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RESUMO 

 

 

MONTEIRO, Ernani Marcelo Prudencio. Organização e Emprego da Artilharia 

Antiaérea em Grandes Eventos Internacionais. Rio de Janeiro, 2014. 

 

Este trabalho tem por finalidade abordar como deverá ser feita a organização e o 

emprego da Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro durante a realização dos grandes 

eventos internacionais que serão sediadas pelo Brasil no ano de 2014 e 2016, 

apresentando os diversos tipos de vetores aéreos capazes de realizar ataques aos pontos 

sensíveis das cidades sedes de jogos da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos 

de 2016, particularmente. Será levado em consideração, principalmente, as formas não-

convencionais de ataque, fazendo uma análise no contexto internacional do crescimento 

das ações terroristas no mundo. Diante das principais áreas a serem defendidas e da 

identificação das principais ameaças aéreas, relaciona-se, também, as medidas de 

coordenação nescessárias e o amparo para uma defesa eficaz, analisando o emprego da 

artilharia antiaérea na segurança de grandes eventos, fundamentado no que é 

regulamentado para as ações em Operações de Não Guerra, dentro do contexto do 

emprego do Exército Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da Ordem.   

   

Palavras-chave: Ameaça Aérea; Ações Terroristas; Operações De Não Guerra; 

Medidas de Coordenação; Grandes Eventos. 
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RESUMEN 

 

MONTEIRO, Ernani Marcelo Prudencio. Organización y Empleo de Artillería 

Antiaérea en Grandes Eventos Internacionales. Río de Janeiro, 2014. 

 

Este estudio tiene como objetivo abordar cómo la organización y el empleo de la 

brasileña Ejército Artillería Antiaérea durante la realización de grandes eventos 

internacionales que será organizada por Brasil en 2014 y 2016 debe hacerse mediante 

la presentación de los diferentes tipos de vectores aéreos capaces de realizar ataques a 

los puntos sensibles de las ciudades anfitrionas de los partidos de la Copa del Mundo 

de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, en particular. Se tendrá en cuenta sobre todo 

las formas no convencionales de ataque, haciendo un análisis del crecimiento en el 

contexto internacional de las acciones terroristas en el mundo. Frente de las áreas 

principales a ser defendido y la identificación de las principales amenazas aéreas, 

también se refiere a las medidas de coordinación necesarias y el apoyo para la defensa 

efectiva, analizar el uso de la seguridad antiaérea de grandes eventos, con base en lo 

que es regulado a través de las acciones en operaciones no guerra, en el contexto de los 

trabajos brasileños del Ejército en operaciones Ley de Garantía y del Orden. 

   

Palabras clave: Amenaza aérea; Las acciones terroristas; Operaciones no guerra; 

Medidas de coordinación; Grandes Eventos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem por finalidade o fornecimento de subsídios para uma 

melhor identificação das principais ameaças aéreas durante a realização dos 

grandes eventos que realizar-se-ão na segunda década do século XXI, no Brasil. 

O foco deste estudo serão as ações para defesa antiaérea a serem realizadas 

durante a realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. 

Após a Olimpíada de Monique em 1972, onde terroristas palestinos invadiram a 

Vila Olímpica e mantiveram a delegação israelense como refém, ocasionando o 

óbito de 11 atletas israelenses, o mundo passou a temer a reincidência desse tipo 

de evento. O episódio supracitado ficou conhecido como “Setembro Negro”. 

Durante os anos 80 e 90, houve um incremento nas ações terroristas com o 

surgimento de diversas organizações, principalmente na África, leste Europeu e 

Asiático. Com o fim da guerra fria, essas organizações passaram a ter acesso ao 

“espolio” armamentista gerado pelo fim da Guerra Fria, obtendo armamentos e, 

até mesmo, treinamento para realizarem de maneira mais eficaz as suas ações. 

O marco do crescimento terrorista foram os atentados de 11 de Setembro de 

2001, onde dois aviões sequestrados se chocaram contra as torres gêmeas do 

World Trade Center, na cidade de Nova York. O atentado chocou o mundo e 

tornou explícito o grau de organização, capital e poder bélico que as 

organizações terroristas conseguiram atingir, denotando também seu caráter 

intercontinental.  

Para reagir a estas ações se iniciou uma “caça ao terrorismo”, que existe até os 

dias de hoje. Além do aumento na burocracia nas concessões de vistos 

internacionais, principalmente em aeroportos, houve ações efetivas visando deter 

o crescimento do terrorismo, destacando-se a incursão de tropas norte-

americanas no Afeganistão e no Iraque. 
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O temor internacional em relação ao terrorismo foi manifestado até mesmo na 

Organização das Nações Unidas (ONU). Em 28 de setembro de 2001, o 

Conselho de Segurança da ONU, através da Resolução 1373, passou a adotar 

medidas para impedir o financiamento do terrorismo, estabelecendo, ainda, um 

Comitê Antiterrorista, para supervisionar a implantação da resolução. Deste 

modo, a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001, tanto o Comitê de 

Segurança quanto a Assembleia Geral da ONU, passaram a discutir 

exaustivamente o tema, produzindo diversas resoluções, confirmando a 

preocupação internacional acerca do terrorismo. 

Entretanto, o combate a esse novo inimigo flexível e imprevisível torna-se 

extremamente complexo, a organização de tais grupos em células desfavorece o 

combate, bem como facilita a dispersão terrorista.  

Neste interim, podemos verificar a importância da Artilharia Antiaérea, que 

confirma a sua relevância na proteção de pontos e áreas sensíveis face a 

possibilidade de  sobrevôo de vetores aéreos hostis. Este fato é confirmado pela 

preocupação que existe em garantir a proteção antiaérea dos grandes eventos, 

pela grande concentração populacional que proporciona e também pela enorme 

visibilidade de que gozam, tornam-se alvos prováveis para ações terroristas. 

Neste contexto, é de grande importância que o Brasil, como País que vem 

crescendo no cenário político mundial, se tornando uma potência emergente 

entre os países da América do Sul e que será palco de dois dos mais importantes 

eventos esportivos do mundo (Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas 2016), 

reforce a segurança do seu espaço aéreo, coordenando seus meios de defesa de 

forma que a segurança dos participantes desses eventos e da assistência 

permaneçam intactas, contribuindo para seu desenvolvimento. 
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A Defesa Antiaérea em grandes eventos vem crescendo de importância nas 

políticas nacionais de defesa de vários países, e não será diferente no Brasil, que 

certamente mostrará ao mundo a sua preocupação em preservar a soberania do 

seu espaço aéreo. 

 

2 GRANDES EVENTOS INTERNACIONAIS 

A aproximação das competições desportivas da Copa do Mundo de 2014 e dos 

Jogos Olímpicos de 2016, no Brasil, deixou em evidência um termo que antes 

não fazia parte do vocabulário do povo brasileiro e, hoje em dia, vem se 

tornando cada vez mais comum: grande evento ou ‘megaevento’. 

Costumeiramente lemos ou ouvimos este termo, não só nos veículos de 

comunicação, discursos de políticos, empresários ou de administradores, mas 

também do homem comum. Pode-se dizer que, com um misto de admiração, 

traduzida nos discursos políticos triunfalistas a respeito da organização da Copa 

do Mundo e, especialmente, dos Jogos Olímpicos, como evidência da qualidade 

de potência emergente do Brasil, e decepção, mostrada nas manifestações e 

protestos pelo alto volume de recursos públicos gastos na construção e reforma 

de instalações para estes eventos, em detrimento de melhores hospitais e escolas 

para a população, entre outras questões, o país se viu e se vê na responsabilidade 

de sediar os dois maiores eventos esportivos do mundo num curtíssimo espaço 

de tempo. Mas não só eles. Os Jogos Pan-Americanos de 2007 e os Jogos 

Mundiais Militares, em 2011, ambos no Rio de Janeiro, assim como a Copa das 

Confederações de futebol da FIFA, em 2013, se juntam aos outros eventos 

dando, inclusive, curiosas nomeações para o período de realização deste 

conjunto de competições. "Cometa do Desporto" (SILVA, 2011, p. S1) e 
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"Tsunami esportivo" (BRASIL..., 2009, p. 1) são algumas das expressões que 

tentam nomear o impacto esperado deste conjunto de grandes competições 

esportivas em um espaço de tempo relativamente curto. 

 Desta forma, não é um acaso o número crescente de pesquisas no mundo 

acadêmico sobre esses grandes, ou ‘megaeventos’, bem como suas 

características. Embora esteja aumentando, ainda são poucas as publicações no 

meio acadêmico sobre o assunto. Por conseguinte, dedutivamente e pelo que tem 

sido empregado pela mídia ultimamente, têm sido chamados de grandes eventos 

desportivos, competições internacionais que reúnem milhares de atletas no 

espaço de tempo de um mês, no máximo, que possui considerável carga 

simbólica e que interfere em vários setores da sociedade. 

Para DaCosta; Miragaya (2008, p. 36) um megaevento pode ser definido pelo 

número de participantes ou pelo 'processo', o que para eles significa: “curta 

duração, porém de preparação longa e por vezes intermitente, sempre operando 

em escala de milhões de participantes”. 

Conforme Roche (apud HORNE; MANZENREITER, 2006, p. 2) “megaeventos 

são melhor compreendidos como eventos culturais (inclusive comerciais e 

esportivos) de larga  escala, os quais têm um caráter dramático, apelo popular de 

massa e significado internacional”. Os megaeventos podem ser considerados 

marcos da modernidade com longa tradição de integrar interesses industriais e 

corporativos com aqueles de governos em relação ao desenvolvimento urbano e 

imagem nacional (SCHIMMEL, 2006). 

Em síntese, megaeventos apresentam grandiosidade em termos de público, 

mercado alvo, nível de envolvimento financeiro do setor público, efeitos 

políticos, extensão de cobertura televisiva, construção de instalações e impacto 
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sobre o sistema econômico e social da sociedade anfitriã (HALL, 2006, p. 59) 

 

A partir desta ideia, podemos admitir, dentro dessa definição, a existência de 

grandes eventos não desportivos. Hall (2006) afirma que, historicamente 

falando, Feiras e Exposições internacionais são, junto com os Jogos Olímpicos, 

os modelos fundamentais do que devemos entender como megaeventos. 

Todavia, a revisão de literatura feita por Horne; Manzenreiter (2006) mostra que 

três grandes razões convergem para o crescimento e a expansão da Copa do 

Mundo de futebol e dos Jogos Olímpicos como típicos megaeventos, enquanto 

que as feiras internacionais, bem como as exposições descem para uma posição 

menos proeminente. Primeiramente, a evolução da tecnologia da comunicação 

possibilitou o surgimento do fenômeno da audiência em escala planetária, 

ampliando as possibilidades de exploração e impacto dos eventos esportivos 

além de quaisquer outros. Em segundo lugar, a transmissão internacional destes 

eventos estimulou a construção de uma articulação entre direitos de patrocínio, 

direitos exclusivos de transmissão e possibilidades amplas de propaganda, 

estabelecendo uma forma de aliança entre FIFA e COI, o setor de comunicação e 

diferentes setores do mundo dos negócios na exploração das possibilidades 

negociais da ampla audiência global que os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo 

oferecem. Em terceiro lugar, os grandes eventos esportivos passaram a ser vistos 

como oportunidades de promoção para cidades e países em termos de legados 

esportivos, econômicos, ambientais, sociais, urbanísticos e culturais, entre 

outros, o que explica o envolvimento de governos nas candidaturas e 

organização de grandes eventos esportivos. Estes fatos levam os Jogos 

Olímpicos e a Copa do Mundo de Futebol a originarem interesses públicos e 
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privados, audiência global, inversões financeiras e impactos sociais não 

atingíveis por nenhum outro evento. 

Devido a esta complexidade na dimensão dos Grandes eventos esportivos 

Horne; Manzenreiter (2006, p. 1-2) afirmam que, 

just as modern competitive sport and large-scale sport events were developed in 

line with the logic of capitalist modernity, sports mega-events and global sport 

culture are central to late modern capitalist societies. As media events, the 

Summer Olympic Games and the FIFA association football World Cup provide 

cultural resources for reflecting upon identity and enacting agency. More 

generally they provide resources for the construction of 'a meaningful social life 

in relation to a changing societal environment that has the potential to 

destabilize and threaten these things' (Roche, 2000: 225). Sports 'mega-events' 

are important elements in the orientation of nations to international or global 

society. As Munoz suggests […], mega-events, such as the Olympic Games, 

have also had an   important role in the transformation of the modern urban 

environment, as a conveyor of architectural design traditions. Hence sport, here 

in its mega-event form, comes to be an increasingly central, rather than 

peripheral, element of urban modernity. 

 

  A ausência de definições conceituais para o termo grandes eventos representa 

sério risco para o desenvolvimento de um debate acadêmico de qualidade. Nesta 

conjuntura, parece ser interessante um diálogo maior com a produção realizada 

em outros países. O referencial teórico e as experiências de pesquisa 

anteriormente realizadas nesses países podem perfeitamente servir de referência. 

É preciso também avançar do conhecimento implícito para o conhecimento 
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empírico sobre grandes eventos. Parcela considerável da produção nacional até o 

momento é caracterizada por revisões de literatura ou ensaios, mesmo que se 

reconheça alguma evolução a partir da realização dos Jogos Pan Americanos de 

2007. Pelo seu caráter plurifacetado, o estudo sobre grandes eventos permite 

intersecções e superposições de interesses e saberes, o que evidencia a 

necessidade de pluralidade metodológica e complementaridade teórica.  

De fato, como a literatura sugere, muito do que faz referência à realização de 

grandes eventos esportivos está relacionada a questões de democracia, cidadania 

e visão republicana e, que são pertinentes a qualquer campo de conhecimento 

determinado - embora sejam temas específicos da ciência política. Grandes 

eventos são parte da experiência contemporânea, mas não podem ser vistos 

como um remédio para problemas sociais e econômicos. Eles requerem um 

grande investimento de recursos financeiros, humanos e físicos das sociedades 

que se propõem a organizá-los, e sempre devem estar preparados ao debate 

público. É necessário reconhecer as demonstrações públicas de preocupação por 

parte dos membros da administração federal em realizar jogos socialmente 

responsáveis. 

 

 

3 A AMEAÇA AÉREA NOS GRANDES EVENTOS INTERNACIONAIS 

Para um melhor conhecimento, observa-se a definição de ameaça aérea segundo 

o manual C 44-1: 

 

 Define-se como ameaça Ae todo vetor Aepc cujo 

emprego tenha por objetivo destruir ou neutralizar 

objetivos terrestres, marítimos (submarinos) e outros 

vetores Aepc. Esta, atualmente, emprega não somente os 
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mais diversos tipos de Anv dedicadas para tal, como 

modernos Sist Msl e satélites para os mais variados fins. 

Normalmente, a ameaça aérea empregada em grandes eventos internacionais são 

as aeronaves civis de baixa performance, de médio ou de grande porte. 

Esse fato se dá pelo motivo de que as aeronaves de pequeno porte não possuem 

alto poder de destruição, além de não fazer surtir um dos efeitos desejados, que seria o 

de espalhar terror e pânico na população alvo, devido o seu número bem menor de 

passageiros a bordo.   

Mas para entendermos o que é o vetor aéreo civil como arma do terror, 

definiremos antes o que é o terror. 

Terrorismo é uma ação de violência, física ou psicológica, praticada por 

indivíduos, ou grupos políticos, contra pessoas, países, entidades, governos que não 

atendem a suas demandas ou vão de encontro a suas idéias. As ações ocorrem 

brutalmente para que o resto da população, não atingida diretamente, seja também 

atingido psicologicamente. Terrorista é aquele que executa o terrorismo. 

De acordo com o manual MD51-M-04 – Doutrina Militar de Defesa (2007, p. 

45) aborda algumas características do terrorismo: 

O terrorismo internacional é uma das novas ameaças aos 

Estados. As ações terroristas visam a atingir objetivos capazes 

de causar grande repercussão pública, nacional e internacional. 

O impacto na mídia, a submissão pelo medo e a tentativa de 

acovardar a população são meios para atingir os fins declarados. 

Impõem-se, assim, danos morais e institucionais aos países-alvo. 

De modo geral, essas ações procuram atingir a população civil, 

inclusive com a possibilidade de utilização de armas de 

destruição em massa.  

As redes terroristas são compostas por grupos extremistas, 

aglutinados por compartilharem valores políticos, ideológicos, 

religiosos, étnicos e culturais, integrados por profissionais 

determinados em suas ações. O propósito dos ataques terroristas 

é quebrar ou alterar a vontade do país ou dos países-alvo por 

meio da manipulação do terror.  

A prevenção e o combate às ações terroristas devem ser 

conduzidos por forças policiais e militares especializadas, com 

ampla colaboração do setor de segurança pública. Devido à 

complexidade e ao ineditismo dessa modalidade de atuação das 

FA, existe a necessidade de disponibilizar recursos para que elas 

possam desenvolver e manter a capacidade de prevenção e de 

combate às ações terroristas em todo o território nacional. 
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Tabela 1 - Grupos Guerrilheiros X Grupos Terroristas X Organizações Criminosas 

 

Grupos 

Guerrilheiros 

 

Grupos Terroristas 

 

Organizações 

criminosas 

 

Modo de 

atuação 

 

1. Guerrilha Rural 

e Urbana 

2. Aniquilamento 

seletivo de 

autoridades 

3. Seqüestro e 

4. Atos terroristas 

Atos terroristas de 

modo geral 

 

Emprego de 

violência 

generalizada, 

podendo abranger, 

algumas vezes, 

atos que visem a 

aterrorizar a 

população. 

Motivação 

 

Política ou 

ideológica 

 

Política ou 

ideológica 

 

Econômica. 

 

Área de 

atuação 

 

Nacional ou 

regional 

 

Internacional e 

nacional 

 

Internacional e 

nacional 

 

Estrutura 

 

Hierarquia militar 

centralizada 

 

Células 

descentralizadas 

 

Hierarquia 

centralizada 

 

Fonte: Revista Brasileira de Inteligência. Brasília: ABIN, v. 3, n. 4, set. 2007. 

 

Figura 1 – Atentado terrorista em Damasco 

Fonte: <http:\\www.aporreia.org> 
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Nesse tipo de situação, os terroristas sequestrariam aeronaves de companhias 

aéreas com vôos consuetudinários, haja vista que o sobrevôo desses aviões não seriam 

suspeitos e, com o intuito de reduzir as chances de interceptação, a aeronave poderia ser 

seqüestrada quando sua rota estivesse bem próxima à área do alvo, diminuindo o tempo 

de resposta da defesa aérea. 

 

  

 Figura 2 – Ataque terrorista ao Pentágono 

Fonte: <http:\\ discoverybrasil.uol.com.br > 

 

 

As operações para a segurança de megaeventos, possuem uma gama de 

particularidades e implicações, já que a identificação da ameaça aérea é extremamente 

difícil e as possibilidades do inimigo são bastante variadas.  

Durante os grandes eventos, a ameaça aérea apresenta-se de formas diversas, 

podendo ser empregados vários tipos de vetores aéreos para atacar os pontos sensíveis. 
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Figura 3 – Mapa da ofensiva do mundo contra o terrorismo 

Fonte: <http://www.geografiaparatodos.com.br> 

 

3.1 POSSIBILIDADES DA AMEAÇA AÉREA 

A Ameaça aérea tem diversas possibilidades para executar seu ataque, ludibriando a 

defesa aeroespacial inimiga, possibilitando o êxito continuado do ataque e a segurança 

para as suas operações. 

Procura, ainda, sempre atuar aliada com o fator surpresa, furtando-se ao máximo a 

detecção pelos sistemas de defesa aeroespaciais inimigos, adotando táticas 

diversificadas de ataque conciliadas ao emprego eficaz dos meios de Guerra Eletrônica 

(GE). Desta forma, se impede que o inimigo tenha tempo hábil para realizar sua 

apreensão e sua respectiva neutralização. 

Ataques realizados de maneira simultânea a vários alvos conferem a capacidade às 

ameaças aéreas de saturar os sistemas de defesa, dificultando, também, o apoio de fogo 

aos diversificados pontos por mais que tropa em terra esteja desdobrada e tenha 

flexibilidade de defesa. 

Concomitantemente, o uso de diversos vetores aéreos ampliaria esta capacidade de 

perturbação da defesa, já que, o ataque com uma pluralidade de meios ampliará 

sobremaneira suas possibilidades de sucesso no ataque. Assim, o sistema de defesa 

ficará suscetível à diversidade das características específicas de cada ameaça, como a 

capacidade de seus armamentos de dotação, velocidade, autonomia e meios de GE que 

pode empregar. 

http://www.geografiaparatodos.com.br/
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O sucesso do ataque de uma ameaça aérea, atualmente, esta ligada principalmente ao 

grau de sofisticação que esta possui, já que os sensores de detecção evoluem 

constantemente, não apresentando, no entanto, a mesma velocidade com que são 

desenvolvidas tecnologias que possibilitam a ampliação dissuasória do inimigo.  

Assim aeronaves dotadas de tecnologias modernas de detecção e recepção como 

sensores ativos, sensores passivos, aliados a tecnologias de energia dirigida, conseguem 

ampliar drasticamente a capacidade de determinados tipos de aeronaves, dificultando 

sobremaneira o estabelecimento de uma defesa forte. 

Exemplificando, merece destaque a tecnologia “Sthealth”, que revolucionou nos últimos 

anos o combate aéreo. Tal tecnologia consiste na combinação do traçado revolucionário 

de novas silhuetas de aeronaves combinado com a utilização de materiais que possuem 

uma elevada taxa de absorção de rádio frequência, possibilitando, assim, uma difícil 

detecção pelos sensores inimigos, pois a assinatura eletrônica da aeronave se torna 

ínfima. 

Aliada a esta estrutura revolucionária em seu projeto estrutural, a disposição de seus 

motores e de seus escapes de gases causam um efeito similar no tocante a sua assinatura 

infravermelha. Desta forma, as aeronaves dotadas de tais tecnologias como as aeronaves 

americanas B-2, F-22 e F-117, são consideradas como “invisíveis”, uma vez que sua 

detecção é extremamente complexa.   

 

3.2 A AMEAÇA AÉREA NOS GRANDES EVENTOS  

 O sucesso de qualquer plano de defesa antiaéreo está principalmente 

ligado a um estudo detalhado das possibilidades inimigas, executando de maneira 

rigorosa e atenta as fases estabelecidas da Análise da inteligência de Combate (AIC), 

conseguindo informações cruciais para o planejamento e desdobramento dos meios de 

DA Ae. 

 A avaliação da ameaça aérea se constitui numa das principais fases da 

AIC, criando-se um detalhado perfil do inimigo, considerando seu dispositivo, 

composição, valor, doutrina, tática de emprego, armamento, equipamento e capacidade 

de suprimento. 

 No entanto, as operações com características especiais, como as 

realizadas para a segurança de grandes eventos, possuem uma série de implicações e 

particularidades, já que a identificação da localização e possibilidades do inimigo é 

extremamente complexa. 

 Desta forma, se avulta a necessidade de prévio e intenso planejamento 

das operações, levantando o maior número de possibilidades de ameaças, dispondo os 

sistemas de defesa nas áreas com maior probabilidade de ataque. 
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 Como já relatado, no escopo deste trabalho, durante os grandes eventos, a 

ameaça aérea apresenta-se de maneira totalmente distinta, podendo ser empregada uma 

gama extensa de vetores aéreos para a realização de ataques aos pontos sensíveis. 

 Contudo, pode-se apresentar como principais ameaças aéreas nos grandes 

eventos, os vetores aéreos não convencionais, como por exemplo: aeronaves civis 

capturadas, foguetes, granadas e morteiros. 

 A presente definição está em consonância com o preconizado pelo 

manual C 44-1, no que se refere às principais ameaças aéreas em Operações de Não 

guerra, sendo a defesa antiaérea em grandes eventos inclusa neste tipo de operação. 

 Analisando as principais ameaças levantadas, destaca-se o uso de 

aeronaves civis capturadas como uma das mais prováveis formas ataque aos pontos 

sensíveis. Nos atentados de 11 de Setembro, ficou destacado o grau de eficiência e 

distúrbio causado por tal “procedimento”. 

 Portanto, para se minimizar e evitar o emprego desta determinada forma 

de ameaça, é vital que haja, antecipadamente, um controle eficaz do espaço aéreo. O 

Brasil, por sua vez, através dos seus Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de 

Tráfego Aéreo (CINDACTA), consegue monitorar plenamente o espaço aéreo brasileiro 

proporcionando um alerta antecipado das possíveis ameaças por parte do Centro de 

Operações Militares (COpM). 

O alerta antecipado no caso de uma captura de aeronave civil, nos moldes dos 

atentados de 11 de Setembro, estaria condicionado à ação do controlador de vôo que 

possui o monitoramento de determinada aeronave, observando atentamente qualquer 

mudança na rota estabelecida para a aeronave. 

Outra importante medida proativa de segurança, como estabelecido no manual C 

44-1, seria o bloqueio e controle cerrado de pequenos aeródromos, heliportos e pistas de 

pouso e decolagem nas cidades sede de evento, evitando que pequenas aeronaves civis 

partam destes pontos e realizem o engajamento do ponto sensível.  

 

4. SISDABRA EM ATUAÇÃO EM GRANDES EVENTOS INTERNACIONAIS 

 

4.1 O SISTEMA AEROESPACIAL BRASILEIRO 

O Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) foi criado em 1980, com o 

objetivo de realizar a defesa aeroespacial do Brasil, empregando elementos permanentes 

(unidades aéreas de alarme em voo, alertas de defesa aérea, controle, Centros Integrados 

de Defesa Aeroespacial e 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea), e elementos eventuais 

(agências não governamentais, organizações regionais, meios federais, estaduais e 

municipais e outros meios das Forças Armadas). 

 É um sistema que organiza todas as unidades de caça, artilharia antiaérea, 
reconhecimento eletrônico e REVO do Brasil em prol da defesa contra qualquer ameaça 

aeroespacial.  
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Figura 4 – Bases de operação e desdobramento dos esquadrões de caça da FAB, da MB e sedes dos 

grupos de Artilharia Antiaérea do EB 
Fonte: <http:\\forumdefesa.com> 

  
Segundo BRITO, 2010, O SISDABRA é responsável pela Defesa Aeroespacial do 

Território Nacional (TN), desde o tempo de paz, assim como a Força Aérea 

Componente (FAC), no Teatro de Operações (TO), por delegação do Comandante do 

Comando Conjunto, planejando e executando as ações de defesa aérea e antiaérea, com 

a finalidade de preservar o Poder Nacional. 
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Figura 5 - As bases aéreas da FAB e a defesa do espaço aéreo brasileiro 

Fonte: <http://www.aereo.jor.br> 

 

Compõe-se de um órgão central denominado Comando da Defesa Aeroespacial 

Brasileira – COMDABRA e de meios especificamente alocados para exercerem 

atividades relacionadas com a D Aepc pelas Forças Armadas, Forças Auxiliares, pelos 

Órgãos e Serviços da Administração Pública, direta ou indireta, de âmbito federal, 

estadual ou municipal, chamados elos. 

Elos são órgãos ou serviços incumbidos do exercício de atividades relacionadas com a 

defesa aeroespacial, sujeitos à orientação normativa do órgão central do sistema, sem 

prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem 

integrados. Os Elos do sistema são constituídos de elementos permanentes, os quais 

estão relacionados a seguir: 

a) CINDACTA; 

b) DTCEA; 

c) As unidades de D Ae e de alarme aéreo antecipado da F Ae; 

d) As unidades de AAAe do EB alocadas ao SISDABRA. 

http://www.aereo.jor.br/
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Além dos elementos permanentes, outros meios poderão, eventualmente, participar do 

sistema. Entre esses meios, podemos destacar: 

a) Armas antiaéreas das forças singulares destinadas à autodefesa. 

b) Meios flutuantes da Marinha do Brasil, capacitados a desenvolver ações de defesa 

aeroespacial, quando forem alocadas ao SISDABRA e passarem a controle operacional 

do COMDABRA. 

O SISDABRA compreende, entre outros, os meios de: 

a) Detecção – Rede de radares de vigilância de grande alcance; 

b) Telecomunicações – Destinados a ligar os diversos componentes do sistema; 

c) Controle – Órgãos encarregados do controle e da execução das ações de D AAe; 

d) D Aepc Ativa – Englobando as aeronaves de interceptação e os elementos de AAAe. 

e) D Aepc Passiva – Utilizados para complementar a vigilância do espaço aéreo, para 

prover a proteção da população civil e para combater ou minimizar os efeitos causados 

pelos ataques aeroespaciais. 

 
 

 

 
Figura 6 – Mapa da defesa aérea e antiaérea no Brasil 

Fonte: <http://www.aereo.jor.br> 

 
 
4.2 COMANDO DE DEFESA AEROESPACIAL BRASILEIRO (COMDABRA) 

De acordo com BRITO, 2010, O COMDABRA é uma organização militar com dupla 

função: órgão central do SISDABRA e Comando Operacional. 

Como órgão central, é responsável pela orientação normativa dos elos do SISDABRA. 

Como Comando Operacional, é um grande comando combinado, diretamente 

subordinado ao Comandante Supremo e componente do EMG. 
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Em tempos de paz, o COMDABRA integra-se à F Ae, com subordinação direta ao 

Comando Geral do Ar - COMGAR, porém devido a sua importância na garantia de 

superioridade aérea ele, em tempos de guerra, passa a ser subordinado diretamente ao 

Presidente da República. Em ambos os casos, sua ação de comando sobre os elementos 

alocados ao SISDABRA se faz mediante o controle operacional, fundamentado na 

autoridade para empregar operacionalmente esses meios, sem responsabilidade logística 

sobre os mesmos e sem prejuízo da subordinação administrativa a que estiverem 

obrigados. 

O COMDABRA está sob o controle operacional da FAB e tem a presença constante de 

membros das demais forças singulares, que também cooperam para a defesa 

aeroespacial e está estruturado para cumprir ações de Defesa Aeroespacial do Território 

Nacional, em caráter permanente, possibilitando sua transição da paz para a guerra, 

apenas com o necessário acréscimo de recursos materiais e humanos e a elevação do seu 

nível de comando. 

 

 

4.3 A DEFESA AEROESPACIAL E SUAS REGIÕES DE DEFESA (RDA) 

 

A D Aepc é o conjunto de ações destinadas a assegurar o exercício da soberania no 

espaço aéreo de uma nação, impedindo seu uso para a prática de atos hostis ou 

contrários aos objetivos nacionais. A D Aepc ativa (aérea e antiaérea) e a passiva. Esta 

engloba ações de defesa aérea e antiaérea. Normalmente, a primeira resposta a uma 

incursão de um vetor aeroespacial hostil é oferecida pela defesa aérea, por meio de 

aeronaves de interceptação. Cabe às armas antiaéreas aprofundar o combate, realizando 

a defesa antiaérea de áreas ou pontos sensíveis. 

Em 1969, foi criado o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - 

CINDACTA I. A partir deste momento, a Força Aérea passou a usá-lo como parte de 

um plano para defesa aérea, ativando, no mesmo ano, o Comando da Defesa Aérea 

(COMDA). A cada CINDACTA também foi associado uma Região de Defesa Aérea 

(RDA). 

Cada RDA tinha a sua disposição determinados meios militares que, para operar, teriam 

o apoio do seu respectivo CINDACTA (para fins de TN), o qual é capaz de executar 

duas funções de maneira simultânea, a defesa aérea e o controle de tráfego aéreo, 

utilizando, sempre que possível, os mesmos meios de detecção, telecomunicações e 

controle. 

Pela integração dos diversos CINDACTAS com os Centro de Operações Militares 

(COpM), o COMDABRA tem todas as informações referentes a todo e qualquer tráfego 

aéreo que esteja ocorrendo no Brasil, onde estas situações aéreas regionais (SARDA) 

são enviadas ao Centro de Operações de Defesa Aeroespacial (CODA), que estabelecem 

a situação aérea geral (SAGDA), permitindo ao COMDABRA a avaliação geral da 

ameaça e, em função da ameaça, difundir o alerta para as forças de defesa ativa e 

passiva, conduzir interceptações contra as aeronaves que penetrem no espaço aéreo sob 

suas responsabilidades, com o objetivo de adotar medidas de policiamento do espaço 

aéreo, bem como acionar o engajamento das demais armas de defesa. Isto possibilita a 

rápida mobilização e alocação em curto espaço de tempo de tudo o que o Brasil dispõe 

em termos de defesa aérea contra qualquer ameaça. 

Para a instalação do sistema de defesa aeroespacial procura-se atingir os seguintes 

objetivos: 

- Contribuir para a dissuasão 
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Um sistema de D Aepc mesmo que parcialmente vulnerável, obrigará ao inimigo a 

melhorar a qualidade e a aumentar a quantidade de seu poder aéreo ofensivo, exigindo 

um criterioso planejamento dos seus ataques. Isto representará em um grande esforço de 

guerra, contribuindo para a dissuasão. A inexistência de um sistema de defesa 

aeroespacial proporcionará condições perfeitas para a execução de ataques aéreos com 

total liberdade de ação. 

- Preservar os meios militares 

Refere-se à manutenção da operacionalidade das forças militares ao longo de um 

conflito, apesar das ações aéreas do inimigo. 

- Auxiliar a manter a nação com o desejo de continuar lutando 

A demonstração de que ataques aéreos do inimigo não ficarão impunes, desempenhará 

um importante papel no moral do combatente e da população civil. 

- Assegurar a sobrevivência nacional 

O objetivo final da defesa aeroespacial é impedir que as forças aéreas inimigas inflijam 

danos a infraestrutura do país que possam comprometer o esforço de guerra e a própria 

sobrevivência nacional. 

 

 

5. POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 

Neste capítulo, abordaremos os materiais de Defesa Antiaérea em uso no Exército 

Brasileiro, apresentando suas possibilidades e limitações e iremos contextualizar a sua 

utilização no contexto dos grandes eventos internacionais. 

 

5.1 SENSORES 

O Exército Brasileiro, atualmente, utiliza dois tipos de sensores: o radar nacional 

SABER M 60, desenvolvido pela parceria entre a empresa BRADAR e o Centro 

Tecnológico do Exército (C T Ex) e o EDT FILA.  

A seguir, serão abordadas as principais características desses sensores, com destaque 

para as suas possibilidades e limitações, analisando as suas possibilidades de emprego 

na defesa antiaérea de grandes eventos internacionais. 

 

5.1.1 Radar SABER M 60 

Para o estudo dos sensores, daremos um destaque ao radar SABER (Sistema de 

Acompanhamento de Alvos Aéreos Baseado na Emissão de Radiofreqüência). Esse 

equipamento foi totalmente projetado e desenvolvido pelo Centro Tecnológico do 

Exército (C T Ex), em parceria com a empresa BRADAR e com o apoio financeiro da 

FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos, do Ministério da Ciência e Tecnologia). 

Ele é o primeiro do gênero 100% produzido no Brasil. Sua tecnologia é a mais moderna 

entre os equipamentos de sua classe existentes no mercado internacional. 

A Tabela 2, a seguir, mostra as principais características técnicas do radar SABER M 

60. 
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Tabela 2 – Principais características técnicas do radar SABER M 60 

Alcance Máximo de Detecção 60000 metros 

Informações dos Alvos 3 D (alcance, azimute e elevação) 

Teto Máximo  5000 metros  
Identificação Amigo-Inimigo (IFF)  Modos 1, 2, 3/A e C  
Alcance Máximo com IFF  75000 metros  
Número Máximo de Alvos Simultâneos  40  
Acuidade  50 m em alcance, 1º em azimute e 2º em elevação  
Resolução  75 m em alcance  
Peso Máximo  200 kg  
Classificação de Aeronaves  Asa fixa ou asa rotativa  
Identificação de Aeronaves de Asa Rotativa  Sim  
Velocidade Mínima para Detecção  32 km/h para asa fixa e 0 km/h para asa rotativa  

Fonte: Adaptação feita por BRITO, 2010, baseada em encarte do Centro Tecnológico do Exército (C T Ex), 
2010 
 

O radar tem a vantagem de possuir baixo peso e elevada mobilidade, bem como de 

operar sem restrições em condições climáticas diversas. 

 

Figura 7 – RADAR SABER M60 
Fonte: < http://www.tecnodefesa.com.br/materia.php?materia=873> 

 

O SABER M 60 tem a capacidade de integrar um sistema de defesa antiaérea de baixa 

altura a fim de defender áreas e pontos sensíveis, tais como usinas, indústrias e 

instalações governamentais. Como os grandes eventos internacionais são realizados, 

geralmente, em grandes centros urbanos, com uma gama de edificações, o EDT FILA 

podem ter dificuldades para serem instalados, devido à baixa flexibilidade de emprego. 

O SABER M 60 não sofrerá tal dificuldade por ser portátil. 

http://www.tecnodefesa.com.br/materia.php?materia=873


31 

 

Ademais, em um único Palmtop é possível identificar, concomitantemente, diversos 

alvos inimigos, possibilitando a guarnição de mísseis IGLA, especialmente, realizar o 

acompanhamento do alvo e o engajamento de vetores. 

Essas possibilidades fazem deste sensor excelente indicação para uso em operações de 

defesa antiaérea de megaeventos. 

 

 

Figura 8 – Terminal tático de visualização das informações geradas pelo radar SABER 

Fonte: http://www.tecnodefesa.com.br 

 
 

5.1.2 EDT FILA 

 

O EDT-FILA (Fighting Intruders at Low Altitude - Atacante de Invasores à Baixa 

Altura) é um produto nacional, desenvolvido pela Avibrás/CTEx com ajuda técnica da 

Bofors. 

De acordo com o manual de campanha C 44-61, Serviço da Peça do EDT FILA: 

“O Equipamento de Direção de Tiro (EDT) FILA é um equipamento com características 

de desempenho adequadas para o combate a ameaças voando a baixa altura e com alta 

manobrabilidade em condições meteorológicas adversas, concebido para integrar um 

sistema de defesa antiaérea (DAAe).” (2003, p. 1-1) 

http://www.tecnodefesa.com.br/
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Ainda segundo o C 44-61, Serviço da Peça do EDT FILA (2003, p. 1-7), o referido 

equipamento de direção de tiro (EDT) apresenta as seguintes possibilidades: 

a) Capacidade de comandar até três Can Au AAe 40 mm C/70 BOFORS ou 3 Can Au 

AAe Gem 35 mm OERLIKON e um lançador de mísseis solo-ar, no entanto, o Exército 

Brasileiro usa o EDT FILA com 2 Can Au AAe 40 mm C/70 BOFORS; 

b) Pode operar sob condições meteorológicas adversas (ventos de até 120 Km/h); 

c) Possui sistema qualquer tempo, isto é, também opera no período noturno; 

d) É capaz de ser transportado por via terrestre, aquática, marítima e aérea; 

e) Consegue entrar e sair de posição com rapidez; 

f) Realiza simultaneamente a busca e o acompanhamento de alvos, podendo realizar, 

com limitações, a vigilância do espaço aéreo; 

g) É capaz de detectar alvos voando a muito baixa altura, com alta imunidade a 

interferências de solo; 

h) Possui reduzido tempo de reação; 

i) Apresenta alta precisão no comando dos canhões; 

j) É dotado de tecnologia compatível para se contrapor às mais modernas ameaças 

aéreas; 

k) Possui um sistema de supervisão e testes automáticos para a indicação de panes; 

l) É dotado de simulador interno para treinamento da guarnição (ST1); 

m) É capaz de realizar a troca rápida de alvos; 

n) Seus componentes são integrados em uma única unidade; e 

o) Possui modo de operação automática. 

O EDT FILA, conforme o manual supracitado (2003, p. 1-7), apresenta, também, 

algumas limitações. A saber: 

a) Impossibilidade de engajar alvos situados no cone morto criado pelo limite de 

elevação da antena do Radar de Tiro (1500’’’); e 

b) Incapacidade de engajar alvos situados a menos de 300 m de distância do EDT 

(limitação do receptor). 
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Figura 9 - EDT FILA 

Fonte: http://www.fotolog.com/op_brasil/14648394/ 

 
Pôde-se observar, pelo que foi apresentado, que este sensor possui diversas 

possibilidades, dentre as quais destacamos a sua capacidade de utilização mesmo em 

condições atmosféricas adversas e em período noturno. Assim, o sensor é capaz de 

realizar o monitoramento ininterrupto de qualquer ponto ou área sensível onde seja 

necessário realizar uma defesa antiaérea, atentando para o controle de emissões 

eletromagnéticas. 

Além disso, por possuir grande rapidez na entrada e saída de posição e alta capacidade 

de detecção a muito baixa altura, pode contrapor-se eficazmente aos ataques terroristas, 

que são desencadeados a pequenas altitudes, como foi visto no atentado às Torres 

Gêmeas nos Estados Unidos da América em setembro de 2001. 

http://www.fotolog.com/op_brasil/14648394/
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Figura 10 – Ataque de 11 de setembro às torres gêmeas nos Estados Unidos 
Fonte: http://www.otempo.com.br 

 

5.2 CANHÕES  

5.2.1 Canhão Oerlikon 35 mm 

O Canhão Automático Antiaéreo Geminado 35mm C/90 (Can Au AAe Gem 35mm 

C/90), um canhão auto-rebocado de fabricação ítalo-suíça, é destinado ao engajamento 

de alvos aéreos e, eventualmente, de alvos de superfície, tais como: viaturas, blindados 

leves, lanchas torpedeiras etc. 

http://www.otempo.com.br/capa/mundo/ataques-de-11-de-setembro-%C3%A0s-torres-g%C3%AAmeas-nos-eua-completam-doze-anos-1.711614
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Figura 11 – Canhão Automático Antiaéreo 35 mm Oerlikon 
Fonte: <razonyfuerza.mforos.com> 

 
Conforme com o manual escolar ME B-1, Sistema Antiaéreo 35 mm Oerlikon 

Contraves: 

“Esse material foi projetado para proporcionar a Defesa Antiaérea a pontos 

sensíveis (P Sen) situados, preferencialmente, na Zona de Administração (ZA) ou 

na Zona do Interior (ZI) de um Teatro de Guerra, podendo engajar aeronaves que, 

voando com velocidades de até 475 metros por segundo (m/seg), executem ataques 

à baixa altura, sob quaisquer condições de tempo ou visibilidade.” (2004, p. 1-1 – 

1-3) 

Tendo em vista a definição supracitada, evidencia-se que esse material é ideal para ser 

empregado em grandes eventos, haja vista que o canhão é capaz de engajar vetores que 

sobrevoam numa velocidade de até 475 metros por segundo e, como já mencionado 

anteriormente, a ameaça aérea nesse tipo de evento constitui-se, basicamente, por 

aeronaves civis de grande e médio porte que voam numa velocidade média de 200 

metros por segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zCWdCmhwaFlQBM&tbnid=pBPj9zmDoC_fSM:&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Frazonyfuerza.mforos.com%2F549931%2F7680400-armamentos-em-uso-no-exercito-brasileiro%2F&ei=KcEYVK_zKcmNNsqXgIgB&bvm=bv.75097201,d.eXY&psig=AFQjCNGMdWIQjrHDjW9sAHs5jUx4JqVhVQ&ust=1410994719278764
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Tabela 3 – Características Técnicas do Boeing 787-9 
Comprimento:     63 m 

Envergadura:     63 m 

Carga:     152.9 m³ 

Velocidade de cruzeiro: 0,85 Mach (253 m/s) 

Velocidade Máxima: 0,85 Mach (253 m/s) 

Autonomia:     14.800 km ou 15.750 km 

Fonte: www.boeing.com 

 

Figura 12 – Boeing 787-9 
Fonte: <www.planespotters.net> 

 

5.2.2 Canhão Bofors 40 mm C70 

Segundo o manual escolar ME B-2, Sistema 40 mm FILA – BOFORS 1ª Fase, 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 e que também pode ser usado 

com grande eficiência contra alvos terrestres. 

Pode ser tracionado com considerável velocidade em boas estradas e, com velocidade 

reduzida, em estradas de má qualidade ou através campo e como não há necessidade de 

estender cabos de energia para a operação em controle local, o canhão pode ser 

rapidamente acionado. 

http://www.planespotters.net/
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A Tabela 4, a seguir, apresenta as características do canhão Bofors 40 mm C70 mais 

relevantes para este trabalho. 

Tabela 4 – Características do canhão Bofors 40 mm C70 

Calibre  40 mm  

Alcance Máximo  4000 metros  

Alcance Mínimo  250 metros  

Velocidade Máxima do Alvo  Até Mach 5  

Altura Máxima de Interceptação  3000 metros  

Tipo de Espoleta  De Impacto e de Proximidade  

Tempo de autodestruição  8,5 s à 1,5 s  

Calibre  40 mm  

Alcance Máximo  4000 metros  

Fonte: Fonte: Adaptação realizada pelo autor baseada no manual escolar ME B-2, Sistema 40 mm FILA-
BOFORS 1ª Fase (2002, p. 1-1 – 1-3) 
 

Verifica-se que o Canhão Bofors 40 mm C70 possui um alcance que o possibilita fazer 

frente à ameaça terrorista, a qual será, provavelmente, de baixa altura e, além disso, 

destaca-se a função de proximidade de sua espoleta MK2 que, além de aumentar a 

probabilidade de acertar o alvo, ainda possui um dispositivo que faz com que a munição 

se autodestrua em, aproximadamente, 8,5 segundos, aumentando a segurança nas 

proximidades do local onde é realizada a defesa, quando não ocorre o impacto da 

munição com o alvo. 

 

Figura 13 - Canhão antiaéreo Bofors 40 C70 
Fonte: EsACosAAe 
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5.2.3 Canhão Gepard 1 A2 

O Blindado possui dois canhões de 35 milímetros com uma cadência de tiros de 1100 

tiros por minuto sendo 550 em cada arma.  Tem como capacidade para 640 tiros 

antiaéreo e mais 40 terrestre sendo 320 e 20 em cada arma com suas funções, 

respectivamente. A munição tem alcance de 5 km e possui defesa passiva com as 

granadas fumígenas. Além disso, há radar de busca com alcance de 15 km, que faz uma 

varredura no espaço aéreo juntamente com o radar de tiro, com também alcance de 15 

km. 

O Gepard pode utilizar desde munições autoexplosivas incendiárias até granadas 

movidas por energia cinética com deflagração de balins após penetração em blindagens, 

o que capacita o material a alvejar diversos tipos de alvos, aéreos ou terrestres. 

Além disto, as viaturas são adaptáveis ao uso simultâneo de mísseis terra-ar acoplados à 

torre, como o Stinger, o SA7 Grail-Strella 2, o Mistral ou o próprio Igla (míssil 

empregado pelos Grupos de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro), o que 

possibilita um recobrimento de sistemas de armas, característica tida como ideal pela 

atual doutrina de emprego da Artilharia Antiaérea, pois, desta maneira, as limitações de 

um sistema podem ser compensadas pelas possibilidades do outro. 

O sistema de direção de tiro do Gepard consiste em um conjunto de radares de direção 

de tiro e aquisição de alvos com possibilidade de aplicação de um sistema IFF 

(identification friend or foe) no atual padrão OTAN Mark XII. Este sistema pode, ainda, 

ser complementado por um radar de vigilância. 
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Figura 14 – Gepard 1 A2 
Fonte: http://www.defesanet.com.br 

 

O sistema de armas e direção de tiro do Gepard pode ser remotamente controlado de 

uma sala de controle que proporcione uma maior proteção a seus controladores, no caso 

de uma proteção de ponto sensível de zona de interior, mas é na proteção de tropas 

blindadas que este armamento se sobressai. 

Quanto a sistemas optrônicos, é dotado de um telêmetro laser e pode possuir um sistema 

de visão termal, o que capacita a guarnição a operar à noite. 

O carro tem autonomia de 550 km com uma velocidade máxima de 65 km/h. Possui um 

tanque de 985 litros fazendo uma média de 600 metros por litro. Contém dois motores, 

o do chassi e o auxiliar (APU), de 90 HP, que é responsável por alimentar de energia os 

sistemas de observação, radares e a torre do blindado. 

Sem preparação ele cruza num vão de 0,75 metros, com vedação para não entrar água e 

demais ajustes pode chegar a 2,25 metros. Pode cruzar um obstáculo de 60 graus na 

frente e 30 graus de lateral. A blindagem de 20 milímetros. 

As funções do atirador e do chefe podem se confundir, pois enquanto um atira, o outro 

está fazendo uma varredura do espaço aéreo. O que possibilita isso são os periscópios 

que trabalham de maneira independente. Junto com o Gepard, o Exército Brasileiro 

comprou um simulador para treinamento das tripulações. 

 

http://www.defesanet.com.br/leo/noticia/6584/Defesa-Antiaerea-%E2%80%93-Uma-necessidade-para-a-tropa-blindada/
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Tabela 5 - Características Técnicas do Gepard 1A2 

Peso de combate 

 

Tripulação  

47,5 

 

3 
 

Comprimento (armas na posição 12 horas) 7,68 m  

Largura (com saia de esteira) 3,39 m  

Altura total (Radar de busca em posição baixada) 3,29 m  

Altura do chão 0,5 m  

Pressão específica em terra 9,3 N/cm²  

Fonte: http://www.defesanet.com.br 

 

Os principais requisitos e características do GEPARD: 

- alto nível de proteção; 

- alta mobilidade; 

- autônomo (só dependente de apoio logístico para combustível e munição) 

- busca independente e sensores de rastreamento; 

- proteção QBRN para a tripulação e, 

- capacidade de operar em ambiente de interferências eletrônicas; 

 

Figura 15 - Viaturas Gepard posicionadas e com datalink a um centro de monitoramento e alarme 

Fonte: <http://www.defesanet.com.br> 

http://www.defesanet.com.br/leo/noticia/3487/O-GEPARD-1A2/
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O material possui as seguintes limitações: 

1) Possui degrau máximo de 1,15 m; 

2) Seu fosso máximo é de 2,50 m; 

3) Rampa máxima de 60% (34°); 

4) Inclinação lateral máxima de 30% (18,5°); 

5) Classe 52; 

6) Possui vau máximo: 

(a) Sem preparação 0,75 m; 

(b) Com preparação 2,25 m; 

 

Figura 16 – Limitações do Gepard 1 A2  
Fonte: Manual de Ensino (proposta) EB60-N-23.016, pág. 1-5 

 

5.3 MÍSSEIS 

5.3.1 Míssil Igla – S 

O míssil Igla – S é uma versão mais moderna do sistema Igla. É uma versão com 

alcance de 6 km, cabeça de guiamento sensível, resistência às contramedidas de calor e 

espoleta de proximidade. 

A Tabela 10, adiante, apresenta as principais características técnicas do míssil Igla – S. 
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Tabela 6 – Principais características técnicas do míssil Igla - S 

Alcance Máximo  6000 metros  

Alcance Mínimo  500 metros  

Altitude Máxima de Vôo que Abate  3500 metros  

Altitude Mínima de Vôo que Abate  10 metros  

Velocidade Máxima do Alvo  400 m/s  

Probabilidade de Destruição  60 %  

Tempo de Reação  5 segundos  

Guarnição de Combate  1 militar  

Espoleta  Laser de proximidade/impacto  

Sistema de Direção  Atração passiva por infravermelho  

Fonte: Adaptação feita pelo autor, baseada no site:http://www.kbm.ru/en/product/manpads/igla-s 

 

Nota-se que o míssil Igla – S possui, praticamente, as mesmas possibilidades e 

limitações do míssil da versão anterior, o Igla 9k38, com algumas poucas vantagens. 

Dentre elas, podemos citar o seu alcance máximo, que tem um aumento de 1000 metros 

em relação alcance máximo do míssil Igla 9k38 e a velocidade máxima do alvo que irá 

ser abatido, passando de 360 metros por segundo (m/s) para 400 m/s. 

Deve se frisar que, durante a realização de uma defesa antiaérea em qualquer evento, o 

emprego dos referidos mísseis deve ser feito juntamente com o Radar SABER, pois, 

através de um Palmtop é possível que a guarnição do míssil identifique vários vetores 

inimigos ao mesmo tempo, possibilitando realizar o acompanhamento do alvo com 

bastante antecedência, aumentando, com isso, a probabilidade de realizar o engajamento 

dos referidos vetores em tempo útil. 

A Figura a seguir mostra o míssil em posse de um militar da Escola de Artilharia de 

Costa e Antiaérea, durante instruções técnicas ministradas por técnicos da empresa russa 

Rosoboronexport. 

http://www.kbm.ru/en/product/manpads/igla-s
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Figura 17 - Míssil Igla – S 
Fonte: <en.wikipedia.org> 

Da análise das características do míssil Igla-s, pode-se observar que se trata de um 

armamento com relativa eficiência para a realização de uma defesa antiaérea (DAAe) 

em grandes eventos internacionais. 

Como fator positivo, podemos destacar algumas características como o fato de seu peso 

e tamanho reduzidos lhe permitir uma grande flexibilidade de emprego, o tornando 

pouco suscetível às limitações impostas pelo terreno. 

Como limitações, podemos citar outras características como, por exemplo, o fato de ser 

guiado por um sistema passivo baseado nas emissões de calor do alvo, do tipo “atire e 

esqueça”, fazendo com que a segurança da área defendida fique ameaçada, caso o míssil 

identifique uma fonte de calor diversa a da ameaça aérea. 

Soma-se a isto, o fato de não existir qualquer tipo de mecanismo que anule uma 

trajetória indesejada. Os mísseis do tipo “atire e esqueça” não se autodestroem com o 

auxílio de qualquer tipo de dispositivo, apenas pelo impacto, colocando em risco a 

segurança nas proximidades do local onde se estabeleceu a defesa. 

Neste tipo de defesa antiaérea, torna-se imprescindível o acompanhamento do míssil até 

que este encontre o alvo designado, pois como este tipo de defesa é realizada, na 

maioria dos casos, próxima a áreas urbanas, a segurança deve ser fator de extrema 

relevância na escolha do material a ser utilizado neste tipo de operação. 

Podemos observar na tabela de características técnicas que o tempo de ativação para o 

lançamento é de, aproximadamente, 5 segundos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/9K38_Igla


44 

 

Sabendo-se que a velocidade média de cruzeiro de um míssil Igla-s é de, 

aproximadamente, 570 m/s e que o alcance deste mesmo míssil é de 6000 metros, 

concluímos que a duração máxima do trajeto pode ser de, aproximadamente, 10,5 

segundos. Logo, ao somar-se os tempos encontrados para que o míssil encontre o alvo, 

teremos como resultado 15,5 segundos. 

Desta forma, pela relação estabelecida entre o tempo total que um míssil leva para 

alcançar um alvo (15,5 segundos) e a velocidade máxima de um boing 737-400 (990 

Km/h) que esta aeronave, antes de ser engajada, teria condições de percorrer uma 

distância de, no mínimo, 4262 metros, o que preocupa qualquer defesa, dependendo da 

proximidade com que é realizada esta defesa. 

 

5.3.2 Míssil RBS 70 

O RBS-70 é um míssil superfície-ar (SAM) portátil de 15Kg de peso, guiado a laser 

(Beam Rider), fabricado pela SAAB Bofors. Pode ser utilizado para a defesa de área, 

aeródromos, comboios ou para complementar outros sistemas. 

O RBS-70 foi inicialmente desenvolvido para os requerimentos das forças armadas 

suecas, entre eles estão: 

- Longo alcance de interceptação frontal 

- Grande precisão 

- Imunidade a interferência 

- Poder ser usado contra alvos muito baixos (inclusive blindados) 

- Potencial de crescimento para capacidade noturna 

- Guiagem por comando de linha de visada (CLOS - Command to Line of Sight) 
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Figura 18 - Míssil RBS 70 
Fonte: <www.defesaaereanaval.com.br> 

O RBS-70 foi o primeiro míssil de defesa guiado a laser no mundo. Primeiramente o 

RBS-70 foi desenvolvido como um sistema de míssil completo tendo também a 

capacidade de integração com vários tipos de veículos sobre rodas. 

O RBS-70 cumpre a sua função de defesa aérea de ponto por meio de um míssil que voa 

dentro de um túnel de laser de 0,9 micrometros no hemisfério traseiro para interceptar o 

alvo que é travado de forma visual. 

Durante o engajamento o operador direciona o alvo através de um pequeno manche. Ao 

fazer o engajamento o operador direciona o lançador usando os pés e ajusta a sua linha 

de visada com um espelho estabilizado. O visor é equipado com um dispositivo IFF 

para determinar se o alvo é inimigo ou não. O sistema IFF do RBS-70 trabalha através 

de feixe e sinal codificado de uma aeronave, que se responder com o código correto ela 

não será considerada um alvo válido. 

Laser é uma sigla em inglês para Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation (amplificação da luz por emissão estimulada de radiação). A energia de um 

tubo fosforescente, ou de uma corrente elétrica, ativa as moléculas do material do laser 

(ex.: uma mistura dos gases neônio e hélio que emite a luz vermelha). Os átomos 

ativados emitem energia na forma de luz monocromática ou seja de um único 

comprimento de onda. 

A incorporação desta técnica trouxe alguma vantagem bastante interessantes: 

- Imunidade a contramedidas eletrônicas, flare e chaff 

http://www.defesaaereanaval.com.br/


46 

 

- Capacidade de engajamento frontal sem nenhuma restrição de temperatura do alvo ou 

posição do sol. Um sensor no lançador pode ser maior e mais pesado que um instalado 

no míssil e por isto ter maior capacidade, além de ser mais barato 

- O míssil não tem a limitação de trancar no alvo só pelo tubeira do motor, podendo 

atingir outras partes críticas do alvo, e engajar alvos frontais. 

Como desvantagem temos: 

- Maior peso do lançador (com menor mobilidade) 

- Falta da capacidade "dispare-e-esqueça" 

- Necessidade de mais tempo de treinamento do operador. O treinamento do operador 

em simulador dura algo em torno de 15-20 horas divididas entre 10-13 dias. 

Em sua configuração básica o RBS-70 contém um tripé, o visor de pontaria e o míssil.  

O tempo para entrar em posição é de aproximadamente 10 minutos. O míssil fica pronto 

para o disparo em menos de trinta segundos sem a designação de alvo pelo radar. A 

recarga dura cerca de 5-30 segundos, de acordo com a fonte. 

Devido a precisão, o míssil só leva uma ogiva que pesa 1kg, ou mais dependendo da 

versão A ogiva é pré-fragmentada que possui 2000 bolas de aço. O RBS-70 pode ser 

mais letal que seus concorrentes guiados a IR de ogivas bem maiores, algumas sendo 

três vezes maiores, se atingir uma parte vital como a cabine do piloto. 

Para aumentar a letalidade o míssil está equipado com uma espoleta de proximidade a 

laser com raio de ação de 3,3 metros. A espoleta de proximidade a laser pode ser 

desativada antes do lançamento se for necessário, para engajar alvos como helicópteros 

que estejam atrás de terreno ou vegetação. 
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Figura 19 - RBS-70 na posição de tiro 

Fonte: <http://sistemasdearmas.com.br> 

Quando disparado o motor de ejeção impulsiona o míssil para fora do tubo selado. A 

uma distância segura do operador e então o motor de sustentação é iniciado. Este 

impulsiona o míssil para a sua velocidade máxima. O seu tempo de queima é de 

aproximadamente 5 segundos. O míssil usa um propelente de pouca fumaça. 

O RBS-70 MK2 opera com o método de controle mais moderno na guiagem de mísseis, 

o método quadrático linear baseado na teoria de Kalman. A carga explosiva do míssil é 

cercada por mais de 3000 bolas de tungstênio. O jato da explosão pode penetrar em 

qualquer ameaça aérea. Se o alvo tiver blindagem a penetração será seguida 

imediatamente por um efeito severo atrás da blindagem. Em algumas situações de 

interceptação o efeito combinado da carga explosiva com as bolas de tungstênio podem 

causar efeitos devastadores. 

A alta confiabilidade do sistema com os mísseis mais novos é maior que 93%, 

verificado por clientes como as forças armadas da Suécia e Noruega. 

 

 

 

http://sistemasdearmas.com.br/mis/rbs70.html
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6. EMPREGO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA EM GRANDES EVENTOS 

INTERNACIONAIS 

O emprego da AAAe em uma cidade que possui uma grande  concentração 

populacional, com várias edificações de grande porte limitando o campo de tiro dos 

canhões e a visualização do setor de tiro por parte dos mísseis, agravando-se ainda pelo 

motivo de boa parte das cidade sede de eventos serem encaixotadas por muitas dobras 

no terreno, dividindo a área de competição por setores e dificultando o comando e 

controle da DAAe e a identificação radar.  

Existe ainda o fator importante de as ameaças aéreas mais prováveis serem 

aeronaves civis transitando em uma aérea comum a outras aeronaves do mesmo tipo, 

dificultando a identificação visual, abrindo possibilidade para um fratricídio, ou seja, 

atirar contra uma aeronave amiga pensando ser inimiga, especialmente no caso do 

atirador do míssil Igla. 

A doutrina empregada deverá, em princípio, obedecer as mesmas características 

do emprego da AAAe no Território Nacional (TN), entretanto é mister realizar 

adaptações, principalmente tendo em vista os fatores supracitados. 

 

6.1 COMANDO E CONTROLE 

O comando e o controle são componentes de um processo que visa dirigir as 

atividades de forças militares para a consecução de um objetivo. 

Conforme algumas definições do Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa (HOLANDA, 2009), somadas às definições do manual de campanha C 44-8 

(EME, 2003), Comando e Controle na Artilharia Antiaérea, analisaremos o significado 

destes termos que serão largamente empregados neste capítulo. 

Comando é a autoridade decorrente de leis e regulamentos, atribuída a um 

militar, para dirigir e controlar forças, sob todos os aspectos, em razão de seu posto ou 

função. Decidir, em razão de autoridade, o que outrem deve fazer. 

O controle é a ação ou efeito de acompanhar a execução de qualquer 

empreendimento por intermédio da avaliação e correção das atividades controladas, de 

forma a não permitir que a mesma se desvie do propósito estabelecido. 

Segundo o manual de campanha C 44-8 (EME, 2003), Comando e Controle na 

Artilharia Antiaérea, esta estrutura é definida como um conjunto de recursos humanos, 

de materiais e de procedimentos destinados à coleta, ao processamento e à difusão de 

informações, por meio de uma rede de comunicações. 

Analisando o mesmo manual de campanha, identificamos as finalidades básicas 

desta estrutura para a AAAe e, dentre estas, podemos destacar: 
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1) Integrar vários sistemas da estrutura de AAAe com a estrutura de comando e 

controle (C²) da força apoiada e de outras forças armadas; 

2) Receber e difundir o alerta antecipado; 

3) Possibilitar rapidez, segurança e confiabilidade no recebimento, 

processamento e difusão das informações, a despeito das ações, intencionais ou não, do 

inimigo. 

As atividades baseadas na estrutura do C² desenvolvem-se em um ciclo 

contínuo, realizado em quatro fases, que são: 

- Coleta de dados / Estudo de situação 

- Planejamento / Coordenação 

- Tomada de decisão / Expedição de ordens 

- Controle. 

Partindo destas definições, analisaremos o comando, o controle e como será 

procedida a coordenação dos meios antiaéreos durante grandes eventos internacionais. 

O comando e controle da defesa do evento deverá funcionar como o previsto 

para uma defesa aérea e antiaérea no território nacional, devendo estar a comando do 

SISDABRA, com a utilização dos meios existentes no mesmo, tendo o COMDABRA o 

comando e controle nos meios AAe existentes no evento. 

Deverá ainda ser utilizado o COAAe principal da 1ª Bda AAAe justaposto ao 

COpM designado para o evento, de forma a centralizar ao máximo possível o fluxo de 

informações obtidas pelos radares, utilizando-se o estado de ação fogo designado, 

devido a grande quantidade de aeronaves que saem ou se  aproximam da cidade, e 

mesmo as aeronaves, principalmente de asa rotativa, que serão utilizadas na 

coordenação e na segurança dos Jogos. 

Para minimizar essa grande quantidade de aeronaves, devem-se estabelecer 

zonas de vôo proibido nos locais de competição, com estabelecimento de corredores de 

segurança.  

A utilização dos radares existentes no SISDABRA permite estabelecer um alerta 

antecipado, devido ao seu grande alcance e cobertura radar. No entanto esta utilização 

fica dificultada contra aeronaves que venham a decolar de pequenos aeródromos que 

possam existir na cidade sede.  

Também é dificultado contra aeronaves de asa rotativa que decolem de 

heliportos na cidade sede, pela possibilidade de o tempo de reação entre a identificação 

e a ordem de engajamento não ser suficiente para impedir o ataque, pelo curto espaço a 

ser percorrido pelo terrorista até o alvo. 
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Para evitar que isto aconteça, deverão ser utilizados também radares de 

vigilância portáteis como o PSTAR e o NG-40, para uma rápida identificação nas 

proximidades do ponto ou área sensível. 

Estes radares deverão ocupar as regiões de concentração das competições, pois, 

desta forma, se dividem pelas dobras do terreno da cidade sede.  

Deste modo seria mais interessante que se ocupassem prédios altos para se obter 

altitude relativa e impedir que o próprio solo da região ocupada se torne zona de 

sombra, permitindo que vôo a baixa atitude seja furtivo ao radar. 

 

6.2 PRIORIDADE DE DEFESA ANTIAÉREA 

As prioridades de defesa, desta forma, serão consideradas a partir do confronto 

com as necessidades estabelecidas, que no caso de grandes eventos são assim 

estabelecidas: 

   

 - Locais com grande concentração de pessoas; 

 - Locais da realização dos eventos; 

 - Itinerário de deslocamento de autoridades e delegações; 

 - Centros de Imprensa; e  

 - Locais de hospedagem de atletas e autoridades. 

 

6.3 DA DEFESA ANTIAÉREA 

O controle operacional deverá ser exercido pela autoridade responsável pelo 

planejamento do emprego, organização, direção, coordenação e controle das forças de 

defesa. Normalmente, será o militar mais antigo de um dos órgãos de controle do 

espaço aéreo do SISDABRA. Esses órgãos podem ser o próprio COMDABRA ou o 

Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA) 

responsável pela RDA de onde ocorrerá o evento. 

O controle deverá ser exercido pelo COpM da RDA onde é detectada a incursão, 

por meio do Centro de Operações Antiaéreas (COAAe) do maior escalão da Artilharia 

Antiaérea da força, o COAAe principal (COAAe P) que, preferencialmente, estará 

justaposto ao COpM. 

O COAAe P será definido de acordo com a missão, pois ela vai definir qual 

escalão de Artilharia Antiaérea estará emprenhado na defesa. No entanto, conforme o 

manual de campanha C 44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea: 



51 

 

[...] Em casos excepcionais, dependendo particularmente dos fatores tempo e 

distância, das possibilidades dos meios de comunicações e das necessidades dos 

sistemas, o controle poderá ser exercido diretamente sobre um centro de operações 

antiaéreas subordinado (COAAe S), sob coordenação do COAAe P. (2001, p.3-12) 

 

6.4 DO ESPAÇO AÉREO 

 

O controle do espaço aéreo no TN – Território Nacional é realizado pelo 

COMDABRA, órgão central do SISDABRA. Tal órgão estabelece as Normas 

Operacionais do Sistema de Defesa Aeroespacial (NOSDA), que orientarão a atuação 

dos meios de defesa aeroespacial (meios permanentes e eventuais) sobre o Território 

Brasileiro, conforme preconizam os manuais de campanha C 44-1, Emprego da 

Artilharia Antiaérea (2001, p. 3-1 – 3-3) e C 44-8, Comando e Controle na Artilharia 

Antiaérea (2003, p. 2-7 e 2-8). 

As Normas supracitadas definem medidas de coordenação e controle referentes à 

defesa do espaço aéreo, que devem ser respeitadas nas operações de DAAe dos grandes 

eventos internacionais. 

No tipo de defesa abordado neste trabalho, as referidas medidas são importantes, 

pois reduzem a possibilidade de ataque a aeronaves que não representam um risco 

confirmado, evitam a superposição de esforços e a interferência mútua e, ainda, 

possibilitam a troca de informações entre as defesas aérea e antiaérea.e, ainda, a 

transferência de responsabilidade de engajamento do vetor aéreo hostil. 

É necessária a apresentação das medidas que tornam efetivos a coordenação do 

uso do espaço aéreo e o controle e a coordenação dos fogos da Artilharia Antiaérea para 

que se conclua como essas medidas deverão ser estabelecidas no caso da DAAe de 

grandes eventos internacionais. 

 

6.4.1 MEDIDAS DE COORDENAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO 

De acordo com o manual de campanha C 44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea 

(2001, p. 3-22 – 3-34), tais medidas são: 

a) Volume de Responsabilidade da DAAe (VRDAAe) 

Segundo o C 44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea (2001, p. 3-23), “[...] é a 

porção do espaço aéreo sobrejacente a uma defesa antiaérea, onde vigoram 

procedimentos específicos para o sobrevôo de aeronaves amigas e para o fogo 

antiaéreo.”. O VRDAAe é classificado, no TN, pelo Centro de Operações de Defesa 

Aeroespacial (CODA) e, no concernente à circulação das aeronaves amigas dentro do 

espaço que ele compreende, poderá ser: 
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- 

aeronaves amigas não poderão sobrevoar e estará autorizada a abertura do fogo contra 

qualquer incursor; 

- 

amigas poderão penetrar, com a condição de estarem autorizadas e de obedecerem a 

normas de sobrevôo pré-determinadas; 

- 

amigas podem voar livremente e o fogo antiaéreo só pode ser desencadeado contra 

vetores aéreos hostis previamente designados por um centro de controle ou na situação 

de autodefesa. 

  

b) Estado de Ação 

De acordo com o manual C 44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea (2001, p. 3-

26), “[...] define o grau de liberdade de abrir fogo das armas antiaéreas de determinada 

defesa antiaérea.”. Essa medida é fixada, na Zona de Interior (ZI), pelo COpM que 

executa a defesa aeroespacial na área considerada. Segundo o maior ou menor grau de 

liberdade para a abertura do fogo, as defesas antiaéreas estão sujeitas aos seguintes 

estados de ação: 

- Fogo livre: Pode-se abrir fogo contra quaisquer aeronaves, desde que não 

identificadas como amiga, 

- Fogo restrito: pode-se abrir fogo contra quaisquer aeronaves identificadas 

como inimigas, 

- Fogo interdito: É proibida a abertura do fogo (ou se deve cessá-lo) contra 

quaisquer aeronaves, a não ser que seja em autodefesa antiaérea, 

- Fogo designado: É autorizada a abertura do fogo contra alvos específicos 

designados por um centro de controle ou no caso de autodefesa. 

c) Estado de Alerta: 

Conforme o manual de campanha C 44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea 

(2001, p. 3-28), “representa a probabilidade de ocorrência de ataque aeroespacial a 

determinada área defendida pela AAAe.”. Essa medida é definida pelo comandante do 

maior escalão de Artilharia Antiaérea presente, por meio do COAAe P, para a totalidade 

ou parte de sua área de responsabilidade. O estado de alerta pode ser: 

- Alerta Vermelho: Ataque iminente, 

- Alerta Amarelo: Ataque Provável, 

- Alerta Branco: Ataque Improvável. 
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d) Condições de Aprestamento: 

Segundo o manual C 44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea (2001, p. 3-29), 

“[...] diz respeito ao estado de prontidão dos meios antiaéreos de uma determinada 

defesa antiaérea para fazer face a um ataque aeroespacial.”. É uma medida estabelecida 

pelo COAAe da defesa antiaérea considerada, ou seja, COAAe S. São de três tipos: 

- Aprestamento 3: Postos de combate, 

- Aprestamento 2: Prontidão, 

- Aprestamento 1: Segurança. 

e) corredores de segurança 

Em conformidade com o manual de campanha C 44-1, Emprego da Artilharia 

Antiaérea (2001, p. 3-29), “[...] são rotas de tráfego aéreo de risco mínimo, a serem 

cumpridas pelas aeronaves amigas, a fim de se minimizar o risco de serem engajadas 

pela AAAe.”. A referida medida é estabelecida, no TN, pelo comandante da defesa 

aeroespacial por meio de seu centro de operações (CODA), em coordenação com o 

COAAe P da Bda AAAe. Cabe salientar, porém, que, para se ter a devida compreensão 

do controle e das medidas de coordenação da AAAe quando nos referimos a 

“corredores de segurança”, deve-se conhecer os critérios de identificação de aeronaves 

como, por exemplo: 

- Comportamento em vôo: Mesmo que os terroristas preocupem-se em manter 

uma conduta de vôo normal pelo maior tempo possível até se aproximarem do alvo, 

haverá um momento em que terão que realizar mudanças de rota que permitirão 

questionar sua conduta de vôo. Isso levantará suspeitas de que algo errado está 

acontecendo, o que bastará para o alerta ser disseminado para a DA Ae. Logo após, 

quando a incursão atingir uma distância a partir da qual passará a representar risco para 

o P Sen, a aeronave será considerada inimiga e ficará sujeita aos fogos da DA Ae; e  

- Regras de circulação aérea nos volumes de responsabilidade da Artilharia 

Antiaérea: Se tais regras não forem obedecidas, a aeronave poderá ser classificada como 

inimiga, autorizando-se a abertura do fogo contra ela. 

 

6.4.2 DIFUSÃO DAS MEDIDAS DE COORDENAÇÃO  

De acordo com o manual de campanha C44-8, Comando e Controle na Artilharia 

Antiaérea, as medidas de coordenação devem ser difundidas, de forma a permitir o uso 

do espaço aéreo com o máximo de segurança para as aeronaves.  

As operações de defesa antiaérea em grandes eventos internacionais possuem 

um ponto específico que as diferem das demais. Como este tipo de operação geralmente 

ocorre em áreas urbanas, deve-se alertar a população civil acerca das medidas de 
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coordenação adotadas, tendo em vista que os praticantes de esportes como vôo livre, 

vôo de asa-delta, parapente e outros não são fiscalizados quanto à utilização do espaço 

aéreo. É de extrema importância que os praticantes destes esportes tomem ciência das 

medidas de coordenação adotadas para que não haja qualquer tipo de incidente. A não 

observação destas normas pode ocasionar erros graves durante a realização da operação, 

pois as ações dos militares envolvidos neste tipo de operação serão balizadas por regras 

de engajamento previamente estabelecidas por seus comandantes.  

Desta maneira, é extremamente importante que os responsáveis por realizar esta 

coordenação dos meios antiaéreos estabeleçam um contato direto com as associações 

dos praticantes de tais esportes ou, até mesmo, utilizem meios de comunicação de 

massa, expondo de maneira simples e objetiva a utilização do espaço aéreo durante a 

realização do referido evento, para que as medidas de coordenação não sejam violadas. 

 

6.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qualquer país que se preocupe com sua imagem perante as outras nações, deve 

iniciar sua preparação de segurança, primeiramente estabelecendo um comando único 

onde forças auxiliares, forças armadas e órgãos de segurança federal estejam aptos a 

receber informações de todos os setores envolvidos e possam tomar as devidas 

providências com o máximo de antecedência possível. Este sistema deve contar com 

especialistas na área de inteligência, defesa aeroespacial e segurança pública. 

Focalizando mais a defesa aeroespacial, o comando e o controle da defesa 

antiaérea, durante qualquer tipo de evento de grande porte, deverá funcionar como o 

previsto para uma defesa aérea ou antiaérea em território nacional, devendo estar a sob 

coordenação do SISDABRA, com a utilização dos meios existentes no mesmo, tendo o 

COMDABRA o controle operacional dos meios antiaéreos existentes no evento. 

Deverá ainda ser utilizado o COAAe principal da 1ª Bda AAAe justaposto ao 

COpM designado para o evento, de forma a centralizar ao máximo possível o fluxo de 

informações obtidas pelos radares, utilizando-se o estado de ação “fogo designado”, 

devido a grande quantidade de aeronaves que saem ou se aproximam da cidade e, 

mesmo as aeronaves de asa rotativa, as quais serão amplamente utilizadas para a 

realização da segurança do referido evento. 

Para minimizar os problemas causados pela excessiva quantidade de aeronaves 

que, por ventura, tenha que se aproximar do local do evento, devem-se estabelecer 

“zonas de vôo proibido” nos locais onde se realizariam os eventos, estabelecendo 

também “corredores de segurança” que serviriam como rota alternativa para as 

aeronaves envolvidas na segurança do evento. 

A zona de vôo proibido (ZVP), embora seja uma medida de coordenação 

destinada ao TO (Teatro de Operações), também poderá ser adotada no TN para 

contribuir com a defesa dos eventos internacionais. Essa medida deve ser estabelecida 
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sobre os pontos sensíveis defendidos, a fim de dificultar o acesso de aeronaves com 

intenções de ataque sem que tenham sido descobertas, o que permitirá a identificação do 

vetor aéreo hostil oportunamente e a consequente disseminação do alerta antecipado 

para as defesas antiaéreas. 

Desta forma, os corredores de segurança também são importantes para auxiliar a 

identificação da ameaça aérea. Isto porque eles impedem que se faça confusão entre 

uma aeronave que está assumindo uma conduta de pouso com outra que perde altura 

objetivando a colisão com algum ponto sensível. 

A utilização dos radares existentes no SISDABRA permite estabelecer um alerta 

antecipado, devido a seu longo alcance e cobertura radar, no entanto esta utilização tem 

sérias dificuldades quando aeronaves, sejam de asa fixa ou rotativa, decolam de 

pequenos aeródromos ou heliportos que, por ventura, existam nas proximidades do local 

do evento. 

Esta dificuldade torna-se ponto de extremo cuidado para as defesas antiaéreas 

que participam deste tipo de operação, pois existem grandes probabilidades de que o 

espaço de tempo entre a identificação da aeronave, a decisão de que esta se encontra em 

situação irregular e a ordem de engajamento não seja suficiente para uma reação que 

venha a impedir o ataque. 

Portanto, do exposto anteriormente e em conformidade com o que foi analisado 

nas pesquisas exploratórias do ramo de DAAe, chega-se a conclusão que as medidas de 

coordenação e controle da AAAe com a atribuição de defesa de um ponto sensível, 

estando alocado ao SISDABRA, são totalmente eficazes e suficientes. Porém, alguns 

fatores podem torná-las ineficazes como a inexperiência dos recursos humanos que, em 

sua maioria, se renova anualmente e a escassez de materiais essenciais para a prática 

desta defesa. Além disso, um aspecto levantado na maioria das pesquisas realizadas foi 

o fato de não existir uma legislação específica para o abate antiaéreo, fazendo com que, 

muitas das vezes, os meios antiaéreos funcionem apenas como efeito dissuasório e não 

como uma defesa propriamente dita. 

 

7. CONCLUSÃO 

O Brasil, atualmente, assume lugar de destaque no cenário internacional, além 

de um papel de liderança entre os países da América do Sul. Neste contexto, a 

realização de grandes eventos internacionais no território brasileiro, configura-se num 

verdadeiro desafio de auto-afirmação do seu novo papel perante a sociedade 

internacional. 

O sucesso da realização destes eventos esta intimamente ligada ao planejamento 

eficaz de um sistema de defesa capaz de prover a segurança das diversas delegações e 

pontos sensíveis. 
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Dessa forma, o projeto de reestruturação de defesa nacional tomou força, tendo a 

Artilharia Antiaérea como especial participante neste processo, uma vez que o principal 

temor internacional é a ocorrência de um novo atentado como em 11 de setembro. 

Deste modo, torna-se necessário um planejamento detalhado para o 

estabelecimento dos sistemas de DA Ae, analisando os principais pontos que poderiam 

ser atacados. 

Estes ataques, por sua vez, se apresentariam de forma não convencional, 

utilizando vetores aéreos civis. Tais ameaças, com um baixo custo de investimento, 

poderiam provocar desde ações de pequeno porte às de grande porte, dependendo do 

objetivo ao se utilizar o vetor aéreo. 

Além do estudo das ameaças aéreas, medidas de coordenação são essenciais para 

as operações da Artilharia Antiaérea, coordenando-se com os mais altos escalões 

quando se deve empregar determinado armamento ou aeronave, além de estabelecer 

medidas que restrinjam o tráfego aéreo próximo às áreas sensíveis.  

Importa ressaltar também, que a Artilharia Antiaérea é um sistema e o mesmo só 

estaria realmente estruturado e capaz de proporcionar efetiva defesa antiaérea tanto a 

tropas, quanto a pontos sensíveis, através da aquisição de meios de defesa antiaérea de 

média altura, a fim de alvejar aeronaves que realizem ataques stand-off, isto é, além do 

alcance do armamento de baixa altura. 

A copa do Mundo de 2014 e os Jogos olímpicos de 2016 são, portanto, uma 

ótima oportunidade para o Brasil se firmar no cenário político internacional. O 

desenvolvimento de uma defesa eficaz transmitirá ao mundo a capacidade de 

manutenção da soberania do país.  

Os presentes eventos possibilitarão investimentos na infraestrutura de diversas 

cidades e no reequipamento das forças armadas, em particular da Artilharia Antiaérea. 
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