Sargentos, da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea. 
 
OBSERVAÇÃO 3: Caso as linhas para a apresentação do motivo dado as respostas 
não sejam suficientes, o militar poderá complementar a argumentação no verso da 
folha. 
 
ORGANIZAÇÃO MILITAR: _____________________________________________ 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

1 – Por ocasião dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Sr foi responsável pela 

operação de qual Sistema de Armas AAe ?  

 

(   ) RBS 70 

 

(   ) GEPARD 1 A2       

 

 

 

2 – O Sr considera que a proximidade de áreas habitadas e de grande concentração 

de pessoas causou alguma interferência na distribuição das U Tir de RBS 70 e 

GEPARD 1 A2 na DA  Ae de Pontos Sensíveis? 
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(  ) Sim 
 

(   ) Não 
 
() Em parte 
 
 
 

3 – Qual critério o Sr considera que foi determinante para o posicionamento das U 
Tir de RBS 70 e GEPARD 1 A2 no terreno por ocasião da DA Ae de Pontos 
Sensíveis nos Jogos Olímpicos?  
 
(  ) A disponibilidade de áreas para o desdobramento dos sistemas de armas 
 

(  ) As possibilidades de cada Ameaça Aérea 
 

(  ) As características técnicas dos sistemas de armas RBS 70 e GEPARD 1 A2  
 

 
 
4 – Qual Fundamento da Defesa Antiaérea o Sr considera que foi determinante no 
desdobramento dos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2 no terreno?  
 

(   ) Defesa em Profundidade 
 

(   ) Combinação de Armas Antiaéreas 
 

(   ) Integração 
 
 

 
5 – Qual tipo de Ameaça Aérea o Sr considera que Grupos Terroristas poderiam 
empregar contra Pontos Sensíveis nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro?  
 

(   ) Aeronave 
 

(   ) SARP / Drone 
 

(   ) Foguete 

 

 
 
6 – Na opinião do Sr, os Pontos Sensíveis estavam adequadamente defendidos, 
contra possíveis Ameaças Aéreas, pelos Sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 
A2? 
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(  ) Sim 
 

(  ) Não 
 

(  ) Em parte 
 

 

7 – O Sr considera que a presença dos sistemas de armas RBS 70 e GEPARD 1 A2 

foi suficiente para dissuadir possíveis ações terroristas, com o emprego de vetores 

aéreos, durante os Jogos Olímpicos? 

(    ) Sim 
 

(   ) Não 
 

(   ) Em parte 

 

8 – Qual Ameaça Aérea o Sr considera que possuiu maior “Poder de Destruição” 
contra Pontos Sensíveis, em um Grande Evento, com grande concentração de 
pessoas? 
 

(   ) Aeronave  
 

(   ) SARP/ Drone 
 

(   ) Foguete 

 

 

9 – Em um Grande Evento, como nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, qual tipo 

de Ameaça Aérea o Sr considera ser mais difícil a detecção pelos sensores de busca 

e o engajamento pelos sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 A2?  

(   ) Aeronave 
 

(   ) SARP/ Drone 
 

(   ) Foguete 

 

 

10 – Qual forma de desdobramento dos sistemas de Armas RBS 70 e GEPARD 1 

A2, o Sr considera ser mais eficiente, na DA Ae de Pontos Sensíveis, em um Grande 

Evento, face as principais Ameaças Aéreas? 
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(   ) 1ª Possibilidade - As U Tir de RBS 70 devem ser desdobradas o mais 

distante possível dos Pontos Sensíveis e as U Tir de GEPARD 1 A2 devem 

estar próximas do Pontos a serem defendidos, de forma a atender ao 

Fundamento da Defesa em Profundidade. 

(    ) 2ª Possibilidade - Todas as U Tir devem ser desdobradas próximas dos 

Pontos Sensíveis,  se possível, com a Integração das DA Ae. 

(    ) 3ª Possibilidade - Outra forma de desdobramento:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

SUA PARTICIPAÇÃO FOI DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA ESTE TRABALHO 

 

O SOL É O CZA! 
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APÊNDICE B – OBSERVAÇÃO DE CAMPO 

 
TRABALHO: Dissertação de Mestrado Profissional em Operações Militares 
 

 
AUTOR: Cap Paulo ROBERTO da Silveira Pires 
 

 

OBJETIVO: A presente Observação de Campo tem por objetivo verificar, no terreno, 
o desdobramento dos sistemas RBS 70 e GEPARD 1 A2, por ocasião da DA Ae de 
Pontos Sensíveis nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.  
 

 

RELEVÂNCIA: As observações colhidas nesta atividade são essenciais à 
consecução dos objetivos propostos para esta dissertação, especialmente em 
relação ao emprego combinado dos sistemas de armas RBS 70 e GEPARD 1 A2 em 
uma Operação de Não Guerra. 
 

 

OBSERVAÇÃO: A presente observação será realizada pelo próprio pesquisador, nas 
proximidades dos locais de desdobramento das U Tir, quando autorizado. 
 
 

OM / LOCAL DA OBSERVAÇÃO: 1º GAAAe/Região de Deodoro, RJ. 

 

 

ASPECTO A SER OBSERVADO 

 

 

Verificar no terreno, quando autorizado, o dispositivo das U Tir de RBS 70 e 

GEPARD 1 A2, na DA  Ae de Pontos Sensíveis, com foco nos Fundamentos da 

Defesa Antiaérea e nas possibilidades da Ameaça Aérea. 
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APÊNDICE C  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO MANUAL C 44 – 1 

 

REDAÇÃO DO ITEM REFERENTE ÀS PECULIARIDADES DO 

POSICIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ARMAS AAe NAS 

OPERAÇÕES DE NÃO GUERRA 

 

EMPREGO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

CAPÍTULO 6 

A ARTILHARIA ANTIAÉREA NAS OPERAÇÕES 

... 

ARTIGO III 

OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 

... 

6-X. OPERAÇÕES DE NÃO GUERRA 

... 

 a. Peculiaridades do posicionamento dos Sistemas de Armas AAe 

     (1) Na medida do possível, o Sistema de Armas do tipo canhão deve ser 

posicionado nas proximidades dos Pontos a serem defendidos, especialmente pelas 

características técnicas do equipamento, como a elevada cadência de tiro, sendo 

mais adequado no engajamento pelo fogo das Ameaças Aéreas de pequenas 

dimensões. 

               (2) Em virtude do maior alcance do Sistema de Armas do tipo míssil, o 

mesmo deve ser posicionado na “periferia” dos Pontos defendidos, especialmente 

no alto de edifícios e elevações do terreno, como forma de assegurar o engajamento 

da Ameaça Aérea desde o mais longe possível. 

     (3) Por ocasião de um Grande Evento, devido à presença considerável de 

um expressivo número de telespectadores, a segurança dos meios AAe deve ser 

levada em consideração no momento do posicionamento dos sistemas de armas no 

terreno. 

    (4) A incidência de possíveis “danos colaterais” à população deve ser 
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analisada durante o planejamento da DA Ae, especialmente os impactos 

decorrentes da interceptação da Ameaça Aérea. 

 

... 

 


