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RESUMO 

 

 

 

As exigências impostas pela evolução tecnológica sob ameaças aéreas tornam-se 
cada vez mais um desafio para qualquer exército. Levando-se em consideração a 
suma importância da manutenção da paz, um alvo hostil aéreo sempre exercerá um 
papel alarmante em qualquer evento, sendo de fundamental importância uma rápida 
resposta no processo de Defesa Antiaérea. Nesse contexto, a partir de 
aperfeiçoamentos contínuos, a evolução de vetores antiaéreos tem sido importante 
para os desafios encontrados, assim como uma variedade de ameaças aéreas, 
interferências e multiplicidades de eventos internacionais, haja vista constituírem-se 
de fácil adestramento e operação, com vida útil relativa e baixo custo, se comparado 
a outros setores do exército. Frente a tal problemática, neste estudo foi realizado um 
levantamento bibliográfico segundo referências atualizadas, em conjunto com uma 
pesquisa de campo. Esta  utilizou-se de um questionário com perguntas relacionadas 
ao Radar Antiaéreo SABER M60 enviado para especialistas militares que têm 
conhecimento do assunto e que já realizaram algum manuseio, manutenção ou 
operação com o equipamento, a fim de fornecer uma melhor compreensão sobre 
problemas relacionados à capacidade de análise, limitações e detecção de alvos, 
além de especificidades relacionadas ao Radar SABER M60, com o principal intuito 
de compreender sua atuação e performance em Grandes Eventos no Brasil. 
 

 

Palavras-chaves: Radar Antiaéreo; Radar SABER M60; Defesa Antiaérea; Radar 
SABER M60; Grandes Eventos. 
  



  

ABSTRACT 

 

 

 

The demands imposed by technological developments under cover become more and 
more a challenge for any army of a nation, taking into account the paramount 
importance of keeping the peace, an air hostile target whenever it plays an alarming 
role in any event and a rapid response in the anti-aircraft defense process is of 
fundamental importance. In this context, based on continuous improvements, the 
evolution of anti-aircraft vectors has been important for the challenges encountered, 
as well as a variety of air airports, interference and multiplicity of international events, 
considering that they are easy to train and operate, with life useful and low cost 
compared to other sectors of the army. Concurring to this problem, a study was carried 
out containing a bibliographic survey according to updated references in conjunction 
with a field survey, which used a questionnaire with questions related to the SABER 
M60 anti-aircraft radar, sent to military experts who are aware of the subject, have 
already carried out some handling, maintenance or operation with the equipment, in 
order to provide a better understanding of the problems related to the capacity of 
analysis, limitations and detection of targets, in addition to specificities related to the 
SABER M60 radar, with the main purpose of understanding of their performance and 
performance within major events in Brazil. 
 

 

Keywords: Anti-Aircraft Radar; SABER M60 Radar; Anti-Aircraft Defense; 
Employment M60; Large Events. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Segundo a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe) (2018), 

atualmente existe uma grande preocupação em manter a paz entre as nações, porém, 

grandes probabilidades de conflitos ainda existem, pois a todo o momento pessoas 

perguntam-se sobre riscos de uma guerra devido à corrida armamentícia e 

tecnológica, estas que oferecem novas possibilidades relacionadas à ataques aéreos 

tripulados ou não. Como os riscos existem, faz-se necessário que as Forças Armadas 

Brasileiras estruturem seus mecanismos de defesa externa (FERREIRA, 2017). 

Ao longo dos anos, conforme as aeronaves surgiam, tomando seu espaço no 

combate aéreo, desenvolveu-se naturalmente a necessidade do incremento de uma 

defesa efetiva para este novo tipo de ameaça. Sendo assim, dentro dos sistemas de 

combate aéreo, o Radar (Rdr) é o equipamento que possibilita obter uma informação 

antecipada da ameaça desse tipo, o que beneficia o lado detector para que utilize o 

posicionamento do vetor inimigo como estratégia para contrapor-se ao seu ataque 

(BRASIL, 2018).  

Segundo o Departamento de Educação e Cultura do Exército Brasileiro 

(DECEx) (BRASIL; DECEx, 2016), para se abordar o conceito de “ameaça aérea”, é 

preciso buscar entender as características fundamentais e atuais dos vetores aéreos 

(aeronaves), para que sejam realizadas novas ações quanto ao emprego do sistema 

de identificação, bem como quanto às suas limitações e possibilidades. Sucintamente, 

deve-se procurar compreender esses atributos no que tange especialmente ao meio 

da ameaça aérea, sua suscetibilidade à detecção por parte dos sensores radar e à 

tintura específica de não-detecção dessa aeronave, que impossibilita seu 

acompanhamento pelo radar, bem como seu engajamento pela Artilharia Antiaérea 

(AAAe). 

Nesse contexto, a ameaça aérea pode ser inserida nos Grandes Eventos, que, 

segundo Brasil (2018), são as relações interagências destinadas a acompanhar 

situações complexas que envolvam um planejamento amplo e detalhado por meio de 

órgãos governamentais e não-governamentais de repercussão internacional. Como 

assegura Brasil (2018), Grandes Eventos podem ser exemplificados através da 

Jornada Mundial da Juventude (2013), da Copa das Confederações FIFA (2013), da 
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Copa do Mundo FIFA (2014), dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos (2016) e de outros 

eventos designados pelo Presidente da República. 
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1.1 PROBLEMA 

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

O Brasil tornou-se palco de Grandes Eventos, os quais ocorrem 

predominantemente em áreas urbanas nas quais as Forças Armadas realizam a 

proteção no contexto de Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) e de 

prevenção e combate ao terrorismo (BRASIL, 2017b, p. 3-15). 

Pode-se observar um grande emprego do Exército Brasileiro, em especial a 

utilização da AAAe, para realizar a proteção de Pontos Sensíveis (P Sen), como 

ocorreu na Copa do Mundo (2014), nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, em que 

foram realizados a defesa de estádios e o monitoramento do espaço aéreo por meio 

do Radar SABER M60 (Sistema de Rastreamento Baseado em Emissão de Rádio 

Freqüência de Alvos Aéreos). Este radar foi utilizado em um ambiente no qual a 

compartimentação do terreno, aliada às edificações urbanas, limitaram o Comando e 

Controle (C²). 

Essa limitação na transmissão dos dados recebidos pelo Radar SABER M60 

dentro do alcance de rádio restringiu o desdobramento das Unidades de Tiro (U Tir), 

o que, por sua vez, também tornou restrita a defesa do espaço aéreo contra um 

possível vetor hostil.  

 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

 

Diante do exposto, buscou-se reunir informações com o propósito de responder 

ao seguinte problema de pesquisa: O Radar SABER M60 atendeu às suas 

perspectivas de uso no que tange à Defesa Antiaérea nos Grandes Eventos ocorridos 

no Brasil? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral explicar de que forma o Radar 

SABER M60 foi utilizado nos Grandes Eventos ocorridos no Brasil e como ocorreu sua 

utilização, para corrigir suas deficiências e permitir seu emprego em eventos futuros, 

aumentando a tecnologia e a operacionalidade na detecção de alvos aéreos e 

permitindo uma melhor integralização entre os sistemas da Artilharia Antiaérea do 

Exército Brasileiro (EB). 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

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

objetivos específicos a seguir como forma de restringir a linha de raciocínio descritivo 

apresentado: 

a) compreender os conceitos da problemática envolvida; 

b) conceptualizar o Radar SABER M60;  

c) analisar a influência do Radar SABER M60 em Grandes Eventos; e 

d) interpretar as respostas de entrevistas. 

 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

 

Como hipótese desta pesquisa, parte-se do entendimento sobre os 

acontecimentos históricos, da função dos radares antiaéreos em Grandes Eventos e 

da interpretação da performance e utilização do Radar SABER M60 para ajudar a 

melhor compreender e entender a utilização deste, suas falhas, e opções alternativas 

para remediação. 
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1.4 METODOLOGIA 

 

 

1.4.1 Objeto Formal de Estudo 

 

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa do tipo aplicada, para a 

qual foi realizado um levantamento bibliográfico em conjunto com um estudo de 

campo. Esta articulação teve como objetivo gerar conhecimentos para aplicação 

prática em processos relacionados ao emprego do Radar SABER M60 em Grandes 

Eventos no Brasil.  

Foi utilizado o método qualitativo através do qual se teve acesso a 

conhecimentos de profissionais com experiência com o respectivo radar. Assim, 

buscou-se viabilizar uma melhor compreensão e solução acerca do problema de 

pesquisa.  

Em conjunto com a bibliografia atual existente, o presente estudo tem o intuito 

de contribuir para um melhor entendimento e compreensão sobre problemas 

relacionados à capacidade de análise, limitações e detecção de alvos pelo Radar 

SABER M60. Da mesma forma, pretende-se integrar os conceitos literários com uma 

pesquisa de campo a fim de fornecer subsídios para analisar sua atuação, 

performance e continuidade de utilização em Grandes Eventos no Brasil. 

 

 

1.4.2 Amostra 

 

 

O presente estudo teve como amostra oficiais que já operaram o Radar SABER 

M60 inseridos na população de militares especializados em AAAe, que já serviram na 

1ª Brigada (Bda) AAAe ou em suas Organizações Militares Diretamente Subordinadas 

(OMDS). 

Os militares da amostra realizaram o curso de AAAe para oficiais ou estágios 

e, como mencionado anteriormente, participaram do uso e emprego do Radar SABER 

M60. O curso e os estágios são realizados anualmente na EsACosAAe.  
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Grande parcela destes militares operou efetivamente com o Radar SABER M60 

na Copa das Confederações (2013), na Copa do Mundo (2014) e nos Jogos Olímpicos 

e Paralímpicos (2016), além de outros Grandes Eventos internacionais ocorridos no 

país. 

A fim de conhecer as características operacionais relacionadas ao referido 

Radar, foram selecionados 23 especialistas em AAAe do EB para responder às 

perguntas do questionário. Isto foi realizado de forma a contribuir sobremaneira para 

a pesquisa devido ao conhecimento especializado no assunto de radares, além de ter 

realizado sua manutenção, manuseio ou missões em conjunto utilizando a tecnologia 

do Radar SABER M60. 

 

 

1.4.3 Delineamento da Pesquisa 

 

 

De acordo com Lakatos e Marconi (1998), a pesquisa é um procedimento formal 

que emprega um tratamento científico e constitui uma forma de conhecer a verdade e 

compreender a realidade. Segundo as autoras, pesquisar é descobrir novos fatos, 

dados, relações e leis em qualquer área do conhecimento através de um método 

sistemático para revisão bibliográfica. 

De acordo com Gil (2007, p. 43), devido aos fins práticos desta pesquisa, utiliza-

se como natureza a pesquisa aplicada, que 

 

[...] tem como característica fundamental o interesse na aplicação, 
utilização e consequências práticas dos conhecimentos da pesquisa 
básica.  
 

O estudo foi desenvolvido e classificado de forma que fosse possível atingir o 

objetivo da análise de maneira mais eficiente. Para melhor exploração, observou-se 

que o objeto é classificado como pesquisa exploratória devido ao uso de fontes 

bibliográficas e descritivas que tornaram possível descrever todo o processo. 
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1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura 

 

 

O estudo bibliográfico realizado para a confecção deste trabalho teve como 

método a leitura exploratória para a seleção, a revisão e a análise do material de 

pesquisa. O trabalho foi realizado em manuais doutrinários e regulamentos militares; 

regulamentos acerca da exploração do Espaço Aéreo Brasileiro; legislação vigente; 

documentos oficiais e relatórios das atividades de C² nos Grandes Eventos; 

publicações reconhecidas no meio acadêmico; e artigos veiculados em sítios da 

internet publicados entre os anos de 2000 a 2021. 

Para isso, foram excluídos textos doutrinários ou manuais revogados ou 

desatualizados em relação ao emprego da AAAe vigente no Exército Brasileiro; 

estudos com definição simplória e que reutilizaram dados de trabalhos anteriores; 

artigos e estudos sobre os Grandes Eventos que não abordam as operações militares; 

e fontes da internet oriundas de sites não confiáveis ou não reconhecidas no meio 

acadêmico. 

 

 

1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 

 

Como critérios de inclusão, foram selecionados estudos publicados entre 2000 

e 2021, além de fontes conceituais, manuais doutrinários e regulamentos militares 

relacionados diretamente ao assunto, abrangendo também publicações que 

abordassem experiências e aplicações práticas. Como critérios de exclusão, foram 

descartados os estudos considerados ultrapassados devido a evoluções doutrinárias, 

assim como manuais revogados ou desatualizados em relação ao emprego da AAAe 

vigente no Exército Brasileiro, além de publicações científicas de baixa qualidade. 

 

 

1.4.6 Instrumentos 

 

 

Os dados foram verificados por meio da análise das informações e dos 

resultados obtidos pela revisão de literatura e dos questionários aplicados. Buscou-se 
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conceitos sobre a importância da DA Ae em eventos em conjunto com a 

conceptualização sobre o Radar SABER M60, utilizando-se da revisão bibliográfica e 

da pesquisa em campo para se obter uma nova perspectiva condizente com a obra, 

assim como um melhor aprendizado sobre as ocorrências, utilizações e falhas 

específicas do Radar SABER M60 dentro de Grandes Eventos no Brasil. 

O questionário serviu como instrumento de coleta de informações relacionadas 

com o tema “Emprego do Radar SABER M60 em Grandes Eventos”. Através da 

interpretação das respostas coletadas com esta ferramenta, pretendeu-se fornecer 

subsídios para as possibilidades de manutenção da utilização do Radar supracitado 

em Grandes Eventos recorrentes no Brasil, além de discorrer sobre sua 

adequabilidade e possibilidades de melhorias já observadas durante sua utilização. 

 

 

1.4.7 Análise dos Dados 

 

 

O presente trabalho reuniu dados de diversas fontes, tendo como base a 

revisão de literatura e o questionário aplicado aos militares especializados em AAAe 

que utilizaram o Radar SABER M60. 

Com a revisão da literatura em questão, foi possível responder os objetivos 

específicos definidos, os quais contribuíram para a consolidação dos resultados 

almejados no objetivo geral.  

Os resultados encontrados foram relacionados aos objetivos específicos 

propostos, de forma a facilitar a compreensão dos conceitos da problemática 

envolvida, conceptualizar o Radar SABER M60 e, por fim, analisar a influência do 

respectivo Radar em Grandes Eventos. 

O planejamento para a coleta de dados foi realizado através da plataforma 

Google Forms, que consiste em um aplicativo de gestão de pesquisas do Google. Este 

tem sua usabilidade gratuita para pesquisar e coletar informações sobre outras 

pessoas, além de poder ser utilizado para realizar questionários e formulários de 

registro. 

Após preencher o formulário de pesquisa com as perguntas previamente 

selecionadas, o Google Forms gera um link de acesso para o compartilhamento com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Google
https://pt.wikipedia.org/wiki/Question%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Formul%C3%A1rios
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os indivíduos escolhidos para responder o questionário. As informações coletadas e 

os resultados obtidos são organizados e transmitidos automaticamente utilizando o 

servidor do Google (GOOGLE, 2021). 

Com isso, foi possível realizar a tabulação por meio da interpretação das 

respostas dos entrevistados, através do que se conseguiu abranger a problemática 

relacionada aos serviços específicos em conjunto com o Radar SABER M60 por meio 

da apresentação dos dados. As opiniões dos especialistas foram utilizadas para 

apresentar soluções aos problemas abordados para a continuidade da utilização do 

Radar SABER M60 em Grandes Eventos. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

A sociedade está em constante evolução, paralelo a isto, o mundo movimenta-

se na busca por cada vez mais facilidades e confortos cotidianos. Ao mesmo tempo, 

a proteção e a segurança não ficam de fora desta evolução, principalmente quando 

se trata da defesa de uma nação. 

No contexto militar, a guerra e a ciência estão caminhando de mãos dadas em 

constante evolução. A cada dia, novas armas surgem e novas tecnologias são 

adotadas visando sempre à prevenção contra possíveis ataques às nações. Assim, 

pode-se dizer que a defesa é a principal finalidade dessa mudança evolutiva. 

Se faz interessante destacar que a AAAe brasileira busca cada vez mais 

aperfeiçoar as tecnologias de seus radares. O que importa, portanto, é recuperar a 

capacidade de se defender contra ataques aéreos, em especial em um período no 

qual existe uma grande interação mundial devido a Grandes Eventos que ocorrem 

anualmente no país. Porém, esta é uma tarefa que requer o investimento em novas 

tecnologias, uma vez que o setor é deficiente no sistema de defesa nacional. 

Ocorre que, nos tempos atuais, considerando-se a rápida evolução dos ataques 

aéreos, a AAAe torna-se de fundamental importância para a manutenção da 

integridade nacional e o avanço tecnológico essencial para garantir um contra-ataque 

eficiente. Ao partir disto, este estudo justifica-se para que se consiga obter uma nova 

perspectiva condizente com o emprego do Radar SABER M60, assim como um melhor 

aprendizado sobre as ocorrências, utilizações e falhas específicas deste aparato em 



21  

 

Grandes Eventos no Brasil e, com isso, seja possível aperfeiçoá-lo e melhor utilizá-lo 

na DA Ae. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 ARTILHARIA ANTIAÉREA BRASILEIRA 

 

 

Segundo o Manual de Campanha EB70-MC-10.231 (BRASIL, 2017a), a 

Artilharia Antiaérea (AAAe) é o componente terrestre da Defesa Aeroespacial 

responsável por realizar a proteção de pontos sensíveis contra ataques aéreos, além 

de ser encarregada de manter a defesa da soberania nacional no espaço aéreo.  

Sob responsabilidade da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea (1ª Bda AAAe), 

deve-se manter elevado o nível de prontidão para atuar dentro de todo território 

nacional, ainda que se trate de atividades de não-guerra, como ocorre na proteção de 

Grandes Eventos, como por exemplo nos Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo. A 

AAAe também é responsável pelo nível de adestramento sobre a agilidade na 

montagem e desmontagem de radares para a prontidão local desejada por meio dos 

Grupos de Artilharia Antiaérea a ela subordinada e das Baterias de Artilharia Antiaérea 

Orgânicas das Brigadas de Cavalaria e Infantaria. Nestas o Exército Brasileiro possui, 

em conjunto, um sistema de armas composto por canhões 35 e 40 milímetros, além 

de mísseis antiaéreos de baixa altura (BRASIL; EPEx, 2021).  

Com isto, percebe-se que o país possui uma AAAe bem estruturada, cuja 

missão consiste em impedir ou dificultar o reconhecimento aéreo inimigo ou o seu 

ataque, a fim de possibilitar o funcionamento de infraestruturas críticas sediadas em 

território nacional, na Zona de Interior (ZI). Além disso, permite a liberdade de manobra 

para elementos de combate, o livre exercício do comando e uma maior disponibilidade 

e eficiência das unidades de apoio ao combate e apoio logístico aos órgãos e 

instalações vitais sediadas no Teatro de Operações (TO), conforme preconizado no 

Manual de Defesa Antiaérea (BRASIL, 2017a, p. 3-2).  

O Sistema de Comunicações é de fundamental importância para que exista a 

integração entre os outros sistemas. Segundo a 1ª Bda AAAe e EsACosAAe (2008, p. 

35), este consiste em “[...] um conjunto de recursos humanos, materiais e 

procedimentos que visam à coleta, processamento e difusão de informações por meio 

de uma rede de comunicações, que permitirá o livre trânsito de dados, conhecimentos, 

ordens e instruções”. 
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Além disso, permite que haja um efetivo Comando e Controle (C²), propiciando 

condições de acompanhar o espaço aéreo no TO, bem como de verificar a evolução 

da situação aérea, o que fulmina em um rápido e efetivo acionamento das armas de 

defesa AAAe quando necessário e propicia aos comandantes dos diversos escalões 

condições de tomarem a decisão do engajamento do alvo aéreo. Ademais, o Sistema 

em questão destina-se a ligar os meios de alerta (sensores e postos de vigilância) aos 

Centro de Operações Antiaéreas (COAAe) e estes a outros centros de operações e 

aos sistemas de armas, bem como assegurar as comunicações necessárias aos 

comandos dos diversos elementos que constituem o escalão considerado (BRASIL, 

2017a). 

Portanto, a AAAe necessita de um sistema que englobe um conjunto de 

medidas e ações terrestres que objetive neutralizar ataques aéreos inimigos. Para tal, 

foi criado o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), constituído por 

um órgão central denominado de Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) e 

por outros órgãos alocados a fim de exercer atividades relacionadas à Defesa 

Aeroespacial. Desta forma, é possível garantir uma sincronia entre forças auxiliares, 

órgãos e serviços da administração pública, direta ou indireta, de âmbito federal, 

estadual ou municipal, e organizações governamentais, assegurando o exercício da 

soberania nacional (BRASIL, 2017a). 

 

 

2.2 RADARES DE DEFESA ANTIAÉREA 

 

 

O termo Radar (Rdr) vem do inglês Radio Detection ad Ranging e consiste na 

detecção de ondas de rádio para localizar um determinado alvo específico, bem como 

sua distância, localização e demais características intrínsecas. Esta busca de 

informações baseia-se em emissões e recepções de ondas eletromagnéticas 

pulsantes. Desta forma, percebe-se como a evolução tecnológica do Radar permitiu a 

detecção de alvos aéreos como forma de proteção e DA Ae (BRASIL, 2019, p. 4-9). 

Os radares de DA Ae são comumente utilizados como dispositivos de avisos e 

alertas precoces pelo fato de poderem detectar aeronaves ou projéteis inimigos que 

se aproximam a grandes distâncias. No caso de um ataque aéreo, a detecção do 

inimigo é vital para que haja uma defesa bem sucedida ou mesmo um contra-ataque.  
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As DA Ae trabalham na forma de subsistemas de defesa, em que foguetes, 

mísseis e aviões de combate devem ser colocados em alto grau de relevância para 

que se consiga obter tempo de repelir um ataque. Informações sobre alcance e 

direção são fornecidas por radares de DA Ae e são utilizadas para realizar um 

posicionamento prévio em direção ao alvo (BORGES, 2007). 

Nesse contexto, os Radares de AAAe podem ser divididos em três categorias: 

Radares de Vigilância, Radares de Busca e Radares de Tiro ou Acompanhamento. 

Estes radares são associados ao sistema de armas e para realizarem suas 

tarefas utilizam um subsistema de vigilância, de busca e um de acompanhamento. O 

subsistema de vigilância tem como finalidade realizar a observação sistemática sobre 

determinada área, fornecendo alerta antecipado sobre qualquer aeronave que 

ingresse no espaço aéreo (BRASIL, 2019, p. 4-12). 

Quando um alvo entra na área de ação de um sistema de armas, é realizada 

sua detecção e o feixe do Radar do subsistema de vigilância o ilumina. Quando o alvo 

entra na Zona de Ação (Z Aç) do subsistema de busca, o alvo é transferido. Quando 

o alvo encontra-se próximo ao alcance das armas, o subsistema de busca transfere 

seus dados para o subsistema de acompanhamento (Radar de Tiro), que tem a 

finalidade de fornecer elementos precisos para o ataque. Estes dados levantados, por 

sua vez, serão transmitidos às centrais de tiro por meio de comando de pontaria para 

neutralização da ameaça (CENTRO INTEGRADO DE GUERRA ELETRÔNICA, 

2006). 

Segundo Centro Integrado de Guerra Eletrônica (2006), o Radar de 

Acompanhamento, o Radar de Busca e o Radar de Vigilância possuem alcances de 

20, 60 e 150 quilômetros, respectivamente, conforme demonstra a figura 1 abaixo: 

 

 
FIGURA 1 – Visualização de um sistema de armas evidenciando seus subsistemas  
Fonte: Centro Integrado de Guerra Eletrônica (2006) 
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Importante salientar que, como forma de prever a atuação do inimigo aéreo, 

torna-se fundamental conhecer o funcionamento do Radar utilizado pela aeronave. 

Este Radar de Defesa Aérea, além de guiar as aeronaves de patrulha aérea de 

combate, relatar a posição das próprias aeronaves quanto à sua diferença de distância 

entre os alvos, também os direciona a uma posição adequada para interceptar 

aeronaves hostis e tem a função de detectar alvos terrestres, permitindo o 

reconhecimento de alvos altamente compensadores e o ataque Ar-Superfície afim de 

destruir o objetivo proposto.  

No caso de um piloto na aeronave, deve existir um operador de Radar em um 

centro de controle, com a responsabilidade de relatar informações de orientação e 

transmiti-las com segurança à aeronave por rádio de voz ou via sistemas de 

computador (BORGES, 2007).  

Portanto, sabendo-se como o vetor de detecção aéreo trabalha, torna-se mais 

efetiva a utilização dos radares pela AAAe, tanto em seu aspecto técnico quanto no 

tático, além de permitir o estudo dos pontos em que devam ser investidos os recursos 

pelo Ministério da Defesa por intermédio do Centro Tecnológico do Exército Brasileiro 

(CTEx). 

 

 

2.3 RADAR SABER M60 

 

 

O Radar SABER M-60 é brasileiro e foi projetado para atender às demandas 

de AAAe de baixa altura. O protótipo deste projeto foi construído pela primeira vez no 

ano de 2006. Conceição (2009, p. 6) descreve as principais características desse 

Radar: 

 

- Informações tridimensionais (distância, azimute e elevação) sobre os alvos 
aéreos, além de informações derivadas como velocidade e direção de voo;  
- 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 Prabability 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 definido por software”;  
- Integrável aos sistemas de comando e controle do Exército Brasileiro, ao 
Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro e ao Sistema de Controle de 
Espaço Aéreo Brasileiro;  
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- 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 uma tonelada 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, como volume de 
responsabilidade de defesa antiaérea, corredor de segurança, entre outros, 
segundo o estabelecido na doutrina, podendo ser atualizado ou modificado, 
de acordo com a evolução doutrinária.  

 

Segundo a Bradar - Embraer Defesa e Segurança (2020), o Radar SABER é 

um projeto de Radar do Exército do Brasil, o qual possui o objetivo de criar radares de 

DA Ae com tecnologia 100% brasileira, sendo desenvolvidos pelo Centro de 

Tecnologia do Exército (CTEx) e produzidos pela BRADAR, empresa brasileira do 

grupo Embraer Defesa e Sgurança (EMBRAER, 2016) em conjunto com os recursos 

do Ministério da Ciência e Tecnologia.  

O Radar SABER foi desenvolvido pelo Exército Brasileiro com o objetivo de ser 

empregado operacionalmente em aplicações militares e civis para detecção de 

vetores hostis (EMBRAER, 2016).  

A companhia declara que o sistema de rastreamento é eficiente para detectar 

alvos aéreos e terrestres e tem um alcance de até 60 quilômetros de distância e de 

até 5.000 metros de altitude, sendo este um sistema único que pode ser integrado a 

sistemas de armas baseadas em mísseis ou canhões antiaéreos (POGGIO, 2009). 

Destaca-se que o Radar SABER M-60 fica rapidamente disponível para ser 

operado após ser transportado no local destinado ao uso, o que o torna uma excelente 

opção de Rdr para a AAAe, sendo possível montá-lo em 15 minutos com o trabalho 

de três homens. É um Radar robusto e flexível, que possui uma antena de banda L 

especialmente projetada para transporte e instalação em qualquer tipo de terreno, 

mesmo sob condições climáticas adversas (BRADAR - EMBRAER DEFESA E 

SEGURANÇA, 2020) (ver figura 2 a seguir).   
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FIGURA 2 – SABER M-60 
Fonte: Meijinhos (2018, p.43) 

 

O Radar SABER tem alcance 3D, o qual consegue rastrear até 40 alvos 

simultaneamente, classificá-los como amigos ou inimigos, bem como realizar a 

distinção entre aeronaves de asa rotativa e asa fixa. O dispositivo tem o potencial 

necessário para realizar uma detecção de alvos aéreos para DA Ae, fornecendo dados 

para a detecção até o engajamento de alvos aéreos (EMBRAER, 2016). 

Segundo o CTEx (2020), as características técnicas do Radar SABER M60 são 

as seguintes: 

- Alcance máximo: 60 quilômetros; 

- Informações dos alvos: 3D (alcance, azimute e elevação); 

- Teto máximo: 5 quilômetros; 

- Identificação amigo-inimigo (IFF): modos 1, 2, 3/A e C; 

- Alcance máximo com IFF: 82 quilômetros; 

- Número máximo de alvos rastreáveis: 40; 

- Acuidade: 50 metros em alcance, 2° em azimute e 1° em elevação; 

- Resolução: 75 metros em alcance; 

- Velocidade mínima para detecção: 36 quilômetros por hora; 

- Tempo máximo para entrar em operação: 15 minutos. 

 

Com certa razão, atribui-se ao Rádio HARRIS FALCON III, seu rádio orgânico, 

a capacidade de alcance do Radar SABER M60, já que possui uma capacidade de 
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controle de até 40 quilômetros de distância com o Centro de Operações Antiaéreas 

(COAAe). Nesse sentido, existe a necessidade de melhor selecionar a posição a ser 

ocupada pelo Radar SABER M60 (BRASIL, 2017a). 

 

Função Especificação 

Faixa de Frequência 30-108 MHz 

Redes Táticas 25 

Impedância de Entrada/Saída 50 ohms 

Modos de Transmissão FM Voz Analógica/FSK 2.4 kbps; 

MELP; Vocoder Voice 16 kbps/CVSD/ TCM 

até 64 kbps protocolo IP e Data 

Terminal até 192 kbps 

ESPECIFICAÇÕES DO TRANSMISSOR 

Potência de Saída 0.25, 2, 5, e 10 Watts 

Estabilidade de Frequência + 1 ppm 

Harmônicos -50 Decibéis relativo à portadora (dBc) 

Espúrios -50 dBc 

QUADRO 1 – Capacidades do Radar SABER M60 
Fonte: HARRISRF-7800V 

 

Portanto, torna-se evidente que a ocupação de posição do Radar tem grande 

importância para o alcance de defesa do ponto sensível. Vê-se, pois, que a posição 

ideal é aquela que permite a detecção no alcance máximo e em todas as direções, 

com o mínimo de ecos fixos, zonas de sombra e imagens fantasmas (BRASIL, 2017a). 

 

 

2.4 UTILIZAÇÃO DO RADAR EM GRANDES EVENTOS NO BRASIL 

 

 

O setor do Exército relacionado à DA Ae faz parte do esquema especial para 

garantir a segurança nacional durante os Grandes Eventos, nos quais, segundo o 

previsto no decreto, é obrigação da República Federativa do Brasil prover a segurança 
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antiaérea utilizando-se de sistemas de defesa e medidas a serem tomadas contra as 

aeronaves consideradas hostis: aquelas que não cumprem as determinações da DA 

Ae (ELIAS, 2021). 

Conforme a classificação do tamanho do evento e a posição da aeronave hostil, 

as medidas são adotadas progressivamente durante a interceptação, passando do 

aviso prévio até a destruição do alvo (Ibidem, 2021). 

Além dos sistemas antiaéreos e de radares da força aérea, radares de baixa 

altura portáteis, como o Radar SABER M60, são utilizados para detectar aeronaves. 

Possuem a capacidade de detectar alvos à baixa altura a um raio de até 60 

quilômetros, complementando a cobertura Radar para promover a proteção do espaço 

aéreo e podendo ser utilizado em qualquer área do país. 

Principais Eventos em que o Radar SABER foi utilizado no Brasil: 

- Nos Jogos Pan Americanos no Rio de Janeiro (RJ) (2007) (DEFESANET, 

2007); 

- Na abertura dos 5º Jogos Mundiais Militares realizados no RJ (julho de 2011) 

(DEFESANET, 2012); 

- Na visita do Papa Francisco ao Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude 

(julho de 2013) (DEFESANET, 2014); 

- Na segurança de estádios brasileiros para os jogos da Copa do Mundo (2014) 

(Ibidem, 2014); 

- Na abertura e encerramento da Copa das Confederações do RJ (2013) 

(Ibidem, 2014); 

- Na Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável 

(DEFESANET, 2014); 

- Em operações de responsabilidade do Sistema Integrado de Monitoramento 

de Fronteiras (SISFRON) (EsACosAAe, 2018; SISFROM, 2018). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A partir da revisão da literatura em questão, foi possível responder os objetivos 

específicos definidos, os quais contribuíram para alcançar o objetivo geral do trabalho 

como compreender os conceitos da problemática envolvida, conceptualizar o Radar 

Saber M60, bem como analisar a influência de sua utilização em Grandes Eventos.  

De forma a consubstanciar esse estudo, buscou-se conhecer as características 

operacionais relacionadas ao referido Rdr, por meio da seleção de 23 especialistas 

em AAAe do Exército para responder as perguntas do questionário. Estes 

contribuíram sobremaneira para a pesquisa devido ao conhecimento especializado no 

assunto de radares, além de terem realizado a manutenção, o manuseio ou missões 

em conjunto utilizando a tecnologia SABER M60. Além das perguntas pré-

estabelecidas, os militares da amostra puderam complementar o assunto caso 

acreditassem ser necessário, com opiniões a respeito do tema e da problemática 

relacionada.  

O questionário constou com 12 perguntas, sendo seis de múltipla-escolha, 

cinco optativas e uma dissertativa. Todas as perguntas foram obrigatórias com pelo 

menos uma opção a ser marcada; as optativas e as de múltipla-escolha contiveram a 

opção "Outros", sendo esta a única opção optativa dissertativa caso o indivíduo 

quisesse compartilhar mais informações. Ressalta-se que todos os indivíduos 

escolhidos deviam obrigatoriamente inserir seus e-mails para identificação. 

As análises específicas abaixo apresentadas representam os resultados 

obtidos no questionário realizado: 

A questão inicial teve como principal característica o levantamento de dados 

referentes aos postos dos profissionais selecionados para a amostra. Assim, foi 

possível obter uma perspectiva sobre os postos e a quantidade de indivíduos munidos 

de conhecimento sobre o Radar SABER M60. 

No gráfico 1 a seguir, observa-se que 95,7% dos entrevistados são Capitães e 

4,3% são Majores. 
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GRÁFICO 1 – Respostas da questão 1 
Fonte: O autor 
 

Dentre os dados obtidos na questão 1, além das três opções de postos 

marcadas pela amostra, o campo “Outros” foi preenchido com apenas uma resposta. 

Nesta foi mencionado que o indivíduo se encontrava em um ambiente de operações 

no qual fazia largo uso do Radar em local que colhia informações captadas pelo 

mesmo. 

A segunda questão buscou entender as funções desempenhadas pelos 

indivíduos entrevistados relacionadas ao Radar SABER M60. Como demonstra o 

gráfico 2 abaixo, obteve-se com as maiores percentagens os postos de “Comandante 

de Seção de Artilharia Antiaérea” (Cmt Seç AAAe), com 13 indivíduos e percentagem 

de 56,5%, e “Oficial de Controle” (Of Ct), com 10 indivíduos e percentagem de 43,5%.  

Cinco indivíduos apresentaram-se como “Instrutores da EsACosAAe”, com uma 

percentagem de 21,7%. Vale ressaltar que as três opções, “Cargo de Oficial de 

Operações” (S3), “Oficial Radar” e a opção “Outros”, foram marcadas quatro vezes 

individualmente, obtendo-se percentagens de 17,4% para cada função. A menor 

percentagem de função desempenhada referente ao Radar SABER M60 foi a de 

“Oficial de Ligação de Artilharia Antiaérea”, com apenas dois indivíduos, 

representando 8,7% do total. 
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GRÁFICO 2 – Respostas da questão 2 
Fonte: O autor 

 

Devido à possibilidade de optar por mais de uma opção, foram marcadas outras 

quatro respostas para a opção dissertativa, sendo apresentadas as funções adicionais 

de “Comandante de Bateria de Comando” (Cmt BC), “Comandante de Bateria (Cmt 

Bia)”, “Adjunto S3” (Adj S3) e “Chefe de 4ª Seção”. 

Houve um comentário adicional na questão 2, no qual o militar mencionou que, 

dentro da função de Chefia do Centro de Operações Antiaéreas Principal (COAAe P) 

do Comando (Cmdo) da 1ª Brigada Antiaérea (Bda AAAe), atuou-se nos jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos (2016), na Copa do Mundo (2014) e em diversas edições 

de exercício de Comando e Controle de Alerta Antiaéreo (2015 e 2017) e Escudo 

Antiaéreo (2018). 

Na questão 3, os especialistas foram questionados sobre de quais operações de 

emprego real ou simulado do Radar SABER M60 já haviam participado (ver gráfico 3 

a seguir): 

 

 
GRÁFICO 3 – Respostas da questão 3 
Fonte: O autor 
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De acordo com o gráfico 3 acima, percebe-se que foram duas as opções mais 

frequentes, sendo elas “Defesa Antiaérea de Ponto Sensível” (DA Ae P Sen) nos 

Jogos Olímpicos (2016) e "Outros", ambas com 11 marcações e percentagem de 

47,8% cada.  

Referente à “DA Ae da Bda no Programa de Apoio à Amazônia (PAA) da 

Grande Unidade (GU)”, obteve-se nove marcações, com uma percentagem de 39,1%, 

sendo este o segundo maior número de operações das quais a amostra participou. A 

segunda opção, com menor índice de marcações, foi a operação “DA Ae de P Sen” 

na Copa do Mundo (2014), com cinco indivíduos e uma percentagem de 21,7%. A 

operação com menos marcações foi a “DA Ae de P Sen” na Copa das Confederações 

(2013), com apenas um indivíduo, representando 4,3%. 

Ainda nesta questão, obteve-se 7 respostas dissertativas, as quais trouxeram os 

seguintes dados: “Operações da Bda AAAe”, “Vigilância de Fronteira”, “Nenhuma”, 

“Rio +20” (2012), “Operação Ágata”, “DA Ae da Divisão de Exército (DE) em PAA”, 

“Operação Conjunto de Escudo AAe”, “Escola de Fogo do 2º Grupo de Artilharia 

Antiaérea” (GAAAe) e relacionados ao “Comando e Controle” (C²) no Centro de 

Operações do Cmdo da 1ª Bda AAAe.  

 A pergunta 4 refere-se aos principais óbices encontrados pelos especialistas 

durante as operações no que tange ao emprego do Radar SABER M60 (ver gráfico 4 

a seguir): 

 

 
GRÁFICO 4 – Respostas da questão 4 
Fonte: O autor 

 

Através da análise das 15 marcações da questão 4, constatou-se que os 

maiores óbices encontrados por especialistas durante as operações estiveram 
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diretamente relacionados às “Comunicações”, com uma percentagem de 65,2%. 

Como segundo maior resultado, tem-se as “Características do material (peso, 

dimensões, etc)”, as quais representam 52,2% de percentagem, com 12 marcações. 

O “Grupo Funcional de Manutenção” obteve oito marcações, com 34,8% de 

percentagem. Os empecilhos “Grupo Funcional Pessoal (militares especializados)” e 

“Outros” foram marcados quatro vezes cada um, representando uma percentagem de 

17,4%. A menor percentagem no que tange aos óbices encontrados durante as 

operações com o Radar SABER M60 foi a de Grupo Funcional Transporte, com 

apenas duas marcações (8,7%). 

Dentre as respostas dissertativas da questão 4, foram obtidas cinco marcações 

informando que, além dos óbices optativos sugeridos pelo questionário, houve 

“dificuldades em estabelecer conexão do Rdr com o Centro de Operações Antiaéreas” 

(COAAe), “necessidades de manutenção e reparos”, “problemas relacionados à 

detecção de pequenas aeronaves nos níveis mais baixos”, “dificuldade de detecção 

de drones”, “integração com outros sistemas de C2”, além de ter sido comentado a 

existência de muita “necessidade de receber incrementos relacionados ao programa” 

e “inserção digital”. 

Outra reposta dissertativa evidencia que “Por um longo período de tempo, a 

comunicação de dados entre o Rdr e o COAAe foi um grande limitador, no entanto, 

para os Jogos Olímpicos, houve uma aquisição do rádio Harris Falcon III, além de ser 

desenvolvida a capacidade de fazer a transmissão de dados via internet (VPN) e por 

celular (4G)”. Destaca-se como óbice do comentário final que o peso e as dimensões 

do Radar são variáveis a serem levadas em consideração devido à limitação do 

acesso a determinadas posições. 

Essa mesma pergunta levanta uma questão relevante para os especialistas 

escolhidos, sobre os aspectos de interferências observadas durante a utilização do 

Radar SABER M60. 

O gráfico 5 abaixo representa os resultados da quinta questão, a qual ofereceu 

três caixas de seleção disponíveis, além de uma opção dissertativa. Das três opções 

possíveis de serem selecionadas, a maior quantidade assinalada de tipos de 

interferências observadas por especialistas foi “Zona de Sombras”, com 12 marcações 

e percentagem de 52,2%; a “Sobrecarga do Equipamento” obteve oito marcações, 

com 34,8%; e a opção “Outros” foi a de menor número, com cinco marcações, 

representando uma percentagem de 21,7%. 
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GRÁFICO 5 – Respostas da questão 5 
Fonte: O autor 

 

Foram obtidas cinco respostas dissertativas na questão 5, informando dados 

relevantes, como um “mal funcionamento do Radar SABER M60 em caso de chuva”; 

a identificação de uma “nuvem de alvos falsos” sobre o mar e a serra pelos órgãos, 

assim como, segundo a opinião do especialista, "Às vezes" não era possível visualizar 

a “síntese radar pelo COAAe e pelo C Op”. Na síntese de respostas dissertativas, foi 

comentado sobre a “interferência do radar devido ao alcance reduzido do radar 

primário” e, em um último relato, foi informado que “o sistema foi descontinuado pela 

empresa fabricante”. 

A questão 6 abordou a "adequabilidade" sob a interferência das construções 

nas localidades de instalação do material, bem como a escolha de sua localização. 

Através desta pergunta, buscou-se conhecer a opinião dos especialistas sobre as 

interferências observadas. 

 

 

 

 

 

 
 
 

GRÁFICO 6 – Respostas da questão 6 
Fonte: O autor 
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O gráfico 6 acima representa os resultados da sexta questão, na qual foram 

apresentadas quatro opções para se conhecer o julgamento dos especialistas sobre 

o assunto. 

Segundo o preenchimento do questionário, nota-se que 60,9% da amostra 

considerou a localização e a instalação do material “Adequadas”; 34,8% dos 

especialistas julgaram os locais de instalação como “Parcialmente adequados” e, 

consequentemente, a percentagem “Outros”, que trouxe distintas opiniões sobre o 

assunto, foi de 4,3%. É de suma importância notar que não houve nenhuma marcação 

na opção “Inadequadas”. 

Ainda nesta mesma questão, foram obtidas três respostas dissertativas que 

trouxeram informações além das opções fornecidas sobre a adequabilidade. Nestas 

foi relatado que “Diversas vezes, o local escolhido para instalação do radar não era o 

melhor devido a condições de segurança da cidade do Rio de Janeiro”. Também 

houve relato de que, por meio do C Op, “houve dificuldades dos GAAAe em instalar e 

operar em alguns lugares por serem de propriedade particulares”. 

A pergunta de número 7 tratou sobre as ocorrências de problemas mecânicos 

no emprego real do Radar SABER M60. Em casos afirmativos, foi requerido que a 

amostra tratasse sobre o quanto tal problemática causou contratempos durante as 

operações, e, caso não sanado, pediu-se que explicasse os motivos. 

 

 
GRÁFICO 7 – Respostas da questão 7 
Fonte: O autor 

 

O gráfico 7 acima representa as respostas da respectiva questão, esta que 

apresentou seis opções de marcações para os especialistas. Primeiramente, 
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abordando sobre os problemas mecânicos, 11 indivíduos, representando 47,8%, 

marcaram a opção “Não”, enquanto dois militares (8,7%) marcaram a opção “Sim”, o 

que demonstra, como um primeiro resultado, que na maior parte dos casos não houve 

problemas mecânicos durante o emprego real do Radar SABER M60.  

Com relação às outras quatro alternativas, obteve-se seis marcações, 

representando 26,1% para “Parcialmente atrapalhou a utilização do Radar”; quatro 

marcações (17,4%) para “Pouco atrapalhou a utilização do Radar”; e a menor 

marcação para a opção “Outros”, com duas, representando uma percentagem de 

8,7%. 

Ainda nesta questão, foram obtidas cinco respostas dissertativas, sendo 

constatado que ocorreram problemas que foram sanados, pois havia uma equipe de 

engenheiros da empresa BRADAR e do Centro Tecnológico do Exército (CTEx) no 

local, estes disponíveis para solucionar possíveis contingências. Outro problema 

exposto foi o superaquecimento, além de um relato sobre a necessidade de substituir 

componentes, como IFF (Sistema de Identificação Amigo-Inimigo, sigla em inglês para 

Identification Friend-Foe), fonte de alimentação, cabos, UV do Rdr, entre outros. 

A questão 8 abordou um tema específico dentro da adequabilidade do Radar 

SABER M60 para os especialistas, sobre as necessidades de C² entre os sistemas 

(Radar, Sistema de Armas e Comunicações). O gráfico 8 abaixo representa as 

respostas desta questão, a partir do qual nota-se, inicialmente, que a maior parte das 

respostas (47,8%) consiste em “Parcialmente adequado”; 39,1% como “Adequado” e 

8,7% para “Outros”. Consequentemente, 4,4% dos especialistas consideram 

“Inadequado”. 

Esta pergunta obteve oito respostas dissertativas. Sobre a adequabilidade e a 

necessidade de C² entre os respectivos sistemas, foi relatado como “parcialmente 

adequado” no que diz respeito aos palms, os quais deveriam ser responsáveis por 

agilizar o processo de comunicação com as Unidades de Tiro (U Tir) e que, 

ocasionalmente, vieram com as baterias viciadas.  
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GRÁFICO 8 – Respostas da questão 8 
Fonte: O autor 

 

Segundo a opinião de um especialista, “Talvez não viesse a ser uma questão 

de adequação, mas sim de melhoria do sistema para o qual foi visado para suprir uma 

necessidade. Em muitas OM, o palm que fica com as U Tir não funciona na sua 

plenitude, o que dificulta o trâmite de mensagem de engajamento de aeronaves”, 

mencionando o Radar SABER M60 como “[...] não sendo um radar de vigilância, e sim 

de busca”, sendo reforçada uma questão de abordagem sobre o radar em 

desenvolvimento dentro da ideia de que o radar de busca em missão de vigilância “[...] 

é uma missão que não pode acostumar nossas tropas”, pois os alcances dos Radares 

de Acompanhamento, Busca e Vigilância são respectivamente 20, 60 e 150 

quilômetros, ou seja, são distintos, segundo o Centro integrado de Guerra Eletrônica 

(2006).  

Houve um especialista que manifestou acreditar que a BRADAR deveria ser 

responsável por acompanhar, de maneira mais próxima, o funcionamento do Radar 

SABER M60 em operações, sob pena de não contribuir para a consolidação de um 

procedimento padrão impulsionado pela empresa sob supervisão do CTEx. Ainda, foi 

relatado por outros especialistas a necessidade de se utilizar uma melhor antena para 

estabelecer conexões; de ser adequado para o nível Bia O, porém não eficiente para 

um controle de Grupo; ser adequado para o emprego nível Seção Antiaérea; e não 

ser adequado relacionado ao alcance do radar primário, o qual indagou sobre a 

necessidade de aperfeiçoamento do mesmo. 

Ressalta-se um relato positivo exposto por especialistas, a partir do qual, 

apesar da necessidade de pequenos aperfeiçoamentos, o material mostrou-se 

adequado ao emprego Integrado com os demais sistemas AAe. 
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A questão 9 levou em consideração a opinião dos especialistas em relação à 

adequabilidade do emprego do Radar SABER M60 no que tange ao Grupo Funcional 

Manutenção, tendo em vista que um dos principais óbices de qualquer material 

tecnológico no Brasil relaciona-se à manutenção e à reposição de peças (ver gráfico 

9 abaixo):  

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 9 – Respostas da questão 9 
Fonte: O autor 

 

Primeiramente, ao se realizar uma análise do gráfico 9 acima, torna-se 

perceptível que a maior parte do gráfico está coberto por vermelho, cor que representa 

a percentagem de 52,2% e diz respeito à questão optativa “Parcialmente adequado”.  

As percentagens foram semelhantes comparando-se as duas outras opções, sendo 

21,7% para “Inadequado” e 26,1% para “Adequado”. Não houve marcações da opção 

“Outros”. 

Nesta mesma questão, foram obtidas oito respostas dissertativas. Para facilitar 

a apresentação destas, realiza-se aqui uma síntese das respostas no que tange ao 

Grupo Funcional de Manutenção, destacando-se:  

a) Falta de condições de fazer uma manutenção adequada no material;  

b) Falta de indivíduos capacitados; 

c) Falta de peças para realizar manutenção; 

d) Problemas devido ao encerramento do contrato com o fabricante; 

e) Problemas relacionados a meios logísticos do Exército, como o Batalhão de 

Manutenção de Suprimentos AAAe; 

f) Priorização de outros projetos;  

g) Indisponibilidade de radares por estarem sendo utilizados para outros fins, 

fora do emprego real; 

Fonte: Criado pelo Autor 
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h) Dificuldades com as manutenções mecânica e eletrônica; 

i) Dificuldades relacionadas ao transporte do material; 

j) Precariedade relacionada à tecnologia do Brasil no ramo Antiaéreo; 

l) Necessidade de um maior fluxo de suprimentos;  

m) Necessidade de um maior número de especialistas em prol da manutenção 

do radar. 

A questão 10 buscou informações específicas sobre o ponto de vista do 

especialista formado na EsACosAAe – o qual havia utilizado o material – sobre quais 

seriam os principais óbices para o emprego do Radar SABER M60 em Grandes 

Eventos. 

 

 
GRÁFICO 10 – Respostas da questão 10 
Fonte: O autor 

 

No gráfico 10 acima, observa-se que o principal óbice relacionado ao emprego 

do Radar SABER M60 em Grandes Eventos relaciona-se a “Comunicações”, com 11 

marcações, representando uma percentagem de 47,7%. Porém, deve ser levado em 

consideração que “Características do material (peso, dimensões, etc) “e “Grupo 

Funcional Manutenção” foram questões que obtiveram um mesmo número de 

marcações, 10 respostas cada (47,8%), ocupando em conjunto a segunda posição 

como mais marcadas.  

Em “Grupo Funcional Pessoal (militares especializados)”, foram obtidas oito 

marcações, com 34,8%, e a opção menos marcada foi “Grupo Funcional Transporte”, 

com duas marcações (8,7%). 

A pergunta de número 10 obteve duas respostas dissertativas, nas quais 

especialistas relataram sobre a dificuldade de se obter militares especializados na 
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manutenção das peças e que o “material” em questão precisa ter mais conectividade 

entre os sistemas das outras Forças (Aeronáutica e Marinha). Destaca-se a 

importância de se acoplar a sistemática utilizada em terminais transportáveis do 

Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS) para cada radar, pois 

estes permitem a consciência situacional no Centro de Operações (C Op) pelo Cmdo 

da 1ª Bda AAAe, reunindo transmissões de pelo menos quatro locais diferentes. 

A questão 11 tratou sobre as avaliações dos especialistas com relação à 

adequabilidade do emprego do Radar SABER M60 nos Grandes Eventos já ocorridos 

no Brasil. 

 

 
GRÁFICO 11 – Respostas da questão 11 
Fonte: O autor 

 

 Pode-se notar que a maior parte do gráfico 11 acima encontra-se em azul 

(56,6%), ou seja, a maioria da amostra considera a adequabilidade em questão como 

“Adequada”. “Parcialmente adequado” foi marcada por 39,1% dos especialistas, 

enquanto 4,4% deles consideraram “Inadequado”. 

Esta mesma questão obteve cinco respostas dissertativas. Foi relatado por 

especialistas que o Radar SABER M60 é um Radar de Busca utilizado em missões de 

vigilância devido à falta de radares específicos para este fim no Exército, o que dificulta 

o alerta antecipado. Isto acontece porque o Radar de Busca (60 quilômetros) possui 

um menor alcance do que o Radar de Vigilância (150 quilômetros), ressaltando-se 

que, acima do nível Bateria (Bia), o aparelho não consegue passar a consciência 

situacional para o Cmt do Grupo (Cmt Gp). 

Foram obtidos relatos positivos sobre a adequabilidade do Radar para Grandes 

Eventos, cumprindo eficientemente o seu papel em garantir à DA Ae desses eventos 

em momentos de crise, sendo constatado haver um bom funcionamento do mesmo 
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na função de Radar de Busca, o que infere a necessidade de se adquirir Radar de 

Vigilância para a detecção de aeronaves mais distantes. Destaca-se, por fim, que a 

capacidade de transmissão dos dados do Radar para o COAAe via rádio, internet e 

dados móveis permitiu maior flexibilidade no planejamento, pois não foi mais um 

problema para que o Rdr tivesse que ficar fisicamente próximo ao Centro. 

A pergunta de número 12 do questionário teve caráter dissertativo e questionou 

se os especialistas gostariam de acrescentar considerações sobre o assunto em 

estudo. Esta questão obteve cinco respostas: 

Foi relatado que uma delas havia sido diluta no decorrer das respostas ao 

questionário. No entendimento de um dos especialistas, a principal dificuldade 

encontrada no emprego do Radar Saber M60 relaciona-se à limitação da transmissão 

de dados do rádio HARRIS: “[...] ainda que pese a boa detecção do radar, o fato da 

transmissão de dados não ultrapassar a distância de quatro quilômetros limita 

consideravelmente o desdobramento do Radar e das U Tir", deixando-os 

extremamente "encaixotados" e “próximos ao P Sen”.  

Põe-se em evidência que o Radar SABER M60 é um material novo, produzido 

com tecnologia nacional, que está em fase de amadurecimento e deve continuar 

sendo aperfeiçoado. Certamente, com um maior número de horas em operação, o 

sistema melhorará como um todo. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

Devido à problemática fundamental, no que tange à remediação e à rápida 

resposta de ação contra alvos aéreos hostis, o objetivo deste trabalho foi realizar, além 

de um estudo de revisão bibliográfica sobre o emprego do Radar SABER M60 – o qual 

utilizou-se de um levantamento de dados que abordou referências bibliográficas 

atualizadas –  uma pesquisa de campo composta por um questionário que foi enviado 

para especialistas militares de forma a se obter uma perspectiva abrangente sobre os 

aspectos em questão.  

Ao longo do corpo do texto, fora realizada a conceptualização do respectivo 

Radar, abrangendo suas peculiaridades em campo, além de dados coletados a fim de 

comprovar a evidência e sua influência dentro de Grandes Eventos no Brasil. Assim, 

obteve-se uma melhor compreensão sobre os conceitos e especificidades de sua 

atuação, performance e problemáticas envolvidas com o Radar SABER M60 em plena 

atuação. 

Através da realização da revisão bibliográfica proposta, conseguiu-se obter 

informações que forneceram sustento teórico ao trabalho para responder aos 

objetivos específicos previamente definidos. Consequentemente, houve uma maior 

consolidação sobre a transparência e a clareza dos resultados referentes à 

interpretação do questionário proposto no estudo em campo. 

Como resultado da realização e da obtenção das respectivas informações em 

estudo de campo, foram identificados e selecionados 23 especialistas militares para a 

aplicação do questionário proposto. Este instrumento de coleta de dados conteve 

perguntas específicas sobre funções e questões objetivas relacionadas ao correto 

funcionamento do Radar SABER M60 dentro de eventos, através de estudos sobre 

aplicações orientadas a serviços.  

Por meio da interpretação e da síntese de respostas do questionário aplicado, 

conseguiu-se abranger problemáticas relacionadas aos serviços específicos em 

conjunto com o Radar SABER M60 em sua ampla magnitude de atuação. Constatou-

se que, a partir da opinião de especialistas militares do ramo, existem diversos 

obstáculos a serem superados, assim como deve ser levado em consideração o 

grande número de relatos sobre a capacitação profissional para a gestão e a 
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manutenção do equipamento, além da adequabilidade do material em relação a novas 

tecnologias.  

No que diz respeito à síntese de respostas do questionário, de forma articulada 

com a revisão bibliográfica, foram identificados os principais pontos relativos à 

caracterização do objeto, são eles: falta de condições para a realização de 

manutenção do material;  escassez de indivíduos capacitados; carência de 

componentes e elementos para a realização de manutenções; privilegização do 

Exército de utilizar o Radar para outros projetos; indisponibilidades segundo outros 

fins fora do emprego real; contratempos relacionados às manutenções, tanto 

eletrônicas quanto mecânicas; e obstáculos e impedimentos a serem enfrentados, 

relacionados ao transporte do material. Por fim, vale lembrar que houve um 

encerramento do contrato com a fabricante, sendo assim, a mesma ausentou-se de 

futuras responsabilidades relacionadas ao funcionamento adequado do Radar SABER 

M60. 

Com relação à interpretação de resultados optativos relacionados à 

adequabilidade do Radar SABER M60, leva-se em consideração que, em nenhuma 

das respostas, houve uma percentagem de 100% de adequabilidade quanto à função 

imposta, assim como não existiu a constatação de completas inadequabilidades. 

Ao se abordar as respostas obtidas de forma geral, segundo as opiniões de 

especialistas, o Radar SABER M60 é considerado, pela maior parte da amostra, como 

“Adequado” e “Parcialmente Adequado” para funções relacionadas a “Localidades de 

sua instalação”, “necessidades de Comando e Controle entre os sistemas (Radar, 

Sistema de Armas e Comunicações)” e “emprego nos Grandes Eventos”. No entanto, 

houve uma alta percentagem de “Inadequabilidade” relacionada ao seu emprego no 

que tange ao Grupo Funcional Comunicações e Manutenção.  

A interpretação das respostas optativas e dissertativas do questionário 

realizado apontou que, ainda que o Radar SABER M60 não trabalhe dentro das 

melhores condições esperadas, o mesmo atende às perspectivas de uso, sendo, 

assim, considerado de alta influência para o sistema de proteção de Grandes Eventos, 

além de exercer papel essencial quanto à DA Ae e à identificação de vetores hostis. 

Para estudos futuros, deve-se levar em consideração o aumento de 

investimentos relacionados ao ramo tecnológico do Exército Brasileiro utilizado dentro 

da AAAe, no equipamento de comunicação entre as Unidades de Tiro (U Tir) e o Radar 

SABER M60, bem como prover uma produção industrial tecnológica mais adequada 
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à durabilidade das peças e sua reposição. Nesse contexto, a aplicação prática das 

indústrias científica e cibernética atualmente modifica-se dia após dia, tornando-se, 

assim, uma vantagem competitiva para o Exército que obtiver a ciência tecnológica 

mais avançada, com elevada produção industrial frente aos crescentes conflitos 

bélicos mundiais. 

 

 

 

 

JEFFERSON BRIGATO TREVILATO 
Capitão de Artilharia 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 
 

 

 
 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 
 

O presente instrumento é parte integrante do Trabalho de conclusão do Curso 
(TCC) de Aperfeiçoamento de Oficiais do Cap Art JEFFERSON BRIGATO 
TREVILATO, cujo tema é: O emprego do Radar SABER M60 em Grandes Eventos. 
Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para as 
possibilidades de manutenção da utilização do referido aparelho em Grandes Eventos, 
bem como discorrer sobre sua adequabilidade e possibilidades de melhorias já 
observadas durante seu uso.  

A fim de conhecer as características operacionais do Radar, o senhor foi 
selecionado, devido ao seu conhecimento especializado, para responder as perguntas 
deste questionário.  

Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 
 A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa. 

Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, 
com suas opiniões a respeito do tema e do problema.  

 Desde já, agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Jefferson Brigato Trevilato (Capitão de Artilharia – AMAN 2010)  
Celular: (13) 98165-2724  
E-mail: jtrevilato@gmail.com 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1.Qual seu posto/graduação atual? 
(   ) Major        (   ) Capitão        (   ) 1º Tenente        (   ) Outros 
 

2.Quais funções relacionadas ao Radar SABER M60 o senhor já desempenhou?  
(   ) Cmt Seç AAAe 
(   ) Oficial de Controle 
(   ) Oficial de Ligação de Artilharia Antiaérea (OLAAe) 
(   ) Oficial de Operações (S3) 
(   ) Instrutor da EsACosAAe 
(   ) Oficial Radar 
(   ) Outros:_______________________________________________________ 
 

3.De quais operações de emprego real ou simulado do Radar SABER M60 o 
senhor já participou?  

(   ) DA Ae de P Sen na Copa das Confederações (2013)  

mailto:jtrevilato@gmail.com
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(   ) DA Ae de P Sen na Copa do Mundo (2014) 
(   ) DA Ae de P Sen nos Jogos Olímpicos (2016) 
(   ) DA Ae da Bda no PAA da GU 
(   ) Outros:_______________________________________________________ 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS E DOUTRINÁRIOS 

 
4.Quais foram os principais óbices encontrados durante a operação no que tange 

ao emprego do Radar SABER M60?  
(   ) Características do material (peso, dimensões, etc) 
(   ) Comunicações 
(   ) Grupo Funcional Manutenção 
(   ) Grupo Funcional Transporte 
(   ) Grupo Funcional Pessoal (militares especializados) 
(   ) Outros:_______________________________________________________ 
 

5.Quais tipos de interferências o senhor observou durante a utilização do Radar 
SABER M60?             

(   ) Zona de Sombras 
(   ) Sobrecarga do Equipamento 
(   ) Outros:_______________________________________________________ 
 

6. Dentre as interferências observadas, as construções nas localidades de 
instalação do material, bem como a escolha de sua localização foram: 

(   ) Adequadas 
(   ) Parcialmente adequadas 
(   ) Inadequadas 
(   ) Outros:_______________________________________________________ 
 

7. Durante a utilização do mesmo em emprego real, houve problemas mecânicos? 
Em caso positivo, quanto eles atrapalharam durante a operação? Caso eles não 
tenham sido sanados, explique os motivos.  

(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Atrapalharam muito a utilização do Radar 
(   ) Parcialmente atrapalharam  a utilização do Radar 
(   ) Pouco atrapalharam a utilização do Radar 
(   ) Outros:________________________________________________________ 
 
8. Em sua opinião como especialista, o Radar SABER M60 é adequado às 

necessidades de Comando e Controle entre os sistemas (Radar, Sistema de Armas e 
Comunicações)? 

(   ) Adequado 
(   ) Parcialmente Adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Outros:_______________________________________________________ 
 
9. Um dos principais óbices de qualquer material tecnológico no Brasil é a 

manutenção e reposição de peças. Considerando que o Radar SABER M60 é um 
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material produzido no Brasil, qual a opinião do senhor quanto à adequabilidade do 
emprego do Radar SABER M60 no que tange ao Grupo Funcional Manutenção? 

(   ) Adequado 
(   ) Parcialmente Adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Outros:_______________________________________________________ 
 
10. No seu ponto de vista como especialista formado na EsACosAAe e já tendo 

utilizado o material, quais seriam os principais óbices para o emprego do Radar 
SABER M60 em Grandes Eventos? 

(   ) Comunicações 
(   ) Grupo Funcional Manutenção 
(   ) Grupo Funcional Transporte 
(   ) Grupo Funcional Pessoal (militares especializados) 
(   ) Outros:_______________________________________________________ 
 
11. Por fim, como o senhor avalia a adequabilidade do emprego do Radar 

SABER M60 nos Grandes Eventos já ocorridos no Brasil?  
(   ) Adequado 
(   ) Parcialmente Adequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Outros:_______________________________________________________ 

 

FECHAMENTO 

 
12.O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Obrigado pela participação. 


