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RESUMO 

 

 

AMARAL, Hygor Cherman Fonseca da Silva. Emprego da Artilharia Antiaérea na Copa 

do Mundo de 2014. Rio de Janeiro, 2013. 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar como está sendo preparada e organizada a 

artilharia antiaérea para seu emprego na missão de realizar a defesa antiaérea da Copa do 

Mundo FIFA 2014. Para atingir tal objetivo, o autor inicialmente discorre quanto os tipos de 

ameaça aérea prováveis de serem empregados durante a realização de grandes eventos 

internacionais, Posteriormente, são apresentados os materiais existentes no Exército 

Brasileiro para a execução da defesa antiaérea do evento. O autor analisa o emprego da 

Artilharia Antiaérea durante a Copa das Confederações de 2013, que fora um evento-teste 

para a Copa de 2014. É mencionado no estudo como foi realizada a coordenação do espaço 

aéreo nesta ocasião, bem como são apresentadas as interceptações realizadas pela Força 

Aérea Brasileira durante o evento. No que se diz respeito a Copa de 2014, o autor aborda a 

necessidade de se amparar legalmente o uso do armamento antiaéreo em grandes eventos, 

que estão enquadrados em operações de não-guerra, onde há uma grande concentração de 

população civil envolvida. O emprego incorreto deste armamento de grande letalidade pode 

causar baixas desnecessárias, e, consequentemente prejuízos legais às Forças Armadas e à 

soberania nacional. O autor conclui que a atual estrutura material de Artilharia Antiaérea do 

Exército Brasileiro é suficiente para engajar a ameaça aérea durante a Copa de 2014, e que os 

trabalhos a serem executados durante o evento servirão de base para o estudo do emprego da 

Artilharia Antiaérea em eventos futuros, destacando-se os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 

em 2016. 

 

Palavras-chave: Ameaça aérea; Grandes eventos; defesa antiaérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

AMARAL, Hygor Cherman Fonseca da Silva. Empleo de la Artillería Antiaérea en la 

Copa del Mundo 2014. Rio de Janeiro 2013. 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la forma en como se está preparando y organizando 

la Artillería Antiaérea para ser empleada en la  Defensa Antiaérea de la Copa Mundial de la 

FIFA 2014 . Para lograr este objetivo, el autor primero habla de los tipos de amenazas aéreas 

probables a ser empleadas en la realización de importantes eventos internacionales. A 

continuación , nos centramos en los materiales existentes en el Ejército Brasileño de Defensa 

Antiaérea para llevar a cabo el evento. El autor presenta un análisis de la utilización de la 

Artillería Antiaérea durante la Copa Confederaciones 2013 , que había sido un evento de 

prueba para la Copa del Mundo de 2014 . Se menciona en el estudio como se llevó a cabo la 

coordinación del espacio aéreo durante el evento, y como fueron ejecutadas las 

interceptaciones por la Fuerza Aérea de Brasil durante el mismo. En cuanto a la Copa del 

Mundo de 2014 , el autor discute la necesidad de reforzar el uso legal del armamento 

antiaéreo en los grandes even 

tos, que se enmarcan en las operaciones de no guerra , donde hay una gran concentración de 

personas civiles . El mal uso de esta arma de gran letalidad puede causar bajas innecesarias y 

daños, además de consecuencias jurídicas para las Fuerzas Armadas y la soberanía nacional. 

El autor concluye que la actual estructura del material del Ejército brasileño es suficiente 

para hacer frente ante una amenaza aérea durante la Copa del Mundo de 2014 .El trabajo a 

realizar durante el evento será la base para el estudio de la utilización de Artillería Antiaérea 

en ocasiones futuras , destacando los Juegos Olímpicos de 2016 , que se llevará a cabo en 

Río de Janeiro. 

 

 

Palabras clave: Amenaza aérea, Grandes eventos, defensa antiaérea. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 A história recente da sociedade apresenta o terrorismo como principal ameaça à paz 

mundial. Como marco deste tipo de ação temos os atentados às Torres Gêmeas do World 

Trade Center (WTC), e ao Pentágono, sede do poder militar norte-americano, em 11 de 

setembro de 2001. A partir deste episódio, foi estabelecida uma mentalidade de “contra-

terrorrismo”, onde a sociedade busca se expor o mínimo ao terror, e os Estados buscam 

aperfeiçoar seus órgãos, civis e militares, no combate ao mesmo. Ações como a 

burocratização na concessão de vistos de viagem ao exterior e a revista minuciosa de pessoal 

e bagagens em aeroportos são claros exemplos de como a sensação de “medo” vem operando 

desde esta data. 

 O terrorismo, que até então era visto apenas em atentados com bombas, caseiras ou 

não, em locais públicos, ganha uma nova face: a ameaça aérea com emprego de aeronaves 

civis sequestradas sendo projetadas contra instalações de grande vulto, ou locais com 

aglomeração de pessoas. Foi visto no caso do episódio de 11 de Setembro que houve uma 

grande falha na defesa aeroespacial norte-americana, que, pela falta de preparo para este tipo 

de situação, ficou praticamente inerte no desenrolar das ações. 

 Diversos eventos internacionais acontecem com grande frequência, sejam eles 

competições desportivas, conferências de chefes de Estado, congressos das mais variadas 

áreas de pesquisa, etc. Nestas ocasiões concentram-se uma gama de indivíduos de diversas 

nações, raças, credos e religiões. Por vezes, demanda-se do país-sede do evento uma grande 

infraestrutura para a sua realização, o que faz com que as localidades diretamente envolvidas 

no evento áreas totalmente propícias a ação de grupos terroristas, que alcançarão uma maior 

visibilidade em seus atos. Para tal, faz-se necessária a implementação de uma forte estrutura 

de defesa para o evento. 

 Como exemplo de atentados em grandes eventos desportivos, podemos citar o 

ocorrido durante os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, e, mais recentemente, os 

atentados à Maratona de Boston, no corrente ano. No primeiro, parte da delegação israelense 

foi sequestrada, ocasionando a morte de 11 membros, e a paralisação da competição. No 

segundo, bombas caseiras foram colocadas em locais onde havia uma grande aglomeração de 

pessoal, causando três baixas. 

 Visando atender a necessidade de se antever e proteger-se das ações terroristas em 

grandes eventos através do meio aéreo, especialmente daquelas que empregam aeronaves 

civis capturadas como armamento de grande letalidade, é de suma importância um grande 
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planejamento da defesa aeroespecial, seja ela na esfera aérea ou antiaérea, durante a 

realização do mesmo.  

 A maior ameaça aérea atual caracteriza-se por ser uma ameaça não convencional, e, 

em consequência disso, pouco se encontra em manuais doutrinários sobre o combate a este 

tipo de ameaça, até porque ainda não vivenciamos situação concreta de engajamento deste 

tipo de vetor. 

 A ameaça aérea tradicional (como por exemplo, caças e mísseis de cruzeiro), 

normalmente existente no teatro de operações, não deverá ser esquecida, embora a 

possibilidade de seu emprego seja muito inferior. 

 Sabe-se que o Brasil vem sediando eventos de grande vulto internacional, 

particularmente competições desportivas, como a Copa das Confederações FIFA 2013, Copa 

do Mundo de 2014, e Jogos Olímpicos de 2016. Devido concentração de pessoas envolvidas, 

sejam elas atletas, imprensa ou expectadores, é essencial o planejamento detalhado da defesa 

dos eventos, de forma a garantir a integridade física do público envolvido e da população 

local, de forma a manter dentro da normalidade o status das relações exteriores do país, que, 

por ter atingido determinado nível de excelência, tornaram-no apto a candidatar-se ao posto 

de anfitrião destes eventos. 

 Por possuir uma área muito extensa, sendo considerado um “país-continente”, o Brasil 

possui um grande espaço aéreo a ser defendido, com seus sistemas de defesa aérea e antiaérea 

em plenas condições de emprego, visando a resposta mais rápida possível às ações da ameaça 

aérea. 

 A artilharia antiaérea brasileira está em grande processo de transformação, sendo a sua 

reformulação um dos braços dos projetos estratégicos constantes da Estratégia Nacional de 

Defesa (END). Há alguns anos estamos presenciando a implementação e evolução dos radares 

da família SABER, e novos armamentos vêm sendo adquiridos, como é o caso do sistema 

antiaéreo autopropulsado Gepard. 

 O presente estudo visa apresentar como será empregada a artilharia antiaérea brasileira 

durante a Copa do Mundo FIFA 2014. Para isso, inicialmente será apresentada a ameaça aérea 

presente em grandes eventos internacionais. Posteriormente, serão apresentados todos os 

materiais em uso no Exército Brasileiro para a realização da defesa antiaérea (sensores e 

armamentos).  

 Com o intuito de apresentar como deverá ser realizada a Defesa Antiaérea (DA Ae) do 

evento que ocorrerá no ano que se segue, estudaremos o emprego da Artilharia Antiaérea 

durante o “evento-teste”, a Copa das Confederações de 2013, apresentando o que ocorreu 
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durante a competição. Por fim, baseado nas informações apresentadas no trabalho, será 

apresentado como será empregada a artilharia antiaérea na Copa do Mundo de 2014. 
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2 AMEAÇA AÉREA EM GRANDES EVENTOS INTERNACIONAIS 

 

 

 Para atingirmos o objetivo do presente capítulo, faz-se necessária a compreensão de 

alguns conceitos. 

 Primeiramente, podemos dizer que a atuação do Exército na defesa de grandes 

eventos internacionais, caracteriza-se como uma Operação de Não-guerra, pois as Forças 

Armadas estão sendo empregadas em uma tarefa onde não há um combate propriamente dito, 

mas sim uma situação de relativo risco, sendo seu poder empregado de forma limitada. No 

caso da artilharia antiaérea, o uso da força será executado quando do surgimento de um ato 

plenamente caracterizado como hostil às pessoas e instalações envolvidas na localidade-sede 

do evento. 

Como a própria expressão elucida, ameaça aérea é aquela representada por aeronaves, 

seja em tempos de paz, ou em situação de guerra, estando ativado um Teatro de Operações 

(TO). O Manual de Campanha C 44-1 – EMPREGO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

define tal conceito da seguinte forma: 

 

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 mais diversos tipos de Anv 

dedicadas para tal, como modernos Sist Msl e satélites para os mais variados fins. 

(BRASIL, 2001, p. A-1)  
 

 Para Benrós (2005, p. 18) a ameaça aérea atual pode ser dividida em três grupos-base: 

Aviões comerciais como armas de destruição em massa; Meios aéreos tripulados (aeronaves 

de asa fixa e asa rotativa), e; meios aéreos não tripulados (sistemas aéreos remotamente 

pilotados e mísseis).  

 Durante o presente capítulo estudaremos os grupos apresentados acima, destacando 

as ameaças aéreas mais prováveis de serem empregadas no tipo de operação apresentado 

pelo presente estudo. Por fim, será apresentado um panorama da situação política brasileira, 

em sua esfera nacional e também internacional. 
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2.1 AVIÕES COMERCIAIS COMO ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA 

 

 Os atentados às torres do World Trade Center (WTC) e ao Pentágono em 11 de 

setembro de 2001 acenderam a luz da mídia internacional para um tipo de ação presente há 

anos no cenário mundial, particularmente no período Pós – Guerra Fria: o terrorismo.  

 Segundo o cientista político especialista em terrorismo, Graham T. Allison, “antes do 

11 de setembro, a ideia de quem podia usar aviões como mísseis para derrubar o World Trade 

Center, nos Estados unidos, parecia incabível.” (Alecrim et al. apud ALLISON, 2013, p.81). 

Esta afirmação ratifica a importância deste episódio no assunto terrorismo e o coloca como 

um divisor de águas no que se diz respeito à segurança contra o terror. 

 Nesta data, quatro voos comerciais que sobrevoavam o país foram sequestrados por 

terroristas identificados posteriormente como membros da facção fundamentalista islâmica 

Al-Qaeda que objetivaram lançar as aeronaves contra instalações de extrema importância 

àquela nação. Duas aeronaves colidiram- se contra as torres gêmeas, e uma contra a sede do 

Departamento de Defesa Norte Americano. A quarta aeronave caiu em um campo aberto nas 

proximidades de Shanksville, Pensilvânia, devido a tentativa de reação pelos passageiros e 

tripulantes do voo.    

 

 

Figura 2: Ataques de 11 de setembro de 2001 

Fonte: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Ataques_de_11_de_setembro_de_2001>. Acesso em 15 jun. 2013 
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 Como pôde ser visto na Figura 1, essa classe de ameaça aérea é a mais recente na 

história da humanidade e a mais provável de acontecer nos eventos internacionais de grande 

vulto. Embora as medidas de segurança nos aeroportos, particularmente no que se trata de 

voos internacionais, sejam de extremo rigor, falhas podem ocorrer e novamente aeronaves 

podem ter suas rotas desviadas e direcionadas a locais de grande concentração de pessoas.  

 Para a defesa aeroespacial há um grande desafio em saber distinguir voos comerciais 

classificados pelo sistema IFF (Identification Friend or Foe) como aeronaves amigas daqueles 

que podem estar sendo controlados por membros de facções criminosas. Uma solução para 

esta situação é o uso do IFF de emergência, indicando que aeronave está com problemas, 

voltando o olhar dos meios de defesa aeroespacial para esta. 

 Uma medida inicial a ser adotada, assim como em um Teatro de Operações é o 

emprego das Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo (MCCEA), restringindo o 

tráfego de aeronaves em localidades e altitudes próximas à realização do evento. Como 

exemplo podemos citar a Copa das Confederações FIFA 2013, onde foram estabelecidas pelo 

Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA) áreas de exclusão para atender 

as exigências do órgão organizador do evento quanto às restrições do espaço aéreo. 

 

 

2.2 MEIOS AÉREOS TRIPULADOS  

 

 Embora o mundo não se encontre em um quadro de Guerra, não podemos deixar de 

considerar a ameaça mais comumente utilizada em combate: aeronaves de asa fixa e de asa 

rotativa. A Figura 2 apresenta exemplos de aeronaves de asa fixa e de asa rotativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Anv de asa Fixa e Asa Rotativa. À esquerda, A Anv de asa fixa Rafale, e, à direita, a Anv de asa 

rotativa UH-60 Black Hawk 

Fonte: <http://pt.wikipedia.org>. Acesso em 16 jun. 2013  
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 O emprego de aeronaves de asa fixa em combate se iniciou na Primeira Guerra 

Mundial, tendo seu auge dez anos depois na Segunda Grande Guerra. Quanto à asa rotativa o 

marco de seu início se dá durante a Guerra da Coréia, em 1950. 

 Desde os tempos de Santos Dummont até os dias de hoje, muitas evoluções vêm 

ocorrendo na aviação, seja ela civil ou militar. As possibilidades da ameaça aérea vêm se 

intensificando, podendo algumas aeronaves executar diversas funções e empregar uma gama 

de armamentos. O Manual de Campanha C 44 – 1 (BRASIL, 2001, A-6) apresenta-nos as 

seguintes possibilidades da ameaça aérea: 

 - Surpresa (aproximação à Bx Altu e emprego de guerra eletrônica); 

 - Ataques simultâneos, de forma a saturar o sistema de defesa aeroespacial inimigo; 

 - Emprego de Medidas de Ataque Eletrônico (MAE), como por exemplo, aeronave 

“escort-jammer”; 

 - Diversidade de vetores aeroespaciais; 

 - Diversidades de armamento (Mtr, Can, Msl e diversos tipos de bombas); 

 - Uso de aviônicos sofisticados, aumentando a flexibilidade de operar em qualquer 

clima e horário; 

 - Uso de novas tecnologias (sensores ativos e passivos, tecnologia de energia dirigida, 

e tecnologia “stealth”).  

 Para sobrepor à ameaça aérea em grandes eventos, é de extrema importância que o 

sistema de defesa aeroespacial do país-sede esteja em plenas condições de responder 

prontamente à este tipo de ameaça, pois, certamente os efeitos de um ataque aéreo em uma 

localidade onde há uma grande concentração de pessoas pode causar um efeito devastador, 

visto que aeronaves militares tem sua concepção óbvia para o emprego em guerra. 

 

 

2.3 MEIOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS 

 

 Segundo Benrós (2005, p.18) a ameaça aérea por meios não tripulados se dá por meio 

de Mísseis Balísticos, Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados (SARP) e Mísseis de 

Cruzeiro. Por ser um vetor aéreo de baixo custo comparado a aviões e helicópteros, e 

acessível tanto ao meio militar quanto ao meio civil, estes meios se mostram uma grande 

ameaça à condução em segurança de eventos de grande vulto. 

 O Manual Escolar MEC-6 da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe) 

define o SARP como “[...] uma plataforma aérea de baixo custo operacional que pode ser 
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operada por controle remoto ou executar perfis de vôo de forma autônoma” (ESCOLA DE 

ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAÉREA, 2007, p. 1-2).  

 O SARP é uma classe de aeronave que apresenta uma grande versatilidade, e uma 

grande segurança aos seus operadores, visto que, como seu próprio nome remonta, não há a 

presença do ser humano embarcado no mesmo. Possui diversas possibilidades de emprego, 

sendo algumas delas possíveis ameaças para eventos internacionais. 

 No campo da inteligência, podemos ressaltar as atividades de vigilância e 

reconhecimento. A força adversa que estiver operando um meio aéreo não pilotado poderá 

buscar informações sobre dispositivos de segurança adotados pelos órgãos de segurança 

pública, bem como pelas Forças Armadas em apoio à esses órgãos.  

 A ameaça aérea não tripulada poderá executar ações de guerra eletrônica contra os 

radares e sensores utilizados pela defesa aérea e antiaérea de forma a impedir, reduzir ou 

neutralizar o uso espectro eletromagnético por estes, ou seja, empregando as Medidas de 

Ataque Eletrônico. 

 A ameaça aérea pode também empregar o SARP para o lançamento de panfletos com 

mensagens que possam causar o terror no público participante de uma partida de futebol, por 

exemplo, disseminando ameaças, causando impactantes efeitos psicológicos nos envolvidos 

no evento, bem como na nação-sede do mesmo. 

 Como risco de ação de maior impacto produzida pelos drones (nomenclatura civil 

utilizada para SARP) temos o emprego de armamento. Caso a ameaça não seja detectada e 

interceptada a tempo pelos meios de defesa aeroespacial, pode obter resultados letais em 

grande escala. A Figura 3 mostra um exemplo de SARP: 

 

 

Figura 3: General Atomics MQ-9 Reaper – SARP capaz de transportar mísseis, executar reconhecimentos, 

e posteriores ataques.  

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_MQ-9_Reaper>. Acesso em 16 jun. 2013  
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2.4 AMEAÇAS AOS GRANDES EVENTOS SEDIADOS NO BRASIL 

 

Atualmente, o Brasil encontra-se em tempos de paz, não apresentando conflitos com 

países fronteiriços e outras nações. Durante a sua história vem demonstrando amplo interesse 

nas relações internacionais, buscando manter cordiais relações com os demais países. Esta 

característica visa estreitar nossos laços econômicos, sociais, políticos, dentre outros fatores 

que fazem com que o alcancemos o prestígio e a confiança no cenário internacional. 

 Segundo o Art. 4º da Constituição Federal de 1988, as Relações Internacionais 

brasileiras são regidas pelos seguintes princípios: 

 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político. (BRASIL, 1988)  

 

 Dentre os princípios apresentados pelo Art. 4º da Constituição, podemos notar que o 

Brasil tem uma constante preocupação com a paz entre os povos, buscando resolver 

pacificamente qualquer desavença. A aversão ao terrorismo é manifestada claramente em 

nossa lei, logo, cabe a todo cidadão que faça valer tais preceitos. 

 Visando manter suas relações exteriores em nível de excelência, o Brasil busca atender 

todas as determinações de organismos internacionais, políticos ou não, quanto a segurança em 

eventos nos quais sedia.  

  Por não haver nenhum litígio claramente manifestado com outros países, 

consideramos que, a probabilidade de um ataque estrangeiro, seja ele terrorista ou não, com o 

objetivo direto de afetar diretamente a soberania brasileira, é mínima. Em consequência disso, 

esta premissa pode ser aplicada aos eventos internacionais nos quais o Brasil sediará (Copa do 

Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016).  

 Porém, ao concentrar indivíduos de diversas localidades do mundo, especialmente 

pessoas que são referência para suas respectivas nações (políticos, esportistas, celebridades, 

etc.), o Brasil se torna algo que podemos chamar de uma “concentração do mundo”, e, 

consequentemente, de seus interesses, sejam eles políticos, econômicos ou militares. É nessa 

concentração de interesses que grupos terroristas podem encontrar a fórmula ideal para a 
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execução de seus atos. 

 Um exemplo recente de atentado terrorista durante um evento de grande vulto, 

podemos citar o atentado à Maratona de Boston, em 15 de abril do corrente ano, onde dois 

irmãos russos que estavam há uma década nos Estados Unidos há uma década, Tamerlan, 26 

anos e Dzhokhar Tsarnaev, 19, explodiram duas bombas na região da competição desportiva 

vindo a causar três mortes e 176 feridos (ISTOÉ, 2013, p.70).   

Segundo Alecrim et al. um fator importante para reduzir os efeitos do terrorismo são 

as ações de inteligência. “É necessária a cooperação internacional para o país saber quais são 

os potenciais terroristas que podem desembarcar aqui, além de um sistema protegido e 

eficiente de comunicação interna para a troca de dados” (ISTOÉ, 2013, p.81).   

Quando não se conhece o inimigo, como é o caso das Operações de Não-guerra, a 

inteligência deve buscar “imaginar o inimaginável” (ISTOÉ apud ALLISON, 2013, p.81), ou 

seja, supor todas as hipóteses de ataques, que podem variar de atos de vandalismo urbano a 

ataques aéreos por facções terroristas.  

 Analisando de forma geral o contexto apresentado podemos verificar que a 

probabilidade se ocorrer algum atentado por meio do vetor aéreo em um evento de grande 

vulto internacional é remota, porém é de conhecimento que caso venha a ocorrer, pode gerar 

transtornos que ultrapassam as fronteiras do país anfitrião da atividade.  

 Consequentemente, é de suma importância que os meios de defesa aeroespacial 

brasileiro, particularmente a defesa antiaérea, devem estar em totais condições de intervir 

prontamente em caso de alguma interceptação inimiga durante a realização dos eventos que 

sediará.   
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3  MATERIAIS DO SISTEMA DE CONTROLE E ALERTA EM USO NO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

 

 

 Segundo o Manual de Campanha C44-1, a missão principal da artilharia antiaérea no 

Território Nacional (TN) visa impedir ou dificultar o reconhecimento e o ataque aéreo 

inimigo, possibilitando o funcionamento de órgãos e instalações vitais ao desenvolvimento do 

país. (BRASIL, 2001, p. 2-1).  

 Para que a missão antiaérea seja executada da melhor forma, os diversos escalões de 

artilharia antiaérea, de Seç à Bda AAAe são estruturados em quatro sistemas, permitindo que 

haja a coordenação entre a artilharia antiaérea, a Força apoiada, e os demais meios de defesa 

aeroespacial. São eles: (BRASIL, 2001, p. 2-8). 

 - Sistema de armas; 

 - Sistema de controle e alerta; 

 - Sistema logístico, e; 

 - Sistema de comunicações. 

 O Sistema de controle e alerta tem como missão “realizar a vigilância do espaço aéreo 

de determinado escalão de AAAe, receber e difundir o alerta da aproximação de incursões, 

bem como acionar, controlar e coordenar a AAAe subordinada. [...] é constituído pelos 

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

vigilância (P Vig)”. (BRASIL, 2001, p. 2-8). 

 

 

3.1 SENSORES 

 

 Atualmente o Exército Brasileiro possui três radares em uso nas suas diversas 

Organizações Militares: O Equipamento de Direção de Tiro (EDT) FILA, a Central de 

Direção de Tiro (CDT) SUPERFLEDERMAUS e o Radar SABER M-60. Este último 

produzido com tecnologia nacional, através de uma parceria da empresa Orbisat e o CTEx. 

Fruto dessa parceria de sucesso está em fase de desenvolvimento o Radar SABER M-200. 

 

3.1.1 CDT – Superfledermaus 

 

 O Manual Escolar MEB-01, da EsACosAAe, nos apresenta o conceito de CDT: 
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A Central de Direção de Tiro é o principal componente do EDT e tem por 

finalidade realizar a busca, detecção, localização, apreensão e 

acompanhamento de alvos. Executa ainda a computação automática dos 

elementos de tiro para os canhões, levando em conta os fatores 

meteorológicos (pressão atmosférica, temperatura balística do ar e azimute e 

velocidade do vento balístico), correção de afastamento das peças (paralaxe) 

e velocidade inicial das granadas. (ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA 

E ANTIAÉREA, 2004).  

 

 Tomando por base o conhecimento apresentado acima, observamos na Figura 4 a 

composição EDT na qual o Superfledermaus se encontra: 

 

 

Figura 4: Componentes do EDT Superfledermaus 

Fonte: Adaptação realizada pelo autor baseada numa apresentação ministrada no Curso de Artilharia Antiaérea 

para Oficiais da EsACosAAe, em 2013 

 

 A CDT Superfledermaus é um equipamento que se encontra em processo de extinção, 

pois o material muito antigo, sendo empregado no Exército Brasileiro desde a década de 70. 

Atualmente faz parte da dotação do 1º Grupo de Artilharia Antiaérea, como componente do 

sistema 35mm Oerlikon Contraves.  

 Apesar de caminhar para o desuso, podemos verificar no Superfledermaus 

características que possibilitam o seu emprego em baixa altura, podendo ser claramente 

empregado para a DA Ae de Pontos Sensíveis em eventos de grande porte internacional. Um 

ponto fraco para o uso deste material se dá na ausência de um sistema de IFF no mesmo, 

dificultando o reconhecimento e classificação de aeronaves que adentrem nos alcances do 

radar. A Tabela 1 nos confirma os pressupostos apresentados: 
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Tabela 1- Características do CDT Superfledermaus 

CDT Superfledermaus 

Alcance Máximo de Detecção 

Alcance Mínimo de Engajamento 

Sistema IFF 

Velocidade máxima do alvo para computação 

Altura limite máxima de computação 

Distância máxima de acompanhamento 

Distância limite máxima de computação 

Distância máxima de tiro 

Distância de tiro ótima 

Distância de tiro mínima 

Distância mínima de detecção 

Sítio máximo 

Sítio mínimo 

50000 metros 

300 metros 

Não possui 

475 m/s 

7560 metros 

40000 metros 

13200 metros 

4000 metros 

3500 metros 

300 metros 

250 metros 

1500 milésimos 

- 100 milésimos 

Fonte: PAULONI, Carlos. Organização e Emprego da Artilharia Antiaérea em Grandes Eventos 

Internacionais. EsACosAAe. 2008 

 

3.1.2 EDT - Fila 

  

 O EDT-FILA é o principal equipamento de direção de tiro para os canhões Antiaéreos 

brasileiros fabricado com tecnologia nacional, pela Avibras, com o apoio do CTEx e da 

empresa sueca Bofors. Seu nome se origina na sigla FILA, Fighting Intruders Low Altitudes, 

ou seja, “Atacante de Invasores a Baixa Altura”. Material de grande versatilidade, possui 

diversos tipos de sensores, e possibilidade de comandar até três Can Au AAe 40mm C/70 

Bofors ou  três Can Au AAe Gem 35mm Oerlikon, junto a um lançador de mísseis solo-ar. Na 

Figura 5 vemos o EDT FILA em posição durante a Copa das Confederações de 2013: 

 

 

Figura 5: EDT-FILA sendo empregado na DA Ae Copa das Confederações FIFA 2013 

Fonte: <http://www.4gaaae.eb.mil.br/>. Acesso em 21 jun. 2013 
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 No Exército Brasileiro o EDT-FILA é empregado em conjunto à dois canhões de 

40mm Bofors, constituindo o Sistema 40mm C/70 FILA-BOFORS, presente nos 2º, 3º, 4º e 

11º Grupos de Artilharia Antiaérea. 

 O Manual de Campanha C44-61 SERVIÇO DA PEÇA DO EDT FILA define o 

equipamento da seguinte forma: 

a. 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). 

b. O EDT FILA apresenta-se numa unidade compacta que se destina à 

busca, detecção, identificação e acompanhamento de alvos aéreos, 

objetivando fornecer elementos de tiro para os canhões e designação inicial 

para lançadores de mísseis ou outro EDT. (2003, p 1-1) 

  

 O EDT-FILA é um material que apresenta diversas possibilidades. Da Silva (2012) 

nos apresenta aquelas que possuem uma maior aplicabilidade em grandes eventos 

internacionais: 

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

realizar, com limitações, a vigilância do espaço aéreo; 

b) É capaz de detectar alvos voando a muito baixa altura, com alta imunidade 
a interferências de solo; 

c) Pode operar sob condições meteorológicas adversas (ventos de até 120 

Km/h); 

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

e) Possui reduzido tempo de reação; 

f) Apresenta alta precisão no comando dos canhões; 

g) Possui um sistema de supervisão e testes automáticos para a indicação de 

panes; 

h) Possui modo de operação automática. 

 

 Assim como a CDT Superfledermaus, o EDT-FILA é um material auto-rebocado de 

grande peso e volume, o que por vezes pode reduzir a flexibilidade quanto à escolha de 

posição. Em um ambiente de Operações de Não-guerra, normalmente urbano, por vezes, é 

ideal que sejam ocupadas posições elevadas, inclusive em cima de construções civis, 

buscando minimizar interferência nos radares do sistema, o que é totalmente inviável para 

este tipo de material. 

 

3.1.3 Radar SABER M-60 

 

 Produto de tecnologia exclusivamente nacional, o Radar SABER M-60 é hoje o mais 

moderno sensor presente na artilharia antiaérea brasileira, e um dos mais desenvolvidos do 

mundo. Seu nome origina-se da sigla SABER, que significa Sistema de Alvos Aéreos 

Baseado na Emissão de Radiofrequência.  
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 Segundo o Guia do usuário do Radar SABER M-60, a finalidade deste equipamento é: 

O Radar SABER M60 (Sensor de Acompanhamento de alvos aéreos Baseado 

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

antiaérea de baixa altura visando à proteção de pontos e áreas sensíveis, como 

indústrias, usinas e instalações governamentais. É integrável a sistemas de 

armas baseados em mísseis ou canhões antiaéreos. Também é capaz de 

integrar-se ao Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) e ao 

Sistema de Controle de Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB),assim como a 

outros sistemas de interesse. (2011, p. 1-1). 

  

 Suas principais características são: 

 Informações tridimensionais (distância, azimute e elevação) sobre os 

alvos aéreos, além de informações derivadas, tais como: velocidade e direção 

de voo (proa);  

Capacidade de classificação de alvos em helicópteros ou aviões, identificação 

do tipo de helicóptero e identificação amigo-inimigo (IFF);  

 Baixa probabilidade de interceptação (LPI – Low Probability of 

Interception) resultante de uma baixa potência média de transmissão e de 

avançados meios de proteção eletrônica;  

 Reconfigurável e atualizável facilmente, por ser construído com 

tecnologia de “hardware defindo por software”;  

 Elevada mobilidade e transportabilidade, podendo ser montado ou 

desmontado em menos de 15 minutos por uma guarnição de três homens e 

transportado em qualquer viatura de capacidade superior a 1 Ton ou por 

helicópteros;  

 Logística simplificada, pela disponibilidade de suprimento e 

manutenção de todos os escalões em território nacional; e  

 Representação gráfica de medidas de coordenação, tais como: 
Volume de Responsabilidade de defesa antiaérea, Estado de Alerta, 

Corredores de Segurança, entre outros, segundo o estabelecido na doutrina, 

podendo ser atualizado ou modificado, de acordo com a necessidade. (2011, 

p. 1-1 e p. 1-2). 

 

 A figura 6 nos apresenta algumas características deste sensor, como por exemplo a 

capacidade de atuar sob diversas condições climáticas, particularmente nas do continente sul-

americano. Segundo o sítio do CTEx, “estas características o tornam indicado para o emprego 

em operações de defesa externa, bem como em operações de garantia da lei e da ordem e em 

operações de paz”. (<http://www.ctex.eb.br/index.php/component/content/article/10-

pad/projetos/12-radar-saber-m60>. Acesso em: 10 jul. 2013 ).  

 
Figura 6: Radar SABER M-60 

Fonte:<http://www.defesabrasil.com>. Acesso em 10 jul. 2013 
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  Nota-se também que o SABER apresenta um volume relativamente pequeno, 

comparado ao EDT FILA e à CDT Superfledermaus, o tornando mais usual que os demais no 

emprego em ambiente urbano, por vezes podendo ser montado sobre construções civis, e 

utilizando a rede de energia elétrica comercial, como pode ser visto na Figura 7: 

 

 

Figura 7: Radar saber sobre uma construção, durante os Jogos Mundiais Militares, em 2011 

Fonte: < http://www.defesanet.com.br/defesa/noticia/4832/CTEx---O-Poder-do-Saber>. Acesso em 10 jul. 2013 

 

 Radar de grande mobilidade, o M-60 possui uma estrutura modular de transporte por 

meios de caixas que se ajustam facilmente, possibilitando transportabilidade eficaz por 

viaturas e aeronaves de asa fixa e de asa rotativa. A figura 8 nos apresenta em sua parte 

superior o sensor desmontado e acondicionado, na parte inferior, à esquerda, sendo preparado 

para o transporte numa Anv C-130 Hércules, e à direita, sendo helitransportada numa Anv 

HM-3 Cougar. 

 

Figura 8: Armazenamento e Transporte do Radar SABER M-60 

Fonte: Adaptação realizada pelo autor de imagens de instruções da EsACosAAe 
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  A Tabela 2 nos apresenta algumas características técnicas do Radar SABER 

M-60: 

Tabela 2: Características técnicas do Radar Saber M-60 

 

Radar SABER M-60 

Alcance Máximo 60 Km 

Informações de Alvos 3D (distância, direção e azimute) 

Teto Máximo 5 Km 

IFF Modos 1, 2, 3/A e C 

Alcance Máximo com IFF 75 Km 

Número de Alvos Simultâneos 40 

Acuidade 50 m (alcance), 1º (azimute) e 2º(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 (asa fixa) e 0 km/h (asa rotativa) 
Fonte: <http://www.ctex.eb.br>. Acesso em 11 jul. 2013 

 

 No Exército Brasileiro, o Radar Saber vem sendo empregado junto ao Sistema Igla. 

Para que as informações sobre os alvos cheguem ao atirador do míssil, faz-se necessário 

seguir o seguinte fluxo (Figura 9): 

 

 

Figura 9: Fluxo de informações do Radar Saber ao Missíl Igla 

Fonte: <http://www.ctex.eb.br > Acesso em 11 jul. 2013 
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 Podemos perceber que o responsável por processar os dados do alvo e transformá-los 

em comandos para as unidades de tiro é o COAAe Eletrônico, equipamento que abordaremos 

na próxima seção. 

 

3.2 CENTRO DE OPERAÇÕES ANTIAÉREAS ELETRÔNICO DE SEÇÃO – COAAe Elt 

Seç 

 

 Segundo Magalhães, o Centro de Operações Antiéreas é “o coração do sistema de 

controle e alerta [...] que permite ao comandante de cada escalão acompanhar e controlar o 

escalão de AAAe considerado” (2004, p. 34). Podemos definir COAAe da seguinte forma: 

O COAAe é o Centro de Controle (CC) da AAAe e tem por finalidade 

propiciar ao Cmt de cada Esc que o estabelece condições de acompanhar 
continuamente a evolução da situação Ae e de Ct e Coord as DA Ae 

desdobradas. [...]  

De acordo com a existência ou não de equipamentos automáticos para o 

recebimento, processamento e difusão das informações, os COAAe serão 

classificados como Elt ou manuais. [...] 

É através dos COAAe que são estabelecidas as ligações com a F Ae, com a F 

apoiada e entre os diversos Esc AAAe, necessárias ao cumprimento da Mis 

AAAe. (BRASIL, 2011, p.2-10) 

 

 Fruto de mais uma brilhante parceria entre a Orbisat e o CTEx, foi desenvolvido o 

COAAe Elt Seç. O manual de operação e manutenção deste equipamento nos apresenta a sua 

finalidade: 

O COAAe Elt Sec (COAAe Eletrônico de Seção) e um sistema de comando e 

controle da Seção de Míssil da AAe de Baixa Altura, que tem por finalidade 

propiciar ao Cmt desse escalão, por meios eletrônicos, condições de 
acompanhar, continuamente, a evolução da situação aérea e de controlar e 

coordenar as Unidades de Tiro de Míssil (U Tir Msl) nos ambientes 

operacionais do Território Nacional, em tempo de paz e em operações de não 

guerra, bem como na Zona do Interior e no Teatro de Operações , em caso de 

conflito. (ORBISTAT, 2013, p.6) 

 

 Com esta grande evolução tecnológica é possível realizar o comando e controle da Seç 

AAe de forma muito mais dinâmica aos tradicionais Quadros de Situação, de Controle, de 

Dados Auxiliares, de Estado de Material, e de Incursões Inimigas, presentes no COAAe 

Manual. Como consequência disso, a apreensão e o engajamento de aeronaves inimigas são 

realizados com maior presteza, propiciando à defesa antiaérea melhores condições de 

emprego. 

 O COAAe Elt Seç é um shelter “montado em cima do chassi da Marruá, veículo de 

tração 4X4 da companhia Agrale” (RF COM, 2011, p. 5).  Dentre as suas possibilidades, 

podemos destacar as seguintes: (ORBISAT, 2013, p.6). 
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 - Poder realizar o controle das ações das DA Ae contra as ameaças aéreas como 

aeronaves de asa fixa, asa rotativa, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e SARP, designando 

as incursões para as Unidades de Tiro de Míssil (U Tir Msl); 

 - Ligar-se por meio de dados e voz, em tempo real, com os COAAe Principal e com as 

U Tir; 

 - Receber as informações oriundas dos radares de busca e de vigilância do elemento de 

AAAe considerado, processa-las, transformando-as em elementos de designação para as 

unidades de tiro, e; 

 - Possui mobilidade compatível com as operações e tropa, para as quais a Seç Msl está 

atuando em proveito. 

 A Figura 10 nos apresenta o COAAe Elt Seç: 

 

Figura 10: COAAe Elt Seç 

Fonte: < http://www.orbisat.com.br/novo/defesa.php?p=coaae>. Acesso em 12 jul. 2013  
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4  SISTEMA DE ARMAS EM USO NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

 Sistema de armas é aquele que se destina ao engajamento de vetores aeroespaciais 

inimigos. (BRASIL, 2011, p. 2-11). Para que este evento possa ocorrer, são utilizadas duas 

classes de armamentos AAe: canhão e míssil.  

 Atualmente no Exército Brasileiro possui quatro tipos de armamentos antiaéreos, 

sendo 1 Míssil (Msl) e 3 Cannhões (Can). São eles: Míssil Igla-S, Can Oerlikon 35mm, Can 

Bofors 40mm e Gepard 35mm, sendo o último a aquisição mais recente para a AAAe 

brasileira. 

 Inicialmente podemos verificar que todos os armamentos antiaéreos do Exército 

Brasileiro são para o emprego à baixa altura, o que nos mostra uma carência material para a 

média altura. 

 Podemos verificar que para o emprego à baixa altura o material de tubo apresenta 

maior empregabilidade, e, à média altura o míssil se sobrepõe: 

1) Considerando-se os dois tipos de armas AAe básicas, tubo e Msl, pode-se 

dizer que nas faixas de Me e Gd Altu, o Can AAe cedeu lugar ao Msl. Além 

de seu alcance inferior ao teto de ação de modernos aviões, o material de tubo 

é inferior quanto ao aspecto precisão. 
2) À Bx Altu, o Msl pode sofrer limitações em seu emprego. O vetor Aepc 

voando baixo, acompanhando o relevo do terreno, consegue, muitas vezes, 

escapar à detecção pelo Radar (Rdr), surgindo inopinadamente sobre o 

objetivo e se afastando rapidamente. Seu tempo de exposição ao fogo AAe é, 

assim, muito pequeno, exigindo armas de defesa com tempo de reação 

extremamente curto, que o Msl não possui. Ainda, os Msl guiados por 

atração passiva apresentam limitações técnicas geradas pela influência do 

terreno e das condições meteorológicas. Mesmo com os Rdr de onda contínua 

(pouco influenciados pelo terreno), os Msl continuam a apresentar duas 

grandes limitações ou restrições: pequena velocidade de acompanhamento no 

início da trajetória e alcance mínimo, isto é, um espaço de tempo decorrido 

após o disparo, dentro do qual o Msl não pode, normalmente, ser guiado. 
Além disso, o emprego de Msl AAe de Bx Altu contra Msl de cruzeiro, 

balísticos, ar-superfície, Fgt, granadas de Art e de morteiros, bem como 

outras ameaças assimétricas não é satisfatório. Por isso, à Bx Altu, os Can 

AAe continuam sendo empregados, compensando sua menor precisão com 

um grande volume de fogo e com a adoção de espoletas especiais, como as de 

proximidade e de tempo. 

3) Os dois materiais (Can e Msl), na verdade, se complementam; o Can 

assegura a proteção aproximada, enquanto o Msl proporciona uma proteção 

mais afastada. (BRASIL, 2011, p.2-11). 

 

  

 Serão abordadas as principais características dos armamentos antiaéreos utilizados 

pela Força Terrestre, relacionando-as, sempre que possível, com a aplicação em grandes 

eventos. 
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4.1  MÍSSIL IGLA – S 

 

 Míssil é um “engenho autopropulsado não tripulado, cuja trajetória pode ser 

modificada após o lançamento a partir de um sistema de guiamento, e que tem como missão 

levar uma carga útil até determinado alvo a fim de destruí-lo ou neutralizá-lo” (ESCOLA DE 

ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAÉREA, 2004, P. 2-1).  

 O Msl AAe Ptt 9 – IGLA- S (IGLA 9k338) é um armamento de origem russa, que tem 

como principal missão abater aeronaves à baixa altura, estando a ameaça aérea em rota de 

aproximação ou afastamento. Pode também engajar outros mísseis e Sistemas Aéreos 

Remotamente Pilotados. É resistente às Medidas de Proteção Eletrônica (MPE) que utilizam-

se de fontes de calor, como por exemplo os flares, oriundos de aeronaves. (BRASIL, 2000, p. 

1-1). 

 Seu princípio de funcionamento se dá na técnica fire and forget, ou seja, “atire e 

esqueça”. Isso significa que após o lançamento realiado pelo atirador, o míssil se direciona 

sozinho para o alvo, possibilitando que o atirador possa se preparar para engajar outro vetor 

aeroespacial, ou ainda, se for o caso, se evadir para garantir a sua segurança. 

Consequentemente, o tempo de reação da DA Ae contra outras ameaças é mais eficaz, o que 

pode ser crucial para contrapor ataques terroristas como os do WTC, em 2011.  

 O Míssil Igla – S 9K338 é uma evolução do Igla 9K38, que foi empregado no Exército 

Brasileiro até o ano de 2010. Como diferenças básicas entre a antiga e a nova versão do 

armamento, podemos citar: 

 

 - Maior resistência às medidas de proteção eletrônica; 

 - Maior sensibilidade da cabeça de guiamento; 

 - Maior alcance máximo (5000 para 6000m);  

 - Emprego da espoleta de proximidade;  

 - Maior capacidade explosiva e de fragmentação. 

 

 A Tabela 3 nos apresenta algumas características técnicas do Msl Igla 9K338: 
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Tabela 3 – Características técnicas do Míssil Igla 9K338 

Míssil Igla 9K338 

Alcance Mínimo  500 m 

Alcance Máximo 6000 m 

Altitude Mínima 10 m 

Altitude Máxima 3000 m 

Velocidade Máxima do Alvo para o engajamento 400 m/s 

Tempo de Reação 5 s 

Peso do Sistema 18,25 Kg 

Sistema de Guiamento Passivo Infravermelho 

Velocidade média do míssil 600 m/s 

Tipo de espoleta Impacto/ Proximidade 
Fonte: adaptação realizada pelo autor do Manual C 44-62 – Serviço da peça do míssil Igla. 

 

 Pode-se verificar a partir da Tabela 3, que o míssil Igla apresenta um peso pequeno, o 

que facilita a sua mobilidade, e, em consequência, propicia uma grande facilidade para seu 

desdobramento. Este fator é de suma importância para o emprego em ambiente urbano, 

possibilitando seu uso no topo de edificações, o que aumenta o campo visual do atirador, e 

ainda, aumenta a segurança para a população civil que habita a próxima a posição da Unidade 

de Tiro.  A Figura 11 nos mostra uma guarnição operando o sistema Igla sobre uma 

construção: 

 

 

Figura 11 – Msl Igla sendo operado em ambiente urbano. 

Fonte: <http://www.tecnodefesa.com.br/materia.php?materia=1090>. Acesso em 20 jul. 2013 

 

 

4.2 Can Au AAe Gem 35mm C/90 OERLIKON – CONTRAVES 

 

 Armamento de origem italiana e suíça, o Canhão Automático Antiaéreo Geminado 35 

mm C/90 é o canhão antiaéreo que há mais tempo está em atividade no Exército Brasileiro. O 
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início de seu emprego pela Força se dá no ano de 1977, durante o processo de modernização 

da artilharia antiaérea que perdurava naquela época.  

  

 

Figura 12: Can Au AAe Gem 35mm C/90 Oerlikon Contraves 

Fonte: EsACosAAe 

 

 A proposta inicial de emprego do Can 35mm Oerlikon – Contraves se dá da seguinte 

forma: 

 Esse material foi projetado para proporcionar a defesa antiaérea a Pontos 

Sensíveis 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. (ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAÉREA, 

2004, p. 1-1). 

 

 Por se tratar de um canhão, torna-se possível seu emprego em missão de superfície.  

 Uma seção de tiro 35mm é composta por 2 peças do Can 35mm Oerlikon Contraves e 

1 EDT SUPERFLEDERMAUS. Para cada material da seção, faz –se necessário o uso de um 

gerador. 

 Para o desdobramento de uma seção de 35mm são utilizadas seis viaturas, sendo três 

Vtr 5 Ton destinadas para tracionar as peças, e duas 2 ½ Ton para a tração dos grupos 

geradores. 

 Pode-se então verificar que o desdobramento desse tipo de seção demanda um bom 

aparato logístico, devendo o Cmt Seç preocupar-se além do material AAe, com as viaturas 

sobre rodas sobre sua responsabilidade.  
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 Para o emprego em grandes eventos no TN, devem ser priorizadas posições que 

possuam facilidade de acesso para as Vtr tratoras. Por se tratar de um material pesado, com 

6230 Kg, é impossível seu emprego na parte mais elevada de edificações, o que faz que o 

míssil se sobreponha a este. 

 A Tabela 4 nos apresenta algumas características técnicas do Can Au AAe Gem 35mm 

C/90: 

Tabela 4 – Características técnicas do Can 35mm Oerlikon  Contraves 

Can Au AAe Gem 35mm C/90 Oerlikon Contraves 

Cadência de tiro 550 tiros por minuto, por arma 

Campo de Tiro em Direção 6400 ´´´ 

Campo de Tiro em Elevação - Elétrico - 88´´´ a 1635´´´ 

Campo de Tiro em Elevação – Manual - 142´´´ a 1689´´´ 

Quantidade máxima de Mun por peça 238 Cartuchos 

Velocidade máxima do alvo 475 m/s 
Fonte: adaptação realizada pelo autor do Manual Escolar ME B-1, da EsACosAAe 

 

 Ao analisar as características acima, podemos notar que o armamento possui o campo 

de tiro em elevação ideal, cobrindo todas as direções possíveis, e um campo de tiro em 

elevação com amplitude satisfatória para qualquer tipo de operação. Verificamos que o 

armamento apresenta boa cadência de tiro, porém, para que seja possível chegar ao valor 

apresentado de 1100 tiros por minuto, considerando que estamos trabalhando com um canhão 

geminado, será necessário um grande adestramento da guarnição da peça no que tange ao seu 

remuniciamento, visto que conforme a tabela nos mostra, a capacidade total de 

armazenamento de munição do canhão é de 238 Car 35mm, estando eles nos alimentadores 

automáticos ou nos cofres de munição. 

 

 

4.3 Can Au AAe 40mm C/70 BOFORS 

 

 Equipamento bélico de origem sueca, o Can AAe 40mm Bofors é o material de tubo 

com maior representatividade nos Grupos de artilharia antiaérea do Brasil. É operado em 

conjunto ao EDT Fila, formando o Sistema AAe Fila-Bofors. O Manual Escolar ME B-2, da 

EsACosAAe define o armamento como “uma arma de curto alcance para emprego na defesa 

antiaérea de pontos (áreas) sensíveis. Também pode ser usado com grande eficiência contra 

alvos terrestres” (ESCOLA DE ARTILHARIA DE COSTA E ANTIAÉREA, 2004, p.1-1). 
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Figura 13: Can Au AAe 40mm C/70 Bofors executando tiro real 

Fonte: EsACosAAe   

 Constitui-se de um material autorrebocado, com características, vantagens e 

desvantagens no que se diz respeito ao seu desdobramento análogas ao Can 35mm Oerlikon 

Contraves. 

 Este armamento apresenta como vantagem em relação ao Can 35mm Oerlikon 

Contraves o fato de poder ser operado empregando-se uma rede trifásica de 220 Volts e 60 

Hertz, facilitando seu emprego em ambientes onde há disponibilidade de distribuição deste 

tipo de energia, o que pode reduzir a demanda logística de combustível para suprir a 

necessidade dos geradores do Can. 

  A tabela 5 nos mostra algumas características técnicas do Can 40mm Bofors: 

Tabela 5 – Características técnicas do Can 40mm Bofors 

Can Au AAe 40mm C/70 Bofors 

Cadência de tiro 300 tiros por minuto 

Campo de Tiro em Direção 6400 ´´´ 

Campo de Tiro em Elevação - Elétrico - 71´´´ a 1600´´´ 

Alcance Máximo 4000 m 

Alcance Mínimo 250m 

Altura Máxima para engajamento 3000 m 

Quantidade máxima de Mun por peça 118 Cartuchos 

Velocidade máxima do alvo Até Mach 5 

Espoleta De impacto e proximidade 
Fonte: adaptação realizada pelo autor do Manual Escolar ME B-2, da EsACosAAe 

 

 Brito (2010) nos apresenta a aplicabilidade da espoleta de impacto e proximidade 

presente no canhão Bofors: 

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 
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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. 
 

 

4.4 SISTEMA ANTIAÉREO GEPARD 

 

 Aquisição mais recente para artilharia antiaérea no Brasil, o Sistema Antiaéreo Gepard 

possui origem alemã, desenvolvido em 1960, e introduzido no mercado em 1970. A 

implantação do Gepard no Exército Brasileiro visa adequar as Baterias de artilharia antiaérea 

orgânicas da 5ª Bda Cav Bld e 6ª Bda Inf Bld à mobilidade das Grandes Unidades às quais 

estão subordinadas, bem como prover a defesa antiaérea da Copa das Confederações FIFA 

2013, Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos de 2016. A Tabela 6 apresenta os 

componentes do Sistema Antiaéreo Gepard e sua previsão de distribuição nas Organizações 

Militares (OM) do Exército Brasileiro: 

 

Tabela 6 – Distribuição dos Componentes do Sistema Antiaéreo Gepard nas OM do EB 

Componente do Sistema Gepard 
OM de Destino 

EsACosAAe 6ª Bia AAAe 11ª Bia AAAe 

Vtr AAe Bld Gepard 2 16 16 

Simuladores 1 1 1 

Torre do Sistema para Instrução 1 - - 

Vtr Socorro - 1 1 

Set de Ferramentas 1 1 1 
Fonte: Adaptação realizada pelo autor de informações da Portaria N° 31 – EME, de 7 de março de 2013 

  

 A Portaria N° 31-EME, de 7 de Março de 2013 define o Sistema AAe Gepard da 

seguinte forma: 

A DA Ae é estruturada, na ZI e no TO, para ser empregada nas diversas 

faixas de altura e de alcance, para fazer frente aos diferentes tipos de 

ameaça.O Sistema AAe GEPARD integra o Sistema Operacional DA Ae para 

emprego na faixa de Bx Altu (até 3000 m), realizando a Defesa  Antiaérea da 

Força Terrestre, bem como contribuir para a proteção das estruturas 

estratégicas terrestres brasileiras e áreas sensíveis, cuja ameaça aérea inclui, 

entre outros tipos de vetores, as aeronaves de ataque ao solo, caças-

bombardeiros, helicópteros, veículos aéreos não-tripulados (VANT), mísseis 

(Msl) balísticos e de cruzeiro, foguetes e morteiros. 
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 Esta definição nos mostra claramente o quanto o uso do Gepard é válido para o 

emprego em grandes eventos internacionais, visto que o mesmo faz frente à ameaças aéreas, 

que, em baixa altura, podem comprometer a estrutura e segurança de áreas sensíveis, como 

por exemplo, competições desportivas com grande aglomeração de civis. A Figura 14 nos 

mostra a Vtr Bld AAe Gepard: 

 

 

Figura 14: Vtr Bld AAe Gepard 

Fonte: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Gepard>. Acesso em 29 jul. 2013  

 A versão do Gepard comprada pelo Brasil é a versão GEPARD 1A2, empregada desde 

1973 pelo Exército Alemão e modernizada há cerca de três anos, tendo seu pleno emprego até 

o ano de 2030. Seu fornecedor é a empresa Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Dentre as 

principais características da Vtr Bld AAe Gepard, podemos citar: 

 

Tabela 7 – Características técnicas da Vtr Bld AAe Gepard 

Vtr Bld AAe Gepard 

Armamento 2 Can 35mm Oerlikon 

Classificação quanto à Altura Baixa Altura – 3000m 

Alcance Máximo 4000 m 

Campo de tiro Vertical -5º a 85º  

Campo de tiro Horizontal 360º  

Peso  47,5 Ton 

Velocidade Máxima 65 Km/h 

Capacidade máxima de transporte de munição 3000 Car 

Velocidade Máxima do Alvo 1500 km/h 

IFF 1- IV 
Fonte: < http://www.kmweg.de/>. Acesso em 29 jul. 2013 
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5 EMPREGO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA BRASILEIRA EM GRANDES 

EVENTOS ANTERIORES: ESTUDO DE CASO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES 

DE 2013 

 

 “Se queres prever o futuro, estuda o passado”. Ao se aplicar este pensamento do 

filósofo chinês Confúcio (551 a.C – 479 a. C) ao contexto do presente trabalho, vemos a 

importância de se analisar como foi realizada a defesa antiaérea em grandes eventos 

internacionais anteriores como ferramenta para que seja possível projetar como deverá ser 

empregado este sistema operacional na Copa do Mundo no Brasil, em 2014. 

 A grande demanda de eventos realizados no Brasil, principalmente na cidade do Rio 

de Janeiro, fez com que houvesse a necessidade de se realizar a defesa antiaérea de 

competições, conferências políticas, eventos religiosos, etc. Como exemplos em que foi 

realizado este tipo de operação podemos citar os Jogos Pan-americanos de 2007, Jogos 

Mundiais Militares (2011), conferência Rio + 20 (2012), Copa das Confederações (2013). 

Visando atingir o objetivo de nosso estudo, será estudada com maior profundidade a Copa das 

Confederações FIFA 2013. 

 

 

5.1 COORDENAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO NA COPA DAS CONFEDERAÇÕES FIFA 

2013 

 

 Evento-teste para a Copa de 2014, a Copa das Confederações foi uma competição que 

envolveu oito países participantes, seis cidades-sede, 796.000 torcedores compareceram aos 

estádios, público este o segundo maior da história da competição, ficando atrás apenas da 

edição realizada no México, em 1999, que totalizou 970.000 torcedores.  

 A figura 15 nos mostra as cidades-sede do evento, bem como os estádios de futebol 

utilizados pela FIFA: 
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Figura 15: Cidades-sede da Copa das Confederações FIFA 2013 e seus respectivos estádios 

Fonte: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_das_Confedera%C3%A7%C3%B5es_2013>. Acesso em 30 jul. 

2013 

 

 O conceito “evento-teste” também pode ser aplicado à defesa antiaérea, visto que a 

Copa do Mundo de 2014 será um evento de maior vulto que o do corrente ano, com mais 

cidades-sede com seus respectivos estádios de futebol, demandando um maior preparo para o 

emprego da artilharia antiaérea. Esta gama de eventos que vêm ocorrendo no Brasil acende a 

luz para algo que pouco está documentado em manuais escolares e legislações em vigor: as 

regras de engajamento para o emprego da artilharia antiaérea em grandes eventos 

internacionais. 

 Durante a Copa das Confederações FIFA 2013 foi montado um grande esquema de 

defesa aeroespacial pelo COMDABRA, onde foram estabelecidas áreas de segurança de 

circulação de aeronaves, restringindo a circulação de vetores aéreos nas proximidades de 

locais de grande aglomeração de pessoas, particularmente nos estádios envolvidos na 

competição. 

 De forma a orientar principalmente a aviação civil sobre estas normas, foi divulgado 

pelos diversos veículos de informação (internet, televisão, rádio, folders, etc.) tais restrições, 

procurando também apresentar o porquê desta necessidade de se limitar o sobrevoo neste 

evento: 
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 O crescimento dos movimentos aéreos, esperado durante a 

realização da Copa das Confederações FIFA Brasil 2013, sinaliza a 

necessidade de pronto atendimento e eficiência na prestação dos serviços de 

tráfego aéreo (ATS). Um grande evento traz novas demandas e com elas 

maior necessidade de planejamento, tornando-se imperativo manter a 

segurança, fluidez e eficiência, aspectos já presentes no atendimento prestado 

ao tráfego aéreo. O trabalho para alcançar a excelência desejada inicia-se 

com a execução criteriosa de um planejamento amplo, claro, objetivo e 

exequível. [...] 
 Através das décadas, o Brasil vem consolidando uma posição de 

vanguarda no gerenciamento de tráfego aéreo (ATM), não se limitando a 

investimentos em equipamentos e novas instalações, mas indo muito além, 

desenvolvendo processos próprios, enfatizando o treinamento especializado e 

incorporando com eficiência, rapidez e flexibilidade conceitos modernos. [...] 

 A FAB efetuou um planejamento para a Copa das Confederações 

FIFA Brasil 2013 que teve como norte a segurança e a manutenção de um 

fluxo de tráfego aéreo rápido, seguro e ordenado.  

 Enquanto o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro 

(COMDABRA) efetuou um planejamento minucioso das ações necessárias 

para a defesa do espaço aéreo, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA), por meio do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea 

(CGNA), elaborou um plano de ação visando à manutenção da eficiência do 

fluxo de tráfego aéreo, considerando o incremento da demanda e as restrições 

em algumas porções do espaço aéreo. [...] 

 Para a Copa das Confederações 2013, a segurança e a eficiência, 

binômio que caracteriza nosso espaço aéreo, deixarão marcas indeléveis que 

servirão como legado para o Brasil. (DECEA, 2013). 

 

 Conforme foi dito, a restrição do espaço aéreo da Copa das Confederações se deu em 

áreas de segurança representadas por cores (branca, amarela e vermelha), onde, cada uma 

dessas representou um nível de interdição. Seu funcionamento se deu do período 

compreendido entre uma hora antes dos jogos e quatro horas após a realização do evento. 

 Entende-se por Área Reservada (branca) aquela compreendida no raio de 40 NM (54 

NM, para o Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro e Mané Garrincha, Brasília). Esta área é o 

primeiro nível de restrição para a realização dos eventos. A Figura 16 nos mostra um exemplo 

de Área Resevada empregado durante as competições no estádio do Maracanã: 

 
Figura 16 – Área de Exclusão Branca do Maracanã para a Copa das Confederações. 

Fonte: DECEA, 2013 
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 Para essa área foram estabelecidas algumas regras, dentre as quais destacamos 

(DECEA, 2013): 

 - A proibição de treinamentos de aproximações por instrumentos, treinamento de 

circuito no tráfego, e de toque e arremetida, voos de instrução, manutenção, cheques ANAC, 

acrobáticos, turísticos, planadores, operações de paraquedas, parapentes, balões, dirigíveis, 

ultraleves, aeronaves experimentais, asas-deltas, pulverização agrícola, reboque de faixas, 

aeromodelos, foguetes e SARP; 

 - Todos os movimentos aéreos deverão ser identificados e coordenados antes de sua 

entrada na área; 

 - Mediante coordenação, operações de ambulância aérea poderão adentrar nesta área; 

 - Aeronaves que modificarem sua rota sem a devida autorização, bem como aquelas 

classificadas como não identificadas, poderão ser classificadas como hostis, e, 

consequentemente, poderão ser interceptadas dentro das Medidas de Policiamento do Espaço 

Aéreo (MPEA); 

 - Os movimentos aéreos autorizados nesta área deverão possuir um plano de voo 

apresentado e aprovado pelos órgãos de controle do tráfego aéreo; 

 O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) define a Área Restrita como: 

A Área Restrita (Amarela) é aquela em que serão permitidas somente 

aeronaves devidamente autorizadas, dentre elas as aeronaves envolvidas nos 

eventos, aeronaves transportando Chefe de Estado e de Governo, delegações 

das seleções de futebol,  aeronaves comerciais de operação regular existente, 

regular novo e não regular, além das aeronaves autorizadas pela autoridade 

competente. (DECEA, 2013). 

 

 

 
Figura 17 – Área de Exclusão Amarela do Maracanã para a Copa das Confederações. 

Fonte: DECEA, 2013 
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 A Área Proibida (vermelha) é o maior nível de restrição do espaço para este evento. 

Diferente das outras áreas, esta possuía por vezes um formato diferente do circular. Isto se 

deve pelo simples objetivo de não se proibir o sobrevoo no entorno dos aeroportos das 

cidades-sede, evitando um grande prejuízo à aviação civil, e, consequentemente à economia 

brasileira. Apesar de não possuir formato totalmente circular, esta possui um raio de 4NM. 

 Nesta área, é permitido apenas o sobrevoo por aeronaves diretamente envolvidas no 

evento, com autorização do Comandante do COMDABRA. Caso uma aeronave adentrasse a 

este volume, tornar-se-ia passível às Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo. 

 

 
Figura 18 – Área de Exclusão Vermelha do Maracanã para a Copa das Confederações. 

Fonte: DECEA, 2013 

 

 As restrições do espaço aéreo durante a competição, em áreas de exclusão, nos 

remonta aos Volumes de Responsabilidades de Defesa Antiaérea (VRDA Ae), definidos 

como: 

a. VRDA Ae é a porção do EA sobrejacente a uma DA Ae, onde vigoram 

procedimentos específicos para o sobrevoo de Anv Amg e para o fogo AAe. 

b. VRDA Ae de A Sen ou de P Sen, particularmente na Zl e na ZA, é 

caracterizado pelo dispositivo da DA Ae considerada. A altura deste cilindro 

é igual ao maior alcance útil das armas AAe acrescido de dez por cento. O 

raio do cilindro corresponde à maior distância de desdobramento das U Tir, 
medida a partir do centro da DA Ae, somada ao valor da altura (BRASIL, 

2001) 
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 A Figura 19 nos apresenta um exemplo de VRDA Ae de ponto sensível no TN: 

 

 
Figura 19 – VRDA Ae de um ponto sensível no TN 

Fonte: Manual de Campanha C44 - 1 

 

 Como pôde ser visualizado na Figura 19, o VRDA Ae apresenta uma classificação de 

sobrevoo (livre, proibido, ou restrito) e está diretamente ligado a um estado de ação (fogo 

livre, fogo restrito, fogo proibido, ou fogo designado). 

 O acionamento da defesa antiaérea durante este grande evento foi definido como o 

último recurso a ser utilizado, ou seja, seria empregada após o esgotamento das capacidades 

de interceptação dos aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). Pode-se dizer então que tais 

áreas de exclusão do espaço aéreo, para a defesa antiaérea, formaram uma nova concepção de 

VRDA Ae no TN.  

 Diferentemente de um acionamento normal da DA Ae no Território Nacional (Zona do 

Interior), para a Copa das Confederações foi definido que o engajamento de ameaças aéreas 

pela DA Ae, se realizaria em uma ligação direta entre o comandante do COMDABRA (no 

Centro de Opereações Militares - COpM) e o COAAe da Seç AAe desdobrada na região do 

evento, suprimindo-se assim alguns escalões de comando e controle da AAe, como o COAAe 

do GAAAe e o COAAe da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, que apenas realizariam o 

acompanhamento das atividades de seus COAAe Subordinados.  

 Esta flexibilidade visou agilizar o alerta antecipado para a DA Ae desdobrada, de 

forma a aumentar a possibilidade de engajamento da ameaça, e, ainda, garantir um maior 

amparo para a execução do tiro antiaéreo, visto que, na legislação vigente, não se fala 

claramente de regras de engajamento para a artilharia antiaérea, o que pode acarretar um 

grande prejuízo para as Forças Armadas, no que tange à esfera judicial. 
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5.2 INTERCEPTAÇÕES REALIZADAS PELA FAB DURANTE O EVENTO 

  

 Durante a Copa das Confederações FIFA 2013, a Força Aérea realizou a interceptação 

de duas aeronaves que adentraram a área de exclusão branca, sendo a primeira interceptada 

durante a partida Brasil x Japão, no dia 15 de junho de 2013, abertura do evento em Brasília, 

e, a segunda durante o jogo Itália x México, no Maracanã, Rio de Janeiro. 

 No caso ocorrido em Brasília, tratou-se de uma aeronave de asa fixa, bimotor, que 

tinha como destino a cidade de Formosa-GO, que se enquadrava dentro da área de exclusão 

restrita, não podendo esta pousar no aeródromo de destino. Para que esta aeronave fosse 

interceptada, foi empregada uma aeronave A-29 Super Tucano, da FAB (Figura 20). 

 
Figura 20 – A-29 Super Tucano 

Fonte: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB-314_Super_Tucano>. Acesso em: 15 ago. 2013 

  

 Após realizada a interceptação, o bimotor de pequeno porte teve a sua rota modificada, 

sendo conduzido pelo A-29 Super Tucano para a cidade de Oriçanga de Abreu, onde pousou e 

sofreu as devidas medidas administrativas.  

 Na partida do dia seguinte, no Rio de Janeiro, o transtorno se deu com um helicóptero 

de turismo que sobrevoava a área branca sem comunicação com os órgãos de controle e 

equipamento de identificação (transponder). Sua interceptação foi executada por uma 

aeronave de asa rotativa, o UH-60 Black Hawk (Figura 20), e, a aeronave interceptada fora 

conduzida para o pouso na Base Aérea do Campo dos Afonsos, Zona Oeste do Rio.   

 
Figura 21 – UH-60 Black Hawk 

Fonte: < http://pt.wikipedia.org/wiki/UH-60_Black_Hawk>. Acesso em: 15 ago. 2013 
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 Em ambos os casos, como as aeronaves que adentraram ao espaço aéreo restrito 

cumpriram as determinações das aeronaves interceptantes, não foi necessário o uso mais 

amplo da força, particularmente no que diz respeito à artilharia antiaérea. 
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6  DEFESA ANTIAÉREA DA COPA DO MUNDO FIFA 2014 

 

 

 Conforme foi dito no capítulo anterior, a Copa das Confederações foi um “evento-

teste” para a Copa do Mundo de 2014, logo, percebemos que o evento que está por vir 

constitui-se de um marco para o Brasil como anfitrião de eventos esportivos internacionais. 

 Para a realização do evento serão empregadas 12 cidades-sede, sendo seis delas as já 

envolvidas na Copa das Confederações (Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, 

Recife e Salvador), e outras seis tendo sua estreia na competição da FIFA (Porto Alegre, 

Curitiba, Cuiabá, Manaus, Natal e São Paulo). A Figura 22 apresenta estas cidades e seus 

respectivos estádios: 

 

 
Figura 22 – Cidades-sede e estádios da Copa do Mundo FIFA 2014 

Fonte: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_2014>. Acesso em: 22 ago. 2013 
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 Podemos perceber que as competições da Copa de 2014 estão dispersas por todas as 

regiões do Brasil, que possui uma área total de 8.515.767 Km², o que demanda uma grande 

descentralização dos meios empregados para a segurança do evento, o que se aplica também à 

defesa antiaérea.  

 Atualmente o  Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) conta como 

meios de DA Ae permanente a 1ª Bda AAAe, e, eventualmente, outros meios de DA Ae da 

Marinha do Brasil (Batalhão de Controle Aerotático e defesa antiaérea do Corpo de Fuzileiros 

Navais), e da Força Aérea Brasileira (Grupos de Artilharia Antiaérea de Autodefesa). A 

Figura 23 apresenta a disposição destes meios de DA Ae no Brasil: 

 

 
Figura 23: Meios de DA Ae alocados ao SISDABRA  

Fonte: O autor 

 

 As datas de realização de jogos para o evento já foram definidas pela FIFA, o que 

facilita o planejamento do Comando do COMDABRA para a disposição de seus meios para 

realizar-se adequadamente a DA Ae dos estádios envolvidos. A Tabela 8 apresenta o 

cronograma de jogos da Copa de 2014: 
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Tabela 8: Cronograma de Jogos da Copa do Mundo FIFA 2014 

FASE  DATA 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

1
ª 

F
A

S
E

 
12/jun/14         São Paulo        

13/jun/14 Natal   Salvador Cuiabá     

14/jun/14 
Belo 

Horizonte   
Fortaleza   Recife Manaus 

15/jun/14 Brasília 
  

Porto Alegre   
Rio de 

Janeiro 
  

16/jun/14 Salvador   Curitiba   Natal   

17/jun/14 
Belo 

Horizonte   
Fortaleza Cuiabá     

18/jun/14 Porto Alegre Manaus     
Rio de 

Janeiro 
  

19/jun/14 Brasília   São Paulo    Natal   

20/jun/14 Recife   Salvador   Curitiba   

21/jun/14 
Belo 

Horizonte   
Fortaleza Cuiabá       

22/jun/14 Porto Alegre Manaus     
Rio de 

Janeiro   

23/jun/14 
Curitiba     Recife       

São Paulo      Brasília       

24/jun/14 

Natal   
Cuiabá Fortaleza 

      

Belo 

Horizonte   
      

25/jun/14 
Porto Alegre   

Manaus Rio de Janeiro 
      

Salvador         

26/jun/14 
Brasília     São Paulo        

Recife     Curitiba        

F
A

S
E

 E
L

IM
IN

A
T

Ó
R

IA
 

28/jun/14 
Belo 

Horizonte   
  Rio de Janeiro       

29/jun/14 Fortaleza     Recife       

30/jun/14 Brasília     Porto Alegre       

01/jul/14 São Paulo      Salvador       

04/jul/14 
Rio de 

Janeiro   
  Fortaleza       

05/jul/14 Brasília     Salvador       

08/jul/14 
    

    
Belo 

Horizonte 
      

09/jul/14         São Paulo        

F
IN

A
IS

 

12/jul/14 Brasília               

13/jul/14       Rio de Janeiro         

Fonte: Adaptação realizada pelo autor das informações de <http://copadomundo.uol.com.br/tabela-da-copa/>. 

Acesso em 22 ago. 13 

 

 Ao analisarmos a Tabela 8, percebemos algumas datas que demandam uma maior 

atenção por parte do COMDABRA quanto ao planejamento do emprego de seus meios. São 

elas: 
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 - 14 de junho de 2014: Nesta data, ocorrerão quatro partidas, sendo cada qual realizada 

em cidades (Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e Manaus) e horários diferentes; 

 - Período compreendido entre 23 e 26 de junho de 2014: Serão realizados os jogos da 

última rodada da primeira fase da Copa, onde ocorrerão jogos em cidades distintas, porém ao 

mesmo tempo, o que acarretará em uma maior porção do Espaço Aéreo com restrições de 

voo, e dispersas pelo território nacional; 

 - Final da Copa, em 13 de julho de 2014, no Maracanã: Nesta ocasião, a atenção da 

mídia internacional, especialmente a desportiva, estará concentrada para este evento, o que faz 

com que este jogo se torne o alvo mais provável para a ação de uma ameaça aérea; 

 - Cerimônia de abertura da Copa, no dia 12 de junho de 2014, em São Paulo: Em 

proporções menores em relação à final, o jogo de abertura, constitui-se de um grau 

considerável risco para a ação da ameaça aérea, pelos mesmos motivos apresentados acima.  

 Embora ainda não se saiba todos os classificados para o evento do próximo ano, 

podemos considerar jogos com elevado grau de risco de ações terroristas, inclusive pelo vetor 

aéreo, as partidas que envolvam países atualmente em litígio, ou com relações exteriores 

afetadas por questões políticas. Neste caso, podemos enquadrar o Irã, já classificado para a 

Copa, país que possui uma situação política conturbada, com grande rivalidade entre 

reformistas e conservadores. O país possui uma relação não amistosa com os Estados Unidos 

desde 1979, quando estudantes iranianos fizeram funcionários da embaixada norte-americana 

como reféns, um dos marcos de início da guerra Irã-Iraque. 

 Com a seleção dos Estados Unidos já classificada para a Copa, uma especial atenção 

deverá ser dada para os eventos que envolvam sua Seleção de futebol, visto que os norte-

americanos são os principais alvos políticos de grupos anti-ocidente e anti-capitalismo.   

 
Figura 24: Mundo – terrorismo e conflitos 

Fonte: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7823> Acesso em: 22 ago. 2013. 
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 A Figura 24 mostra um mapa do terrorismo internacional, apontando os países onde há 

grupos terroristas, e, aqueles que recentemente sofreram ataque deste tipo. Conforme foi 

apresentado para o caso de Estados Unidos e Irã, toda a segurança deverá ser enfatizada 

durante o evento, caso algum desses Estados participe da competição: 

 

 

6.1 COORDENAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO PARA A COPA DO MUNDO DE 2014 

 

 A coordenação do espaço aéreo para a realização da Copa de 2014, tende a se realizar 

de forma similar à empregada na Copa das Confederações e outros grandes eventos já 

sediados pelo Brasil. A grande ressalva se dará no maior número de cidades diretamente 

envolvidas no evento, e, consequentemente demandando um planejamento mais complexo 

pelo COMDABRA, visando reduzir praticamente à zero a possibilidade de um ataque aéreo 

durante o evento. 

 Novas áreas de restrição do espaço aéreo deverão ser previstas, e, as já utilizadas 

poderão ser revisadas e incrementadas, visando conciliar a demanda da sociedade pela 

autorização do sobrevoo livremente, e as reais necessidades de restrição, para proporcionar a 

segurança à competição. 

 A Figura 25 nos mostra uma possível divisão em áreas de exclusão para o sobrevoo de 

aeronaves no entorno da Arena São Paulo, dentro dos padrões utilizados na Copa das 

Confederações FIFA 2013: 

 
Figura 25: Proposta de Áreas de Exclusão de sobrevoo do entorno da Arena de São Paulo para a Copa do 

Mundo FIFA 2014 

Fonte: O autor. 
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 Podemos perceber que, no caso estudado, o raio das áreas de exclusão de sobrevoo 

proibido para este estádio não enquadra a área dos aeroportos de Guarulhos, e de Congonhas. 

Em consequência disso a área de exclusão vermelha poderá possuir área exatamente circular, 

não sendo necessária uma modificação em sua geometria, visando atender a grande demanda 

de voos com destinos à estes aeroportos durante o evento. Para a Defesa do Aeroespacial, esta 

situação é um aspecto altamente positivo, pois o fluxo de aeronaves no entorno do estádio 

torna-se menor do que o normal, facilitando uma possível interceptação de aeronaves que 

adentrem erroneamente as possíveis áreas de exclusão. 

 

 

6.2 NECESSIDADE DE AMPARO LEGAL ESPECÍFICO PARA O EMPREGO DA AAAe 

EM GRANDES EVENTOS. 

 

 A legislação em vigor no Brasil não especifica como, quando e onde empregar a 

defesa antiaérea em operações de Não-guerra, particularmente durante a realização de grandes 

eventos internacionais. O texto que mais se aproxima disso é a conhecida “Lei do Tiro de 

Destruição”, Lei N° 9.614/98, regulamentada pelo Decreto n° 5.144/04. Esta legislação 

ampara o emprego da defesa aérea em diversos casos, inclusive com o uso da força 

(BRASIL,2004): 

Art. 303. A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas, 

fazendárias ou da Polícia Federal, nos seguintes casos: 

I - se voar no espaço aéreo brasileiro com infração das convenções ou atos 

internacionais, ou das autorizações para tal fim;  

II - se, entrando no espaço aéreo brasileiro, desrespeitar a obrigatoriedade de 

pouso em aeroporto internacional;  

III - para exame dos certificados e outros documentos indispensáveis;  
IV - para verificação de sua carga no caso de restrição legal (artigo 21) 1 ou 

de porte proibido de equipamento (parágrafo único do artigo 21);  

V - para averiguação de ilícito.  

§ 1° A autoridade aeronáutica poderá empregar os meios que julgar 

necessários para compelir a aeronave a efetuar o pouso no aeródromo que lhe 

for indicado. (Regulamento Dec. 5.144/04) 

§ 2° Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será 

classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição, nos casos 

dos incisos do caput deste artigo e após autorização do Presidente da 

República ou autoridade por ele delegada. (Incluído pela Lei nº 9.614, de 

1998) (Regulamento Dec. 5.144/04) (...) 

 

 O fato de possuir armamento com grande poder letal é um grande paradigma a ser 

quebrado para que seja amparada legalmente a atuação da AAAe em Operações de Não-

guerra, e em todos os conceitos relativos à proporcionalidade de emprego da força que estão 
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implícitos neste tipo de operação. Outro aspecto importante é apresentado por DOS SANTOS 

(2010): “a força empregada deve estar preparada para dar resposta adequada e proporcional à 

degradação rápida da situação, além do que a presença da AAAe causa dissuasão [...] e serve 

como demonstração de força”. 

 Com isso, faz-se necessário um grande assessoramento jurídico às Forças Armadas, de 

forma a apresentar aos agentes do Poder Legislativo da necessidade de regulamentar o 

emprego do Armamento Antiaéreo em Operações de Não-guerra, sejam elas de Garantia da 

Lei e da Ordem, sejam na Defesa de Pontos Sensíveis em grandes eventos. 
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7  CONCLUSÃO 

 

 Da análise dos itens desenvolvidos no presente Trabalho de Conclusão de Curso, 

conclui-se que o Brasil, particularmente as Forças Armadas vêm se preparando em dimensões 

satisfatórias para a execução da missão real de defender o espaço aéreo nacional durante a 

execução dos grandes eventos internacionais que se aproximam: Copa do Mundo FIFA 2014, 

e os Jogos Olímpicos de 2016. 

 Com a grande ascensão do terrorismo no cenário internacional, através dos ataques de 

11 de setembro de 2001, acendeu-se uma grande luz quanto a importância de uma defesa 

aeroespecial eficaz, que consiga abater a ameaça terrorista aérea.  

 Para realização da Copa do Mundo de 2014, percebe-se que a maior ameaça aérea é a 

supracitada: voos internacionais sequestrados por indivíduos ligados ao terrorismo, e 

direcionados a estádios de futebol durante a realização de competições. 

 Ao se designar o Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014, a sociedade 

internacional, por intermédio da FIFA, espera a excelência de organização do evento por parte 

do país anfitrião. Para atingir este nível excelência, torna-se condição sine qua non a 

segurança das atividades a serem realizadas. 

 Para a defesa aeroespacial, particularmente para a defesa antiaérea, chegar ao nível de 

excelência desejado significa possuir seu armamento de dotação em plenas condições de 

emprego, com a maior disponibilidade de material possível, suprindo assim as diversas 

necessidades de DA Ae apresentadas pelo calendário da competição.   

 Atualmente o Exército Brasileiro possui uma variedade de sistemas de armas para a 

DA Ae à Baixa Altura, com destaque para o recém adquirido Sistema AAe Gepard, o que 

mostra a preocupação dos órgãos governamentais em modernizar a artilharia antiaérea para 

cumprir a sua missão tanto em Teatro de Operações tanto no Território Nacional. Contudo, 

percebemos que há uma carência total no que se diz respeito à Média Altura, onde não há 

armamentos disponíveis para as Forças Armadas nesta faixa de altura. 

 Outro aspecto relevante para o perfeito cumprimento da missão da artilharia antiaérea 

brasileira na defesa antiaérea da Copa do Mundo FIFA 2014 se dá na coordenação do espaço 

aéreo bem executada durante o evento. Conciliar interesses da demanda civil, como por 

exemplo voos comerciais, com a segurança aeroespacial do evento, é um desafio que 

demanda um minucioso planejamento pelo COMDABRA em coordenação com os diversos 

comitês organizadores do evento.  
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 A missão executada na Copa das Confederações FIFA 2013 foi uma excepcional 

oportunidade de testar a DA Ae em grandes eventos internacionais, particularmente para se 

levantar dificuldades e oportunidades de melhoria para a Copa de 2014. Nesta ocasião, não foi 

necessário o acionamento da artilharia antiaérea, visto que as interceptações realizadas pela 

FAB foram suficientes para a manutenção da segurança aérea do evento, porém, o fato de 

estar em prontidão, com todo seu material desdobrado, e seus sistemas em operação real, foi 

de grande valia para que as Unidades de artilharia antiaérea adestrassem suas tropas, 

deixando-as em boas condições de emprego para a competição de 2014.  

 As Medidas de Coordenação do Espaço Aéreo adotadas na Copa das Confederações 

com áreas de exclusão devem novamente ser empregadas, dado o sucesso das mesmas no 

evento, buscando-se atualizar as já existentes, bem como prever novas paras as cidade-sede 

que não participaram da competição do corrente ano. Novamente deve-se atentar para que 

estas áreas evitem enquadrar aeroportos com voos domésticos e internacionais, visando não 

causar grandes prejuízos à aviação civil.  

 Para o evento que se segue é necessária a regulamentação do Emprego da artilharia 

antiaérea em grandes eventos, visando minimizar a possibilidade de problemas na esfera 

judicial, caso faça-se necessário o emprego do armamento AAe durante as operações. Caso 

este tema não seja discutido em plenário até a realização da Copa do Mundo, deve-se seguir o 

que prevê as legislações vigentes para a Defesa Aérea brasileira, inserindo-se novamente a 

AAAe neste contexto. Para tal, deverão criadas regras de engajamento de aeronaves para o 

evento, objetivando a redução a zero da probabilidade de erro durante a execução da missão. 

 Podemos concluir que a defesa antiaérea na Copa do Mundo de 2014 será um marco 

para o que se entende de Emprego da AAAe operações de Não-guerra, especialmente em 

grandes eventos internacionais. Por se tratar da maior operação de defesa antiaérea na história 

brasileira, certamente as experiências práticas colhidas no evento servirão de base doutrinária 

para os eventos posteriores, com destaque para a Olimpíada de 2016, onde os olhos do mundo 

estarão voltados para a cidade do Rio de Janeiro. 
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