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RESUMO 
 
 
 
 

A influência do Brasil no Cenário Internacional pode ser corroborada pelo fato do país 
ter sido sede de Grandes Eventos em um passado recente, como a Copa do Mundo 
de 2014 e as Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016, sendo que essas competições 
ocorreram em grandes cidades do país. Nesse contexto, fica evidente a necessidade 
de que o país esteja preparado, nas melhores condições, para se contrapor a qualquer 
tipo de ameaça, inclusive contra vetores aéreos hostis. A Artilharia Antiaérea teve 
participação durante esses eventos e, naturalmente, foi possível adquirir lições 
aprendidas a fim de aperfeiçoar o emprego das próximas operações, especialmente 
em Ambiente Urbano. Para a proteção dos locais de competição, foram empregados 
o Míssil RBS 70, o Míssil Igla-S e o Canhão Blindado de Defesa Antiaérea GEPARD 
1 A2, de maneira que o Canhão Bofors 40 mm, que se encontra em uso nas Unidades 
de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro, não foi aproveitado. Desta forma, o 
presente trabalho tratou de verificar que as lições aprendidas obtidas no emprego da 
Artilharia Antiaérea em Ambiente Urbano, durante as Olímpias de 2016, podem ser 
consideradas para o planejamento e emprego do Canhão Bofors 40 mm, 
especialmente no que se refere aos seguintes aspectos: terreno, campo de tiro e 
observação, estradas e considerações civis. 
 
 
Palavras-chave: Canhão Bofors 40 mm. Defesa Antiaérea. Ambiente Urbano. 
Artilharia Antiaérea. Grandes Eventos.  
 
  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 

Brazil's influence on the International Scenario can be corroborated by the fact that the 
country has recently hosted great events, such as the 2014 FIFA World Cup and the 
2016 Olympic and Paralympic games. These competitions have been held in the most 
populous cities of the country. In this context, there is a clear need in preparing the 
country under the best circumstances against any threat, including hostile air vectors. 
Anti-aircraft artillery has play a major role safeguarding the sites of competition during 
these events. Consequently, it was possible to acquire a substantial know-how which 
can be used to improve further operations, especially in urban environments. In those 
events, The RBS 70 Missile, the Igla-S Missile and the GEPARD 1 A2 Air Defense 
Armored Cannon were used in the protection of the competition sites. However, the 
application of 40mm Bofors Cannon, which is in curent use in the Anti-Aircraft Artillery 
Units of the Brazilian Army, has not been exploited. Therefore, the purpose of the 
present work is to verify in which way the lessons learned applying Anti-Aircraft Artillery 
in Urban site, during the 2016 Olympics, can be considered for the planning and use 
of the 40mm Bofors Canyon, especially regarding the following: aspects: terrain, 
shooting range and observation, roads and civil considerations. 
 
Keywords: Bofors Cannon 40 mm. Air Defense. Urban environment. Anti-aircraft 
artillery. Great events. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) foi criado pelo 

Decreto-Lei Nº 1.778, de 18 de março de 1980, com a finalidade de assegurar a 

soberania sobre o espaço aéreo no Território Nacional. 

Os meios de Defesa Antiaérea do Exército Brasileiro, em especial os 

componentes da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea (1ª Bda AAAe), são empregados, 

desde o tempo de paz, como componentes desse Sistema, sob controle do Comando 

de Operações Aeroespaciais (COMAE). 

A 1ª Bda AAAe é um Grande Comando que possui as seguintes Organizações 

Militares Diretamente Subordinadas (OMDS): 1º, 2º, 3º, 4º e 11º Grupo de Artilharia 

Antiaérea; 12º Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva; Núcleo do Batalhão de 

Manutenção de Suprimentos de Artilharia Antiaérea e Bateria Comando da 1ª Bda 

AAAe e tem como missão: “realizar a Defesa Antiaérea no âmbito Aeroespacial 

Brasileiro e participar da segurança integrada nas respectivas áreas de 

responsabilidade” (PORTO, 2019). 

Desta forma, faz-se necessário que os Grupos de Artilharia Antiaérea (GAAAe) 

orgânicos da 1ª Bda AAAe possuam, dentre outros fatores determinantes, doutrina e 

material que atendam a capacidade exigida de realizar a DA Ae de um órgão ou 

instalação, a fim de cooperar com a missão precípua deste Grande Comando. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A fim de delimitar-se o problema de pesquisa, levou-se em consideração o 

emprego da Artilharia Antiaérea (AAAe) em Grandes Eventos em um passado 

recente, considerando as especificidades destas Operações. 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

Os GAAAe são formados por uma Bateria de Canhões, duas Baterias de 

Mísseis e uma Bateria Comando, com exceção do 12º Grupo de Artilharia Antiaérea 

de Selva, composto por uma Bateria Comando e três Baterias de Mísseis. Quanto ao 

emprego destas Organizações Militares no Território Nacional, a fim de cooperar com 

a missão da 1ª Bda AAAe e considerando as peculiaridades de cada ambiente 
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operacional, é desejável o emprego de dois tipos de armamento: o de tubo (canhão) 

e o de mísseis. “Ambos os sistemas se complementam da seguinte forma:  

a) o canhão assegura a proteção aproximada; 

b) o míssil proporciona uma proteção mais afastada” (BRASIL, 2017a, 3-6). 

Atualmente, os materiais de Artilharia Antiaérea nos GAAAe são os seguintes: 

Canhão Automático Antiaéreo 40 mm C 70 Bofors (Can Au AAe 40 mm C 70 Bofors); 

Míssil (Msl) SAAB RBS 70 MkII e Msl 9K338 Igla S. 

Em um passado recente, durante os Grandes Eventos realizados em Território 

Nacional, como a Conferência Rio +20, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas 

de 2016, a Artilharia Antiaérea (AAAe) esteve presente na composição dos meios 

utilizados para garantir a segurança dessas atividades. 

Nesse contexto, o planejamento e emprego da AAAe foi realizado em  ambiente 

operacional da Era do Conhecimento, que apresenta as seguintes características: a 

dimensão humana; áreas humanizadas; a importância das informações, bem como a 

opinião pública e a mídia internacional; o caráter difuso das ameaças; o ambiente de 

interagências; novas tecnologias e o espaço cibernético (CARNEIRO, 2017, p. 20). 

O Programa Defesa Antiaérea compõe o Subportifólio Defesa da Sociedade, 

do Escritório de Projetos do Exército Brasileiro e possui como um de seus 

Subprogramas o Sistema Bateria de Artilharia Antiaérea Canhão, a fim de contemplar 

a entrega do módulo do Sistema Bateria de Artilharia Antiaérea Canhão. 

Dessa forma, o momento é oportuno para que o conhecimento prático adquirido 

durante o emprego da AAAe durante os Grandes Eventos realizados no país 

recentemente, em especial as Olimpíadas 2016, possa contribuir para a realização de 

operações futuras, especificamente no que se refere ao Can AAe de baixa altura, 

assim como o Can Au AAe 40 mm C 70 Bofors. 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

Diante do que foi exposto, propõe-se o seguinte problema de pesquisa: Quais 

as lições aprendidas ou melhores práticas observadas no emprego da AAAe em 

Grandes Eventos realizados em um passado recente, em especial durante as 

Olimpíadas de 2016, poderão ser úteis para o planejamento e emprego de uma 

Bateria de Canhões de um GAAAe, dotada do Can Au AAe 40 mm C 70 BOFORS, 

em Ambiente Urbano?  
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1.2 OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem o objetivo geral de analisar as dificuldades e 

procedimentos do emprego de uma Bateria de Artilharia Antiaérea (Bia AAAe), dotada 

do material Can Au AAe 40 mm C 70 Bofors, orgânica de um GAAAe, nas operações 

em Ambiente Urbano. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a. abordar sobre as implicações do emprego de um sistema de AAAe em 

ambiente urbano; 

b. identificar as principais características dos sistema antiaéreo Can Au AAe 40 

mm C 70 Bofors; 

c. analisar o emprego artilharia antiaérea em grandes eventos, em especial 

durante as Olimpíadas de 2016; 

d. apresentar lições aprendidas ou melhores práticas do emprego de uma 

Bateria de Artilharia Antiaérea (Bia AAAe) dotada do material Can Au AAe 40 mm C 

70 Bofors, orgânica de um GAAAe, em Ambiente Urbano. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Os atentados ocorridos em 11 de setembro de 2001 criaram uma nova 

perspectiva no que se refere aos atentados terroristas no mundo ocidental. O uso de 

um vetor aéreo como instrumento para causar um atentado não foi uma novidade, 

mas as proporções deste ataque tiveram consequências diretas na Defesa, não só 

dos Estados Unidos, mas de muitos outros países. Para evitar este tipo de ação hostil 

é importante que haja um Sistema de Defesa Antiaérea eficiente.   

Em virtude da realização recente de Grandes Eventos no Brasil e do 

desenvolvimento de Projetos de Modernização das Forças Armadas, em especial da 

AAAe do Exército Brasileiro, observou-se a evolução do Sistema pelo aporte de 

recursos financeiros, criando condições para o desenvolvimento ou aquisição de 

novos materiais e para a preparação de recursos humanos. 

Neste contexto, houve o recebimento do Sistema Míssil RBS 70, do Radar 

SABER M60, do Centro de Operações Antiaéreas (COAAe) Eletrônico e da VBC AAe 



8 

 

 

GEPARD 1A2, que foram empregados nos Grandes Eventos a fim de tornar a Defesa 

Antiaérea (DA Ae) mais eficiente, criando condições para a evolução da doutrina, seja 

em decorrência do emprego em ambiente operacional dos grandes centros urbanos 

ou pela utilização dos sistemas mais modernos que foram adquiridos.  

Em contrapartida, o Can Au AAe 40 mm C 70 Bofors, ainda em uso nos GAAAe, 

tem origem sueca e chegou ao Brasil em 1985, sendo que possui baixa disponibilidade 

devido ao seu longo período de uso. 

Dessa forma, considerando a necessidade de modernização do Sistema de 

Can dos GAAAe, expressa no Subprograma Sistema Bateria de Artilharia Antiaérea 

Canhão, do atual Programa de Defesa Antiaérea, é oportuno promover uma discussão 

acerca dos ensinamentos colhidos em razão do emprego da AAAe em Ambiente 

Urbano. 

 

2 METODOLOGIA 

 

No intuito de colher subsídios e experiências que permitam contribuir com 

possíveis soluções para o problema surgido neste tipo de operação, o delineamento 

desta pesquisa contempla leitura analítica e fichamento das fontes, realização de 

entrevistas, argumentação e discussão de resultados. 

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

conceitos de pesquisa qualitativa, pois os dados obtidos por meio de pesquisa 

bibliográfica, em especial trabalhos científicos sobre o tema, e entrevista com 

especialistas nos permite compreender a influência do ambiente nas operações. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade descritiva, tendo em 

vista que o assunto já é conhecido e a contribuição é proporcionar uma nova visão 

sobre a realidade já existente, considerando as experiências recentes de emprego da 

AAAe em ambiente urbano. 

 

2.1  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para a confecção deste trabalho acadêmico, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, através da leitura exploratória para revisão, seleção e análise de material 

pertinente ao assunto. O delineamento da pesquisa foi iniciado com a definição de 

termos e conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo 
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baseada em uma revisão de literatura no período de janeiro de 2014 a dezembro de 

2018. 

Foram buscados manuais doutrinários do Can C70 40 mm Bofors; manuais 

doutrinários do emprego da AAAe; publicações sobre o emprego da AAAe em 

Operações de Não Guerra, reconhecidas no meio acadêmico e artigos veiculados em 

sítios da Internet. Para localizar estes materiais foram utilizados sítios de busca na 

internet e a Rede de Bibliotecas Integradas do Exército, utilizando os seguintes termos 

para pesquisa: “Defesa Antiaérea em grandes eventos”; “Defesa Antiaérea em 

Operações de Não Guerra”; “Defesa Antiaérea em ambiente urbano”; “Can Au AAe 

40 mm C 70 Bofors”; “Air Defense Artillery”; “Armored Air Defense Artillery”; “Military 

Operations on Urbanized Terrain”. 

a. Critério de inclusão: 

- estudos e trabalhos científicos sobre o Emprego da AAAe em Operações de 

Não Guerra; 

- manuais doutrinários sobre Operações do Exército Brasileiro; 

- manuais de AAAe do Exército Brasileiro; 

- manuais técnicos da Can Au AAe 40 mm C 70 Bofors; 

- artigos científicos de AAAe publicados pela 1ª Bda AAAe e pela EsACosAAe;  

b. Critério de exclusão:  

- textos doutrinários ou manuais revogados ou desatualizados, em relação ao 

emprego da AAAe vigente no Exército Brasileiro; 

- artigos e estudos sobre os grandes eventos que não abordam as Op 

militares; 

- fontes da internet oriundas de sites não confiáveis ou não reconhecidos no 

meio acadêmico. 

 

2.2  COLETA DE DADOS 

 

 Como instrumento de coleta de dados, após a realização de apronfundamento 

teórico acerca do tema, foram realizadas entrevistas exploratórias. 
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2.2.1 Entrevistas 

 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico sobre o emprego do Can 

Au AAe 40 mm C 70 Bofors e identificar experiências relevantes em Operações de DA 

Ae durante grandes eventos realizados recentemente no país, foram realizadas 

entrevistas exploratórias, conforme quadro a seguir: 

Nome Justificativa Observação 

CARLOS EDUARDO DE FARIAS 
GUIMARÃES - Cap EB 

Experiência como Cmt Seç RBS 70 na DA 
Ae dos Jogos Olímpicos Rio 2016 

Conforme Apd A 

KLAUS SANTIAGO KÜSTER - Cap 
EB 

Experiência como Cmt SU na DA Ae dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016 

Conforme Apd A 

DIEGO FERREIRA PITREZ 
LOMBARDI - Cap EB 

Experiência como Cmt Seç RBS 70 na DA 
Ae dos Jogos Olímpicos Rio 2016 

Conforme Apd A 

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA 
SILVA - Cap EB 

Experiência como Aux COp da 1ª Bda 
AAAe na DA Ae dos Jogos Olímpicos Rio 
2016 

Conforme Apd A 

RAFAEL MASSON SOARES - Cap 
EB 

Experiência como Cmt Seç AAAe na DA 
Ae dos Jogos Olímpicos Rio 2016 

Conforme Apd A 

DIOGO MORAES LOSADA - Cap EB Experiência como Ofial de Controle na DA 
Ae dos Jogos Olímpicos Rio 2016 

Conforme Apd A 

RAFAEL ROBERTO DE OLIVEIRA - 
1º Ten EB  

Instrutor do material Can Au AAe 40 mm C 
70 BOFORS na Escola de Artilharia de 
Costa e Antiaérea 

Conforme Apd B 

VITOR HUGO DE JESUS LIMA DE 
AZEVEDO – 1º Ten EB 

Monitor do material Can Au AAe 40 mm C 
70 BOFORS na Escola de Artilharia de 
Costa e Antiaérea 

Conforme Apd B 

QUADRO 1 - Quadro de especialistas entrevistados. 
Fonte: O autor. 

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

do Can Au AAe 40 mm C 70 Bofors, por parte dos instrutores da Escola de Artilharia 

de Costa e Antiaérea (EsCosAAe), ou da participação em Operações de DA Ae, em 

especial durante as Olimpíadas de 2016, de maneira que possam contribuir com 

melhores práticas ou lições aprendidas para o planejamento de uma DA Ae em 

Ambiente Urbano. 

Para atender aos critérios da pesquisa, foram selecionadas as respostas de 

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

atividades desenvolvidas neste tipo de operação. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Da realização da coleta de dados, restaram apuradas as informações a seguir. 

 

3.1 RESULTADOS DA REVISÃO DE LITERATURA  

 

“O canhão automático antiaéreo 40mm C/70, de origem sueca, é uma arma de 

curto alcance para emprego na defesa antiaérea de pontos (áreas) sensíveis” 

(BRASIL, 2004, 1-1).  

O seu acionamento pode ser realizado de três maneiras distintas: controle 

remoto, controle local e operação manual. Para que seja realizado o disparo por 

controle remoto, deve haver a disponibilidade do Equipamento de Direção de Tiro 

(EDT) FILA, a fim de realizar a busca, detecção, identificação, acompanhamento do 

alvo e disparo. Quando não há EDT disponível, o acionamento poderá ser realizado 

por controle local, através do pedal de disparo elétrico, se houver possibilidade de 

energizar o sistema ou por operação manual, através do pedal de disparo mecânico, 

se não houver. 

Quando ocorre o acionamento por controle remoto, o material possui melhores 

condições de realizar a pontaria para o alvo, em virtude da associação com o EDT. 

Quando em controle local ou operação manual, deverá ser recebido o alerta 

antecipado e o emprego realizar-se-á em conjunto com um Radar de Busca, como por 

exemplo o Radar SABER M60, sendo que o através de controle local, o material 

possui melhores condições de realizar o acompanhamento do alvo. 

 Para a escolha da posição da Unidade de Tiro (U Tir) de Can, deverão ser 

levados em consideração os seguintes aspectos técnicos: campo de tiro e 

observação, terreno e estradas. Quanto ao campo de tiro e observação, deve-se ter 

observação livre em todas as direções; o terreno deve ser plano e consistente, 

evitando-se os rochosos e acidentados, a fim de facilitar a entrada em posição e a 

rede de estradas deve ser favorável, com itinerários disponíveis para frente, flancos e 

retaguarda. Para o EDT, deverão ser observados também ângulo de cobertura¹ e 

distância de detecção, redução dos ecos fixos e redução da reflexão do feixe de rádio  

 

 
¹ ângulo formado pela interseção do plano horizontal com a linha que tangencia o topo dos obstáculos 
..a frente da posição. 
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frequência (RF) no terreno para o EDT, de acordo com o manual do Sistema Antiaéreo 

40 mm FILA Bofors (MB-2) (BRASIL, 2004, p. 49-1).  

 O ambiente urbano foi cenário de emprego recente da AAAe em Grandes 

Eventos, como foi o caso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, e tem grande  

influência nestes aspectos. De acordo com Carneiro (2017, p.44), “a F Ter deve estar 

apta a operar em diversas áreas, tais como: ambientes com características especiais;  

terreno difícil; vegetação peculiar; áreas edificadas e condições meteorológicas 

desfavoráveis”. 

 Há de se observar, ainda, no cenário atual da Era do Conhecimento, as 

considerações civis que ganham uma importância relevante no contexto do ambiente 

operacional das operações, em especial devido ao dinâmico fluxo das informações. O 

planejamento do desdobramento da AAAe deve considerar os atores presentes na 

dinâmica das ações: “a mídia; os atores civis não combatentes, os grupos e 

organizações presentes em áreas conflagradas; o público de massa – nacional e 

internacional – e os dirigentes e líderes em todos os níveis” (BRASIL, 2014a). 

 Nesse contexto, Carneiro, em seu trabalho científico realizado em 2017, 

apresentou as seguintes conclusões quanto ao emprego da AAAe em operações de 

não guerra (Op Ng): 

- flexibilizar o número de U Tir para estabelecimento da DA Ae, devido às 
imposições dos centros urbanos, desde que seja mantido o apoio mútuo; 
- avaliar a possibilidade de empregar a combinação de armas AAe, que 
permitam minimizar as limitações dos meios; 
- devido ao trânsito e grande circulação de pessoas, planejar as entradas em 
posição durante a madrugada ou fora de horários de pico; 
- observar o assessoramento de especialistas para o posicionamento das U 
Tir visando mitigar danos ao patrimônio público ou privado; 
- avaliar e prever o emprego das funções dos armamentos AAe que permitam 
controlar os tiros e mitigar possíveis danos, buscando assessoramento 
técnico dos especialistas dos materiais; 
- prever equipe de especialistas em Mnt próximo à DA Ae. No caso específico 
da VBC GEPARD prever peças sobressalentes, ferramental e cabines de Mnt 
da VBC; 
- prever o correto período de funcionamento das U Tir, visando diminuir panes 
eletrônicas e o alto consumo de combustível; e 
- identificar áreas com maior probabilidade de ocorrência de danos colaterais, 
caso ocorra um tiro AAe contra uma ameaça, antes do estabelecimento da 
DA Ae (2017, p. 160) 
 

Quanto ao emprego do Míssil RBS 70, durante as Olimpíadas e Paraolimpíadas 

de 2016, Alencar (2017), concluiu em seu artigo científico, quanto ao emprego da 

artilharia antiaérea em ambiente urbano, à necessidade de adequação às novas 

capacidades e de um planejamento minucioso e complexo, considerando as 
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especificidades do material, ressaltou ainda a importância do adestramento na parte 

técnica do material e no desenvolvimento de procedimentos padronizados. 

3.2  RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

 

3.2.1 ENTREVISTA A 

 

Foi levantado o questionamento quanto a existência de alguma dificuldade na 

escolha das posições ocupadas para o desdobramento da DA Ae, considerando os 

aspectos técnicos do material utilizado, e foram observadas as seguintes informações 

relevantes: 

a) Houve dificuldade para o enlace entre o COAAe e o Radar SABER M60; 

b) Apesar da dificuldade, foi possível achar uma posição com acesso 

compatível e solo adequado para o GEPARD; 

c) Houve dificuldade nas escolhas de posição do material de toda a 1ª Bda 

AAAe, tendo em vista a necessidade de utilização de áreas não pertencentes ao 

Exército Brasileiro; 

d) As posições de tiro foram alocadas em construções de propriedade 

particular; 

e) Os principais fatores que influenciaram na escolha das posições foram: 

número de locais de competição a serem defendidos, número de unidades de tiro 

disponíveis, apoio mútuo das unidades de tiro, terreno acidentado e comunidades. 

Para o reconhecimento das posições houve necessidade de superar o trânsito de uma 

capital e o fato de os militares envolvidos serem de outro estado.    

Em outra interrogativa, questionou-se quanto à autorização de uso da área para 

desdobramento dos meios, sendo que as respostas relevantes foram as seguintes: 

a) Houve prédios em que foi feito o reconhecimento e, no momento da 

ocupação da posição, moradores não autorizaram a entrada, sendo necessário a 

mudança do local; 

b) Não houve problemas nesse sentido, tendo em vista que os locais utilizados 

eram ocupados por órgãos públicos; 

c) Houve locais que se negaram a apoiar a localização das Unidades de Tiro; 

d) Apesar de uma certa indisposição em ceder o local para uso durante a 

operação, todos acabaram por apoiar as tropas. 
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e) Houve dificuldade em virtude de alguns condomínios não aceitarem 

colaborar com o Exército Brasileiro; 

f) Não houve grandes dificuldades, pois desde o primeiro contato com os 

responsáveis o objetivo e o material a ser empregado foram expostos de maneira clara 

e direta. Desta forma, os responsáveis perceberam o profissionalismo dos militares 

envolvidos. Só houve uma posição, próxima à Lagoa Rodrigo de Freitas, em que 

alguns moradores se mostraram contrários e a posição foi substituída por outra no 

estacionamento de um shopping próximo. 

Quanto ao deslocamento para as posições durante a Operação, foi perguntado 

se houve alguma dificuldade, sendo que as respostas foram as seguintes: 

a) Não houve problemas, pois os deslocamentos de entrada e saída de posição 

eram realizados de madrugada. Os itinerários foram estudados e reconhecidos 

anteriormente, a fim de não passar em áreas de risco. Apesar disso, a única 

preocupação era com a segurança do pessoal e material. Por isso, utilizava-se uma 

outra viatura como escolta; 

b) A maior dificuldade encontrada se dava pelo fato de a maioria dos integrantes 

do Grupo não conhecer a região onde estava operando, mas com o decorrer da 

missão a dificuldade foi superada; 

c) Em virtude da escassez de meios, não havia uma viatura para cada Unidade 

de Tiro, o que aumentou o tempo de entrada em posição; 

d) O fechamento de vias de acesso e o estacionamento irregular de veículos 

tornaram necessário a mudança do trajeto para as posições; 

e) Havia desvios de trânsito que prejudicaram os deslocamentos. 

Quanto a segurança nas posições desdobradas, foram realizadas as seguintes 

considerações: 

a) Havia posições que se encontravam bem próximas ao público; 

b) O motorista da viatura compôs a segurança aproximada da Unidade de Tiro; 

c) A segurança nas posições foi facilitada pois estas eram em áreas militares 

ou prédios. A dificuldade de acesso ao interior dos prédios acabava por melhorar a 

segurança da posição. 

Foram ainda realizadas as seguintes observações adicionais: 

a) Seria interessante haver um amparo legal para cessão do local para uso 

do Exército nestes tipos de Operação; 
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b) O planejamento deve ser feito com a maior antecedência possível. Além 

disso, o contato com os civis apoiadores deve ser feito de maneira objetiva, sincera e 

profissional; 

c) O planejamento de rotas e posições alternativas é essencial, bem como a 

realização de um “briefing” com batedores e contato com o Centro de Operações para 

prestar socorro às viaturas, caso necessário; 

d) Os reconhecimentos são de extrema importância, bem como essencial o 

apoio das propriedades para que sejam utilizadas as melhores áreas para 

desdobramento. 

 

3.2.2 ENTREVISTA B 

 

Em relação a especificidade do Can Au AAe 40 mm C 70 Bofors em uso no 

Exército Brasileiro, foi realizada a entrevista com instrutores da matéria na Escola de 

Artilharia Antiaérea, em que foram obtidas as informações a seguir. 

Quanto ao emprego mais adequado do Can na atualidade, considerando as 

limitações do material, foi observado o seguinte cenário: emprego do Can na DA Ae 

de área ou ponto sensível (estruturas estratégicas), utilizando-se do modo de 

operação manual com o alerta antecipado através do Radar SABER M60 (ou 

aquisição de um novo radar para substituir o EDT FILA, como por exemplo Skyguard 

III). 

Quanto ao emprego do material em ambiente urbano, foram levantadas as 

seguintes possibilidades do material: capacidade do EDT FILA de conseguir buscar, 

identificar e acompanhar alvos com baixíssimas RCS (como drones); a capacidade de 

atirar com grande angulação do tubo (evitar danos colaterais) e a limitação dos setores 

de tiro de forma a fornecer segurança nas operações. 

Quanto a efetividade de uma DA Ae realizada apenas por Can, houve a 

ressalva quanto a área a ser defendida, bem como ao fato de que mísseis e canhões 

possuem características diferentes e complementares. 

A entrevista contemplou também um questionamento acerca das limitações 

do material, em que foram apresentadas as seguintes: o material é tracionado por uma 

viatura sobre rodas e o EDT FILA necessita ser substituído por outro equipamento 

para melhor desempenho do material, tendo em vista a defasagem tecnológica deste 

equipamento. 
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Quanto a logística, foram apresentadas limitações considerando a 

necessidade de combustível, tendo em vista o elevado consumo para operação, ou 

de energia trifásica para funcionamento do sistema.  

Os militares entrevistados manifestaram-se no sentido de que o material 

favorece ao emprego de um número variáveL de unidades de tiro de canhão para 

compor a DA Ae de um ponto sensível, bem como ao emprego no período noturno, 

desde que haja disponibilidade do EDT FILA. 

 

3.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para atingir os objetivos do presente trabalho, o emprego do Can Au AAe 40 

mm C 70 Bofors em ambiente urbano será considerado levando em consideração os 

seguintes aspectos táticos: terreno; campo de tiro e observação; estradas e 

considerações civis. 

 O terreno apresenta algumas peculiaridades que podem influenciar no 

planejamento de uma DA Ae realizada em ambiente urbano, em especial quando se 

considera grandes centros urbanos. O grande número de terrenos ocupados com 

construções torna essencial o reconhecimento prévio das posições planejadas. 

 Nesse contexto, outro aspecto que pode interferir na escolha das posições diz 

respeito ao campo de tiro e observação, tendo em vista que a Seção de Can necessita 

de um local adequado para seu desdobramento, diferente de mísseis portáteis, por 

exemplo, que podem ocupar posições sobre prédios. Como alternativa, a fim de 

mitigar este tipo de problema, pode-se aumentar o número de Unidades de Tiro, para 

que seja expandida a área defendida e evitadas as áreas edificadas, mantendo-se o 

apoio mútuo entre as Unidades.  

 As estradas ou vias de acesso à posição influenciam diretamente no 

desdobramento das Unidades de Tiro de Can e em ambiente urbano merecem 

especial atenção, principalmente na entrada e saída de posição, em virtude da 

possibilidade de haver interdição de vias ou a existência de tráfego congestionado. 

Para evitar este tipo de situação, é imprescindível a realização de ligações com os 

órgãos de trânsito locais, bem como reconhecimento prévio de itinerários, inclusive de 

rotas alternativas.  

O emprego, desde que haja disponibilidade, de batedores ou a realização de 

deslocamentos motorizados em períodos de menor movimento, como de madrugada, 
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também pode mitigar este tipo de dificuldade. Por outro lado, a existência de um 

grande número de vias, característica presente em grandes centros urbanos, facilita 

o deslocamento dos meios. 

 As considerações civis têm grande importância em operações em ambiente 

urbano e para o desdobramento do Can Au AAe 40 mm C 70 Bofors, destacam-se:  

necessidade de colaboração da sociedade; segurança do material; e previsão de 

efeitos colaterais. 

 A propriedade é um direito fundamental presente no art. 5º, XXII da Constituição 

Federal de 1988 e caso não seja decretado Estado de Exceção, não pode ser violada. 

Dessa forma, em situação de normalidade democrática de direito, para que haja a 

alocação de meios em um terreno não pertencente ao Exército, deverá haver 

anuência de seu proprietário ou gestor. Em um passado recente, durante a realização 

de Grandes Eventos no país, não houve negativas que viessem a comprometer as 

operações. No entanto, o apoio para este tipo de atividade, ao se desdobrar unidades 

de tiro de canhão em ambiente urbano, pode ser um fator bastante relevante para o 

sucesso. 

 O reconhecimento prévio, com a previsão de realização de contato para 

solicitar o uso de área, torna-se imprescindível, de maneira que devem ser previstas 

mais de uma posição para cada unidade, a fim de facilitar caso seja negado o uso 

durante qualquer momento da operação. O militar responsável por esta ligação deve 

estar preparado e ter aptidão para a atividade. Observa-se, também, que durante a 

operação deve haver a preocupação em não causar transtorno  

 A segurança do material, seja na posição ou nos deslocamentos, deve ser alvo 

de um estudo por parte da seção de inteligência, com apoio das unidades locais, caso 

a defesa realizada seja fora da sede, sendo que podem ser necessários militares para 

dedicarem-se a esta atividade visando garantir o sucesso das operações. 

 Deve haver também a previsão dos efeitos colaterais caso o armamento seja 

empregado, sendo que o tipo de munição empregado e a limitação do setor de tiro 

podem contribuir para evitar ou diminuir os danos colaterais. 

 Por fim, deve-se considerar também atual situação do sistema, em especial do 

EDT FILA, que proporciona a automatização da direção e do disparo além da 

possibilidade de realização do tiro noturno. É um material antigo que pode apresentar 

indisponibilidade, tornando-se necessária a operação do Can Au AAe 40 mm C 70 
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Bofors através do acionamento por controle local ou operação manual em conjunto 

com um radar para proporcionar o alerta antecipado. 

 Dessa forma, observa-se que as melhores práticas e lições aprendidas 

apresentadas, fruto da experiência adquirida na Operação de DA Ae durante as 

Olímpiadas e Paraolimpíadas de 2016, conforme o Apêndice C, considerando o 

planejamento e emprego de uma Bateria de Canhões de um GAAAe, dotada do Can 

Au AAe 40 mm C 70 Bofors, em ambiente urbano, são as seguintes: 

 1 – Quanto ao terreno, há a limitação das áreas a serem ocupadas em virtude 

do terreno ser ocupado por edificações; 

 2 – Quanto ao campo de tiro e observação, há uma limitação ocasionada pelas 

áreas edificadas; 

 3 – Quanto às estradas, há a possibilidade de vias estarem interditadas ou 

congestionadas, devendo haver ligação com os órgãos de trânsito locais e 

planejamento da entrada em posição fora dos horários de pico; 

 4 – Quanto às considerações civis, deve-se considerar que pode ser necessário 

o pedido de uso de propriedades não pertencentes ao Exército, o que torna necessário 

a adoção de medidas a fim de facilitar a autorização, bem como deve-se ter atenção 

quanto à segurança nos deslocamentos e nas posições, com a previsão de militares 

com esta finalidade. Além disso, o emprego do armamento pode ocasionar efeitos 

colaterais, de maneira que deve ser observada a necessidade de uma equipe para 

controlar e mitigar possíveis danos. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O emprego da AAAe na DA Ae em áreas edificadas nas grandes cidades no 

país tem sido realizado em virtude de eventos com grande presença de público ou de 

autoridades. Desta forma, a pesquisa procurou solucionar o seguinte problema: 

“Quais as lições aprendidas ou melhores práticas observadas no emprego da AAAe 

em Grandes Eventos realizados em um passado recente, em especial durante as 

Olimpíadas de 2016, poderão ser úteis para o planejamento e emprego de uma 

Bateria de Canhões de um GAAAe, dotada do Can Au AAe 40 mm C 70 BOFORS, 

em Ambiente Urbano?” 

O trabalho atingiu o objetivo proposto de relacionar as melhores práticas ou 

lições aprendidas durante as Operações de DA Ae, realizadas em Grandes Eventos 
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recentemente, em especial durante as Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016, com o 

emprego do Can Au AAe 40 mm C70 Bofors, de maneira a proporcionar informações 

úteis para o emprego deste material em ambiente urbano.  

  Devemos considerar que inúmeros fatores tendem a contribuir para que cada 

evento apresente suas peculiaridades, porém a experiência adquirida durante a DA 

Ae das Olimpíadas e Paraolimpíadas tem sua importância acentuada em virtude da 

grandeza do evento e da quantidade de meios empregados, criando um ambiente 

oportuno para aprimoramento do preparo da força.  

 Foi realizada a revisão bibliográfica através de manuais doutrinários de AAAe 

e do Can Au AAe 40 mm C70 Bofors, além de trabalhos científicos relacionados ao 

emprego da AAAe durante as Olímpiadas e Paraolimpíadas de 2016, com o intuito de 

atingir o conhecimento necessário para subsidiar as demais fases do estudo. 

 Foram executadas também entrevistas com dois grupos de militares: 

instrutores Sistema de Armas Can Au AAe 40 mm C70 Bofors na EsACosAAe e 

participantes da Operação de DA Ae durante as Olimpíadas e Paraolimpíadas de 

2016. Estas facilitaram a compreensão das possibilidades, capacidades e limitações 

do material atualmente e de peculiaridades e influência do ambiente operacional 

observado neste Grande Evento. 

 Esses procedimentos de pesquisa possibilitaram concluir sobre as melhores 

práticas adotadas ou as lições aprendidas observadas durante o emprego da DA Ae 

realizada durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016 têm relevância para o 

emprego do Sistema Can Au AAe 40 mm C70 Bofors em ambiente urbano. 

 As implicações observadas foram apresentadas considerando os seguintes 

aspectos, de acordo com o Apêndice C: terreno; campo de tiro e observação; estradas 

e considerações civis. Estas decorrem de duas principais características dos 

ambientes urbanos: o aglomerado de edificações, inclusive com a verticalização da 

estrutura urbana e a intensa presença de relações humanas, devido ao grande 

número de indivíduos que ocupam estas localidades, bem como ao intenso fluxo de 

informações proporcionado pelos meios de comunicação. 

 O terreno apresenta a peculiaridade de limitar o número de áreas a serem 

ocupadas, podendo exigir um maior número de U Tir para compor o dispositivo de DA 

Ae e exigindo a autorização para uso de áreas não pertencentes ao Exército.  

A presença de edificações implica diretamente na existência de campos de tiro 

e observação. 
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As estradas podem facilitar os deslocamentos, porém deve ser considerada o 

reconhecimento de itinerários alternativos, em virtude de uma possível interdição de 

via ou trânsito congestionado. 

As considerações civis devem receber especial atenção, em virtude das 

particularidades da localidade, seja quanto à segurança nos deslocamentos ou nas 

posições, além da necessidade de controlar e mitigar os danos seja pelo emprego do 

armamento ou pelo uso das áreas de terceiros. 

 Quanto à questão psicossocial, o fato de pesquisas apontarem que a população 

brasileira possui elevados níveis de confiança em seu Exército, tende a facilitar a 

cessão de áreas para o desdobramento do material, porém é preciso continuamente 

e em todos os níveis, buscar manter o patamar de credibilidade alcançado. 

 Por fim, cabe salientar que o material Can Au AAe 40 mm C70 Bofors possui 

prolongado tempo de uso nas organizações militares de AAAe, o que pode ensejar 

eventual processo de substituição ou modernização, porém o presente estudo poderá 

servir como subsídio para estimular a pesquisa relacionada ao emprego de materiais 

de AAAe de tubo. 
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Apêndice A – Entrevista com militar participante da DA Ae realizada durante os 

Jogos Olímpicos 2016  

OM:_________________  

Posto \ Graduação: __________________  

Arma \ Quadro \ Serviço: ____________________  

Nome do Entrevistado: _____________________________________________  

Função: _________________________________________________________  

 

Esta entrevista tem por finalidade servir como fonte de dados para o trabalho 

científico: “As peculiaridades do emprego da AAAe em Grandes Eventos Urbanos 

dentro do Território Nacional, considerando o Can 40 mm BOFORS”. A pesquisa será 

apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito para 

especialização em Ciências Militares.  

O objetivo da pesquisa é propor uma solução para o seguinte problema: “Quais 

as lições aprendidas ou melhores práticas observadas no emprego da AAAe em 

Grandes Eventos realizados em um passado recente, em especial durante as 

Olimpíadas de 2016, poderão ser úteis para o planejamento e emprego de uma 

Bateria de Canhões de um GAAAe, dotada do Can Au AAe 40 mm C 70 BOFORS, 

em Ambiente Urbano?” 

Desde já, agradecemos a colaboração que é essencial para a consolidação da 

pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado ao aprimoramento 

dos planejamentos de emprego da Artilharia Antiaérea do EB.  

 

Pergunta 1) O senhor possui algum curso de especialização em AAAe? Qual 

(is)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta 2) O senhor participou do emprego da AAAe durante os Jogos 

Olímpicos de 2016? Qual função desempenhou?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Pergunta 3) Considerando o planejamento do emprego do material utilizado, 

houve alguma dificuldade na escolha das posições a fim de atender as imposições 

técnicas? Qual (is)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta 4) Considerando o planejamento do emprego do material utilizado, 

houve alguma dificuldade na escolha das posições no que se refere à autorização do 

uso da área? Qual (is)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Pergunta 5) Durante o período da missão, foi detectado algum tipo de 

dificuldade no que se refere ao deslocamento para as posições? Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta 6) No que se refere à segurança na posição das U Tir, o senhor possui 

alguma consideração acerca da DA Ae realizada durante os Jogos Olímpicos 2016? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta 7) O senhor possui alguma observação adicional acerca do 

planejamento e emprego da AAAe em ambiente Urbano?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

FIM DA ENTREVISTA 

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO! 
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Apêndice B – Entrevista com militar especialista em Can Au AAe 40 mm C 70 

BOFORS 

OM:_________________  

Posto \ Graduação: __________________  

Arma \ Quadro \ Serviço: ____________________  

Nome do Entrevistado: _____________________________________________  

Função: _________________________________________________________  

 

Esta entrevista tem por finalidade servir como fonte de dados para o trabalho 

científico: “As peculiaridades do emprego da AAAe em Grandes Eventos Urbanos 

dentro do Território Nacional, considerando o Can 40 mm BOFORS”. A pesquisa será 

apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito para 

especialização em Ciências Militares.  

O objetivo da pesquisa é propor uma solução para o seguinte problema: “Quais 

as lições aprendidas ou melhores práticas observadas no emprego da AAAe em 

Grandes Eventos realizados em um passado recente, em especial durante as 

Olimpíadas de 2016, poderão ser úteis para o planejamento e emprego de uma 

Bateria de Canhões de um GAAAe, dotada do Can Au AAe 40 mm C 70 BOFORS, 

em Ambiente Urbano?” 

Desde já, agradecemos a colaboração que é essencial para a consolidação da 

pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado ao aprimoramento 

dos planejamentos de emprego da Artilharia Antiaérea do EB.  

 

Pergunta 1) O senhor realizou algum curso de especialização do Can Au AAe 

40 mm C 70 BOFORS? Qual (is)?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta 2) Qual função relacionada ao Can Au AAe 40 mm C 70 BOFORS, o 

senhor desempenha ou já desempenhou?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta 3) Considerando as condições atuais do Can Au AAe 40 mm C 70 

BOFORS em uso no Exército Brasileiro, qual o Radar mais adequado a ser utilizado 

com este Sistema a fim de proporcionar o alerta antecipado?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta 4) Considerando as condições atuais do Can Au AAe 40 mm C 70 

BOFORS em uso no Exército Brasileiro, qual o tipo de acionamento este material pode 

ser empregado?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta 5) Quais capacidades do Can Au AAe 40 mm C 70 BOFORS são 

mais importantes em seu emprego em ambientes urbanos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta 6) O senhor considera uma DA Ae constituída por uma Bateria Can 

Au AAe 40 mm C 70 BOFORS eficaz? Justifique.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Pergunta 7) Na sua opinião, quais são as limitações do Can Au AAe 40 mm C 

70 BOFORS?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Pergunta 8) Quais são as maiores dificuldades logísticas para o emprego de 

uma Bateria Can Au AAe 40 mm C 70 BOFORS na execução de uma DA Ae?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta 9) Na sua opinião, para o planejamento de uma DA Ae realizada 

utilizando-se o Can Au AAe 40 mm C 70 BOFORS, pode-se utilizar um número 

variável de Unidades de Tiro?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta 10) Na sua opinião, quais as limitações do emprego do Can Au AAe 

40 mm C 70 BOFORS no período noturno?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

FIM DA ENTREVISTA 

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO! 
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Apêndice C – Peculiaridades do emprego do Can Au AAe 40 MM C 70 BOFORS 

em ambiente urbano 

 

Aspectos relevantes Peculiaridades Observações 

Terreno 
Terrenos ocupados com 

edificações 

Limitação do número de áreas a 

serem ocupadas 

Campo de tiro e 

observação 
Áreas edificadas 

Verticalização das construções 

prejudicam o campo de tiro e 

observação 

Estradas 

Vias interditadas 

Necessidade de ligação com os 

órgãos de controle de trânsito e 

rotas alternativas 

Tráfego congestionado 

Entrada em posição fora dos 

horários de pico (madrugada) e 

uso de batedores, quando 

disponível  

Considerações civis 

Uso de propriedades não 

pertencentes ao Exército 

Torna imprescindível o 

reconhecimento prévio e o 

planejamento de mais de uma 

posição para cada Unidade de 

Tiro, bem como previsão de 

equipe de controle de danos 

Segurança na posição 
Previsão militares para realizar a 

segurança das posições 

Segurança nos deslocamentos 
Uso de batedores ou escolta 

(SFC) 

Efeitos colaterais diante o 

emprego do armamento 

Estudo detalhado realizado por 

militares especialistas. 

QUADRO 02: Emprego do Can Au AAe 40 mm C 70 Bofors em ambiente urbano. 
Fonte: O autor. 

 


