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CAPÍTULO I 
DIAGRAMA DE COBERTURA 

1.1 INTRODUÇÃO 

A eficiência de uma Defesa Antiaérea 
(DA Ae) controlada por radar depende, 
em larga escala, do que o radar "vê". 
Áreas cegas, causadas por obstácu-
los, são áreas não defendidas. Conse-
quentemente, a análise do terreno 
circundante a uma posição de 
Artilharia Antiaérea, com a finalidade 
de determinar seus efeitos na 
capacidade de um radar, que trabalha 
em prol desta DA Ae, em detectar e acompanhar vetores hostis, é importante para o 
estabelecimento de uma defesa eficaz. Esta análise é completada com a preparação 
dos diagramas de cobertura do radar. 

1.2 DEFINIÇÃO 

O diagrama de cobertura é uma representação gráfica das possibilidades de detecção 
e acompanhamento de alvos por um radar posicionado em um ponto específico do 
terreno. Ele mostra a altitude e a distância em que os alvos tornar-se-ão invisíveis para 
o radar, considerando-se o terreno e a curvatura da Terra, permitindo avaliar a
contribuição de cada posição para a eficácia do sistema de controle e alerta da AAAe. 
Permite a locação polar dos diversos pontos que delimitam as possibilidades de 
detecção de um radar em uma determinada posição. De acordo com a finalidade e as 
características de emprego dos equipamentos, existirão dois tipos básicos: diagrama 
de cobertura para radar de vigilância (ou de busca) e diagrama de cobertura para 
Unidades de Tiro (U Tir). 

1.3 DIAGRAMA DE COBERTURA PARA RADARES DE VIGILÂNCIA (OU DE 
BUSCA) 

Tem por objetivo a representação da possibilidade máxima de detecção de um radar, 
ocupando posição privilegiada e afastada da defesa. É empregado para a visualização 
das possibilidades de detecção de radares que trabalham em proveito do dispositivo de 
defesa como um todo e, consequentemente, da sua capacidade de difundir o alerta 
local. É confeccionado em uma escala que permita a representação até o alcance 
máximo instrumentado do radar. Preparado pelo oficial de radar (O Rdr) durante o 
planejamento da defesa, será empregado, também, no reconhecimento, para a 
validação da posição radar. 

1.1 INTRODUÇÃO 
1.2 DEFINIÇÃO 
1.3 DIAGRAMA DE COBERTURA PARA RA-
DARES DE VIGILÂNCIA (OU DE BUSCA) 
1.4 DIAGRAMA DE COBERTURA PARA UNI-
DADES DE TIRO (U Tir) 
1.5 PROCESSOS  PARA  CONFECÇÃO  DO 
DIAGRAMA DE COBERTURA 
1.6 DIAGRAMA DE COBERTURA CONJUNTO 
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1.4 DIAGRAMA DE COBERTURA PARA UNIDADES DE TIRO (U Tir) 

Tem por objetivo a representação da possibilidade de detecção em todas as direções. 
Representa a visualização de um radar posicionado junto à área defendida, 
trabalhando em proveito de uma U Tir, condicionado às características técnicas do 
armamento. É confeccionado pelos comandantes de seção (Cmt Seç), durante o 
reconhecimento no terreno das posições da U Tir, e remetido ao oficial de operações 
para a consolidação e análise da defesa. 

 

Fig 1-1 Exemplo de Diagrama de Cobertura 

1.5 PROCESSOS PARA CONFECÇÃO DO DIAGRAMA DE COBERTURA 

De acordo com o tempo disponível, a precisão dos resultados desejados e as 
características de emprego do material, existirão três processos para a confecção do 
diagrama de cobertura: método na carta, no terreno e de emergência. 
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1.5.1 MÉTODO NA CARTA 

É utilizado na fase inicial do planejamento da DA Ae e permite avaliar as possibilidades 
de detecção das prováveis posições dos radares de Vigilância, priorizando-as para 
ocupação. Sendo realizado em carta, na escala 1/50.000 ou menores, o planejamento 
será tão completo quanto esta o for, mas, mesmo assim, não levará em consideração 
áreas mortas criadas por árvores, edificações ou outros acidentes nela não incluídos. 
Executado normalmente na 3ª Seção, terá como fator condicionante na determinação 
do seu tempo de preparo as características do terreno representado na carta, tornando 
mais simples ou complexo o trabalho gráfico de confecção. É o método mais preciso, 
pois leva em consideração, até mesmo, a reflexão e a refração do feixe de RF dos 
radares na atmosfera. 
a. PASSO Nr 01 - SEPARAR O SEGUINTE MATERIAL:

1) carta da região (escala 1/50.000 ou menor);
2) fichas de diagrama de curvatura da Terra (normalmente uma para cada

lançamento); 
3) ficha de diagrama de cobertura; e
4) lápis simples e bicolor, papel, régua e transferidor em milésimos.

b. PASSO Nr 02 - PREPARO DA CARTA (Fig 1-2)
1) Fazer a locação da posição do radar e, em seguida, usando o transferidor em

milésimos, marcar os pontos correspondentes aos lançamentos a cada 200''', em 
6400''', identificando-os convenientemente. 

2) Traçar uma reta passando por cada ponto, tendo como origem a posição do
radar. 

3) As linhas devem ter, na escala da carta, comprimento compatível com o alcance
útil do radar. 
c. PASSO Nr 03 - IDENTIFICAÇÃO  DOS  PONTOS   DOMINANTES  NO  TERRENO
(FIG 1-2) 

1) Marcar com um círculo, ao longo de cada linha radial, os pontos dominantes das
elevações, acima ou abaixo da cota da posição do radar, identificando-os por letras 
(linha correspondente ao lançamento 600''', neste exemplo). 
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2) Caso um ponto dominante não seja cortado por uma dessas linhas, dever-se-á
traçar uma linha adicional que corte esse ponto (lançamento 2300''', neste exemplo). 

Fig 1-2 Passos 02 e 03 do método na carta 

d. PASSO Nr 04 - PREPARO DAS LINHAS RADIAIS (Fig 1-3)
1) No verso de cada ficha de diagrama de curvatura da Terra, traçar a linha radial

correspondente ao respectivo lançamento, considerando a extremidade esquerda 
dessa linha como origem (Posição Radar) e identificando este ponto com a letra R 
(linha correspondente ao lançamento 600''', neste exemplo). 

2) Utilizando a escala da carta, locar os pontos dominantes do terreno sobre a linha
radial escrevendo, acima da mesma, a altitude desses pontos e, abaixo dela, as 
distâncias correspondentes. 

1-4 



EB60-MT-23.403 

Fig 1-3 Passo 04 do método na carta 

e. PASSO Nr 05 - CONSTRUÇÃO DAS FICHAS DE DIAGRAMA DE CURVATURA
DA TERRA 

1) É um gráfico que representa a alteração da curvatura da Terra necessária para
acompanhar a refração existente na propagação de um feixe de RF. No vácuo, a RF se 
propaga em linha reta, mas, na atmosfera, ela sofre refração que irá permitir a 
detecção de alvos além do horizonte visual. Para acompanhar esta distorção, o raio da 
Terra teria que ser alterado de mais 1/3, que é como foi construído o diagrama. 

2) Descrição da ficha de diagrama de curvatura da Terra:
- observando a ficha, existem duas indicações numéricas nas escalas de altitude,

tanto na margem esquerda, como na direita. Essas indicações variam de 0 a 600 e de 
0 a 2400, sendo expressas em metros. Na margem direita, dependendo da escala 
utilizada (0 a 600 ou 0 a 2400), cada subdivisão intermediária indica um acréscimo de 
50 m ou 200 m à marca anterior; 

- no pé da ficha, está a escala de distância, com duas indicações numéricas (0 a 
60 e 0 a 120), expressa em km; 

- na marca de 50/100 km da escala de distância, existe uma linha vertical 
chamada coluna dos milésimos, também com duas indicações  numéricas (-2''' a +12''' 
e -4''' a +24'''); e 

- procurar usar as indicações numéricas de menor valor em todas as escalas, 
inclusive na coluna dos milésimos. Ao ser usada uma escala maior, terão que ser 
usadas todas as maiores escalas. 

3) Locação de pontos (Fig 1-4):
- na margem esquerda da ficha (distância 0 km), locar o radar na marca indicativa

da sua altitude (275 m no exemplo) e identificar o ponto pela letra R; 
- a partir do radar, marcar no gráfico os pontos levantados na linha radial corres-

pondente ao Lç considerado (verso da ficha), identificando-os por suas letras; e 
- ao se unir esses pontos, a partir do radar, será obtido um perfil do terreno, consi-

derando-se a curvatura da Terra. 
4) Traçado das linhas base e de visada (Fig 1-5):

- traçar a linha base, ligando-se o ponto R ao ponto da escala de altitude da
margem direita correspondente à altitude da Posição Radar (ponto Z), obtendo-se, 
deste modo, uma horizontal; 
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- usando o ponto R como pivô, girar a régua no sentido horário até ser encontrada 
uma proeminência do terreno (ponto E). A linha de visada será obtida ao se ligar os 
pontos R e E; e 

- o ângulo de cobertura do radar é lido na coluna dos milésimos, a partir de 0''', 
sendo apresentado na mesma coluna pela distância entre a linha base e a linha de 
visada. Se a linha de visada estiver acima da linha base, o ângulo de cobertura será 
positivo, caso contrário, será negativo. 

 

Fig 1- 4 Locação de pontos na ficha do diagrama de curvatura da Terra 
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Fig 1-5 Traçado da linha base e linha de visada 

5) Traçado da linha de altitude de voo do alvo:
- esta altitude de voo do alvo pode ser, tanto em relação ao relevo do terreno, como

em relação ao nível do mar. No entanto, deverá ser confeccionada uma ficha de 
diagrama de curvatura da Terra para cada altitude de voo do alvo considerada; 

- caso a altitude de voo a ser considerada seja uma constante em relação ao nível 
do mar, a linha de altitude de voo do alvo deverá ser traçada a partir da margem 
esquerda, acompanhando a linha de curvatura da Terra (550 m no exemplo da Fig 1-6); 

- sendo a altitude de voo do alvo uma constante em relação ao relevo do terreno, 
marcar com um ponto, na escala de altitude da margem esquerda, a soma da altitude 
Radar com a altitude de voo (alvo voando a muito baixa altura - 50 m - no exemplo); 

- marcar um ponto 50m acima de cada proeminência do perfil do terreno; 
- unir os pontos locados através de uma linha tracejada (Fig 1-7); e 
- repetir a operação para as demais altitudes de voo quando for o caso (50 m, 150 m 

e 300 m, normalmente). 
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Fig 1-6 Alvo voando a uma altura constante acima do nível do mar 
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Fig 1-7 Alvo voando a muito baixa altura (50 m acima do solo) 

6) Determinar o ponto inicial de detecção (PID),achando a interseção entre a linha de
altitude de voo do alvo e a linha de visada do radar, considerando sempre a interseção 
mais longínqua. Ler a distância inicial de detecção, baixando uma vertical do PID 
sobre a escala de distância (Fig 1-8). 
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Fig 1-8 Obtenção da distância inicial de detecção 

7) Identificar as zonas de sombra (Fig 1-9):
- girar a régua no sentido horário até encontrar outra proeminência do terreno,

abaixo do ponto E, usando o ponto R como pivô (ponto B no exemplo); 
- traçar uma linha ligando R a B, até a margem direita da ficha; 
- sombrear as áreas escondidas das linhas de visada do radar; e 
- ler na escala de distância, as distâncias onde o alvo será perdido e novamente 

detectado. 

43 
kM 

PID 
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Fig 1-9 Zonas de sombra 

f. PASSO Nr 06 - CONSTRUÇÃO DO DIAGRAMA DE COBERTURA (FIG 1-10)
1) Determinar códigos para a distribuição das diferentes altitudes de voo do alvo no

diagrama (50 m - vermelho, 150 m - preto, 300 m - azul, por exemplo). 
2) Inicialmente, considerando a altitude de voo mais baixa e partindo do lançamento

0000''', transferir os PID dos diagramas de curvatura da Terra para o diagrama de 
cobertura (usam-se, normalmente, as escalas de 1 km, 5 km ou 10 km para os anéis do 
diagrama, porém a escala pode ser adaptada conforme a necessidade de comportar o 
gráfico). 

3) Unindo-se os pontos locados no novo diagrama, obter-se-á um gráfico que irá
fornecer, em 6400''', as distâncias de detecção para alvos em aproximação no perfil de 
voo considerado. 

PD 
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Fig 1-10 Construção do Diagrama de Cobertura 

g. PASSO Nr 07 - LOCAÇÃO DAS ZONAS DE SOMBRA (FIG 1-11)
1) Marcar as distâncias de perda dos alvos em cada lançamento do diagrama de

cobertura identificando os pontos pela letra P. 
2) Marcar as distâncias nas quais o alvo é novamente detectado identificando os

pontos com a letra D. 
3) Unir os pontos P e, em seguida, os pontos D. A área resultante no interior do

diagrama significa uma zona de sombra daquele radar. 
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Fig 1-11 Locação das Zonas de Sombra 

4) Ao se repetir o passo Nr 07 para as demais altitudes de voo, obter-se-á o produto
final do trabalho, ou seja, um diagrama que mostrará a capacidade daquele radar em 
detectar e acompanhar alvos em diferentes altitudes de voo, sendo também 
assinaladas as zonas de sombra (Fig 1-12). 
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Fig 1-12 Diagrama de cobertura pelo método na carta representando diversas altitudes de voo 

1.5.2 MÉTODO NO TERRENO 

Empregado durante a fase de reconhecimento no terreno, permite avaliar as 
possibilidades de detecção das prováveis posições dos radares, confirmando ou não o 
planejamento do desdobramento realizado na carta. Esse método, entretanto, não 
possibilita a locação de zonas de sombra, mas, em compensação, considera os 
obstáculos existentes no terreno não assinalados nas cartas. O método no terreno 
pode ser empregado para qualquer tipo de radar. 
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a. PASSO Nr 01 - SEPARAR O SEGUINTE MATERIAL:
1) Goniômetro Bússola (GB);
2) carta da região (escala 1:50.000 ou maior);
3) ficha de diagrama de cobertura;
4) ficha de dados para diagrama de cobertura;
5) lápis, lápis bicolor, régua e régua de escala.

b. PASSO Nr 02 - MEDIÇÃO DOS ÂNGULOS DE COBERTURA.
1) Orientar o GB na direção Norte (magnético).
2) Executar um giro do horizonte, identificando os pontos dominantes do terreno.
3) A partir do azimute 0000''' e a cada 200''', no sentido horário e através do

movimento particular lento, determinar, no centro dos retículos do GB, o ponto mais 
alto no azimute considerado. 

4) Ler o valor do ângulo de cobertura na escala de sítio do GB (é importante que o
GB esteja bem estacionado e nivelado, lembrar de compensar o C0) e transcrevê-lo 
para a ficha registro de dados. 

5) Caso haja pontos dominantes no terreno, para os quais não tenham sido deter-
minados os ângulos de cobertura no primeiro giro, em 6400''', com o GB, medi-los em 
uma 2ª passada com o instrumento, determinando, também, os respectivos azimutes. 
c. PASSO Nr 03 - DETERMINAÇÃO DA DISTÂNCIA DE DETECÇÃO.

1) Calcular a distância de detecção pela seguinte fórmula:
 

 ALTURA DE VOO (m) 
 DISTÂNCIA DE DETECÇÃO (km)  = 

 ÂNGULO DE COBERTURA (’’’) 

2) Para a determinação da distância de detecção correta, no entanto, os valores
obtidos nos cálculos devem ser comparados com as distâncias para as massas 
cobridoras retiradas da carta. Aquela que for maior será locada no gráfico.  

3) É necessária esta verificação, pois ângulos de cobertura iguais podem
proporcionar distâncias de detecção diferentes em função da distância das massas 
cobridoras, conforme pode ser observado na Fig 1-13. 
d. PASSO Nr 04 - CONSTRUÇÃO DO DIAGRAMA DE COBERTURA

1) Determinar códigos para a distribuição das diferentes altitudes de voo do alvo no
diagrama (50 m - vermelho, 150 m - preto, 300 m - azul, por exemplo). 

2) Inicialmente, considerando a altitude de voo mais baixa e partindo do lançamento
0000''', estando de posse da ficha registro de dados correspondente, marcar, no 
diagrama de cobertura, as distâncias de detecção para cada azimute considerado 
(usam-se, normalmente, as escalas de 1 km, 5 km ou 10 km para os anéis do diagra-
ma, porém, a escala pode ser adaptada conforme a necessidade de comportar o gráfi-
co). Ao se unir esses pontos, obter-se-á a linha de detecção do radar em 6400''', na 
altitude de voo tomada como base. Repetir o processo para as demais altitudes de voo. 

3) Distâncias superiores ao alcance máximo do radar em estudo serão
representadas marcando o alcance máximo do mesmo. 

4) Repetir o processo para as demais altitudes de voo.
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e. INFLUÊNCIA DO ÂNGULO DE COBERTURA NA DISTÂNCIA DE DETECÇÃO

 
 

 
 

Fig 1-13 Variação da distância de detecção em função da distância da massa cobridora 

1.5.3 MÉTODO DE EMERGÊNCIA 

É o menos acurado e o que consome menos tempo para sua confecção. Será usado 
quando o tempo e a situação exigirem uma imediata avaliação da posição. Ele permite 
estimar a distância de detecção, em todas as direções, para um alvo voando a 50 m de 
altura; e o resultado aproximado deverá ser substituído pelo obtido por um dos outros 
métodos tão logo seja possível. 
a. PASSO Nr 01 -SEPARAR O SEGUINTE MATERIAL:

1) carta;
2) ficha de diagrama de cobertura e ficha registro de dados; e
3) lápis, lápis bicolor, transferidor em milésimos e régua de escala.

Detecção possível 
Detecção 
impossível 

Ângulo de cobertura = 50 ’’’ 
Distância da massa = 7 km 
Altura de voo = 300 m 

Distância de detecção =   300   = 6 km 
         (calculada)          50  

a) Distância de detecção maior do que a distância da massa

b) Distância de detecção menor do que a distância da massa

Detecção possível Detecção impossível 

Ângulo de cobertura = 50 ’’’ 
Distância da massa = 3 km 
Altura de voo = 300 m 

Distância de detecção =   300   = 6 km 
         (calculada)          50  
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b. PASSO Nr 02 - IDENTIFICAR OS OBSTÁCULOS DO TERRENO.
Marcar a posição do radar na carta e, por inspeção, determinar os obstáculos que

venham a causar obstrução à propagação de RF. 
c. PASSO Nr 03 - OBTENÇÃO DO AZIMUTE E DISTÂNCIA PARA OS OBSTÁ-
CULOS 

1) Medir, com o transferidor em milésimos, e escrever, na ficha registro de dados, o
lançamento para cada obstáculo do terreno. 

2) Medir a distância do radar para cada obstáculo considerado, usando a escala da
carta. Adicionar 3 km a cada distância medida e transcrever para a ficha registro de 
dados. Esta será, aproximadamente, a distância inicial de detecção. 
d. PASSO Nr 04 - CONSTRUÇÃO DO DIAGRAMA DE COBERTURA

1) De posse da ficha registro de dados, marcar no diagrama de cobertura as
distâncias iniciais de detecção para cada azimute considerado. Ao se unir esses pontos 
convenientemente, obter-se-á a linha de detecção do radar em 6400'''.Esse método 
possui as limitações de determinar as zonas de sombra e considerar a altitude de voo 
constante de 50 m acima do solo. 

2) OBSERVAÇÃO: as regras detalhadas para a construção dos diagramas nos
diversos métodos constam nos manuais específicos de cada equipamento radar, 
atendendo às particularidades específicas. 

1.6 DIAGRAMA DE COBERTURA CONJUNTO 

É o resultado da consolidação dos diagramas de cobertura das várias posições dos 
radares, permitindo avaliar as possibilidades de detecção de defesa. Será 
confeccionado, basicamente, através da sobreposição dos diversos diagramas sob um 
calco, permitindo verificar a eliminação de zonas mortas devido ao recobrimento 
existente. A consolidação ocorre através do seguinte processo: 
a) loca-se em um calco, na mesma escala utilizada no Diagrama de cobertura, as
posições relativas dos radares extraídas da carta, assinalando a direção de referência; 
b) transcreve-se para o calco, o contorno de cada Diagrama de cobertura, incluindo as
zonas mortas; 
c) reforçar o contorno externo da figura formada e verificar, nas zonas mortas, quais as
áreas de sobreposição que deverão ser contornadas, representando as áreas onde, 
efetivamente, não será possível a detecção. 
d) concluída a confecção, o calco resultante servirá como meio de avaliação da eficácia
do dispositivo adotado. 
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CAPÍTULO II 
RECONHECIMENTO, ESCOLHA E OCUPAÇÃO DE POSIÇÃO 

DE RADARES DE VIGILÂNCIA E RADARES DE BUSCA 

2.1 INTRODUÇÃO 

2.1.1 O Reconhecimento, Escolha e Ocu-
pação de Posição (REOP) de uma 
Unidade de Artilharia Antiaérea é o 
conjunto de operações executadas com a 
finalidade de deslocá-la de diferentes 
posições, a fim de realizar a Defesa 
Antiaérea de uma tropa apoiada ou de um 
ponto sensível, conforme a missão receb-
ida. Neste capítulo, será abordado, particu-
larmente, o REOP de Radares de Vigil-
ância (Rdr Vig) e dos Radares de Busca (RB). O REOP, tanto para o R Vig, quanto 
para o RB, segue os mesmos princípios. No entanto, é importante ressaltar que cada 
modelo de equipamento possui características peculiares às quais devem ser 
consideradas, e para tanto, devem ser observadas por ocasião do estabelecimento de 
Normas Gerais de Ação (NGA) para o REOP dos referidos radares. 

2.1.2 Desta forma, este capítulo não procura padronizar procedimentos, mas 
apresentar conceitos que alicercem a criação de uma boa NGA. O REOP na AAAe é 
caracterizado pela necessidade de alto grau de descentralização na execução. Assim, 
o preparo e a iniciativa dos quadros são aspectos básicos para o sucesso, assim como
a existência de NGA para a boa execução dos trabalhos. Para fins didáticos, este 
estudo será dividido da seguinte forma: 
a) o planejamento do reconhecimento na carta; 
b) o planejamento do reconhecimento no terreno; e 
c) a ocupação da posição.

2.2. O PLANEJAMENTO DO RECONHECIMENTO NA CARTA 

Nos escalões Brigada (Bda) AAAe e Agrupamento-Grupo (Agpt-Gp) AAAe, o 
reconhecimento e escolha das posições dos radares são feitos somente na carta, em 
estudo coordenado pelo O Intlg e O Rdr do Estado-Maior respectivo. As posições 
escolhidas são indicadas aos escalões subordinados por intermédio de ordens de 
reconhecimento e estes executam o reconhecimento no terreno. Nos escalões Grupo 
de Artilharia Antiaérea (GAAAe) e inferiores, são feitos, normalmente, o planejamento 
na carta e o reconhecimento no terreno das posições dos radares. O planejamento na 
carta é realizado durante a fase dos reconhecimentos de 1º escalão, feito pelo Cmt e 
seu Estado-Maior, assessorado pelo Oficial Radar. Alguns fatores devem ser 
condicionantes para a seleção das posições dos R Vig e RB durante o planejamento na 
carta: 
a) Linha de visada.

2.1 INTRODUÇÃO 
2.2 O PLANEJAMENTO DO RECONHE-
CIMENTO NA CARTA 
2.3 O PLANEJAMENTO DO RECONHE-
CIMENTO NO TERRENO 
2.4 A OCUPAÇÃO DE POSIÇÃO 
2.5 SEQUÊNCIA DO REOP 
2.6 NGA de REOP 
2.7 EXEMPLO DE MEMENTO DE REOP
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O ideal é que a posição de cada radar tenha linha de visada (visada livre) em todas 
as direções. Esta condição é muito difícil de ser atendida, mas deve ser plenamente 
satisfeita no setor principal de cada radar. 
b) Número de radares disponíveis.

O posicionamento dos radares é executado em função da quantidade de aparelhos
disponíveis em cada DA Ae. O desdobramento dos radares deve levar em 
consideração frequentes mudanças de posição dos radares (posições de troca), 
necessárias devido ao reconhecimento aéreo e eletrônico por parte do inimigo. 
Também deve-se prever a manutenção do material, a fim de que se minimize o risco de 
uma falha na cobertura radar, motivada por parte do equipamento. 
c) Tipo de superfície refletora.

Influi diretamente no alcance máximo de detecção a ser obtido por cada aparelho.
Deve-se atentar para a movimentação do terreno para a existência de bosques e 
edificações na região circunvizinha à posição do radar. 
d) Acesso.

Devem ser selecionadas posições com facilidade de acesso, de preferência próxi-
mas às estradas. 
e) Cobertura ao redor.

Deve ser verificada a existência de coberturas adjacentes proporcionadas pelos R
Vig de defesas vizinhas, que possam recobrir a detecção radar da DA Ae considerada, 
aumentando a probabilidade de se ter o alerta antecipado. 

2.3 O PLANEJAMENTO DO RECONHECIMENTO NO TERRENO 

2.3.1 O planejamento do reconhecimento no terreno é realizado durante a fase dos 
reconhecimentos de 2º e 3º escalões, feitos pelas Bia e/ou Seç. O pessoal a ser em-
pregado no reconhecimento varia com o tipo e o método de reconhecimento a ser reali-
zado e com a quantidade de posições a serem reconhecidas. Não havendo tempo ou 
condições para nenhum reconhecimento no terreno, o reconhecimento e a seleção das 
posições devem ser feitos através de um estudo mais criterioso na carta. Assim como 
no planejamento na carta, alguns fatores devem ser condicionantes para a seleção das 
posições dos R Vig e RB durante o planejamento do reconhecimento no terreno: 
a) Linha de visada.

Em cada posição, é confeccionado o diagrama de cobertura que permite avaliar a
linha de visada em torno da posição. 
b) Tipo de superfície refletora.

Principalmente no que se refere à movimentação do terreno e existência de bosques
e áreas construídas na região circunvizinha a cada posição. 
c) Acesso.

Considerar as características do equipamento que entrará em posição. Deve ser
considerada a possibilidade da melhora das condições de acesso, quando for encon-
trada uma boa posição sem facilidade de acesso para o equipamento. 
d) Comunicações.

Este fator é muito importante, pois cada radar é ligado diretamente ao Centro de
Operações Antiaéreas (COAAe). Para o alcance dos equipamentos rádio, deve ser 
considerado, se possível, fazer um teste de conexão, respeitando as normas das 
IEComElt. 
e) Inclinação do terreno
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Analisar as condições do terreno, verificando se a inclinação não ultrapassa a 
capacidade dos dispositivos de nivelamento dos equipamentos, permitindo uma 
operação dentro dos parâmetros previstos para cada aparelho. 
f) Suprimento, manutenção e administração.

Na escolha da posição do radar, devem-se levar em consideração os aspectos
logísticos, de modo a facilitá-los. 
g) Disfarce e organização do terreno.

A posição deve facilitar o disfarce do radar e a construção de abrigos para a
guarnição. 
h) Interferência mútua.

Para que os radares não interfiram mutuamente, as frequências devem ser
decaladas, as posições devem ser bem afastadas uma da outra e, quando possível, 
para evitar a irradiação direta, as posições devem ser separadas por massas 
cobridoras. 
i) Defesa local.

Os radares são objetivos compensadores para as ações de infiltração inimiga,
guerrilhas e ataques aéreos a baixa altura, devido à sua importância, extrema 
vulnerabilidade, alta silhueta, pequenas guarnições e dificuldade para saída de 
posição, apesar de boa mobilidade para grandes deslocamentos. Os quadros de 
organização não prescrevem pessoal e equipamento suficientes para a defesa 
aproximada de um radar de vigilância ou de busca. Se um radar tiver que ocupar um 
local exposto às ações terrestres inimigas de infiltração ou de guerrilheiros, o Cmdo da 
AAAe correspondente deve prover os meios necessários à defesa imediata daquela 
posição. Os trabalhos de camuflagem e organização do terreno são realizados em 
função da situação, tomando-se o cuidado de se evitar que eles ocasionem qualquer 
limitação ou interferência nas características técnicas do aparelho. 

2.3.2 Terminado o reconhecimento no terreno, cada escalão confecciona o relatório 
de reconhecimento das posições e envia o mesmo ao escalão superior, acompa-
nhado dos diagramas de cobertura. Face às condições impostas pelo terreno e a 
disponibilidade de tempo, podem ser reconhecidas outras posições próximas, além das 
indicadas na ordem de reconhecimento e, desde que julgadas conveniente, constarão 
dos relatórios de reconhecimento. 

2.3.3 O Cmt AAAe é responsável pelo reconhecimento no âmbito de seu escalão, 
porém a execução do mesmo é realizada sob a direção do O Rdr. O escalão superior 
supervisiona o reconhecimento no terreno e, em face dos relatórios recebidos, pode 
alterar a posição dos Rdr Vig dos escalões subordinado, de modo a prover uma 
eficiente cobertura radar com um mínimo de pessoal e material. Tendo recebido todos 
os relatórios de reconhecimento das posições dos radares, o  O Intgl da DA Ae confec-
ciona o diagrama de cobertura conjunto e escolhe a localização efetiva dos radares e 
postos de vigilância do Sist Ct Alr da DA Ae, bem como de suas posições de troca. 

2.3.4 Na avaliação de cada posição de Rdr Vig, são levados em consideração todos os 
fatores condicionantes, principalmente os diagramas de cobertura. Pela análise 
criteriosa dos diagramas, é perfeitamente possível avaliar cada posição quanto às 
zonas de sombra, ou seja, determinar as distâncias máximas que os alvos aéreos se 
aproximam sem serem detectados, e quanto à impossibilidade de detecção devido a 
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interferência dos alvos fixos. Quando o número de radares de vigilância não for 
suficiente para o completo recobrimento do espaço aéreo em torno da defesa, as 
brechas existentes devem ser preenchidas com P Vig. 

2.3.5 Mesmo quando a quantidade de radares de vigilância for suficiente para as 
necessidades da defesa antiaérea, os P Vig são empregados para cobrir possíveis 
zonas de sombra existentes na cobertura radar ou são lançados para exercer uma 
estrita vigilância sobre prováveis rotas de aproximação do inimigo aéreo. Quando o 
número dos radares de vigilância for maior que o necessário para a defesa, eles são 
colocados aos pares nas melhores posições, um próximo ao outro, simplificando os 
problemas de manutenção, instrução e administração e tornando o Sist Ct Alr mais 
eficiente. 

2.4. A OCUPAÇÃO DE POSIÇÃO 

2.4.1 A ocupação de posição deve ser executada de modo rápido, silencioso e ordeiro, 
de acordo com as NGA de operações do escalão de AAAe considerado. A ocupação 
de posição dos radares e P Vig da DA Ae é supervisionada pelo O Rdr e pelo Oficial de 
Inteligência, respectivamente. Os sistemas de armas e os meios de comando, controle 
e detecção têm prioridade de ocupação sobre os demais. Na escolha da posição do 
Rdr Vig, devem ser levados em consideração o objetivo defendido e a posição das U 
Tir. A posição do Rdr Vig deve estar localizada fora do objetivo defendido, para não ser 
atingido por um ataque, ao mesmo tempo em que não deve estar localizado junto das 
U Tir, para não atrapalhar a execução da defesa. Sempre que possível, a posição do 
Rdr Vig deve ser escolhida na área do Posto de Comando (PC) da DA Ae, de modo a 
facilitar a coordenação e a sua segurança. 

2.4.2 As posições de radar, sempre que possível, devem ser escolhidas dentro do 
alcance dos sistemas de armas antiaéreas de baixa altura desdobrados no terreno 
(mas fora do objetivo defendido), beneficiando-se de uma relativa proteção contra os 
ataques aéreos. A posição ideal para o Rdr Vig é aquela que permite a detecção no 
alcance máximo e em todas as direções, com um mínimo de ecos fixos, zonas de 
sombra e imagens fantasmas. A seguir mais detalhes dessas condições. 

a. Alcance máximo em todas as direções.
- Isto depende exclusivamente do terreno ao redor da posição. O alcance máximo 
somente pode ser obtido com a reflexão da energia por uma boa superfície refletora. 
Quando a energia é irradiada pela antena, uma porção dela se propaga abaixo da linha 
do horizonte e causa uma onda refletora que é introduzida no feixe da energia direta.  
- Esta onda resulta da reflexão da energia pela superfície terrestre (Fig 2-1) e irá 
somar-se ou subtrair-se com a onda vinda diretamente da antena. Se os dois sinais se 
somam, um lóbulo é formado, e se dois sinais se subtraem, uma área nula é obtida. Os 
lóbulos assim formados aumentam consideravelmente o alcance do radar. 
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Fig 2-1 Reflexão da energia 

- Para que o radar detecte no seu máximo alcance, é essencial que a antena seja 
colocada numa altura favorável e que uma boa superfície refletora seja conseguida. 
Aumentando-se a altura da antena dentro dos limites do material e com boa superfície 
refletora, as áreas nulas serão diminuídas e a capacidade de detecção a baixa altura 
aumentada. 
- A água é a melhor superfície refletora devido à sua superfície plana e capacidade de 
propagação, contudo, é difícil poder utilizá-la sempre. Para os radares de vigilância, 
porém, uma posição para ser escolhida deve possuir, ao redor, uma superfície que seja 
a mais plana possível, muito pouco acidentada, e sem bosques ou construções que 
possam interferir na transmissão da energia de RF. 
- Aumentando-se a altura da antena (dentro de limites), a extensão da área utilizada 
como superfície refletora será necessariamente maior. Como todos os radares, o radar 
de vigilância propaga o seu feixe de energia em linha reta, e para que seja possível a 
detecção em todas as direções, deve ter linha de visada em 360°. 
- Posições em picos muito altos, embora proporcionem ótimas linhas de visada, devem 
ser evitadas devido aos ecos fixos oriundos da reflexão de lóbulos secundários. (Fig 2-
2). 

Fig 2-2 Reflexão do lóbulo secundário 
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b. Mínimo de ecos fixos.
- Os ecos fixos (Fig 2-3), que se apresentam na tela do radar, resultam de sinais de 
grande amplitude refletidos pelos alvos fixos, tais como, construções e elevações 
(irregularidades no terreno) existentes nas proximidades da posição do radar. 
- Torna-se, assim, necessário que a posição seja escolhida a mais afastada possível de 
grandes elevações e de densas áreas povoadas. 

Fig 2-3 Ecos fixos 

c. Mínimo de zonas de sombra.
- As zonas de sombra (Fig 2-4) são causadas por obstruções (montanhas, edifícios, 
etc) existentes na trajetória do feixe do radar. Tais obstruções bloqueiam o feixe, 
impedindo assim a detecção. Os alvos situados no trajeto da energia do radar (acima 
ou ao lado das obstruções) podem ser detectados, enquanto que os alvos atrás dos 
obstáculos (tanto em azimute como em elevação) ficam na zona de sombra, portanto 
não sendo detectados. 
- Estas zonas de sombra diminuirão à medida que a distância do radar ao obstáculo 
aumentar. Obstáculo do mesmo tamanho, todavia mais próximos, formarão sombras 
em setor maior. Desde que a posição tenha extensas linhas de visada, as zonas de 
sombra serão evitadas. 

Fig 2-4 Zona de sombra 
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d. Mínimo de imagens fantasmas.
- Estas imagens (Fig 2-5) são produzidas por um sinal emitido. Ao refletir, por exemplo, 
em dois alvos antes de retornar ao radar, produzirá, além da verdadeira indicação do 
alvo, uma imagem falsa ou fantasma no mesmo azimute do primeiro em um alcance 
maior e com menor intensidade do que a indicação verdadeira (ou por alvos próximos 
ao radar que podem refletir sinais emitidos lateralmente, provenientes de lóbulos 
secundários, além do sinal do lóbulo principal). Isto acarretará múltiplos retornos de um 
único alvo, à proporção que o feixe atingir o alvo. 

Fig 2-5 Imagem fantasma 

- Observação: as imagens fantasmas, normalmente, só são produzidas por alvos de 
largas dimensões localizados próximo ao radar e, comumente, não chegam a 
prejudicar a operação do radar. Entretanto, estas imagens tendem a aumentar e inten-
sificar a indicação de ecos fixos nas telas do radar (reflexão dos lóbulos secundários). 
- Devem ser evitadas regiões acidentadas, áreas construídas e outros obstáculos 
próximos à posição do radar. Uma boa posição para o radar de vigilância é aquela 
situada numa elevação de um terreno predominantemente plano, com colinas de 
inclinação suave e cujas alturas não ultrapassem a altura da antena. 
- Quando os ecos fixos provenientes de construções forem prejudicar a operação do 
radar, deve-se evitá-los, escolhendo uma posição que permita a interposição entre as 
construções e o radar, ocupando uma elevação de inclinação suave e afastada, no 
mínimo, de 1/2 milha do radar (Fig 2-6). 

     Fig 2-6 Interposição de massa cobridora 

TELA PPI 

ALVO 

IMAGEM FANTASMA 

ALVO 2 

ALVO 1 

IMAGEM FANTASMA 
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2.5 SEQUÊNCIA DO REOP 

Geralmente, a sequência do REOP é a mesma em qualquer caso. Ela pode ser altera-
da por exigência da missão, da situação tática e da manobra da força apoiada. Para 
executar um REOP completo, as ações básicas a serem realizadas são as seguintes: 
a) receber ordens ou prever as necessidades de novas posições em função da
manobra; 
b) planejar o deslocamento;
c) planejar o reconhecimento (cartas ou fotografias aéreas);
d) emitir ordens para os elementos envolvidos;
e) realizar o reconhecimento no terreno e selecionar as posições;
f) planejar a ocupação das posições;
g) preparar as posições para ocupação;
h) deslocar o pessoal e o material para posições selecionadas; e
i) ocupar, organizar e melhorar as posições.

2.6 NGA de REOP 

2.6.1 Todos os elementos de AAAe devem possuir em suas NGA de operações um 
anexo de REOP. Cabem as adaptações necessárias ao material empregado. Os itens 
apropriados para inclusão neste anexo, além das ordens normais relativas a marchas e 
deslocamentos, são as seguintes: 
a) composição e deveres do pessoal do reconhecimento;
b) plano de carregamento e embarque das viaturas;
c) composição dos escalões de reconhecimento;
d) organização das colunas de marcha;
e) responsabilidade por guarnecer a posição de espera, o ponto de partida e o ponto
de liberação; 
f) altos, disciplina de som, de circulação no interior da posição, de luzes e de comuni-
cações; 
g) ação em caso de ataque inimigo;
h) responsabilidade pela expedição da ordem para ocupar as posições; e
i) inspeção nas posições abandonadas por razões de segurança.

2.6.2 Observações. 
- Normalmente, o reconhecimento no terreno é realizado de forma descentralizada 
pelas unidades de emprego da AAAe. 
- As NGA de REOP devem prever o reconhecimento das U Tir de cada material. 

2.7 EXEMPLO DE MEMENTO DE REOP 

2.7.1 Receber ordens ou prever necessidade de novas posições em função da 
manobra. 

2.7.2 Analisar o tempo disponível. 

2.7.3 Emitir ordens preparatórias. 
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2.7.4 Planejar o reconhecimento no terreno: 
a) reconhecimento na carta ou em fotografia aéreas;
b) novas posições; e
c) acesso.

2.7.5. Pessoal do reconhecimento: 
a) composição; e
b) reunião preliminar - missão, situação tática.

2.7.6. Execução: 
a) hora da partida e de retorno;
b) ordem de marcha;
c) itinerário principal e alternativo;
d) pontos de controle; e
e) ensaio e inspeções.

2.7.7. Administração: 
a) ração;
b) munição;
c) uniforme e equipamento; e
d) combustível.

2.7.8. Comando e controle: 
a) sinais convencionados;
b) comunicações;
c) indicativos de chamada;
d) frequências principal e alternativa; e
e) códigos especiais.

2.7.9. Deslocamento e ocupação de nova posição. 

2.7.10. Estabelecimento e operação das comunicações, preparação da segurança e 
melhoramento da posição. 
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Fig 2.7 – Exemplo de relatório de reconhecimento 

RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO NO TERRENO (Rdr___)

UNIDADE________________________________________________ RADAR DE __________ 

FICHA PARA RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO NO TERRENO (Rdr ___) 

UNIDADE__________________________________________________SU________________ 

Rdr. ____________________________________Posição Nr_________ Local______________ 

Rfr: Crt_________________________________ Folha____________ Escala_______________ 

1. FATORES CONDICIONANTES

a. Linha de visada ____________________________________________________________

b. Tipo de superfície refletora ___________________________________________________

c. Acesso ___________________________________________________________________

d. Comunicações _____________________________________________________________

f. Suprimento, manutenção e administração ________________________________________

g. Disfarce e organização do terreno ______________________________________________

h. Defesa local _______________________________________________________________

1. Interferência mútua _________________________________________________________

2. ANEXOS

a. - (diagrama de cobertura)

b. - (outros)

3. AVALIAÇÃO DA POSIÇÃO

a. Zonas de sombra

b. Ecos fixos
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