
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

Cap Art DIOGO MORAES LOSADA 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE 
(SISCOMIS) PARA O EMPREGO DO RADAR SABER M60, PELA ARTILHARIA 

ANTIAÉREA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019



ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

 

Cap Art DIOGO MORAES LOSADA 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR 
SATÉLITE (SISCOMIS) PARA O EMPREGO DO RADAR SABER M60, PELA 

ARTILHARIA ANTIAÉREA 
 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito parcial para a obtenção 
do grau de mestre em Ciências Militares 
 
Orientador: Cel Com Carlos Henrique do 
Nascimento Barros 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019  



Cap Art DIOGO MORAES LOSADA 

 

A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR 
SATÉLITE (SISCOMIS) PARA O EMPREGO DO RADAR SABER M60, PELA 

ARTILHARIA ANTIAÉREA 
 

Dissertação de Mestrado apresentada à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito parcial para a obtenção 
do grau de mestre em Ciências Militares 

 

Aprovado em ____ de __________ de 2019. 

Banca Examinadora 

 

______________________________________________ 
LUIZ CARLOS ENES DE OLIVEIRA – Cel 

Doutor em Ciências Militares  
Presidente/EsAO 

 

 

______________________________________________ 
NINA MACHADO FIGUEIRA – Cap 

Doutora em Ciência da Computação 
1º Membro/EsAO 

 

 

______________________________________________ 
CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO BARROS – Cel 

Doutor em Ciências Militares 
2º Membro/EsAO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
À minha amada esposa, Mirella, e aos 
nossos filhos, Cecília e Fernando, por todo 
amor, apoio e motivação incondicionais.  



AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, pois Ele, em seu infinito amor, nos dá a vida e tudo que nela há. 

Obrigado Senhor pelas bênçãos e palas provas, fundamentais para nossa evolução e 

condução no caminho da luz e da caridade. 

À minha amada esposa, Mirella, companheira de todas as horas, que sempre 

me apoiou e me motivou, sendo um exemplo de mãe, de determinação e de 

perseverança para mim e para nossos filhos. Te amo. 

Aos meus filhos, Cecília e Fernando, por me fazerem lembrar constantemente 

do exemplo que devemos ser. O amor e a alegria de vocês me fazem ter fé na missão 

e no mundo, me dando força para sempre dar o meu melhor. É por vocês que eu 

combato. 

Aos meus pais, Manoel e Cláudia, pelo exemplo e por todos os ensinamentos 

que formaram a base sólida dos meus princípios e valores, além de me proporcionar 

um berço de amor e respeito, onde tive a oportunidade e liberdade para construir meu 

caminho. O que vocês me ensinaram, pretendo passar para meus filhos. 

Ao meu estimado amigo, Cap Carneiro, por ter me instruído e me orientado 

com maestria durante o ano de EAD EsAO, sendo fundamental para a aprovação do 

meu Projeto de Pesquisa e essa conquista. 

Ao meu Orientador, Cel Nascimento, a aos demais integrantes da Seção de 

Pós-Graduação da EsAO, pelo fino trato e pela dedicação pessoal em me instruir 

durante a pesquisa. Nosso trabalho, e os demais que foram feitos, serão um grande 

ganho para o futuro do nosso Exército. 

E aos demais irmãos de farda, familiares e amigos que direta ou indiretamente 

auxiliaram na confecção deste trabalho e tornaram essa conquista possível. 

FÉ NA MISSÃO!  



RESUMO 

 

 

O ambiente operacional moderno requer constante evolução da doutrina militar para 
acompanhar as evoluções tecnológicas, políticas e econômicas do Brasil e do Sistema 
Internacional. Os Grandes Eventos internacionais realizados no país nos últimos anos 
e a crescente demanda de emprego das Forças Armadas em Operações de 
Cooperação e Coordenação com Agências, aumentaram a importância de uma 
doutrina aplicada ao combate em ambiente urbano, ampliando as possibilidades de 
emprego contra ameaças aéreas e ataques terroristas. Nesse contexto, a Artilharia 
Antiaérea (AAAe) foi empregada para garantir a Defesa Antiaérea (DA Ae), durante 
aqueles eventos, nos principais centros urbanos brasileiros. O desdobramento dos 
meios de Comando e Controle (C²) é fator primordial para o desenvolvimento das 
ações militares e requer equipamentos que garantam segurança e flexibilidade para a 
sua utilização adequada. A utilização do Radar SABER M60 como radar de vigilância 
para as operações de AAAe é fundamental, sem o qual não seria possível o controle 
do espaço aéreo e a identificação dos alvos, e um meio facilitador para manutenção 
do C² em ambiente urbano é a comunicação via satélite. Dessa forma, a presente 
pesquisa teve por finalidade analisar a importância do Sistema de Comunicações 
Militares por Satélite (SISCOMIS) para o emprego do Radar SABER M60, pela 
Artilharia Antiaérea, em operações de cooperação e coordenação com agências, 
relatando seus pontos positivos e negativos, bem como suas possibilidades e 
limitações, no intuito de agregar conhecimentos sobre o emprego da Artilharia 
Antiaérea nas operações. Foram estudados manuais doutrinários, relatórios das 
operações, manuais técnicos, medidas de coordenação e controle e as DA Ae 
específicas da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, 
bem como realizadas entrevistas e questionários com militares especializados e 
experientes nessas Op, e com engenheiros que desenvolvem o SISCOMIS e o Radar 
SABER M60. Constata-se que o SISCOMIS é fundamental para o C² eficiente da 
AAAe em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências e que seu 
emprego facilita a consciência situacional do Cmt, ao mesmo tempo que flexibiliza o 
emprego da AAAe, facilitando seu desdobramento. O estudo realiza uma proposta de 
atualização da doutrina militar, integrando a utilização do SISCOMIS para a 
transmissão de imagens do Radar de Vigilância da AAAe, nível Unidade. Com base 
nos dados obtidos, este estudo contribui para o planejamento da AAAe em OCCA, 
facilitando o C² e flexibilizando o desdobramento dos meios de detecção. 
 
 

Palavras-chave: Artilharia Antiaérea. Radar SABER M60. Sistema de Comunicações 
Militares por Satélite. Operações de cooperação e coordenação com agências. Copa 
do Mundo 2014. Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016.   



ABSTRACT 

 

 

The modern operating environment requires a constant evolution of the military 
doctrine to follow the technological evolutions, politics and economy of Brazil and the 
International System. The major international events held in the country in recent years 
and the increasing demand for employment of the Armed Forces in Cooperation and 
Coordination Operations with Agencies have increased the importance of a doctrine 
applied to combat in the urban environment, expanding employment possibilities 
against air threats and terrorists attacks. In this context, Antiaircraft Artillery was used 
to guarantee Antiaircraft Defense, during these events, in the main Brazilian urban 
centers. The unfolding of Comand and Control means is a key factor for the 
development of military actions and requires equipment that guarantees security and 
flexibility for the proper use of the equipments. The use of Radar SABER M60 as a 
surveillance radar for Antiaircraft Artillery operations is fundamental, without which it 
would not be possible to control airspace and identify targets, and a facilitating medium 
for the maintenance of C² in an urban environment is communication via satellite. The 
purpose of this research was to analyze the importance of the Military Satellite 
Communications System (SISCOMIS) for the use of the Radar SABER M60 by the 
Artillery Antiaircraft in cooperation and coordination operations with agencies reporting 
their positives and negatives, as well as its possibilities and limitations, in order to 
aggregate knowledge about the use of Antiaircraft Artillery in operations. Doctrinal 
manuals, operation reports, technical manuals, coordination and control measures, 
and specific Antiaircraft Defense and the 2014 FIFA World Cup and 2016 Olympic 
Games were studied, as well as interviews and questionnaires with specialized and 
experienced military personnel in these Op, and with engineers developing SISCOMIS 
and the Radar SABER M60. It was concluded that the SISCOMIS is fundamental to 
the efficient C² of Antiaircraft Artillery in Cooperation and Coordination Operations with 
Agencies and that its employment facilitates the situational awareness of Comanders 
while at the same time it makes the use of Antiaircraft Artillery more flexible, facilitating 
its unfolding. The study makes a proposal to update the military doctrine, integrating 
the use of SISCOMIS to transmit images of the Antiaircraft Artillery Surveillance Radar, 
Unit level. Based on the data obtained, this study contributes to the planning of 
Antiaircraft Artillery in Cooperation and Coordination Operations with Agencies 
facilitating the C² and flexibilizing the unfolding of the means of detection. 
 

 

Keywords: Antiaircraft Artillery. Radar SABER M60. Military Satellite Communications 
System. Cooperation and coordination operations with agencies. 2014 Football World 
Cup. 2016 RIO Olympic Games.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A constante necessidade de atualização e modernização da Doutrina Militar 

Terrestre é uma demanda do mundo globalizado e do cenário internacional, 

principalmente no campo da Artilharia Antiaérea (AAAe) em que aeronaves e 

armamentos, em constante evolução, geram novos desafios para se contrapor.  

Um fator fundamental para o emprego da AAAe é o C² (COMANDO E 

CONTROLE NA ARTILHARIA ANTIAÉREA, 2003). Ao ganhar novas capacidades de 

C², aumenta-se, também, o raio de ação e as possibilidades de emprego de material 

e tropa. Novos equipamentos e meios de comunicações são implementos básicos 

para a evolução do combate e para o emprego eficiente da tropa. 

Segundo o Manual de Campanha EB70-MC-10.231 – Defesa Antiaérea (2017), 

um grande desafio é a velocidade de reação e resposta oportuna para engajamento 

de um vetor aéreo hostil. Esse engajamento só é realizado se os meios de detecção 

forem eficientes e o controle do espaço aéreo permitir a decisão do engajamento aos 

Comandantes (Cmt). Para tanto, estes devem possuir os elementos de decisão 

necessários, que só são possíveis através da consciência situacional. 

Quanto melhores e mais eficientes forem os meios de C², mais rápido e eficaz 

será o emprego da AAAe. 

 
1.1 PROBLEMA  

 

1.1.1 Antecedentes do problema 
 

O ambiente operacional moderno é caracterizado pelo emprego de tropa em 

áreas urbanas, compreendendo, como forma preponderante de atuação das Forças 

Armadas, as Operações de Garantia de Lei e da Ordem e de prevenção e combate 

ao terrorismo (OPERAÇÕES, 2017, p. 3-15). Nesse contexto e tomando por base os 

últimos grandes eventos internacionais ocorridos no país (Copa do Mundo de 2014 e 

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016), podemos contextualizar o emprego do 

Exército Brasileiro, mais especificamente da Artilharia Antiaérea. 

Uma das grandes necessidades e dificuldades deste tipo de missão é o controle 

do espaço aéreo. Graves ações terroristas nos mostram que os efeitos de um atentado 

aéreo são catastróficos, como o atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas e ao 
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Pentágono nos EUA, que mudou a história do mundo. Com esses ensinamentos, a 

manutenção da segurança e controle do espaço aéreo em eventos de grande vulto se 

torna uma grande preocupação, e os Radares são peças fundamentais para bem 

cumprir essa missão (CARNEIRO, 2017). 

Segundo o Manual de Campanha C 44-8 Comando e Controle na Artilharia 

Antiaérea (BRASIL, 2003), para a Artilharia Antiaérea, o meio de emprego básico para 

o Controle do Espaço Aéreo são os radares. Na situação atual, é utilizado o Radar 

SABER M60, que possui alcance de 60 km e a capacidade de captar a movimentação 

aérea de múltiplos alvos, simultaneamente.  

No caso de um combate convencional em ambiente rural, o Centro de 

Operações Antiaéreas (COAAe) do Grupo (nível Unidade) estaria justaposto ao radar 

e acompanhando a manobra dentro do alcance das comunicações, mantendo, assim, 

a consciência situacional. 

Em uma área urbana, altamente compartimentada por edificações, ondas de 

rádio e interferências eletromagnéticas, não seria viável a abordagem convencional 

de C² da AAAe, uma vez que as Com são criticamente prejudicadas. Neste contexto, 

os pontos a serem defendidos pela Artilharia Antiaérea estão muito afastados e 

necessitam de flexibilidade e maior alcance de Com para manutenção do C². 

O desafio é manter o C² em um ambiente onde as comunicações ficam muito 

limitadas pelas características do terreno (Manual de Campanha C 34-1 – EMPREGO 

DA GUERRA ELETRÔNICA, BRASIL, 2009). Transmitir a imagem do Radar SABER 

M60 ao COAAe Gp dentro do limite de alcance da transmissão de dados do Rádio se 

torna uma restrição para o desdobramento da AAAe. É necessário analisar as 

necessidades técnicas para realização, com eficiência, do C² da AAAe, onde a Síntese 

da Imagem Radar, um dos fatores de decisão, deve estar disponível para os Cmt em 

todos os níveis. 

Através das experiências de emprego real por ocasião da Copa do Mundo 2014 

e Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 (PIRES, 2017), observa-se que a imposição 

de disponibilizar a Síntese da Imagem Radar para os Cmt requer um meio de 

comunicação/transmissão de dados mais eficiente para aquele ambiente operacional, 

sendo que, dos disponíveis no Exército Brasileiro, o que mais se adequa a esta 

situação é o Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS). 
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1.1.2 Formulação do problema 

 

Diante do exposto, é possível formular o seguinte questionamento: em que 

medida o emprego do SISCOMIS, como plataforma para transmissão de dados do 

Radar SABER M60, é importante para realizar, com eficiência, o C² da AAAe em 

operações de cooperação e coordenação com agências? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da presente pesquisa consiste em avaliar a importância do 

SISCOMIS para o emprego do Radar SABER M60, pela AAAe, em operações de 

cooperação e coordenação com agências. 

A fim de atingir o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos para facilitar a compreensão do tema: 

a) apresentar as características das operações de cooperação e coordenação 

com agências; 

b) conceituar o C² da Artilharia Antiaérea; 

c) analisar as características do Radar SABER M60 e sua importância no C² 

para Defesa de Pontos/Áreas Sensíveis; 

d) apresentar as características do SISCOMIS; 

e) descrever o processo da transmissão da Síntese da Imagem Radar por meio 

da transmissão de dados; 

f) descrever o emprego operacional do Radar SABER M60 nos Grandes 

Eventos recentes: Copa do Mundo FIFA – 2014 e Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 

– 2016; 

g) apresentar os pontos positivos e negativos verificados durante o emprego do 

Radar SABER M60, apontando oportunidades de melhoria, visando verificar a 

importância do SISCOMIS e o aprimoramento do C² da AAAe; e 

h) concluir com uma proposta de atualização para o Manual EB70-MC-10.235 

– Defesa Antiaérea nas Operações. 
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1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Visando atingir os objetivos apresentados, foram formuladas questões de 

estudo na busca da solução do problema analisado. Dessa forma, foram elaboradas 

as seguintes questões: 

a. O que são operações de cooperação e coordenação com agências e quais 

suas características? 

b. Como é realizado o C² da Artilharia Antiaérea? 

c. Quais são as características do Radar SABER M60 e qual sua importância 

no C² para Defesa de Pontos/Áreas Sensíveis? 

d. Em que consiste o SISCOMIS e quais suas características? 

e. Como ocorre o processo da transmissão da Síntese da Imagem Radar por 

meio da transmissão de dados? 

f. Como foi realizado o emprego operacional do Radar SABER M60 nos 

Grandes Eventos recentes: Copa do Mundo FIFA – 2014 e Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro – 2016? 

g. Quais são os pontos positivos e negativos verificados durante o emprego do 

Radar SABER M60 e como podemos aprimorar o C² na AAAe utilizando-se do 

SISCOMIS? 

h. De que forma podemos atualizar o Manual EB70-MC-10.235 – Defesa 

Antiaérea nas Operações para implementar a doutrina de C² da AAAe? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente, o Exército Brasileiro possui apenas uma Brigada de Artilharia 

Antiaérea em todo o Território Nacional. Em virtude disso, uma única Unidade de 

Artilharia Antiaérea (Grupo) pode ter sua DA Ae desdobrada em vários pontos 

sensíveis, dispersos por uma grande distância territorial. 

A Estratégia Nacional de Defesa (BRASIL, 2012) destaca que, nos centros 

políticos, industriais, tecnológicos e militares do País, a presença estratégica do 

Exército concorrerá também para o objetivo de se assegurar a capacidade de defesa 

antiaérea, em quantidade e em qualidade, principalmente, por meio da AAAe. 
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A flexibilidade das comunicações é fundamental neste cenário. O implemento 

de meios e métodos de C² define e direciona a Doutrina de emprego da Artilharia 

Antiaérea em Operações de Apoio aos Órgãos Governamentais. 

O estudo permite, também, valorizar o Programa Estratégico do Exército 

“Sistema de Defesa Antiaérea”, devidamente alinhado com a visão de investimento do 

Exército Brasileiro, atingindo outros projetos, como SISFRON e PROTEGER. 

Segundo o Manual de Campanha EB70-MC-10.223 – OPERAÇÕES, a 

utilização de melhores condições de comunicação proporcionará flexibilidade para 

emprego e manutenção do C² em qualquer ambiente e situação, utilizando, para isso, 

as tecnologias mais avançadas disponíveis de Comunicações em proveito das 

missões de Artilharia Antiaérea. 

Em virtude da experiência ocorrida nos Grande Eventos, foi possível verificar o 

preparo e a eficiência do material e do pessoal envolvido com o emprego da AAAe. A 

despeito de seus pontos fortes, pode-se observar grandes oportunidades de melhoria, 

tanto no aspecto técnico quanto tático. 

Algumas limitações, principalmente acerca do material, necessitam apenas da 

correta utilização dos meios disponíveis e de conhecimento técnico para que o 

emprego da AAAe amplie suas potencialidades, implementando seu emprego e suas 

características de C². 

Assim, o emprego de meios modernos e adequados viabiliza a evolução da 

Doutrina Militar Terrestre, enquanto potencializa a utilização dos recursos disponíveis 

para o cumprimento da missão. 

Esta pesquisa busca o desenvolvimento da doutrina de emprego do sistema de 

C² da AAAe, principalmente em OCCA. Sua aplicabilidade se estende aos demais 

tipos de operações e a cenários diversos, uma vez que a evolução do C² possibilita 

novas capacidades para a F Ter em todos as possíveis ações militares que possam 

ser desencadeadas. 

Apesar de haver previsão do emprego do SISCOMIS no nível U, as 

possibilidades atuais deste sistema permitem sua utilização em escalões menores e 

em maior quantidade, de uma forma mais eficiente do material, permitindo melhor 

flexibilidade a tropa e maior consciência situacional aos Cmt em todos os níveis. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Este capítulo tem, por finalidade, descrever a metodologia e os procedimentos 

utilizados para realização da pesquisa. A metodologia da pesquisa define o alcance 

dos dados coletados e as formas de utilização dos mesmos, assim como a delimitação 

da amostra, o método de pesquisa, os procedimentos e instrumentos utilizados para 

análise dos dados coletados, ultimando na apresentação dos resultados.  

O desenvolvimento do trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, 

pesquisa ex-post-facto, realização de entrevistas, questionários e experimentações 

com o material, no intuito de chegar a uma conclusão factível. Contatos e 

experimentações junto ao CTEx, CComGEx e OM de AAAe serão fundamentais para 

produção de materiais úteis à pesquisa. 

A pesquisa foi tipo explicativa/analítica e teve uma abordagem qualitativa dos 

dados que, através de sua exploração e delimitação, serão os instrumentos para 

análise e posterior apresentação de resultados. 

 
2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do tipo aplicada, por 

ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de 

problemas específicos, e valendo-se, portanto, do método qualitativo para viabilizar a 

análise e solução acerca do problema em questão. Com relação à amplitude do tema 

em questão, pretende-se abordar os conceitos relacionados às Operações de 

Cooperação e Coordenação com Agências, e o emprego do Radar SABER M60 como 

meio de detecção da AAAe nesses tipos de operações. 

O objetivo do estudo é analisar a importância do SISCOMIS para o emprego 

do Radar SABER M60, pela AAAe, em operações de cooperação e coordenação com 

agências. A finalidade é atualizar as possibilidades de emprego dos meios de C² da 

AAAe, em especial o de controle do espaço aéreo, que, baseado nas lições 

aprendidas com a participação recente nos grandes eventos internacionais, deve 

atender a uma crescente demanda de flexibilidade e velocidade das informações. 
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2.2 AMOSTRA 

 

O presente estudo teve como amostra os oficiais e sargentos operadores do 

Radar SABER M60 e do Centro de Operações Antiaéreas Eletrônico (COAAe Elt), 

inseridos na população de militares especializados em AAAe e que estejam servindo 

na 1ª Bda AAAe e em suas OMDS. 

Os militares da amostra realizaram cursos de Artilharia Antiaérea para 

Oficiais/Sargentos ou, ainda, o Curso de Operador de Radar. Os cursos são 

realizados, anualmente, na EsACosAAe. Grande parcela desses militares operou, 

efetivamente, com o Radar SABER M60 e COAAe Elt na Copa do Mundo de 2014 e 

nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, grandes eventos internacionais 

ocorridos no país. 

O questionário foi distribuído aos militares com cursos de operação, que 

possuam experiência com o material e que servem ou serviram nas Organizações 

Militares (OM) dotadas do Radar SABER M60 e do SISCOMIS. 

A entrevista foi direcionada para técnicos especializados dos B Com e do 

CComGEx que tenham conhecimento em SISCOMIS, em elementos técnicos de 

informática com conhecimento em sistema de redes e sistema Linux do CTEx, bem 

como para funcionários da empresa BRADAR com conhecimento do Software do 

COAAe Elt. 

A população trabalhada é composta por militares oriundos da 1ª Bda AAAe, das 

suas 6 OMDS (1º, 2º, 3º, 4º, 11º e 12º GAAAe) e das 7 Bia AAAe (1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 11ª 

e 21ª), que perfazem um total de aproximadamente 146 militares no universo de 

interesse para o questionário.  

Segundo o cálculo de amostra obtido por calculadora amostral do site 

COMENTTO (2019), baseado nas informações anteriores, considerando um grau de 

confiança de 90% e uma margem de erro de 5%, nossa amostra deverá ser de, no 

mínimo, 81 militares. 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O estudo em questão visa verificar a importância do SISCOMIS para o emprego 

do Radar SABER M60, em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências, 

utilizando-se, para este fim, o método dedutivo, pesquisa de natureza aplicada e 
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abordagem qualitativa do problema, com o intuito de gerar conhecimentos práticos. O 

quadro abaixo apresenta as classificações da pesquisa e das suas modalidades: 

 
Pesquisa Classificação Modalidade 
Método De Abordagem Dedutiva 

Tipo 

Natureza Aplicada 
Abordagem Qualitativa  

Objetivo Geral Descritiva 

Procedimentos técnicos 

Documental 
Bibliográfica 
Ex-post-facto 
Levantamento 

Técnica Obtenção de Dados 

Coleta documental 
Questionário 

Entrevista 
Observação 

QUADRO 1 – Delineamento da pesquisa 
Fonte: O autor 

 

2.3.1 Procedimento para a revisão da literatura 
 

O estudo bibliográfico realizado para a confecção do trabalho teve por método 

a leitura exploratória, para seleção, revisão e análise do material de pesquisa. A 

pesquisa foi realizada 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 de 2014 e 

2016; publicações reconhecidas no meio acadêmico e artigos veiculados em sítios da 

internet. Os procedimentos para a revisão de literatura estão definidos a seguir. 

 

2.3.1.1 Fontes de busca 

 

a) manuais doutrinários, manuais técnicos, legislação vigente e legislação de 

instrução militar, relativos a Operações, Artilharia Antiaérea, Radar SABER M60 e 

SISCOMIS;  

b) publicações nacionais e estrangeiras, especializadas sobre Operações de 

Cooperação e Coordenação com Agências;  

c) trabalhos científicos nacionais e estrangeiros relacionados com o tema;  

d) planejamentos e relatórios de emprego do Radar SABER M60 e do 

SISCOMIS na Copa do Mundo FIFA  2014 e nos JOP 2016; e  
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e) sítios eletrônicos de notícias e periódicos especializados em defesa.  

 

2.3.1.2 Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

 

Utilização dos seguintes termos para busca eletrônica: Defesa Antiaérea nos 

grandes eventos; Defesa Antiaérea em Operações de Apoio aos Órgãos 

Governamentais; Defesa Antiaérea em ambiente urbano; Radar SABER M60; 

SISCOMIS; “Air Defense Artillery”; “Military Internet”; “Military Satellites”; “Military 

Operations on Urbanized Terrain”; respeitando as particularidades de cada base de 

dados. 

Foram utilizados como critérios de inclusão: 

a) estudos e trabalhos científicos sobre comunicações por satélite e tecnologia 

radar; 

b) manuais doutrinários sobre Operações do Exército Brasileiro e de Exércitos 

de outros países com experiência em combate; 

c) estudos sobre Operações de Cooperação e Coordenação com Agências e 

emprego da AAAe neste contexto; 

d) leitura e análise de estudos sobre AAAe publicados em português, inglês e 

espanhol; 

e) manuais de AAAe do Exército Brasileiro; 

f) manuais técnicos do Radar SABER M60 e do SISCOMIS; 

g) instruções do fabricante do Radar SABER M60, a empresa BRADAR; 

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

e 

i) planejamentos, relatórios e documentos do emprego da AAAe nos grandes 

eventos realizados no Brasil. 

E como critérios de exclusão: 

a) textos doutrinários ou manuais revogados ou desatualizados, em relação ao 

emprego da AAAe vigente no Exército Brasileiro; 

b) estudos com definição simplória e que reutilizam dados de trabalhos 

anteriores; 

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

militares; e 
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d) fontes da internet oriundas de sites não confiáveis ou não reconhecidos no 

meio acadêmico. 

 
2.3.2 Procedimentos metodológicos 
 

O trabalho foi, inicialmente, realizado através da revisão de literatura, onde 

foram obtidos e analisados planejamentos e relatórios das DA Ae dos grandes eventos 

transcorridos no Brasil, recentemente. Este material possibilitou a coleta de 

informações e dados sobre C² e sobre o emprego do Radar SABER M60 pela AAAe 

nessas Op.  

Na busca da solução para o problema, além da revisão da literatura, foram 

distribuídos questionários aos militares que já tiveram contato e experiência em 

operação do Radar SABER M60 e do COAAe Elt no âmbito da 1ª Bda AAAe, por meio 

eletrônico, no corrente ano. 

Somado aos procedimentos elencados, anteriormente, foram realizadas 

entrevistas presenciais e por meio eletrônico de militares do 2º GAAAe, do CTEx e 

engenheiros da empresa BRADAR. 

 
2.3.3 Instrumentos 
 

Os dados foram verificados através da análise das informações e resultados 

obtidos pela revisão de literatura, entrevista, questionários e na experiência ex-post-

facto. Além disso houve a compilação dos dados obtidos com o questionário, bem 

como com os dados coletados dos planejamentos e relatórios dos grandes eventos 

recentes, questionários e da revisão da literatura. 

 

2.3.3.1 Questionário 

 

O questionário aplicado (conforme apêndice A) visou obter informações 

relevantes através do conhecimento e experiências dos operadores do Radar SABER 

M60 e do COAAe Elt, sobre as capacidades e limitações do material, tendo como 

objetivo, também, o levantamento de informações a respeito do C² realizado por 

ocasião da Copa do Mundo 2014 e JOP 2016. Militares com conhecimento em AAAe 

testaram o questionário no intuito de verificar sua clareza e coerência.  
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A distribuição do questionário foi feita via meio eletrônico para os militares da 1ª 

Bda AAAe e OMDS, aos militares da EsACosAAe e 1º GAAAe. O questionário 

relaciona-se com os indicadores da variável independente. As respostas serão 

compiladas e contribuirão para a solução do problema. 

O questionário foi distribuído aos militares possuidores do Curso de AAAe e que 

tenham sido operadores do Radar SABER M60 ou COAAe Elt, que estejam servindo 

nas OM integrantes da 1ª Bda AAAe e EsACosAAe. 

 

2.3.3.2 Entrevista 

 

A entrevista (conforme apêndice B) foi aplicada a militares/engenheiros, 

conhecedores do material SISCOMIS, do software da BRADAR utilizado nas UV do 

Radar SABER M60 e COAAe Elt e do hardware do Radar SABER M60, 

principalmente, sobre características técnicas e possibilidade de implemento de 

recursos nos programas e no material para melhoria do sistema como um todo e, 

consequentemente, para o C² da AAAe.  

As informações levantadas nas entrevistas complementam a revisão de 

literatura e os dados coletados através do questionário. A grande relevância dessas 

informações se justifica pelo fato destes militares e engenheiros participarem, 

ativamente, da operação e do desenvolvimento tecnológico dos materiais da 

pesquisa, no âmbito da Força Terrestre e na Indústria Nacional. 

 

2.3.3.3 Pesquisa ex-post-facto 

 

A pesquisa ex-post-facto foi realizada durante o período de qualificação do 2º 

GAAAe e consistiu em um exercício de C², intitulado “Operação Escudo A Ae”. 

Compreendeu um teste de conexão do Radar SABER M60 através do sistema 

SISCOMIS, viabilizado por um TT, realizando a transmissão da imagem da UV do 

COAAe S para uma UV conectada na ROD/INTRANET EB. Na realização deste teste, 

foi possível verificar a viabilidade e a eficiência do material, bem como sua 

exequibilidade e tempo necessário para montagem e operação, dados médios 

necessários para planejamento de ações futuras. 

O quadro a seguir resume os principais aspectos dos instrumentos de pesquisa 

utilizados. 
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INSTRUMENTO AMOSTRA PREVISÃO DE 
EXECUÇÃO 

Entrevista 3 Elm participantes da Op Esc A Ae,1 Elm do 
CTEx, 1 Elm CComGEx/MD, 1 Elm BRADAR NOV 2018/2019 

Questionário 
20 Oficiais (Cap/Ten) que exerceram a função 
de Of Rdr/Of Ctrl e 50 Sgt que exerceram a 
função de Aux Rdr/Aux Of Ctrl 

2019 

Pesquisa ex-post-
facto 

Realização de exercício de C² para execução 
de testes de conexão durante a fase de 
qualificação, com o apoio da Cia Com para o 
emprego do SISCOMIS 

OUT 2018 

QUADRO 2 – Instrumentos da pesquisa 
Fonte: O autor 
 
2.3.4 Análise dos dados 
 

O presente trabalho reúne dados de diversas fontes e origens, tendo por base 

a revisão de literatura, o questionário voltado à amostra de militares especializados 

em C² da AAAe e no Radar SABER M60, nas entrevistas e na pesquisa ex-post-facto. 

Todas as informações obtidas têm por finalidade serem avaliadas, analisadas e 

compiladas no intuito de dirimir falhas ou informações incorretas.  

O questionário contém perguntas objetivas e questões discursivas. Através de 

questões objetivas as respostas obtidas serão separadas, contabilizadas e seus 

dados tabulados por categoria, no intuito de obter resultados científicos e qualitativos. 

As questões discursivas terão suas respostas analisadas de maneira qualitativa, pois, 

assim, poderão ser estudadas, juntamente, ao embasamento extraído da revisão de 

literatura e da análise da entrevista. Cabe ressaltar, a experiência e o conhecimento 

técnico especializado dos entrevistados, tanto em C² da Artilharia Antiaérea quanto no 

emprego e conhecimento técnico do Radar SABER M60, COAAe Elt e SISCOMIS. 

Os dados foram categorizados da seguinte maneira: 

a) por evento (Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos); 

b) pela especialidade do operador do Radar SABER M60/SISCOMIS; 

c) pelas atividades técnicas e operacionais realizadas pelo operador do Radar 

SABER M60/SISCOMIS; 

d) eficácia do emprego do Radar SABER M60 e SISCOMIS em Operações de 

Cooperação e Coordenação com Agências; 

e) limitações; 

f) problemas verificados; 
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g) dados técnicos do Radar SABER M60 e SISCOMIS para emprego em 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências; e 

h) dados relativos à estabilidade da manutenção do C². 

Em seguida, os dados obtidos foram categorizados e tabulados, sobretudo nas 

questões que utilizam a “escala de Lickert”, sendo os resultados estatísticos 

transformados em gráficos e tabelas, no intuito de analisá-los para solução do 

problema. 

As questões discursivas, por sua vez, tiveram suas respostas analisadas de 

maneira qualitativa; para tanto, foram estudadas com o embasamento extraído da 

revisão de literatura e da análise das informações obtidas nas entrevistas. 

As entrevistas obterão dados e informações sobre: 

a) experiências colhidas nos grandes eventos; 

b) aspectos técnicos dos materiais; 

c) aspectos táticos de planejamento; 

d) problemas evidenciados e dificuldades de emprego; 

e) emprego do Radar SABER M60 em ambiente urbano; e 

f) oportunidades de melhoria no sistema de Comunicações e no C² da AAAe. 

Sendo realizada a compilação desses dados com os obtidos através do 

questionário, foi realizada uma análise documental dos planejamentos e informações 

colhidas do C² da AAAe nos grandes eventos (ex-post facto): 

a) esquemas de DA Ae; 

b) gráficos das Medidas de Coordenação e Controle da AAAe e do Espaço 

Aéreo; 

c) números dos planejamentos logísticos, que venham a influenciar, técnica e 

taticamente, o emprego do Radar SABER M60 em ambiente urbano; e 

d) dados de relatórios. 

Finalmente, as informações obtidas na análise dos dados auxiliaram no 

levantamento das possibilidades e limitações, verificando a importância do sistema de 

comunicações militares por satélite (SISCOMIS) para o emprego do radar SABER 

M60, pela Artilharia Antiaérea, em Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências, nível Unidade.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Com o objetivo de obter fontes e dados relevantes para solucionar o problema 

em questão, por meio de uma pesquisa metodológica sobre o assunto, o presente 

estudo busca, inicialmente, apresentar alguns conceitos básicos para ambientação da 

matéria (operações de cooperação e coordenação com agências, Radar SABER M60 

e SISCOMIS). Na sequência, será abordado sobre o Comando e Controle nas 

operações de cooperação e coordenação com agências e na Artilharia Antiaérea, 

finalizando com as inter-relações entre os elementos apresentados e as possibilidades 

dos modernos sistemas de comunicações. 

 

3.1 OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS 

 

O cenário mundial atual possui, como característica, uma rápida e constante 

evolução, decorrente das inovações tecnológicas e das novas formas de 

comunicação, cada vez mais eficientes e dinâmicas. Novos atores passam a se 

destacar neste contexto, tanto estatais quanto não estatais, o que demanda uma 

geração de novas capacidades para resolução de conflitos, inclusive, de aspectos não 

militares (OPERAÇÕES, 2017, p. 2-1). 

A análise geopolítica e a adequação das Forças Armadas são fatores 

fundamentais para a execução das operações militares no arquétipo mundial atual, 

uma vez que terão influência direta no planejamento e execução das missões da Força 

como um todo. 
Operação militar é o conjunto de ações realizadas com forças e meios 
militares, coordenadas em tempo, espaço e finalidade, de acordo com o 
estabelecido em uma diretriz, plano ou ordem para o cumprimento de uma 
atividade, tarefa, missão ou atribuição. É realizada no amplo espectro dos 
conflitos, desde a paz até o conflito armado/guerra, passando pelas situações 
de crise, sob a responsabilidade direta de autoridade militar competente 
(OPERAÇÕES, 2017, p. 3-14). 
 

O Manual de Campanha OPERAÇÕES (2017) aponta alguns aspectos do 

ambiente operacional que devem ser considerados na definição das capacidades das 

forças militares; dentre eles, pode-se destacar: o caráter difuso das ameaças; a 

prevalência dos enfrentamentos, de forma crescente, ocorrerem em áreas 

humanizadas; o emprego dos meios cibernéticos, informacionais e sociais como 

instrumentos de guerra, fragilizando as fronteiras geográficas; a utilização da 
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informação como arma, afetando diretamente o poder de combate dos beligerantes; 

a velocidade da evolução da situação; e o ambiente interagências das operações. 

Observa-se que a doutrina evolui para o novo conceito de Operações de Amplo 

Espectro, onde a prioridade é combinar operações de forma simultânea ou sucessiva, 

em situação de guerra e não guerra. A maior característica passa a ser a flexibilidade 

das operações (CARNEIRO, 2017). 

A Força Terrestre realiza três operações básicas que são: ofensiva, defensiva 

e de cooperação e coordenação com agências (OPERAÇÕES, 2017, p. 3-1). Nesse 

contexto, observa-se uma crescente atuação militar na área das operações de 

cooperação e coordenação com agências, principalmente, na garantia da lei e da 

ordem e na prevenção e combate ao terrorismo (CARNEIRO, 2017). 

Compreende-se por operações de cooperação e coordenação com agências o 

apoio prestado por elementos da Força Terrestre em apoio aos órgãos ou instituições 

(governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, nacionais ou 

internacionais), no intuito de defender a Soberania Nacional, de forma eficiente e 

eficaz, envidando a soma de esforços com o objetivo comum de defender a Nação, 

garantindo os poderes constitucionais, a lei e a ordem (OPERAÇÕES, 2017, p. 3-14). 

Conforme é abordado no Manual de Campanha OPERAÇÕES (2017), 

caracterizam-se pelo uso limitado da força; coordenação com outros órgãos 

governamentais e/ou não governamentais; execução de tarefas atípicas; combinação 

de esforços políticos, militares, econômicos, ambientais, humanitários, sociais, 

científicos e tecnológicos; caráter episódico; inexistência de subordinação entre as 

agências e, sim, cooperação e coordenação; interdependência dos trabalhos; maior 

interação com a população; influência de atores não oficiais e de indivíduos sobre as 

operações; e ambiente complexo. 

Neste contexto, podemos observar a importância da atuação da AAAe, 

principalmente, na prevenção ao terrorismo (antiterrorismo), uma vez que “constitui as 

ações para a proteção, caracterizada pela presença, ostensiva ou não, de caráter 

ativo ou passivo, com a principal finalidade de dissuadir possíveis ameaças” 

(OPERAÇÕES, 2017 p. 3-17). 

Como exemplo de grande vulto de operações do tipo, pode-se citar os recentes 

eventos internacionais, nos quais houve participação ativa do Exército Brasileiro: a 

Copa do Mundo de 2014, e as Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016 (CARNEIRO, 

2017). 
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O principal objetivo dessas missões foi realizar a Defesa Integrada dos locais 

onde haveriam os eventos esportivos, garantindo a segurança necessária para que o 

evento ocorresse sem problemas. Especificamente, para a Artilharia Antiaérea, a 

missão de proteção de estruturas estratégicas e prevenção e combate ao terrorismo 

ganha maior vulto, uma vez que se tratava de emprego no Território Nacional. 
São operações executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos ou 
instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, 
nacionais ou internacionais), definidos genericamente como agências. 
Destinam-se a conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução 
de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem comum. 
Buscam evitar a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a 
divergência de soluções, levando os envolvidos a atuarem com eficiência, 
eficácia, efetividade e menores custos (OPERAÇÕES, 2017, p. 3-14). 
 

Essas operações de grande vulto e repercussão internacional foram primordiais 

para valorização e modernização das Forças Armadas como um todo e, 

especificamente para a Artilharia Antiaérea, um grande desafio e responsabilidade, 

uma vez que a proteção de uma estrutura estratégica requer, obrigatoriamente, a 

existência da Defesa Antiaérea. (BARBOSA, 2015) 

Segundo Carneiro (2017, p. 8), “o Espaço Aéreo Brasileiro, com sua amplitude 

continental, pode vir a ser palco de vetores que atentem contra a Soberania Nacional 

e, nesse sentido, sua defesa e proteção tornam-se imprescindíveis durante os 

grandes eventos, pois toda a atenção mundial se volta às cidades-sede”. Conforme a 

Estratégia Nacional de Defesa – END (2012), “a manutenção do controle do espaço 

aéreo é objetivo setorial prioritário”. 

Ao ser estabelecida a missão de segurança de estruturas estratégicas nos 

grandes eventos, o emprego da Artilharia Antiaérea ficou iminente. O Programa 

Estratégico do Exército – Defesa Antiaérea, que conduziu a implementação do Radar 

SABER M60, dentre outras renovações de materiais, possibilitou que a tropa estivesse 

em condições de bem cumprir a missão. 

Para realizar a Proteção de Estruturas Estratégicas, a AAAe se desdobra em 

anéis de segurança que são constituídos com base no alcance dos armamentos 

empregados. Como exemplo, pode-se citar a utilização dos Mísseis IGLA-S na Copa 

do Mundo e o emprego do Sistema RBS 70 nas Olimpíadas e Paraolimpíadas. Estes 

armamentos só podem ser empregados com o devido Controle do Espaço Aéreo, que, 

hoje, só é possível graças ao Radar SABER M60. 

 

 



33 
 
3.2 COMANDO E CONTROLE NA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 

O Manual de Campanha Comando e Controle na Artilharia Antiaérea (2003) 

define C² como “o conjunto de recursos humanos, de materiais e de procedimentos 

destinados à coleta, ao processamento e à difusão de informações, para o exercício 

do C², por meio de uma rede de comunicações”. 
Para a AAAe, as finalidades básicas da sua estrutura de C² são: 
(1) apoiar o comandante (Cmt) e seu estado-maior (EM) no exercício de suas 
funções, notadamente as relacionadas com o planejamento, o controle e a 
coordenação das operações antiaéreas, presentes e futuras; 
(2) integrar os vários sistemas da estrutura de AAAe com a estrutura de C² 
da força apoiada e de outras forças armadas; 
(3) receber e difundir o alerta antecipado; 
(4) permitir o exercício do C² de forma efetiva e oportuna, na medida que 
reduz o nível de incerteza associada às decisões e atende às estritas 
relações de tempo necessárias ao engajamento do inimigo aéreo; e 
(5) possibilitar rapidez, segurança e confiabilidade no recebimento, 
processamento e difusão de informações, a despeito das ações, intencionais 
ou não, do inimigo (COMANDO E CONTROLE NA ARTILHARIA ANTIAÉREA, 
2003, p. 1-1). 
 

As quatro fases básicas do sistema de C² da AAAe são: coleta de dados/estudo 

de situação; planejamento/coordenação; tomada de decisão/expedição de ordens; e 

controle (COMANDO E CONTROLE NA ARTILHARIA ANTIAÉREA, 2003). As 

funções básicas da estrutura de C² da AAAe são baseadas no cumprimento dessas 

quatro fases, como representado no quadro a seguir. 

 

 
QUADRO 3 – Funções básicas da estrutura de C² e de Inteligência 
Fonte: C 44-8 – Comando e Controle na Artilharia Antiaérea (2003, p. 1-2) 
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Cabe ressaltar que, nesse enquadramento, o sistema de comunicações é 

integrante fundamental, ao passo que possibilita o livre trânsito de dados, 

conhecimentos, ordens e instruções (CARNEIRO, 2017). 

A Defesa Aeroespacial é composta por Defesa Aérea, provida pela Força 

Aérea, e Defesa Antiaérea, provida pelas tropas em solo que realizam o emprego de 

armamento antiaéreo. A integração das ações de Defesa Aérea e Defesa Antiaérea 

visam oferecer um recobrimento e aprofundamento crescente ao vetor inimigo, à 

medida que se aproxima de seu objetivo, visando sua destruição antes da conclusão 

do ataque. 

A DA Ae, como parte integrante e indissociável da defesa aeroespacial, 

necessita ser realizada com eficiência e oportunidade para que sejam atingidos, na 

plenitude, os objetivos da defesa, que são “contribuir para a dissuasão, preservar os 

meios militares, auxiliar a manter a moral elevada e assegurar a sobrevivência 

nacional (COMANDO E CONTROLE NA ARTILHARIA ANTIAÉREA, 2003). 

A responsabilidade da defesa aeroespacial no território nacional é atribuição do 

Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), órgão da Força Aérea, elo 

permanente dos meios da Defesa Nacional, ao qual ficam subordinados, para 

questões de emprego operacional, os elementos de defesa aérea e defesa antiaérea 

(NORMAS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA AEROESPACIAL, 2016). 

A NOSDA (2016) cita que, para cumprir sua finalidade, o COMAE é constituído 

pelos seguintes elos permanentes: os Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle 

de Tráfego Aéreo (CINDACTA); os Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo 

(DTCEA); as Unidades Aéreas Operacionais adjudicadas; e as Unidades de Artilharia 

Antiaérea, do Exército Brasileiro, alocadas ao COMAE e subordinadas à 1ª Bda AAAe. 

Estes elos estão, diretamente, ligados e subordinados ao COMAE, que é o órgão 

central do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) 

O C² da AAAe ocorre através do emprego dos Centros de Operações 

Antiaéreas (COAAe), os quais “tem por finalidade propiciar ao Cmt de cada escalão 

que o estabelece condições de acompanhar continuamente a evolução da situação 

aérea e de controlar e coordenar as DA Ae desdobradas” (COMANDO E CONTROLE 

NA ARTILHARIA ANTIAÉREA, 2003). 

Os COAAe sintetizam as imagens dos radares e coordenam o espaço aéreo, 

definindo vetores em amigos, desconhecidos, suspeitos ou hostis e, quando desta 

última, designam a U Tir que fará o engajamento. Podem ser classificados em COAAe 
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P (principal), o COAAe de maior escalão da Força desdobrada, e COAAe S 

(subordinado), quando estão ligados ao sistema de armas ou ainda entre estes e o 

COAAe Principal. 

Conforme o Manual de Comando e Controle na Artilharia Antiaérea, C 44-8 

(BRASIL, 2003), o COAAe da Bda AAAe, responsável pela DA Ae de determinada 

RDA, é o principal (COAAe P) e, preferencialmente, deve se localizar justaposto ao 

COpM. O COpM liga-se com o COAAe P através de meios de Com da FAe, para 

controlar as DA Ae desdobradas nas Regiões de Defesa Aeroespacial (RDA). 

As ligações dos Centros de Operações Antiaéreas ocorrem, sucintamente, 

conforme a figura abaixo: 
 

 
FIGURA 1 – Ligações dos Centros de Operações Antiaéreas 
Fonte: EB60-ME-23.401 – CENTRO DE OPERAÇÕES ANTIAÉREAS (2016, p. A-1) 
 

É possível observar a existência de várias ligações para coordenação entre os 

diversos COAAe, desdobrados desde o nível SU até o nível Bda, de acordo com a 

necessidade e complexidade do emprego. Um fato que se mostrou importante, por 
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experiência durante as operações, é que a transmissão da síntese do Rdr Vig Bia/Gp 

é fundamental para a tomada de decisão do COAAe P, ou ainda do COpM, na área 

de operações. 

Isso foi realizado durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no RJ; no 

entanto, foi utilizada a Rede Operacional de Defesa (ROD) para fazer a transmissão, 

meio que pode ser acessado pela INTRANET do EB ou, pelo Terminal Satélite 

Transportável (TT) do SISCOMIS, que possibilita o acesso à INTRANET do EB. 

O SISCOMIS é planejado para ser empregado, pela AAAe, em transmissão de 

Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo (MCCEA), alertas, relatórios, 

ordens e mensagens de uma forma geral, além de poder realizar o trâmite de dados 

para a síntese da imagem do radar. A falta dessa síntese incorre em um lapso de 

tempo precioso para descrição e acompanhamento do vetor quando é feita por meio 

de voz para o COAAe P. 

Com a transmissão da imagem do Rdr Vig, essa mensagem de definição do 

vetor hostil torna-se muito mais ágil e eficiente, facilitando a tomada de decisão e a 

coordenação por parte do COAAe P. A maior necessidade da AAAe é atualizar, 

constantemente, seu C², no intuito de ser cada vez mais rápida e eficaz, uma vez que 

combate vetores hostis que devem ser captados, identificados, designados e abatidos, 

muitas vezes, em menos de 1 minuto (DEFESA ANTIAÉREA, 2017). 

Dentro dos meios disponíveis, a AAAe utiliza-se do Radar SABER M60 como 

radar de busca. Este material é empregado, ainda, como radar de busca em missão 

de vigilância, em virtude de não haver, disponível para a AAAe, um radar com maior 

alcance para realizar a vigilância do espaço aéreo. Existe um projeto do Radar SABER 

M200, que possui previsão de conclusão em 2021, mas que já aponta ser, no futuro, 

o radar de vigilância utilizado pela AAAe. 

 

3.3 RADAR SABER M60 

 

Segundo o Manual Técnico EB60-MT-23.401 – Operação do Radar SABER 

M60 (2016), o Radar SABER M60 (Sensor de Acompanhamento de Alvos Aéreos 

Baseado na Emissão de Radiofrequência) tem por objetivo integrar um sistema de 

defesa antiaérea de baixa altura visando à proteção de infraestruturas críticas, como 

indústrias, usinas e instalações governamentais. Possui compatibilidade com 

sistemas de armas baseados em mísseis ou canhões antiaéreos, sendo capaz de 
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integrar-se ao Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) e ao Sistema 

de Controle de Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), entre outros sistemas de 

interesse. 

Para a melhor compreensão do material, faz-se necessário alguns 

conhecimentos básicos sobre radar, no intuito de verificar o funcionamento e a 

eficiência do material no contexto das operações de cooperação e coordenação com 

agências. 

 

3.3.1 Princípios básicos de radar 
 

Radar é um dispositivo eletrônico que se utiliza de ondas de rádio para a 

detecção e locação de objetos, permitindo o reconhecimento de algumas de suas 

características. A palavra RADAR (radio detection and ranging) é uma sigla criada pela 

Marinha americana que significa detecção e medida de distâncias por ondas de rádio, 

o que descreve, basicamente, o seu funcionamento (ESACOSAAE, 2013). 

Segundo Menine (2013), no transcorrer da história e na sua criação, não se 

pode definir uma única pessoa ou entidade responsável pela invenção do radar. 

Melhorias e contribuições de cientistas de diversas nações resultaram nos 

mecanismos atuais. Não se pode afiançar, com clareza, o início de seu 

desenvolvimento. 

Losada (2013) cita que James Clerk Maxwell, físico e matemático britânico, 

demonstrou que os campos elétricos e magnéticos se propagam com a velocidade da 

luz, sendo responsável por lapidar a teoria atual de eletromagnetismo que une 

eletricidade, magnetismo e óptica. Em 1864, demonstrou que energia elétrica e 

magnética possuem a mesma natureza, podendo se confundir entre si, dependendo 

do referencial. 

Heinrich Hertz, físico alemão, em 1886, demonstrou a similaridade entre as 

ondas de luz e rádio, ratificando as teorias do físico britânico Maxwell. Mais tarde, em 

1888, demonstraria que as ondas eletromagnéticas são refletidas do mesmo modo 

que os raios luminosos.  

Cristian Hülsmeyer, engenheiro alemão, criou, em 1903, um detector de 

obstáculos e um dispositivo de navegação realizando experimentos com a detecção 

de ondas de rádio refletidas por navios, dando origem ao primeiro radar conhecido. 
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Ainda em sua pesquisa, Losada (2013) aponta que pós alguns anos de 

experimentos, o fim da 1ª Grande Guerra e a corrida armamentista para a 2ª Guerra 

Mundial, países como Alemanha e Inglaterra encontravam-se bastante desenvolvidos 

na tecnologia do radar. Em 1939, a Inglaterra já possuía radares de interceptação 

aérea e radares de detecção de navios e submarinos, que foram de vital importância 

para a vitória na Batalha da Inglaterra em 1940.  

A Batalha da Inglaterra foi travada entre a Luftwaffe (Força Aérea alemã) e os 

britânicos da RAF (Força Aérea britânica), na tentativa de invasão alemã do território 

britânico. Naquela época, a conquista da superioridade aérea era visualizada como 

essencial para o sucesso no combate. Para tanto, o controle aéreo de toda a extensão 

do Canal da Mancha e da porção sul da Inglaterra tinha grande relevância estratégica. 

Os alemães possuíam superioridade numérica de aeronaves que, numa fase mais 

avançada do combate, se traduziu em superioridade aérea. A grande diferença da 

tropa alemã para a britânica foi a utilização eficaz do sistema de radar (MENINE, 

2013). 

Os radares britânicos, desdobrados estrategicamente, permitiam que as 

aeronaves da Luftwaffe fossem localizadas logo após sua decolagem, fornecendo o 

alerta antecipado necessário para o planejamento estratégico oportuno dos britânicos.  

Diversos fatores fizeram com que a Alemanha de Hitler perdesse a batalha da 

Inglaterra; um destes foi a utilização de radares que realizavam a vigilância do espaço 

aéreo britânico. Após o episódio, as grandes nações bélicas passaram a dar uma 

atenção maior ao sistema de controle e alerta, uma vez que este foi decisivo para o 

resultado do combate.  

Os britânicos demonstraram para o mundo que um sistema de controle e alerta 

eficiente seria de vital importância para a defesa contra qualquer ameaça aérea. Após 

sua utilização na 2ª Guerra Mundial, o radar passa a ser utilizado também para fins 

pacíficos. 

A figura a seguir mostra a área de cobertura do sistema radar britânico no ano 
de 1940. 
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FIGURA 2 – Área de cobertura do sistema radar britânico em 1940 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_da_Gr%C3%A3-Bretanha. Acesso em 21 nov 18 
 

Com o desenvolvimento tecnológico crescente e dinâmico, os radares sofreram 

modernizações constantes com o intuito de se contrapor às aeronaves que, também, 

evoluíram, portando equipamentos cada vez mais sofisticados. 

Atualmente, os radares não são utilizados apenas para operações militares, 

mas, também, em aplicações civis, como os radares de controle de velocidade e 

radares meteorológicos. Além destas funções, é possível citar seu emprego em 

controle de tráfego aéreo, rastreamento de mísseis, controle de tiro e navegação. 

 

3.3.2 Funcionamento básico dos radares 
 

Segundo o Manual de Campanha C 34-1 – Emprego da Guerra Eletrônica 

(2009), o princípio básico do funcionamento de um radar é o fenômeno da reflexão 

das ondas de rádio de elevada frequência que se propagam a velocidade constante e 

incidem em um objeto. O radar transmite um pulso de ondas de rádio, lançando-o no 

espaço e, caso este impulso encontre um objeto qualquer no caminho, parte da 
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energia irradiada retorna em forma de eco, com intensidade reduzida, para a antena 

do radar como onda refletida. Caso contrário, a energia segue se propagando pelo 

espaço até ser absorvida pela atmosfera.  

 À medida que os projetos dos radares vão evoluindo, os especialistas na 

construção de aeronaves também buscam por novas tecnologias de medidas de 

proteção eletrônica (MPE). As aeronaves dotadas de tecnologia stealth são um 

exemplo da ameaça aérea do combate moderno. 

Enquanto as aeronaves normais possuem um formato arredondado, as 

aeronaves dotadas de tecnologia stealth são compostas, inteiramente, de superfícies 

planas e bordas muito agudas, com a finalidade de refletir o mínimo de eco captável 

pelo radar, dispersando a maior parte da radiofrequência para direções divergentes 

da posição do radar. O resultado final é a diminuição de sua seção reta radar 

dificultando, assim, a sua detecção (MENINE, 2013), conforme exemplificado na figura 

a seguir. 

 

 
FIGURA 3 – Funcionamento básico dos radares 
Fonte: http://aviacaopontocom.blogspot.com/2010_06_30_archive.html. Acesso em 21 nov 18 

 

3.3.3 Tipos de radares 
 

Conforme o Manual de Campanha C 34-1 – Emprego da Guerra Eletrônica 

(209), existem diversos tipos de radares que são classificados de acordo com a 

finalidade a que se destinam. Para a artilharia antiaérea, os radares são divididos em 

três categorias: radar de vigilância, radar de busca e radar de tiro (DEFESA 

ANTIAÉREA, 2017) 
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3.3.3.1 Radar de vigilância 

 
O Manual de Campanha MD33-M-13 – Medidas de Coordenação do Espaço 

Aéreo nas Operações Conjuntas (2014), aponta a finalidade deste radar em detectar 

qualquer incursão que ingresse no volume de espaço de uma defesa, sob a 

responsabilidade de um centro de controle, de modo que este possa fornecer o alerta 

com a devida antecedência e dados com relativa precisão. É destinado para a procura 

e detecção de vetores em um grande volume de espaço, enquadrado em um sistema 

de controle que tem como objetivo difundir o alerta antecipado aos meios de defesa 

aeroespacial. 

Esta categoria de radar realiza a busca em 360º e possui um feixe 

eletromagnético bastante amplo, de forma a varrer uma grande porção do espaço, 

bem como opera por meio de frequências não muito elevadas, realizando a varredura 

com um maior alcance de detecção. Como exemplos de radares de vigilância, pode-

se citar o utilizado pela FAB, TRS 2230, o GIRAFFE 75 e o 3D – RAC. 

A figura a seguir mostra o Radar de Vigilância GIRAFFE 75, para ilustração da 

descrição anterior. 

 

 
FIGURA 4 – Radar de vigilância GIRAFFE 75 
Fonte: http://www.g2mil.com/SARAS.htm. Acesso: 21 nov 18 
 

Atualmente, o Radar SABER M60 é empregado pela AAAe como um radar de 

busca em missão de vigilância. A ideia futura é a aquisição, ainda sem data definida, 
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do Radar SABER M200 que, com alcance de detecção ampliado para 200 km, será 

utilizado como radar de vigilância pela AAAe (DEFESA ANTIAÉREA NAS 

OPERAÇÕES, 2017). 

A seguir uma figura ilustra o teste de aceitação do Radar SABER M200 ocorrido 

na região de Campinas, no ano de 2015. 

 

 
FIGURA 5 – Teste de aceitação do Radar SABER M200 pelo CTEx 
Fonte: O autor 
 
3.3.3.2 Radar de busca 

 

Integrado a um sistema de armas, tem como objetivo detectar qualquer 

incursão que ingresse no volume de responsabilidade de uma defesa, fornecendo 

dados mais precisos que os radares de vigilância. O radar de busca levanta os dados 

da aeronave e os difunde a um sistema de armas, propiciando o engajamento do vetor 

aéreo em tempo útil, de acordo com o tempo de reação dos meios de defesa. Como 

exemplo de radares de busca, é possível citar o EDT FILA, o EL/M 2106 – NG 40 e o 

Radar SABER M60 (DEFESA ANTIAÉREA, 2017). 

A seguir a figura que representa o radar de busca EL/M 2106 – NG 40. 
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FIGURA 6 – Radar de busca EL/M 2106 – NG 40 
Fonte: http://www.stcvietnam.com/product/item/parent/ra-a-gim-st-be-bien-tn-tien13651113. Acesso: 23 
nov 18 
 

3.3.3.3 Radar de tiro 

 
O radar de tiro acompanha, automaticamente, o vetor hostil, apontando o 

sistema de armas para o alvo. Fornece dados da ameaça aérea com muita precisão, 

a fim de orientar o seu engajamento (DEFESA ANTIAÉREA NAS OPERAÇÕES, 

2017). O acompanhamento eletromagnético executado pelo radar de tiro é efetuado 

por um feixe de ondas altamente direcionais, emitidas em frequências elevadas, 

proporcionando maior resolução sobre o alvo e grande precisão na detecção do 

mesmo. 

Normalmente, é o radar que está, diretamente, ligado ao sistema de armas para 

condução do tiro, uma vez que fornece elementos mais precisos, necessários à 

interceptação inimiga. Como exemplos deste tipo de radar, utilizados pelo Exército 

Brasileiro, temos o EDT SUPERFLADERMAUS e o EDT FILA, este último 

representado na figura abaixo. 
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FIGURA 7 – Radar de tiro EDT FILA 
Fonte: Manual de Campanha C44-61 – Serviço da peça do EDT FILA – 1ª Parte (2003) 
 

3.3.4 O sistema Radar SABER M60 
 

 O Exército Brasileiro, visando aperfeiçoar seu sistema de Defesa Antiaérea, 

desenvolveu um projeto de radar nacional de defesa antiaérea de baixa altura 

adequada ao combate moderno. O projeto veio suprir a necessidade de um sistema 

de controle e alerta mais moderno e compatível com a realidade e necessidade de 

emprego do EB no cenário atual do país e obter mais autonomia para a construção 

de diferentes tipos de radares (OPERAÇÃO DO RADAR SABER M60, 2016). 

O desenvolvimento do radar foi o esforço inicial que possibilitará o 

desenvolvimento de diversos tipos de radares, conforme a necessidade de emprego, 

como os de defesa antiaérea de média altura, de vigilância terrestre, de direção de 

tiro, entre outros. 

Face a um cenário mundial em constante evolução e crescente modernização, 

a indústria nacional sentiu a necessidade de patentear uma tecnologia própria para 

radares, tão essenciais à superioridade aérea e à conquista do espaço aéreo. Com o 

intuito de se tornar independente do mercado externo para elemento tão básico e 

primordial no combate, surgiu a ideia de desenvolvimento do Radar SABER M60, que 

hoje é produzido pela empresa BRADAR, em desenvolvimento conjunto com o Centro 

de Tecnologia do Exército (CTEx). 

O projeto M.01.00 teve sua fase de concepção iniciada no ano de 2003, e de 

desenvolvimento, em fevereiro de 2006. Em outubro daquele mesmo ano, foi 
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concluída a etapa de construção e integração do radar (OPERAÇÃO DO RADAR 

SABER M60, 2016). 

Desenvolvido e construído, inteiramente, no Brasil pelo Centro Tecnológico do 

Exército (CTEx), em parceria com uma rede de organizações militares, universidades 

e empresas, recebeu a denominação de SABER X60 e foi um protótipo experimental, 

ou seja, uma reprodução feita em material mais simples do que a versão final para a 

realização de testes de hardware e software. Suas principais características eram as 

seguintes (ESACOSAAE, 2013): 

 a) informações tridimensionais (distância, azimute e elevação) sobre os alvos 

aéreos, além de informações derivadas como velocidade e direção de voo (proa da 

aeronave); 

b) capacidade de classificação de alvos em helicópteros ou aviões, 

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

c) baixa probabilidade de interceptação resultante de baixa potência média de 

transmissão e de avançados meios de proteção eletrônica; 

d) reconfigurável e atualizável facilmente, por ser construído com tecnologia de 

“hardware definido por software”; 

e) integrável aos sistemas de C² do EB, ao SISDABRA e ao Sistema de 

Controle de Espaço Aéreo Brasileiro; 

f) 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; 

g) logística simplificada, pela disponibilidade de suprimento e manutenção de 

todos os escalões em território nacional e; 

h) 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. 

O radar SABER X60 serviu como meio auxiliar de testes na verificação de todas 

as funcionalidades projetadas para o sensor radar que, uma vez aprovadas ou 

aperfeiçoadas, resultaram no modelo operacional SABER M60. 

Atualmente, o radar SABER M60 é empregado em todas as unidades de 

artilharia antiaérea, objetivando a integração do sistema de defesa antiaérea de baixa 
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altura e visando à proteção de pontos e áreas sensíveis, como indústrias, usinas, 

hidrelétricas e instalações governamentais. 

Contribui, também, para a defesa antiaérea de grandes eventos e na zona de 

combate, e coopera na defesa antiaérea dos elementos de manobra aos quais estiver 

alocado. O radar SABER M60 é integrável a sistemas de armas baseados em mísseis 

(radar de tiro) ou canhões antiaéreos (radar de vigilância), e ao SISDABRA, 

incrementando o poder de dissuasão do país. 

Segundo o Guia do Usuária do Radar SABER M60 (2011), como algumas das 

vantagens da fabricação nacional, o Radar SABER M60 pode ter o seu software de 

síntese radar configurado para melhor se adequar a finalidade de emprego, de modo 

a ser integrado ao SISDABRA e cumprir, de forma satisfatória, funções diversas em 

proveito de outros elementos. O fato de utilizar o Protocolo ASTERIX, o mesmo 

utilizado pela FAB para o tratamento das informações de aeronaves, e de possuir uma 

saída Ethernet, permite a transmissão dos dados dos vetores aéreos detectados para 

os órgãos de controle de operações aéreas militares ou para as aeronaves de 

sensoriamento remoto e de alarme aéreo em voo, bem como facilitar a comunicação 

com esses meios. Podemos observar o Radar SABER M60 na figura a seguir. 

 

 
FIGURA 8 – Radar SABER M60 
Fonte: O autor 
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O radar SABER M60 foi projetado em módulos, acondicionados em seis caixas 

distintas, a fim de facilitar o transporte em viaturas, aeronaves e outros meios, além 

de ser montado ou desmontado por uma guarnição de três militares, configurando-se 

em um sistema robusto que se adéqua às necessidades de emprego no território da 

América Latina, como observado no próprio Guia do Usuário do Radar. 
O Radar SABER M60 possui baixo peso e elevada mobilidade, além de 
suportar a operação em todas as condições climáticas do continente sul-
americano. Estas características o tornaram indicado para emprego em 
operações de defesa externa, bem como em operações de garantia da lei da 
ordem e em operações de paz.1 
 

Para a montagem e desmontagem do sistema, existem medidas que devem 

ser tomadas no intuito de preservar os materiais elétricos componentes do radar e de 

suas características peculiares, principalmente, em relação ao peso dos módulos. 

 
 

3.3.4.1 Características técnicas do Radar SABER M60 

 

Como principais características do Radar SABER M60, pode-se citar o alcance 

de 60 km; a operação da antena secundária (IFF) nos modos 1, 2, 3A e C; sua 

resolução (poder separador) de 75 m; e seu peso bruto de 848,85 kg. Esses dados 

são fundamentais para o planejamento logístico e de emprego, necessários para sua 

utilização efetiva. 

O quadro a seguir resume os principais aspectos e características do Radar 

SABER M60. 
QUADRO 4 – Características Técnicas do Radar SABER M60 (continua) 

Aspecto Características 
Alcance máximo 60 km (alvo de 20 m²) 

Informações do alvo 3D 
Teto máximo aproximado 5.000 m 

IFF Modos 1, 2, 3A e C. 
Alcance máximo com IFF 60 km 

Acuidade 50 m em alcance; 2º em azimute e 1º em elevação 
Resolução (Poder Separador) 75 m em alcance 
Classificação das aeronaves Asa fixa ou Asa rotativa 

                                                 
1 BRASIL. Centro Tecnológico do Exército. Minuta de 27 de Jun 2011: Guia do Usuário do Radar 
SABER M60. 2ª ed. Rio de Janeiro: 2011. 
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Aspecto Características 
Peso do radar 848,85 kg (Bruto) / 318,05 kg (Líquido) 

Velocidade mínima para detecção 36 km/h para asa fixa e 0 km/h para asa rotativa 
QUADRO 4 – Características técnicas do Radar SABER M60 (conclusão) 
Fonte: Manual Técnico EB60-MT-23.401 – Operação do Radar SABER M60, 1ª  Edição, 2016 
 

3.3.4.2 O emprego do radar SABER M60 integrado ao COAAe 

 

O Radar SABER M60 foi construído com a finalidade precípua de realizar a 

integração do sistema de defesa antiaérea de baixa altura. Ao ser utilizado como radar 

de vigilância em um COAAe, possui recursos para integrar, em tempo real, as 

informações oriundas do radar e de postos de vigilância. 

Sua missão principal é, fundamentalmente, ser utilizado como radar de busca 

para transmissão digital das informações de alvos designados para as unidades de 

tiro, responsáveis por um determinado volume de responsabilidade de defesa 

antiaérea. Para tanto, o COAAe é dotado de dois notebooks robustecidos, chamados 

de Unidades de Visualização (UV), que permitirão ao oficial de controle interagir com 

o operador radar e com as unidades de tiro através de um aplicativo operacional 

(OPERAÇÃO DO RADAR SABER M60, 2016). 

Além da integração aos meios de defesa antiaérea de baixa altura, o sistema, 

também, permite a troca de dados com outros sistemas de defesa aérea, recebendo 

informações de vetores aéreos detectados por radares de vigilância primários e de 

radares secundários, e enviando, para esses, os dados detectados pelo próprio radar 

orgânico. 

Abaixo, uma figura sobre a visão geral do Sistema Radar SABER M60. 
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FIGURA 9 – Visão geral do Sistema Radar SABER M60 
Fonte: Palestra do CTEx, 2013 

 

3.3.4.3 Componentes do sistema 

 

“O Radar SABER M60 possui uma concepção modular, visando facilitar sua 

operação, manutenção e transportabilidade” (OPERAÇÃO DO RADAR SABER M60, 

2016). Os componentes do sistema radar SABER M60 são quadripé, módulo de 

distribuição de energia, gerador, pedestal, antena, módulo de controle e rádio 

frequência, radar secundário S60 (IFF), luneta, unidade de visualização do radar, 

unidade de visualização da unidade de tiro e os cabos de ligação.  

O Quadripé tem a função de sustentação, nivelamento e elevação, de forma a 

facilitar o posicionamento do radar sobre a estrutura do mesmo. O Módulo de 

distribuição de energia tem a função de alimentar o Sistema Radar com a energia 

fornecida pelas baterias de 28 volts, as quais podem ser carregadas pelo gerador (135 

VAC) ou rede de energia comercial (110 a 230 VAC). O gerador fornece energia 

elétrica para o funcionamento do radar, no caso de não haver rede comercial 

disponível. 
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O Pedestal tem a função de sustentação e giro horizontal do sistema de 

antenas, bem como a transmissão dos dados oriundos do Módulo de Controle e Rádio 

Frequência para a Fonte de Alimentação. A Antena do Radar SABER M60 é 

responsável por três relevantes funções: a irradiação da rádio frequência gerada no 

Módulo de Controle e Rádio Frequência; o recebimento do eco do alvo, realizando a 

transmissão do mesmo ao Módulo de Controle e Rádio Frequência; e a sustentação 

dos módulos do IFF e Controle e Rádio Frequência. 

O Módulo de controle e rádio frequência tem a função de geração de rádio 

frequências para a transmissão e da recepção das mesmas, levando-as à unidade 

digital de controle, onde serão tratadas e apresentadas na unidade de visualização. 

Pode, ainda, receber o sinal do identificador amigo-inimigo (IFF), caso esteja em 

funcionamento, compilando os dados para apresentação na unidade de visualização 

do radar. 

O Radar Secundário S60 (IFF) tem a função de identificação de aeronaves 

como amigas ou inimigas pelos modos de interrogação, podendo informar sua altitude 

pelo modo C. Possui a possibilidade de funcionamento associado ou independente da 

antena principal. A Luneta tem a função de orientação do sistema radar, tomando 

como referência o Norte magnético. 

A Unidade de Visualização do Radar tem por finalidade apresentar, 

visualmente, em tempo real, as informações contidas no eco e no sinal de resposta 

do IFF, para a interpretação, ação do operador e emissão de ordens e comandos. 

(OPERAÇÃO DO RADAR SABER M60, 2016, p. 2-11). 

A seguir a figura demonstra militares operando uma Unidade de Visualização 

do Radar SABER M60. 
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FIGURA 10 – Unidade de Visualização do radar 
Fonte: Guia do usuário do radar SABER M60, 2011 
 
 O operador do radar utilizará o software da unidade de visualização para 

coordenar as atividades do mesmo, além de ter, na tela da UV, todas as ferramentas 

necessárias para realizar a vigilância do espaço aéreo, como selecionar o volume de 

responsabilidade de defesa antiaérea, corredor de segurança, o estado de ação das 

unidades de tiro, entre outras. A tela do software da unidade de visualização está 

exemplificada na figura abaixo. 

  

 
FIGURA 11 – Interface do aplicativo operacional da UV 
Fonte: O autor 
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A unidade de visualização da U Tir/P Vig é um computador de mão, conectado 

por rádio ao COAAe, destinado a permitir a recepção e transmissão de informações 

necessárias à execução dos trabalhos das unidades de tiro em tempo real. 2  A 

agilidade das informações transmitidas, digitalmente, diminui o tempo de reação das 

unidades de tiro, tornando a defesa antiaérea mais eficiente e permitindo o 

engajamento do vetor aéreo hostil antes que destrua o alvo defendido. A figura abaixo 

exemplifica a configuração para emprego da Unidade de Visualização da U Tir. 
 

 
FIGURA 12 – Unidade de Visualização da U Tir ligada ao equipamento rádio 
Fonte: OPERAÇÃO DO RADAR SABER M60, 2016, p. 2-13 

Cada unidade de tiro é interligada ao Radar SABER M60 por meio de um 

equipamento rádio ligado ao computador palmar da UV, podendo transmitir e receber 

informações ao COAAe. 

Por meio deste computador de mão, o rádio operador da U Tir recebe o estado 

de ação em vigor, a condição de aprestamento, o alerta antecipado de alguma ameaça 

                                                 
2 OPERAÇÃO DO RADAR SABER M60, 2016, p. 2-13. 
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aérea próximo do seu VRDAAe e a entrada do alvo no envelope de emprego da U Tir. 

Poderá também, ser designado, eletronicamente, para engajar um alvo e receber 

mensagens de texto provenientes dos COAAe. A troca de dados com o centro de 

operações antiaéreas e com o radar será realizada pela conexão do palmar com um 

equipamento rádio. Além disso, existe a possibilidade de transferir informações para 

outros equipamentos, utilizando o conector USB. 

Apesar de previsto em manual, a utilização da Unidade de Visualização da 

Unidade de Tiro é evitada na prática, por conta de limitações operacionais. O sistema 

de transmissão é realizado por meio do rádio HARRIS Falcon III que, em pequenas 

distâncias (menos de 1 km), mostrou-se ineficiente, apresentando quedas e lentidão 

para o trâmite de mensagens. A bateria do palmar tem baixa autonomia, o que dificulta 

seu emprego, além da manutenção dificultada pela descontinuidade de fabricação do 

palmar. Em razão disto, a utilização mais eficiente, ainda, é a transmissão por voz, 

inclusive com emprego de rádios menores, como o Motorola APX-2000 que, através 

de links em Master Sites, tem seu alcance, consideravelmente, aumentado para 

transmissão de voz. 

O alcance de 60 km do radar SABER M60 permite a localização dos vetores 

hostis nas distâncias adequadas a otimizar a eficácia do emprego das unidades de 

tiro existentes num determinado volume de responsabilidade de defesa antiaérea, 

possibilitando o tempo de reação necessário para AAAe se contrapor à ameaça. Sua 

utilização torna possível a obtenção de dados relativos a altitude dos alvos, distância 

e direção, fundamentais para determinar se os mesmos se encontram dentro do 

VRDAAe e do teto de emprego das unidades de tiro. 

 

3.3.4.4 Acondicionamento, transporte e montagem 

 

 O Radar SABER M60, desenvolvido para emprego militar, é um sistema 

robustecido de materiais que seguem exigências mínimas para resistirem as 

necessidades de uma situação de combate. Assim, é essencial que seja um 

equipamento prático e que possa ser empregado com rapidez e eficiência. Seu 

sistema modular permite seu acondicionamento e versatilidade para transporte, 

devidamente planejado para as necessidades de sua atividade-fim. 

 O acondicionamento correto do material, principalmente, dos componentes 

eletrônicos do Radar, prolonga sua vida útil, pois elimina o choque mecânico, a 
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trepidação e diminui a ação da umidade sobre os componentes (OPERAÇÃO DO 

RADAR SABER M60, 2016, p. 5-1). 

 O acondicionamento do material é realizado através de seis caixas que 

comportam suas partes da seguinte maneira:  

  a. Caixa Nr 01: acondiciona a Antena do Radar, o Módulo de Controle e RF e 

as Sapatas; 

b. Caixa Nr 02: acondiciona o Quadripé e os Cabos Externos; 

c. Caixa Nr 03: acondiciona o Pedestal; 

d. Caixa Nr 04: acondiciona a Fonte de Alimentação e a Caixa de Baterias; 

e. Caixa Nr 05: acondiciona o S60 (IFF), a Luneta e a UV; e 

f. Caixa Nr 06: acondiciona as cintas de unitização, extensões de rede elétrica 

AC e os cabos adaptadores. 

O conjunto de caixas foi desenvolvido de maneira que a caixa 01 (antena do 

radar), que é maior, fique na base, e todas as demais caixas sejam montadas sobre 

esta, devendo ser devidamente encaixadas nos seus respectivos suportes e 

unitizadas para transporte. Isso faz com que o conjunto de caixas proteja o sistema, 

ao mesmo tempo que o mantém preso, formando um grande volume contíguo, 

facilitando assim seu transporte e acondicionamento, conforme mostrado na figura a 

seguir. 

 

 
FIGURA 13 – Caixas do Radar SABER M60 unitizadas 
Fonte: OPERAÇÃO DO RADAR SABER M60, 2016, p. 5-2 
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Adicionalmente às seis caixas, deve-se verificar a necessidade de transporte 

do gerador e da bobina com o cabo de conexão da UV com o pedestal do radar, 

essenciais para seu funcionamento. 

O transporte do radar SABER M60, em virtude de seu projeto modular, é muito 

flexível e simplificado pelas características do próprio material, facilitando seu 

emprego e posicionamento no terreno. 
O transporte existe para o deslocamento do material, de um ponto ao outro, 
dentro das operações ou em situação administrativa. A construção modular 
de o Radar SABER M60 foi a solução encontrada para diminuir o tempo do 
Reconhecimento Escolha e Ocupação de Posição (REOP), facilitando as 
operações de movimento (DEFESA ANTIAÉREA NAS OPERAÇÕES, 2017). 
 

O sistema pode ser transportado por qualquer meio. É possível realizar o 

transporte terrestre através de viatura maior que 1 t, transporte marítimo através de 

navios, transporte aéreo por qualquer aeronave militar que transporte seu peso, e 

ainda helitransporte, onde o conjunto de caixas pode ser içado através do gancho de 

aeronaves como o HM-1 (Pantera) e HM-2 (Black Hawk). 

 Sua montagem é simples e, conforme previsto no Manual Técnico EB60-MT-

23.401 – Operação do Radar SABER M60 (2016), é executado por um efetivo de 3 

militares no tempo aproximado de 15 min. Em virtude do baixo nível técnico exigido, 

a montagem é exequível por parte de qualquer guarnição, nos diversos ambientes 

operacionais, com pouco tempo de prática, valendo-se apenas do memento de 

montagem. No entanto, deve ser dada especial atenção à conexão dos cabos que, 

apesar de possuírem padrões diferentes de entradas e tamanhos, não podem ser 

forçados ou mal encaixados, uma vez que podem ser, fatalmente, danificados ou 

comprometer o funcionamento do sistema. 

Essa facilitação capacita o sistema para sua operação e utilização por diversos 

tipos de tropas, cujo rápido adestramento os torna qualificados na montagem e 

operação do radar SABER M60. 

  

 3.3.4.5 Manutenção 

 
 Uma preocupação básica da logística para continuidade das operações é a 

manutenção do material (LOGÍSTICA, 2014). Objetivando facilitar esta necessidade, 

o Radar SABER M60 foi desenvolvido de forma modular, onde todas as peças se 

interligam por cabos e possuem componentes independentes que, em caso de pane, 
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podem ser substituídos, isoladamente, facilitando a manutenção e prolongando a 

continuidade de utilização do material. 
O Radar SABER M60 é um equipamento de concepção modular de sistemas 
integrados que englobam unidades e subunidades. Todas as partes são 
interligadas por cabos e/ou conectores, podendo ser substituídas pela equipe 
de manutenção da OM (Guia do usuário do Radar SABER M60, 2011). 
 

Os Materiais de Emprego Militar (MEM) do Exército Brasileiro possuem 

manutenção orgânica subdividida em níveis de manutenção (LOGÍSTICA, 2014). 

Esses níveis delimitam a profundidade com que é feita a manutenção pelo elemento 

responsável por executar as peculiaridades de condutas preventivas e procedimentos 

para cada situação, conforme a necessidade e gravidade da pane. 

 Conforme previsto no Manual Técnico EB60-MT-23.401 – Operação do Radar 

SABER M60 (2016), existem quatro escalões de manutenção previstos para o Radar 

SABER M60. O 1º escalão possui característica preventiva; o 2º escalão, natureza 

preventiva e corretiva; o 3º escalão enfatiza a manutenção corretiva; e o 4º escalão 

realiza a manutenção modificadora. 

A manutenção de 1º escalão é realizada pela própria guarnição e tem por 

objetivos o apronto do radar para operação; a verificação funcional do Sistema Radar; 

a localização de falhas ao nível de módulos; o relato das falhas para o 2º escalão; e a 

correção de panes no funcionamento causadas por falta de observância das normas 

de montagem. 

A manutenção de 2º escalão é realizada pela Seção de Manutenção da OM e 

tem por objetivos a verificação funcional (periódica ou não) dos módulos e unidades; 

a localização de falhas ao nível unidade; a substituição de módulos e/ou unidades; o 

apoio direto aos Radares posicionados no terreno, com o transporte de módulos de 

reposição e/ou unidades, podendo ser responsável, dependendo da distância e 

localização, pela manutenção de, pelo menos, 5 (cinco) sistemas Radar; a ligação 

com o 3º escalão para substituição ou reparo interno dos módulos e/ou unidades; e 

demais reparos simples. 

A manutenção de 3º escalão é “realizada pela unidade de manutenção 

designada para tal fim, operando em instalações fixas, próprias ou mobilizadas, 

contando com laboratório dotado de instrumentação e ferramentas específicas e mão 

de obra qualificada” (OPERAÇÃO DO RADAR SABER M60, 2016). Tem por objetivos 

a reparação de módulos, unidades e/ou subunidades; o apoio ao 2º escalão, em 
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reparo de falhas de média complexidade; e os suprimentos de módulos, unidades e 

subunidades. 

A manutenção de 4º escalão possui ênfase na reparação de falhas de alta 

complexidade. Neste escalão de manutenção, o dispositivo defeituoso é analisado no 

nível de componente avariado o qual é substituído. Tem por objetivo a manutenção de 

fábrica (reparação de subunidade a nível componente) e existência de infraestrutura 

que compreenda equipamentos de teste sofisticados e controlados por meios 

informatizados. 

Quanto maior o escalão da manutenção, maior o grau de complexidade, 

variando de problemas simples, envolvendo conectores, por exemplo, que podem ser 

resolvidos pela própria guarnição (1º escalão), indo até a atualização e manutenção 

do “logiciário” (software e firmware), que são realizados pelo fabricante (4º escalão) 

(LOGÍSTICA, 2014). 

 Para verificação dos componentes do sistema e detecção de panes que 

requeiram intervenção da guarnição, o sistema do Radar SABER M60 é equipado com 

meios orgânicos para teste. Estes meios consistem em uma contínua rotina de testes 

durante o funcionamento do radar que, ao observar qualquer erro, acusa, na unidade 

de visualização para o Operador Radar, a pane que deve ser sanada. 

Os meios orgânicos disponíveis pelo sistema são o autoteste, as lâmpadas de 

sinalização no módulo de controle e radiofrequência, as mensagens de emergência, 

o detector de radiofrequência e o multímetro. 
O autoteste ou BIT consiste numa rotina de teste contínua durante o 
funcionamento do Radar, que tem a finalidade de verificar o estado das 
unidades. Em caso de pane durante a operação, a Caixa de Estado do 
Sistema apresenta a mensagem de “Sistema em Pane” e a Janela de BIT 
indica com a cor vermelha qual módulo encontra-se em falha (OPERAÇÃO 
DO RADAR SABER M60, 2016, p. 6-3). 
 

Os quadros e a figura a seguir resumem as funções realizadas e módulos 

analisados durante a execução do autoteste.  
QUADRO 5 – Módulos do radar analisados no autoteste (continua) 
Módulo/Unidade Teste realizado no módulo ou unidade 

Bateria Fonte de alimentação da energia para o Radar, indicando o nível 
de carga da bateria. 

UPS Fonte de alimentação ininterrupta: provê valores de sua 
temperatura, tensão e corrente de entrada. 

Motor Motor de rotação do conjunto móvel acoplado à antena. 

Pedestal O sensor verifica se os Parafusos de Fixação da Base da Antena 
estão totalmente fixados. 
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Módulo/Unidade Teste realizado no módulo ou unidade 

Antena Verifica a correta conexão dos cabos M60_W2 e M60_W4 e 
parafusos de fixação da antena com sensores de aperto. 

RF Acusa mal funcionamento na emissão da RF. 
FPGA Acusa mal funcionamento ou aquecimento da FPGA. 

IFF Acusa mal funcionamento do IFF. 
Placa-Mãe Acusa mal funcionamento ou aquecimento da Placa-Mãe. 

Disco Armazenamento de dados (Hard-Disk). 
Memória Indica o nível de memória RAM disponível. 

CPU Acusa mal funcionamento da unidade de processamento. 

Nível Eletrônica Indica qualidade do comportamento dos componentes 
eletrônicos. 

Rastreamento Indica o estado do módulo do software rastreamento 
Processamento Indica o estado do módulo do software processamento. 

BIT Acusa mal funcionamento da placa que realiza o autoteste. 
QUADRO 5 – Módulos do radar analisados no autoteste (conclusão) 
Fonte: OPERAÇÃO DO RADAR SABER M60, 2016, p. 6-3 

 
Módulo/Unidade Teste realizado no módulo ou unidade 

Bateria Fonte de alimentação da energia para o sistema UV, indicando o 
nível de carga da bateria. 

Temperatura Indica a temperatura da CPU. 
Espaço em disco Indica o nível de espaço em disco disponível. 

Memória Livre Indica o nível de memória RAM disponível. 
Estado Rede Indica o estado da rede. 

QUADRO 6 – Módulos da UV analisados no autoteste. 
Fonte: OPERAÇÃO DO RADAR SABER M60, 2016, p. 6-3 

 

 
FIGURA 14 – BIT do radar e da UV 
Fonte: OPERAÇÃO DO RADAR SABER M60, 2016, p. 6-4 
 

Para utilização eficiente do material, é de fundamental importância a correta 

manutenção e o conhecimento das condutas para sanar algumas panes básicas que 

garantirão a continuidade da operação do material. É essencial ao adestramento 
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básico da guarnição, saber solucionar algumas panes básicas para manutenção 

oportuna do radar em operação, durante sua utilização em missões diversas. 

 As ações imediatas devem ser realizadas pela guarnição o mais rápido 

possível, no intuito de sanar a falha e manter o sistema em funcionamento. Tais ações 

devem ser de conhecimento de todos os integrantes da guarnição do radar e 

executadas sempre antes de ser acionado o 2º escalão de manutenção, visando a 

economicidade dos meios logísticos de manutenção. Os procedimentos necessários 

estão exemplificador no quadro a seguir. 

 

Módulo/Unidade Procedimento da Guarnição do Radar 
Bateria Ligar fonte externa de alimentação para carregar as baterias. 

Pedestal Atarraxar os Parafusos de Fixação da Base do Pedestal. 

Antena 
Verificar a ligação entre o Módulo de CT e RF e os irradiadores 

da antena (conexão do cabo M60_W4), e atarraxar os Parafusos 
de Fixação da Base da Antena. 

RF Realizar o procedimento para recuperação do estado inicial do 
sistema. Caso não solucione, deve-se acionar a 

Seção de Mnt AAe da OM. IFF 

UPS 

Acionar a Seção de Mnt AAe da OM. 

Motor 
FPGA 

Placa-Mãe 
Disco 

Memória 
CPU 

Nível Eletrônica 
Rastreamento 

Processamento 
BIT 

QUADRO 7 – Procedimentos da guarnição do radar, baseados no autoteste 
Fonte: OPERAÇÃO DO RADAR SABER M60, 2016, p. 6-7 
 

Algumas panes do sistema podem ser sanadas com a simples verificação e 

correção de fases da montagem, principalmente, a conexão correta e limpeza de 

conectores dos cabos. Dessa forma, torna-se essencial o conhecimento destes 

procedimentos que podem solucionar a inoperância do material. 
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Cabe ressaltar que panes de maior complexidade devem ser enviadas para a 

Seção de Mnt AAe da OM, dando sequência à cadeia de manutenção logística 

prevista (LOGÍSTICA, 2014). Não se deve executar ações além das previstas em 

manual, uma vez que a antena do radar, especificamente, o módulo de controle e 

radiofrequência e o radar secundário S60 (IFF), são constituídos por microcircuitos 

complexos que exigem pessoal capacitado para seu manuseio e manutenção. A 

abertura das caixas metálicas dos componentes por pessoal não qualificado pode 

causar danos irreversíveis ao radar, comprometendo, completamente, o sistema. 

 

3.4 SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE (SISCOMIS) 

 

O SISCOMIS foi iniciado em 1985, decorrente de estudos do Grupo de Trabalho 

Interministerial nº 62.1/83, sobre a utilização do segmento espacial do Sistema 

Brasileiro de Telecomunicações por Satélites das Forças Armadas, elaborado no 

então Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA). O objetivo do trabalho visava à 

implantação de um sistema de telecomunicações por satélite, destinado a prover 

comunicações estratégicas no Comando Supremo e aos demais órgãos da Estrutura 

Militar de Guerra (EMG) (MINSTÉRIO DA DEFESA, 2014). 

Segundo consta na Orientação Técnica Nr 001 do MD (2014), na concepção 

do sistema foi considerada que o SISCOMIS deveria operar desde o tempo de paz 

para que as interligações fossem continuamente testadas, ocorrendo de maneira 

integrada e com rapidez. Foi idealizado, também, que o sistema deveria propiciar 

comunicações exclusivas e confiáveis ao Alto Comando das Forças Armadas, ao 

antigo EMFA, aos então Ministros Militares, às mais altas autoridades civis do Governo 

Federal e ao Comandante Supremo das Forças Armadas. 

Seguindo o histórico, o SISCOMIS teve início com a criação de uma comissão 

para sua implementação em 1991. Já em 1992 foi criado um sistema de telefonia 

exclusivamente militar, por meio de Estações Terrestres (ETN) em banda C para o 

enlace entre as centrais telefônicas das principais cidades do país para atender aos 

comandos operacionais da então EMG. Em 1994 e 1995 foi lançado a 2ª geração do 

satélite EMBRATEL B1 e B2, que carregavam uma carga útil de transponders em 

banda X para obter capacidade satelital (experimental) para as Forças Armadas. Em 

1998 a EMBRATEL foi privatizada pela empresa STAR ONE que, dando sequência ao 
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projeto, lança os satélites C1 e C2 que foram utilizados pelo SISCOMIS até 

recentemente. 

A partir de 2000, o SISCOMIS obteve a capacidade de transmissão de dados 

por meio do emprego de terminais satelitais transportáveis terrestres e móveis navais, 

em qualquer local do Brasil, em operações singulares ou conjuntas. Implementos 

significativos ocorreram no decorrer do tempo com aumento da banda de operação e 

a possibilidade de operar na banda Ku, que aumentaram a flexibilidade e as 

possibilidades de emprego do SISCOMIS. 

Por fim, em 4 de maio de 2017, foi lançado o primeiro satélite de comunicações 

brasileiro, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 

(SGDC-1), que é o meio utilizado até os dias atuais. 

 

3.4.1 Fundamentos das Comunicações e sua importância para o Comando e 
Controle 

 

As comunicações compreendem o conjunto de meios destinados a estabelecer 

as ligações entre os diversos escalões, com a finalidade de apoiar o exercício do 

comando e controle (EMPREGO DAS COMUNICAÇÕES, 1997, p. 1-1). 
A transmissão em tempo real tem por objetivo prestar ao comandante e seu 
estado-maior informações das ações das tropas amigas, das atividades do 
inimigo e das alterações no terreno, no exato momento em que as mesmas 
ocorrem, de forma a permitir-lhes tomar decisões de conduta do combate, 
empregando pessoal e material na ocasião e local oportunos, com o menor 
risco de perdas e melhores condições de obtenção de êxito. As 
comunicações devem ser o elo entre o comandante e sua tropa, levando a 
sua presença em todos os lugares, simultaneamente (EMPREGO DAS 
COMUNICAÇÕES, 1997, p. 1-2). 
 

Como princípios de emprego são previstos, pelo Manual de Campanha C 11-1 

Emprego das Comunicações (1997), a operação em tempo integral, rapidez, 

amplitude de desdobramento, integração, flexibilidade, apoio em profundidade, 

continuidade, confiabilidade, emprego centralizado, apoio cerrado, segurança, 

prioridade, economia de meios e simplicidade. Estes princípios devem ser buscados 

a todo instante para que se obtenha a maior eficiência das comunicações e, 

consequentemente, do C². 

O Sistema de Enlace de comunicações representa a forma como são 

estabelecidas as ligações entre dois ou mais pontos. Estes podem ser por satélite, 
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micro-ondas em visada direta, tropodifusão, rádio em HF ou VHF, enlace físico ou, 

ainda, por mensageiro. 

 

3.4.2 Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²) 
 

Conforme o Manual MD30-M-01 – Doutrina de Operações Conjuntas, 3º 

Volume (2011), o Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²) é a base da 

estrutura de C² para apoio às Operações Militares, utilizando-se dos centros de 

comando e controle permanentes e temporários ativados, os quais são interligados, 

fundamentalmente, por intermédio dos meios do Sistema de Comunicações Militares 

por Satélites (SISCOMIS). O Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC²) está 

exemplificado na figura abaixo. 

 
FIGURA 15 – Centros de Comando e Controle do SISMC² 
Fonte: DOUTRINA DE OPERAÇÕES CONJUNTAS, 3º Volume, 2011, p. 129 
 

Quando da ativação de um C Op, a estrutura de C² já existente é ampliada para 

apoiá-lo. Neste contexto, outros meios de C² podem ser empregados, tais como: 

Terminais Transportáveis (TT), Terminais Móveis Navais (MN), Terminais Leves (TL), 

Terminais Rebocáveis (TR) e redes das Forças. Em situações de contingência, ainda, 
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poderão ser empregados meios de comunicações civis, desde que estejam 

adequadamente seguros para a informação. 

O SISMC² fornece uma ampla variedade de sistemas e serviços de C² em apoio 

ao C Op, entre os quais se destacam: Rede Operacional de Defesa; voz sobre IP 

(VoIP); correio eletrônico operacional; serviço de transferência de arquivos (FTP); rede 

privada virtual (VPN); acesso às redes internas de comunicações e de dados das FA; 

acesso seguro à Internet; videoconferência; e sistemas de apoio à decisão. 

 
3.4.3 Definição e características do SISCOMIS 

  

Sendo o principal meio de comunicações do SISMC², compreende um conjunto 

de opções de telecomunicações com o propósito de prover comunicações 

estratégicas aos órgãos integrantes da Estrutura Militar de Defesa. Necessita do apoio 

de uma infraestrutura logística, para lhe assegurar a eficácia quanto ao desempenho, 

emprego, confiabilidade e disponibilidade. A rede de comunicações do SISCOMIS 

possui enlaces de longa distância e redes metropolitanas (DOUTRINA DE 

OPERAÇÕES CONJUNTAS, 3º Vol, 2011, p. 130). 

Os enlaces de longa distância são constituídos por fibra ótica, interligando os 

centros metropolitanos ao SISCOMIS; e em banda X e Ku, interligando terminais 

satelitais às redes metropolitanas via estações terrenas. As redes metropolitanas, por 

sua vez, são constituídas por fibra ótica, que interliga usuários dos SISCOMIS em uma 

mesma cidade ou área; e rádios analógicos ou digitais, que interligam pontos 

específicos em uma mesma cidade ou área. 
As redes internas de comunicações de dados das três Forças (RECIM, 
EBNET e INTRAER), assim como os respectivos segmentos por voz 
(RETELMA, RITEX e RTCAer) são interconectáveis, por intermédio do 
SISCOMIS e, dessa forma, integram o SISMC². Devem, portanto, ser 
exploradas no que for de interesse da estrutura de C² a ser estabelecida 
(DOUTRINA DE OPERAÇÕES CONJUNTAS, 3º Vol, 2011, p. 130). 
 

A Doutrina Militar de Comando e Controle estabelece que os sistemas de 

informação, integrantes do SISMC², devem buscar a interoperabilidade. O intuito é 

prover capacidade aos sistemas, unidades ou forças de intercambiarem serviços ou 

informações, ou aceitá-los de outros sistemas, unidades ou forças e empregar esses 

serviços ou informações sem o comprometimento de suas funcionalidades. As FA 

devem buscar a adequação de seus sistemas de C² para o emprego em operações 
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conjuntas, visando unificar os Sistemas C² das forças adjudicadas ao C Op ao sistema 

C² daquele Comando. 

Para o emprego da AAAe, o SISCOMIS emprega o Terminal Transportável para 

conseguir levar voz e dados através da EBNet e, em casos de Operação Conjunta 

Nível MD, da ROD. No contexto de uma operação real, a AAAe estará sempre 

subordinada ao Sistema de Defesa Aérea Brasileira (SISDABRA), estando vinculado, 

operacionalmente, à FAe, e atuando em operações conjuntas, ocorrendo a 

comunicação via ROD (DEFESA ANTIAÉREA NAS OPERAÇÕES, 2017, P. 8-1) 

O TT é um sistema modular que pode ser transportado por Anv ou Vtr 3/4 e 

possui 2 militares para montagem e operação. Seu tempo de montagem é de 20 min. 

Possui requisitos técnicos que atendem às demandas de emprego em diversos níveis 

para transmissão de voz e dados, atendendo os preceitos da Doutrina de emprego 

necessários para a AAAe. 
O Terminal Satélite Transportável (TT) é um meio de comunicação por satélite 
do SISCOMIS. É um terminal de velocidade média tática que permite 
estabelecer links locais no cenário de operações e links com a Estação 
Central (Hub) com uma cobertura global. A capacidade de comunicação do 
sistema depende do satélite, das características das estações e da 
localização da estação remota TT. A faixa de dados vai de 2,4 Kbps a 9,98 
Mbps para tráfego de voz e dados (MANUAL DE OPERAÇÕES SISCOMIS, 
2011, p. 16). 
 

Segundo o Manual de operações SISCOMIS, “o Terminal Satélite Transportável 

(TT) é um terminal integrado em caixas de transporte, que pode ser colocado em 

páletes e transportado por helicóptero, avião, jipes ou caminhonetes, e instalado por 

dois operadores em menos de 20 minutos”. 

O SISCOMIS, dentre os meios que dispõe para comunicação, oferece internet 

segura e VPN, fundamentais para transmissão de dados durante as missões. As 

tropas especializadas necessitam de transmissão de voz e dados em tempo real, ou 

seja, de uma internet eficiente e segura para o desenvolvimento do C². 

Existe, na atualidade, uma grande gama de MEM que necessitam da internet 

para seu emprego. Durante os JOP 2016, verificou-se que o rádio APX-2000, através 

de um Master Site (repetidora vinculada à internet), consegue comunicar-se com outro 

rádio, na mesma rede, em qualquer parte do território nacional, estando dentro do 

alcance das antenas que provem o sinal. 

Existem aplicativos para celular como o PACIFICADOR, que lança em tempo 

real a posição do militar no terreno através do GPS do aparelho e, ainda, possibilita a 

troca de mensagens e envio de imagens em tempo real. Outro exemplo é o sistema 
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VIGILANTE, que consegue transmitir, a comando remoto, imagens da câmera de um 

celular posicionado junto ao combatente. Demonstra-se, assim, um número crescente 

de recursos que necessitam de internet para funcionar e novas possibilidades de 

emprego. 

Segundo o Manual de Campanha Emprego da Guerra Eletrônica, C 34-1 

(BRASIL, 2009), os meios citados utilizam-se de criptografia e sistemas de segurança 

como Virtual Private Network (VPN), caminho seguro e privado criado em uma rede 

pública (World Wide Web – WWW), garantindo acesso funcional e preservado ao 

SISCOMIS. 

A possibilidade de utilização de meios civis poderá ser considerada, desde que 

provida da segurança necessária (DOUTRINA DE OPERAÇÕES CONJUNTAS, 3º 

Volume, 2011, p. 130). Isso inclui as redes móveis de operadoras (internet 4G) e 

internet cabeada comum, que pode ser utilizada através do VPN. Essa demanda é 

essencial para as tecnologias mais modernas, uma vez que o sistema de satélites é 

fonte básica para transmissão de dados e geoposicionamento. 

O Exército Norte-Americano utiliza-se, amplamente, da internet e do sistema 

de comunicações por satélite. A empresa militar especializada nessa rede é a Defense 

Information System Agency (DISA), que emprega satélites de comunicação militares, 

complementarmente, aos satélites de comunicação comerciais. 
A Rede do Sistema de Informação de Defesa é uma rede de 
telecomunicações protegida mundialmente que possibilita a troca de 
informações em um espaço global e interoperacional, fracionado por 
demandas de segurança, necessidades de transmissão e necessidades 
geográficas de uma comunidade específica de usuários finais. A Rede do 
Sistema de Informação de Defesa (DISN) oferece uma seleção de serviços 
integrados baseados em padrões para atender essas necessidades de 
conectividade. O serviço oferece companheiros de missão da Agência de 
Sistemas de Informação de Defesa com a capacidade de apoiar diversos 
requisitos de telecomunicações para organizações com foco, mas não 
limitação, ao Departamento de Defesa (DEFENSE INFORMATION SYSTEM 
AGENCY, 2018, tradução nossa). 
 

Ainda segundo a DISA, o serviço de Comunicação por Satélite (SATCOM) 

consiste nos sistemas e serviços gerenciados pela Rede do Sistema de Informação 

de Defesa que permitem ao combatente implantado acesso à rede. Os serviços de 

SATCOM combinados com contratos com a Comunicação por Satélite Comercial 

(COMSATCOM) permitem acesso no mundo todo aos serviços de voz, dados, vídeo 

e transferência da DISN, o que possibilita um emprego sem limites territoriais para a 

comunicação. 
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Cabe ressaltar a importância do geoposicionamento gerado pela utilização dos 

satélites. Esse dado é fonte fundamental para a garantia da consciência situacional e 

efetivo C² de qualquer operação. 

De acordo com o site do Observatório Naval dos Estados Unidos (Unite States 

Naval Observatory – USNO), o Sistema de Posicionamento Global (GPS) foi criado 

pela Marinha Norte-Americana em 1960 e colocado em prática pela Força Aérea 

Norte-americana em 1995, programando a órbita de vinte e quatro satélites (quatro 

satélites em seis órbitas pelo globo) que permitiriam a localização de qualquer ponto 

do planeta em qualquer momento, criando assim o Sistema de Posicionamento Global 

(GPS). Essa mesma tecnologia permitiria transmitir dados de todo o tipo para qualquer 

local do mundo. 

Segundo a Orientação Técnica 001 do MD (2014), os terminais satelitais do 

SISCOMIS, para emprego na Banda X e Ka, podem ser Portáteis, Leves, 

Transportáveis, Rebocáveis, Fixos, Veicular, Móveis Navais, Aeronáuticos ou 

Terrestres e Móveis Submarinos. 

O Terminal Portátil (TP) possui antena com diâmetro de 0,4 a 0,9 m, com 

apontamento manual. É acondicionado em até duas mochilas e possui peso de 30 kg 

sendo possível seu transporte por combatente a pé (manpack). Seu emprego principal 

é nível Grupo de Combate, Pelotão e Companhia, possuindo capacidade de enlace 

de 32 Kbps a 128 Kbps, para realizar transmissão de dados por banda estreita e 1 

telefone VoIP. 

O Terminal Leve (TL) possui antena com diâmetro de 1,1 a 1,4 m, com 

apontamento automático. Seu acondicionamento é em caixas reforçadas, com volume 

total de 2 m³ e seu peso é de até 200 kg, devendo ser transportado por Vtr ¾ t ou 

helicóptero. Seu principal emprego é para Companhia, Grupamento Operacional da 

Força Naval, Batalhão ou Brigada, possuindo capacidade de enlace de 256 Kbps a 

1024 Kbps, podendo realizar videoconferência e comportando 2 telefones de 

campanha e 2 VoIP wireless. 

O Terminal Transportável (TT) possui antena com diâmetro de 1,6 a 2,0 m, com 

apontamento automático e sistemas redundantes de transmissão e recepção. 

Acondicionado em caixas reforçadas, com volume total de 4 m³ e peso de 500 kg. Seu 

emprego principal é pelo Grupamento Operacional da Força Naval, Batalhão, Brigada, 

Divisão de Exército e Força Componente, pois possui capacidade de enlace de 512 
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Kbps a 2048 Kbps, o que garante realizar videoconferência e telefonia com 4 telefones 

de campanha e 4 VoIP wireless. 

O Terminal Rebocável (TR) possui antena de 2,4 a 4,5 m de diâmetro, com 

apontamento automático e sistemas redundantes de transmissão e recepção. 

Constitui-se em uma carreta rebocável por viatura 3,5 t. Seu emprego é nível 

Comando Operacional e como Hub local, com capacidade de enlace de até 10 Mbps 

para transmissão de dados e telefonia de no mínimo 2 VoIP. 

O Terminal Fixo (TF) possui antenas de 1,6 a 2,4 m de diâmetro com 

apontamento manual. Sua finalidade é ser um Hub local com enlace de 512 Kbps a 

2048 Kbps para realização de videoconferência. 

O Termina Veicular (TV) é equipado com antenas de diâmetro variando entre 

0,6 e 1,6 m, com apontamento automático “on the pause”, para emprego preferencial 

de Grupamento Operacional da Força Naval, Batalhão e Brigada. Sua capacidade de 

enlace é de 64 Kbps a 512 Kbps, com aplicação para transmissão de dados (inclusive 

videoconferência) e telefonia com 4 telefones VoIP, sendo 2 wireless. 

O Móvel Naval (MN) abarca antenas de 1,0 a 1,6 m de diâmetro, com 

estabilização, apontamento e tracking do satélite automáticos. Para ser empregada 

em Navios de Guerra e embarcações de médio porte, conta com enlace de 128 Kbps 

a 1024 Kbps, podendo realizar videoconferência e telefonia, com mínimo de 4 

telefones. 

O Móvel Aeronáutico (MA) estrutura-se com antenas de até 1,6 m de diâmetro 

com estabilização, apontamento e tracking do satélite automáticos. Foi idealizado para 

equipar aeronaves de asa fixa, incluindo as remotamente pilotadas. Sua capacidade 

de enlace é de 128 Kbps a 1024 Kbps para realização de transmissão de dados, voz 

e vídeo streaming. 

O Móvel Submarino (MS) com antena de 80 cm, que possui estabilização, 

apontamento e tracking do satélite automáticos, além de contar com sistema de 

estanqueidade adequado à classe do submarino. Concebida para emprego em 

submarinos militares, possui enlace de 64 Kbps a 128 Kbps, pode transmitir dados e 

realizar telefonia de no mínimo 1 telefone VoIP. 

A Orientação Técnica 001 do MD (2014) ainda prevê um terminal Móvel 

Terrestre (MT) a ser definido. O quadro a seguir mostra os diversos tipos de terminais 

com suas principais características. 
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TERMINAL 
SISCOMIS ANTENA PORTE APONTAMENTO ENLACE 

DADOS FONIA 
Terminal 

Portátil (TP) 0,4 a 0,9 m manpack Manual 128 
Kbps 1 VoIP 

Terminal 
Leve (TL) 1,1 a 1,4 m Vtr ¾ t ou 

helicóptero Automático 1024 
Kbps 

2 Tel Cmp  
2 VoIP 

Terminal 
Transportável 

(TT) 
1,6 a 2,0 m Vtr ¾ t Automático 2048 

Kbps 
4 Tel Cmp  

4 VoIP 

Terminal 
Rebocável 

(TR) 
2,4 a 4,5 m Vtr 3,5 t Automático 10 

Mbps 
Mínimo 

de 2 VoIP 

Terminal Fixo 
(TF) 1,6 a 2,4 m Não 

transporta Manual 2048 
Kbps 

Mínimo 
de 1 VoIP 

Termina 
Veicular (TV) 0,6 e 1,6 m Veicular Automático 512 

Kbps 4 VoIP 

Móvel Naval 
(MN) 1,0 a 1,6 m Navios de 

Guerra Automático 1024 
Kbps 4 Tel Cmp   

Móvel 
Aeronáutico 

(MA) 
até 1,6 m Anv asa 

fixa e ARP Automático 1024 
Kbps 1 Tel Cmp 

Móvel 
Submarino 

(MS) 
Até 0,8 m Submarinos 

militares Automático 128 
Kbps 1 VoIP 

Móvel 
Terrestre 

(MT) 
Em desenvolvimento 

QUADRO 8 – Terminais SISCOMIS 
Fonte: O autor. 

 

A Instrução Normativa Nr 1/EMCFA-MD (2019), regula sobre os procedimentos 

gerais para o emprego do Segmento Espacial do Sistema de Comunicações Militares 

por Satélite (SISCOMIS), fator fundamental para o emprego deste meio em apoio às 

operações terrestres. 

A figura a seguir exemplifica como ocorre o processo de solicitação do 

segmento espacial do SISCOMIS. 
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FIGURA 16 – Processo de solicitação de uso do segmento espacial do SISCOMIS 
Fonte: INSTRUÇÃO NORMATIVA NR 1/EMCFA-MD, 2019, anexo 

 

3.4.4 Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações 
 

O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC-1) é o primeiro 

do governo brasileiro, sendo operado em conjunto pela Defesa e pela TELEBRAS. O 

Satélite entrou em operação em 4 de maio de 2017, sendo um investimento de 2,78 

bilhões de reais e com vida útil de 18 anos (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014). 

A Orientação Técnica 001 do MD (2014) cita que o SGDC-1 possui 

transponders em banda X, para o atendimento ao SISCOMIS, e em banda Ka, para 

atendimento às comunicações estratégicas do governo, sendo esta última sob 

responsabilidade da TELEBRAS. 
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As características principais da carga útil do SGDC-1 para uso do SISCOMIS 

são possuir 5 transponders em banda X; possibilitar 3 faixa de cobertura, sendo 1 

nacional, cobrindo o Brasil, 1 regional, cobrindo América do Sul, Caribe, Oceano 

Atlântico e Antártida e 1 de Teatro que é móvel; e a possibilidade de comutação entre 

o sinal do feixe de Teatro com o Nacional e vice-versa. A figura abaixo ilustra a 

cobertura propiciada pelo SGDC-1. 

 

 
FIGURA 17 – Cobertura do SGDC-1 
Fonte: ORIENTAÇÕES PARA O USO DA CAPACIDADE SATELITAL DO SISCOMIS, 2014, p. 12-14 
 

3.6 O EMPREGO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA NOS GRANDES EVENTOS 

 

O Manual de Grandes Eventos (2018, p. 3) define um grande evento como 

sendo aquele marcado por três aspectos: a repercussão internacional; o fato de 

enquadrar atividades cuja dimensão e complexidade exijam um planejamento amplo 

e detalhado; e o envolvimento, em sua organização, de diversas esferas de atividade, 

tanto governamentais como não governamentais. 

Cita, ainda, que o Brasil participou de 8 eventos com estas características: os 

Jogos Pan-Americanos; os Jogos Mundiais Militares; a Conferência Rio +20; a Copa 

das Confederações; a Jornada Mundial da Juventude; a Copa do Mundo; os Jogos 

Olímpicos; e os Jogos Paralímpicos. 

A seguir um quadro resume os períodos em que ocorreram os Grande Eventos 

no Brasil. 
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GRANDE EVENTO PERÍODO 
Jogos Pan-Americanos de 12 a 29 de julho de 2007 

Jogos Mundiais Militares de 16 a 24 de julho de 2011 
Conferência Rio +20 de 13 a 22 de junho de 2012 

Copa das Confederações de 15 a 30 de junho de 2013 
Jornada Mundial da Juventude de 23 a 28 de julho de 2013 

Copa do Mundo de 12 de junho a 13 de julho de 2014 
Jogos Olímpicos de 3 a 21 de agosto de 2016 

Jogos Paralímpicos de 7 a 18 de setembro de 2016 
QUADRO 9 – Períodos dos Grandes Eventos ocorridos no Brasil. 
Fonte: O autor. 

 

A Segurança nos Grandes Eventos se divide em três tarefas principais, sendo 

a primeira, a segurança de locais onde ocorrem as atividades específicas do Grande 

Evento; a segunda, a segurança pública nos locais em que ocorra tanto a circulação 

de pessoas envolvidas de alguma forma com o Evento, quanto o trânsito da população 

local; e a terceira, a segurança de dignitários e outras autoridades que comparecem 

ao Evento. Cada tarefa tem suas próprias formas de atuação, além de existirem, 

ainda, atividades transversais, como o enfrentamento ao terrorismo e a defesa 

cibernética, por exemplo, sendo, estas últimas, casos especiais, que estão presentes 

nas três tarefas principais (BRASIL, 2018). 

Para execução das principais tarefas nas ações de segurança pelos principais 

atores, uma divisão com base nas atribuições legais foi a de que a segurança 

específica dos locais das atividades ficaria a cargo dos comitês organizadores, 

supervisionado pela Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 

do Ministério da Justiça (atribuição legal da PF de normatizar e fiscalizar a segurança 

privada). A segurança pública em geral ficaria a cargo das Secretaria de Segurança 

Pública dos Estados onde se realizasse o evento. A segurança de dignitários ficaria a 

cargo do MJ e seria operacionalizada pela PF. Os casos especiais ficariam a cargo do 

MJ e do MD, potencializando as capacidades das forças subordinadas a cada um 

deles (GRANDES EVENTOS, 2018). 

Ainda, o Manual de Grande Eventos (2018, p. 11) cita que, para uma melhor 

caracterização das ações de cada um dos grandes órgãos na área de segurança, o 

planejamento governamental dividiu as ações em três vertentes: DEFESA, 

SEGURANÇA e INTELIGÊNCIA. A vertente Defesa compreendia todas as ações das 

Forças Armadas, coordenadas pelo MD. A vertente Segurança compreendia todas as 

ações dos OSP coordenadas pelo MJ e Secretarias de Segurança Pública dos 
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estados. A vertente Inteligência compreendia as ações dos órgãos do Sistema 

Brasileiro de Inteligência, coordenadas pela ABIN. Abaixo, uma figura ilustra as Áreas 

de Interesse de Segurança nos Grandes Eventos. 

 

 
FIGURA 18 – Áreas de Interesse de Segurança nos Grandes Eventos 
Fonte: GRANDES EVENTOS, 2018, p. 12 

 

“Para apoiar/exercer o comando e o controle de uma operação desse vulto, foi 

necessária uma estrutura especial nas áreas de comunicações e logística” 

(GRANDES EVENTOS, 2018). Na área do Comando e Controle, os Grandes Eventos 

assinalam enorme avanço dentro do EB. Novos equipamentos, sistemas como o 

Pacificador, viaturas especializadas na aquisição e transmissão de imagens 

garantiram aos comandantes, em todos os níveis, uma consciência situacional inédita 

até então. O Sistema de Rádio Digital Troncalizado assegurou o perfeito 

funcionamento das comunicações durante as operações. 

A seguir, a figura exemplifica alguns meios de C² empregados nos Grandes 

Eventos. 
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FIGURA 19 – Meios de C² empregados nos Grandes Eventos 
Fonte: GRANDES EVENTOS – O LEGADO, 2018, p. 54 
 

O manual de Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2014, p. 5-9) rege que um dos 

Elementos de Poder do Combate Terrestre é o Comando e Controle, conceituando-o 

como o “conjunto de atividades, tarefas e sistemas inter-relacionados que permitem 

aos comandantes o exercício da autoridade e a direção das ações. A função mescla 

a arte do comando com a ciência do controle”. 

É possível observar que os preceitos básicos estão na arte do comando 

(liderança) e ciência do controle (consciência situacional). O controle só pode ser 

exercido com a total ciência dos elementos do combate. Assim, somente com a ciência 

do espaço aéreo haverá um controle efetivo do mesmo, e a ferramenta que possibilita 

esse controle é a visualização das imagens do radar de vigilância. 

Uma vez que se utiliza o Radar SABER M60 como Rdr Vig e tendo ciência que 

o COAAe P (Bda AAAe) não possui radares por dotação, é imprescindível que a 

síntese radar seja transmitia ao COAAe P através do SISCOMIS, situação que foi 

posta em prática durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no Rio de Janeiro em 

2016 (PIRES, 2017). 

Um dos fundamentos do C² elencados pelo manual de Comando e Controle 

(2015, p. 2-4) é a “Integração”, onde “um sistema de C² de um determinado escalão 

não é isolado, faz parte do sistema do escalão superior e abrange os sistemas dos 

escalões subordinados e deve ter a capacidade de compartilhar informações com 

forças de mesmo nível”. 
A defesa antiaérea na área onde ocorreram as atividades dos Grandes 
Eventos foi uma atribuição do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro 
(COMDABRA). A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea (1ª Bda AAAe) atuou 
enquadrada por esse Comando cumprindo a seguinte missão: “A fim de 
contribuir com o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA) 
na defesa aeroespacial dos Grandes Eventos, realizar a defesa antiaérea da 
área designada, e durante o período determinado para a missão”. A intenção 
do Comandante de Brigada (Cmt Bda) para a missão foi “garantir a Defesa 
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Antiaérea (DA Ae) das Áreas Sensíveis (A Sen) e dos Pontos Sensíveis (P 
Sen), com os meios disponíveis de Artilharia Antiaérea, com o máximo de 
segurança e atenção às regras de engajamento (Estado de Ação FOGO 
DESIGNADO, EXCLUÍDA A POSSIBILIDADE DE AUTO-DEFESA). Para tal, 
todos os militares envolvidos deveriam atuar com presteza, precisão e 
postura enérgica. Esforços deveriam ser envidados no intuito de evitar danos 
colaterais à população civil, principalmente quando empregados em áreas 
urbanas” (GRANDES EVENTOS – O LEGADO, 2018, p. 135). 
 

O manual de Comando e Controle na Artilharia Antiaérea (2003, p. 5-1) cita 

que, posicionada a rede de sensores (radares), planejar-se-á o desdobramento dos C 

Ct, que poderão ou não estar justapostos aos C Cmdo. Depreende-se que as 

comunicações rádio impõe um limite de desdobramento em virtude do alcance das 

Com, tornando-se necessária e preocupante a proximidade ao COAAe P, posto que 

implica numa centralização de meios e numa exposição perigosa, constituindo um 

ponto de grande vulnerabilidade e interesse por parte da Força Oponente. 

No emprego da AAAe em Operações de Coordenação e Cooperação com 

Agências, um Grupo com duas Bia Msl a três Seções (totalizando seis Seções), em 

apoio a uma Bda, poderia realizar a defesa de até seis estruturas estratégicas 

dispersas em um grande centro urbano. Com a utilização do SISCOMIS, a distância 

não seria uma limitação para o C², visto as possibilidades dos produtos oferecidos 

pelo sistema. 

A experiência dos Grandes Eventos mostra que os TT disponíveis para o 

Exército Brasileiro não são suficientes para atenderem a todas as demandas, mas 

outros meios complementares poderiam ser utilizados. Para um emprego mais 

eficiente da Defesa Antiaérea (DA Ae) e para que o COAAe P tenha a consciência 

situacional necessária para conduzir as missões com integração e o correto emprego 

dos meios, o SISCOMIS é fundamental. 

 

3.5.1 Defesa Antiaérea na Copa do Mundo FIFA 2014 
 

Segundo a O Op 01/1ª Bda AAAe (Op COPA DO MUNDO FIFA 2014, 2014), a 

missão da AAAe consistiu em contribuir com o COMDABRA (COMAE) na defesa 

aeroespacial da Copa do Mundo FIFA 2014, realizando a DA Ae do Estádio Nacional 

(Brasília – DF), do Estádio Mineirão (Belo Horizonte – MG), do Estádio Beira Rio (Porto 

Alegre – RS), da Arena da Baixada (Curitiba-PR), da Arena Fonte Nova (Salvador – 

BA), da Arena Pernambuco (Recife – PE), da Arena das Dunas (Natal – RN) e da 

Arena Castelão (Fortaleza – CE), no período de 120800 JUN 14 a 122000 JUL 14. 
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Estas áreas constituíram os P Sen, definidos pelo COMAE, a serem defendidos pela 

1ª Bda. 

A intenção do Cmdo da Bda era de garantir a DA Ae plena dos P Sen com o 

máximo de segurança e atenção às regras de engajamento (Estado de Ação FOGO 

DESIGNADO, EXCLUÍDA A POSSIBILIDADE DE AUTO-DEFESA), cobrando de 

todos os militares envolvidos uma atuação prestativa, precisa e enérgica, evitando 

causar danos colaterais à população civil, principalmente, quando empregados em 

áreas urbanas. 

O dispositivo da AAAe deveria estar pronto 3 horas antes do início das partidas 

e seria desmobiliado 1 hora após o término destas ou mediante ordem do COMDABRA 

(COMAE). Apesar de cada arena ter um horário previsto para a competição, foram 

realizados ensaios durante os dias em que não houve evento previsto, para manter o 

adestramento da tropa e verificação dos meios, principalmente de C², lembrando que 

todos os meios estariam em prontidão para, mediante ordem do COMDABRA 

(COMAE), estar ECD realizar a DA Ae das Estruturas Estratégicas. As figuras a seguir 

exemplificam a situação. 

 

 
FIGURA 20 – Desdobramento dos meios de AAAe em Natal - RN durante a COPA DO MUNDO FIFA 
14 
Fonte: O Op Nr 1/2º GAAAe, 2014, p. 51 
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FIGURA 21 – DA Ae do P Sen em Natal - RN durante a COPA DO MUNDO FIFA 14 
Fonte: O Op Nr 1/2º GAAAe, 2014, p. 51 
 
3.5.2 Defesa Antiaérea no Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 
 

Segundo a O Op Nr 1/1ª Bda AAAe (JOP 2016, 2014), a missão da AAAe era 

contribuir com o COMDABRA (COMAE) na defesa aeroespacial dos Jogos Olímpicos 

e Paraolímpicos Rio 2016, realizar a defesa antiaérea dos "Clusters" DEODORO, 

MARACANÃ e COPACABANA (Rio de Janeiro – RJ), no período de 03 AGO 16 a 22 

AGO 16 (Jogos Olímpicos) e 07 SET 16 a 19 SET 16 (Jogos Paraolímpicos); e do 

Estádio Nacional (Brasília – DF), do Estádio Mineirão (Belo Horizonte – MG) e da 

Arena Fonte Nova (Salvador – BA), no período de 03 AGO 16 a 22 AGO 16 (durante 

os Jogos Olímpicos). 

A intenção do Cmdo foi garantir a DA Ae das A Sen e dos P Sen, com os meios 

disponíveis de Artilharia Antiaérea, com o máximo de segurança e atenção às regras 

de engajamento (Estado de Ação FOGO DESIGNADO, EXCLUÍDA A 

POSSIBILIDADE DE AUTO-DEFESA). Para tal, todos os militares envolvidos 

deveriam atuar com presteza, precisão e postura enérgica. Esforços deveriam ser 

envidados no intuito de evitar danos colaterais à população civil, principalmente, 

quando empregados em áreas urbanas. 

O dispositivo da AAAe deveria estar pronto 2 horas antes do início da primeira 

competição diária e seria desmobiliado 1 hora após o término destas ou mediante 
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ordem do Cmt da 1ª Bda AAAe. As competições eram desencadeadas nos estádios 

durante o transcorrer de todo o dia. Como exemplo, é possível verificar nos “clusters” 

do Rio de Janeiro, competições previstas das 06:00 h até às 02:00 h da manhã do dia 

seguinte, deixando um pequeno intervalo de tempo (4 horas) para manutenção do 

material, desmobilização dos meios, troca das Gu e desdobramento dos meios. Essas 

atividades eram realizadas de forma consecutiva e ininterrupta, para que se 

mantivesse a continuidade das ações. 

A seguir uma figura demonstra o desdobramento e o planejamento da DA Ae 

dos P Sen no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. 

 

 
FIGURA 22 – DA Ae dos P Sen no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 
Fonte: O autor 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Esta pesquisa buscou compilar os conhecimentos relativos ao C² da Artilharia 

Antiaérea, com foco em Operações de Cooperação e Coordenação com Agências e, 

mais especificamente, utilizando o SISCOMIS como plataforma de transmissão de 

dados para Radar SABER M60 durante esse tipo de operação. O trabalho tem como 

objeto de estudo um assunto de interesse a curto prazo para a Força, sendo que a 

experiência obtida nos grandes eventos recentes, o desenvolvimento da tecnologia 

nacional do Radar SABER M60 e os PEE são de grande relevância para o futuro 

imediato do EB. 

Foram analisados manuais doutrinários, publicações recentes, estudos, 

documentos e manuais, nacionais e de outros países, que tratam do SISCOMIS e do 

Radar SABER M60, além do emprego da AAAe em Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências. Também foram utilizados questionários e a entrevistas, 

com a finalidade de obter dados baseados nas experiências de militares e 

engenheiros especializados nessa área, que tenham conhecimento técnico do 

material. Tais informações, somadas à análise das experiências obtidas até o 

momento, permitiram que este estudo científico corrobore com fundamentos 

doutrinários e planejamentos futuros para as operações vigentes na Força Terrestre. 

Os dados obtidos foram analisados e serão apresentados neste capítulo no 

intuito de agregar subsídios para o incremento de futuros planejamentos de operações 

de DA Ae em operações de cooperação e coordenação com agências, tais como: 

estabelecimento correto de uma DA Ae ante a dificuldade de posicionamento dos 

COAAe e Rdr; a flexibilidade para o emprego dos meios de C² e as capacidades e 

limitações do emprego desse material em áreas urbanas.  

A análise da necessidade do SISCOMIS para o emprego do Radar SABER M60 

em operações de cooperação e coordenação com agências, baseado nos grandes 

eventos internacionais da Copa do Mundo de 2014 e dos JOP 2016, visa extrair dados 

técnicos e operacionais, do estabelecimento de uma estrutura de DA Ae em uma 

situação de garantia da soberania, proteção de pontos sensíveis e áreas críticas em 

Operações de Integração em ambiente urbano. 

Esses dados propiciarão um planejamento mais flexível e eficiente para o 

emprego correto da AAAe e dos meios de detecção. O C² facilitado engrandecerá a 

eficiência das atividades da AAAe bem como facilitará a tomada de decisão, uma vez 
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que a consciência situacional será facilitada por uma visualização muito mais precisa 

e veloz, com a síntese da imagem do Radar SABER M60 sendo transmitida, em tempo 

real, ao Cmt da DA Ae da Operação através dos meios disponibilizados pelo 

SISCOMIS. 

 

4.1 RESULTADOS DA REVISÃO DE LITERATURA 

 

O presente trabalho realizou uma ampla pesquisa bibliográfica e documental, 

com o intuito de atingir os objetivos específicos estabelecidos no Item 1.2 (p. 18), o 

que permitiu verificar a importância do SISCOMIS para o emprego do Radar SABER 

M60 pela AAAe (Item 2.1, p. 21), os fundamentos do C² da AAAe, características, 

possibilidades e limitações do SISCOMIS e do Radar SABER M60 (Item 2.1, p. 22), e 

a relação dessa influência com a realização das Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências (Item 2.1, p. 22), atingindo assim os indicadores Doutrina 

(dimensão Operacional) e Capacidades, Possibilidades e Limitações (dimensão 

Técnica). 

O estudo descreve, também, os fundamentos das Operações de Cooperação 

e Coordenação com Agências (Item 3.1, p. 31) e do Comando e Controle na AAAe 

(Item 3.2, p. 43). Esses assuntos convergem para o emprego da AAAe nos Grandes 

Eventos (Item 3.5, p. 65), gerando uma análise doutrinária e de estudo da Revisão de 

Literatura que corrobora com o emprego mais eficiente do Radar SABER M60. Essa 

fundamentação teórica dos assuntos supracitados teve por objetivo atingir o indicador 

Doutrina na dimensão Operacional. 

Existe a necessidade de um melhor sistema de C² para utilização do Radar 

SABER M60 integrado ao COAAe (Item 3.3.4.2, p. 48) e, para embasar o estudo, 

foram analisados documentos, relatórios, publicações e trabalhos monográficos sobre 

o emprego do Radar SABER M60, e meios de C² utilizados, na Copa do Mundo de 

Futebol FIFA – 2014 (Item 3.5.1, p. 94) e nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 

(Item 3.5.2, p. 70). 

Explicitando como o emprego do SISCOMIS, enquanto plataforma para 

transmissão de dados do Radar SABER M60, é importante para realizar, com 

eficiência, o C² da AAAe em operações de cooperação e coordenação com agências 

(Problema), serão caracterizados neste capítulo, os indicadores das variáveis 

estabelecidas no Capítulo 2, que foram evidenciados no Capítulo 3. 
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Quanto aos indicadores Doutrina de AAAe e Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências, indicadores da dimensão Operacional da variável 

independente, verificou-se a importância e eficiência do emprego da AAAe neste tipo 

de operação, como demonstrado através dos relatórios, no que tange às capacidades 

para a realização da defesa do espaço aéreo (Item 3.5.2, p. 70); porém, apresenta 

uma dificuldade no desdobramento e comunicações de dados por meio rádio (Item 

3.5, p. 85). Entretanto, foi comprovado pelos relatórios que a comunicação por internet 

(VPN) foi a solução encontrada para possíveis problemas apresentados pela rede 

rádio, mostrando-se uma alternativa mais estável e segura (p. 95 – 97). 

Os indicadores da dimensão Técnica (Capacidades Técnicas, Limitações e 

Possibilidades) do Radar SABER M60 foram demonstrados por meio da explicação 

do funcionamento básico dos radares (Item 3.3.2, p. 40) e das especificidades do 

sistema Radar SABER M60 (3.3.4, p. 44). Esse conhecimento é fundamental para 

compreensão das necessidades de C² que devem ser atendidas e, 

complementarmente, das imposições para o desdobramento e emprego dos meios 

(Item 3.3.4.2, p. 48). 

 Foram analisados os Indicadores Doutrina e SISCOMIS. Para esses aspectos 

foram abordadas as características do SISCOMIS (Item 3.4, p. 60) que servirão de 

base para compreensão da aplicabilidade de seu emprego. 

Complementando a análise da variável dependente em sua dimensão Técnica, 

temos os indicadores Capacidade Técnicas, Limitações e Limitações que serão 

abordados nas entrevistas e questionários na sequência do trabalho. 

Para responder às questões de estudo propostas pelo trabalho (Item 1.3, p.18), 

a pesquisa foi direcionada para solução das mesmas. Dessa forma foram observadas 

o que são operações de cooperação e coordenação com agências e quais suas 

características, através do Item 3.1 (p. 31), para compreensão da dimensão 

Operacional, bem como do ambiente e de suas peculiaridades. 

Em sequência exploramos a realização do C2 pela Artilharia Antiaérea, 

abordado no Item 3.2 (p. 34), fundamental para compreensão do sistema e para o 

conhecimento do emprego adequado do material, bem como sua importância durante 

as operações. 

Foram abordadas as características do Radar SABER M60 e qual sua 

importância no C² para Defesa de Pontos/Áreas Sensíveis nas instruções dos Itens 

3.3 (p. 37) e 3.3.4 (p. 44) para esclarecimento da respectiva questão de estudo. Isso 
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facilita o entendimento da necessidade do implemento de uma plataforma para 

transmissão da imagem do Radar mais eficiente, que dentre os meios disponíveis, se 

encaixa no SISCOMIS. 

No prosseguimento o estudo abordou a constituição do SISCOMIS e suas 

características no item 3.4.3 (p.62), garantindo um entendimento sobre as 

possibilidades do referido sistema e uma linha de emprego para complementar o 

Radar SABER M60. 

Dentre os fatores estudados foi realizado uma análise técnica de como ocorre 

o processo da transmissão da Síntese da Imagem Radar por meio da transmissão de 

dados (Item 3.3.4.2, p. 48). Tal análise garante o aprofundamento científico necessário 

para verificação da viabilidade do emprego do SISCOMIS para corroborar com a tese. 

O emprego operacional do Radar SABER M60 nos Grandes Eventos recentes: 

Copa do Mundo FIFA – 2014 e Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro – 2016 e os pontos 

positivos e negativos do seu emprego, foram abordados no Item 3.5 (p. 65), cujos 

relatórios analisados permitiram verificar informações importantes sobre a eficiência 

do Sistema Radar SABER M60, seus pontos fortes e as oportunidades de melhoria 

em operações de ambiente urbano. 

Da análise dos resultados da revisão de literatura, percebe-se a indicação de 

que é viável, e aconselhável, a utilização do SISCOMIS como plataforma transmissora 

de dados, para o emprego do Radar SABER M60. Esse recurso permite uma maior 

flexibilidade de C² e um sistema mais estável e eficiente para realização da DA Ae em 

grandes eventos.  

A utilização do SISCOMIS atende às demandas do sistema Radar SABER M60 

e possui disponibilidade técnica para o apoio, sendo uma solução viável para o 

problema da instabilidade e limitação de alcance da transmissão de dados por rádio 

FALCON III, atendendo a dimensão Operacional e o indicador Doutrina. Além disso, o 

SISCOMIS possui capacidades específicas para emprego do material em centros 

urbanos, o que supera suas limitações, e tem funções que minimizam as quedas de 

sinal, perpetuando o controle do espaço aéreo de uma forma mais contínua e estável. 

Apesar dessas funções e capacidades serem informações técnicas, influenciam 

diretamente na tática da montagem da DA Ae, bem como em sua execução. 

 

4.2 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 
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Os questionários foram respondidos individualmente e por meio de plataforma 

digital (Google Forms) por elementos do 1º GAAAe, 2º GAAAe, 3º GAAAe, 4º GAAAe, 

EsACosAAe e FAB, somando quase a totalidade da amostra.  

O 1º GAAAe, 2º GAAAe, 3º GAAAe, 4º GAAAe, EsACosAAe e FAB atuaram na 

Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e nos Jogos Olímpicos RIO – 2016. Em ambas 

as situações, houve o emprego do Radar SABER M60 e o apoio do VisIR da FAB 

(SISCOMIS) sendo empregados na DA Ae em Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências, em ambientes urbanos, de acordo com foco deste 

estudo. 

Nas respostas e dados obtidos com os questionários, ficam claras as 

capacidades e limitações do Radar SABER M60, bem como aspectos doutrinários da 

AAAe apresentados na revisão de literatura. 

No decorrer desse item, serão apresentadas as análises, gráficos e percentuais 

dos dados obtidos através do instrumento de pesquisa supracitado. Cabe ressaltar 

que o questionário foi respondido pela totalidade da amostra. 

De acordo com o Item 2.3.4 (p. 28), Análise dos dados, os dados foram 

categorizados e as perguntas de 1 a 6 do questionário tiveram por objetivos delimitar 

a amostra e verificar a especialização dos militares envolvidos na pesquisa, tendo em 

vista que a amostra foi selecionada no universo dos militares que operam a Sistema 

Radar SABER M60, e que servem ou serviram em OM com o material. Buscou-se 

ainda, verificar os cursos realizados, as especializações de AAAe, quais atividades 

operacionais desempenharam com o material e se participaram ou não dos Grandes 

Eventos. 

Com a Pergunta Nr 1, verifica-se que a amostra abarca militares de vários 

quartéis, tornando-a heterogênea e envolvendo vária regiões e ambiente operacionais 

distintos. Foram analisadas as respostas de 4 militares do 1º GAAAe, 12 militares do 

2º GAAAe, 4 militares do 3º GAAAe, 8 militares do 4º GAAAe, 5 militares da 

EsACosAAe, 1 militar da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico (DIRMAB) da FAB 

e 1 militar do Parque Regional de Manutenção da 3ª Região Militar (Pq R Mnt/3). 
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GRÁFICO 1 – Relação de OM 
Fonte: O autor 

 

A Pergunta Nr 2 visa considerar a especialização do militar, dentro da Arma, 

Quadro ou Serviço, que participou desta pesquisa. Além dos militares de Artilharia 

foram consideradas as respostas de Engenheiros do Quadro de Engenheiros 

Militares. 

 

 
GRÁFICO 2 – Arma, Quadro ou Serviço 
Fonte: O autor 
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A Pergunta Nr 3 se refere ao Posto ou Graduação do militar. Esse dado é 

relevante pois demonstra que a pesquisa compreende a opinião desde operadores 

técnicos (Sgt) até os operadores táticos (Cap). A amostra foi composta de 88,6% de 

capitães, 2,9% de tenentes e 8,6% de sargentos. 

 

 
GRÁFICO 3 – Relação de Posto e Graduação 
Fonte: O autor 

 

A Pergunta Nr 4 apresenta os cursos de especialização em AAAe, realizados 

pelos indivíduos da amostra. Afere-se que 29 realizaram o Curso AAAe Of, 11 

realizaram Estágio na EsACosAAe e 5 realizaram outros cursos na área, inclusiva na 

Marinha do Brasil e na Força Aérea Brasileira. 
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GRÁFICO 4 – Especializações 
Fonte: O autor 

 

Com a Pergunta Nr 5 (GRÁFICO 5), conclui-se que 85,7% dos militares que 

operam ou operaram o sistema participaram de seu emprego real, tecnicamente ou 

taticamente, enquanto 14,3% empregaram o sistema apenas em adestramento. 

 

 
GRÁFICO 5 – Militares com experiência de emprego real do Radar SABER M60 
Fonte: O autor 
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O GRÁFICO 6 faz alusão à Pergunta Nr 6 e representa as funções dos militares 

da amostra. Verifica-se que a grande maioria atuou como Oficial de Controle (Of Ctrl), 

operando diretamente o COAAe, sendo 19 militares nesse contexto. 13 militares foram 

Cmt SU, 9 foram Oficial do Radar (Of Rdr), operando o Radar SABER M60, 2 sendo 

Auxiliar do Oficial de Controle (Aux Of Ctrl), 3 foram Auxiliar do Oficial do Radar (Aux 

Of Rdr), 1 como S3, 1 Instrutor da EsACosAAe e 1 como Oficial de Comunicações, 

lembrando que a maioria de militares passa por mais de uma dessas funções. 

 

 
GRÁFICO 6 – Funções 
Fonte: O autor 
 

A Pergunta Nr 7 verifica um dado relevante para a pesquisa, estando 

diretamente relacionada às questões de estudo “b”, “c” e “e”. Verifica-se que em 91,4% 

das vezes o Sistema Radar SABER M60 é operado em conjunto com o COAAe Elt, e 

que, em apenas 8,6% do tempo, ele é operado pelo Of Rdr de maneira isolada, 

demonstrando a experiência de utilização e a importância da manutenção da conexão, 

uma vez que seu emprego real deve ser feito em conjunto com o COAAe. 
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GRÁFICO 7 – Estabilidade da conexão entre Radar SABER M60 e COAAe Elt 
Fonte: O autor 
 

O GRÁFICO 8, relativo à Pergunta Nr 8, demonstra os meios utilizados para 

realizar a conexão entre o Radar SABER M60 e o COAAe Elt para transmissão da 

síntese radar, abordando as questões de estudo “b”, “c” e “e”. Durante as conexões 

são empregados, em 53,1% dos casos, o Cabo Ethernet, em 40,6% o Rádio Harris 

FALCON III, em 3,1% a Intranet e, em 3,1% dos casos, uma antena wireless externa 

via rádio. 
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GRÁFICO 8 – Meio utilizado para envio da síntese radar 
Fonte: O autor 
 

Com a Pergunta Nr 9 verifica-se a taxa de ocorrência de queda de conexão 

entre Radar SABER M60 e o COAAe Elt, observando-se que, em 81,3% das vezes, 

ocorreram queda de sinal, forçando o operador a reiniciar o sistema. Este item 

contribui para interpretação da questão de estudo “e”. 

 

 
GRÁFICO 9 – Ocorrência de queda de conexão entre Radar e COAAe Elt 
Fonte: O autor 
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A Pergunta Nr 10 é relativa à opinião do usuário quanto ao sistema de conexão 

entre o Radar SABER M60 e o COAAe Elt. Nesse contexto 78,1% dos militares julgam 

que a conexão não é prática e simples, enquanto 21,9% discordam desta afirmação. 

 

 
GRÁFICO 10 – Realização da conexão de forma simples e prática 
Fonte: O autor 
 

A Pergunta Nr 11, voltada para resolução da questão de estudo “c”, explicita as 

principais atividades realizadas com o Radar SABER M60. A grande maioria das 

atividades consiste em Instrução Militar e Exercício no Terreno, sendo realizada por 

25 militares da amostra, seguido por exposição do material e emprego em Grandes 

Eventos (atentado para a questão de estudo “f”), com 22 opiniões. 

18 militares realizaram Exercício de Treinamento com a FAB, 13 estavam 

envolvidos com as atividades de manutenção, 8 com outras atividades de emprego 

real (Op ÁGATA e SISFRON), e 1 militar participou de treinamento com a Aviação do 

Exército. 
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GRÁFICO 11 – Principais atividades realizadas com o Radar SABER M60 
Fonte: O autor 

  

O GRÁFICO 12 materializa a Pergunta Nr 12 que versa sobre as possibilidades 

de melhoria do Sistema Radar SABER M60 pela visão do usuário, o que direciona 

essa indagação para a questão de estudo “g”. 

Nessa situação observa-se que a grande maioria dos militares aponta, como 

oportunidade de melhoria, o sistema de conexão com o COAAe Elt, em um número 

de 22. Em seguida é abordado a necessidade de melhora do software, por 14 

militares; melhora da confiabilidade do sistema, por 13 militares; melhora dos 

componentes do hardware, por 10 militares; e o emprego mais adequado do material, 

levantado por 3 militares. 
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GRÁFICO 12 – Possibilidades de melhoria do Sistema RADAR SABER M60 
Fonte: O autor 

 

A Pergunta Nr 13 (GRÁFICO 13) trata sobre as possibilidades de melhoria do 

COAAe Elt, referentes a questão de estudo “g”. Observa-se que 19 militares indicaram 

a conexão do Radar SABER M60, sendo a principal sugestão de melhoria do material. 

15 abordaram a melhora da estrutura física, 12 apontaram a melhora dos 

componentes do hardware, 10 indicam melhora no software e 8 verificam a 

necessidade de melhora dos meios de Com. 
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GRÁFICO 13 – Possibilidades de melhoria do COAAe Elt 
Fonte: O autor 

 

A Pergunta Nr 14, direcionada para a questão de estudo “g”, disserta sobre os 

implementos no software do Sistema Radar SABER M60. Foram registrados, de 

maneira geral, 19 citações de necessidade de melhoria da conexão entre Radar 

SABER M60 e COAAe Elt para se tornar mais prática e rápida, 15 para adaptação do 

sistema para customização (opensource), 12 indicações para criação de aplicativo 

para celular ou tablete, 10 apontamentos para melhorar a interface do software da 

BRADAR e 8 sugestões para a melhoria dos meios de Com através da substituição 

dos Eqp Palmar das U Tir por Eqp que possam receber, em tempo real, os dados da 

incursão de maneira automatizada e integrada com o Sistema Radar SABER M60 e 

COAAe Elt. 
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GRÁFICO 14 – Implementos no software do Sistema Radar SABER M60 
Fonte: O autor 

 

Com a Pergunta Nr 15 examina-se a influência a SISCOMIS para o REOP do 

Radar SABER M60, em resposta as questões de estudo “d”, “e”, “f” e “g”. 60,6% 

indicaram uma influência positiva na execução do REOP com o apoio do SISCOMIS, 

30,3% disseram observar uma mudança parcialmente positiva e 9,1% não verificaram 

relevância na utilização do SISCOMIS. 
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GRÁFICO 15 – Influência do SISCOMIS para o REOP do Radar SABER M60 
Fonte: O autor 

 

A Pergunta 16 gerou o GRÁFICO 16 que traduz uma análise da eficiência do 

Sistema Harris FALCON III para transmissão de dados entre Radar SABER M60 e 

COAAe Elt, alinhada com a questão de estudo “g”. Nesse escopo, 12,1% registraram 

que não atende as demandas do sistema, 75,8 relataram que atende parcialmente e 

12,1% que atende satisfatoriamente as demandas operacionais necessárias. 
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GRÁFICO 16 – Rádio Harris FALCON III atende as demandas operacionais 
Fonte: O autor 

 
A Pergunta 17 (GRÁFICO 17) analisa se o Radar SABER M60 e o COAAe Elt 

são apropriados para uma situação de combate. Nesse contexto 30,3% responderam 

que é um sistema apropriado, 63,6% que atende parcialmente e 6,1% que não atende 

os objetivos de combate a que se destina. 

 

 
GRÁFICO 17 – Radar SABER M60 e COAAe Elt são apropriados para o combate 
Fonte: O autor 
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A Pergunta 18 originou o GRÁFICO 18 onde conclui-se acerca do desempenho 

do desempenho do Radar SABER M60 para o controle do espaço aéreo, objetivando 

a questão de estudo “g”. Foi julgado o desempenho como “excelente” por 3% dos 

militares, “muito bom” por 33,3%, “bom” por 51,5%, “regular” por 6,1% e “insuficiente” 

por 6,1%. 

 

 
GRÁFICO 18 – Desempenho do Radar SABER M60 para controle do espaço aéreo 
Fonte O autor 

 

O GRÁFICO 19 faz referência à Pergunta Nr 19, onde verifica-se a necessidade 

do emprego do VisIR junto ao Radar SABER M60, corroborando com as questões de 

estudo “d”, “f” e “g”. Observa-se que 30,1% da amostra julga o VisIR essencial, 65,6% 

julga como sendo complementar, e 3,1% como sendo desnecessário para as 

operações. 
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GRÁFICO 19 – Necessidade do emprego do VisIR junto ao Radar SABER M60 
Fonte: O autor 
 

Além das questões acima, como sugestões para a pesquisa, foram abordados 

os seguintes aspectos:  

1 - As possibilidades do SISCOMIS seriam um grande facilitador para a 

operação e desdobramento dos radares em todos os níveis. Seria interessante a 

capacidade de síntese de imagem de vários radares em uma mesma tela para facilitar 

a visualização da situação pelos COAAe enquadrantes e pelo COAAe P.  

2 - O 4 GAAAe conseguiu operar com radar SABER M60 e COAAe com ligação 

por rádio e do COAAe S para o COAAe P em ligação via terminal SISCOMIS durante 

os jogos olímpicos em Belo Horizonte. Foi uma atividade difícil de ser realizada, porém 

muito eficiente. 

3 - Para ser eficiente o sistema tem que ser simples, rápido, móvel e seguro. O 

sistema COAAe/Radar é trabalhoso, pesado, não tem muita mobilidade, não tem um 

sistema de comunicação eficiente e o software é rudimentar. O notebook possui 

memória pequena. 

4 - É importante rever o contrato com a empresa BRADAR, pois atualmente os 

operadores não possuem autonomia para realizar as manutenções e ficam presos a 

empresa, no quesito da reposição de peças e configuração das UV. 

31,30%

65,60%

3,10%

Necessidade do emprego do VisIR junto ao 
Radar SABER M60

Essencial
Complementar
Desnecessário



98 
 

5 - O radar M200 é essencial para o alerta antecipado. Elementos de 

visualização da força aérea são baseados em radares secundários e não são ideais 

para classificação de ameaças. 

6 - Importante frisar que o elemento que deve se beneficiar com o emprego do 

SISCOMIS é o COAAe ao qual o Rdr SABER M60 esteja ligado, pois é nele que 

devem estar as comunicações em melhores condições. Ter uma tela com a imagem 

dos radares da FAB é de suma importância, porém o VisIR é um recurso incompleto 

para as necessidades da DA Ae. Melhor seria ter acesso a toda síntese Rdr do 

SISCEAB, e não somente a imagem de um único Rdr (que é o que o VisIR fornece). 

Para tal, é necessária uma comunicação segura e acesso à INTRAER. Para o fim a 

que se destinam o Rdr SABER M60 e o COAAe Elt Sec, o rádio VHF Falcon III é 

adequado. Porém, é necessário incrementar a formação das guarnições que operam 

os materiais para realizar as conexões, com conhecimentos sobre programação e 

tecnologia da informação. O emprego do SISCOMIS sempre foi desencorajado, dado 

seu alto custo. Todavia, na situação atual onde o Brasil ja possui satélite próprio 

dedicado a comunicações militares, devem ser buscados estudos para empregar esta 

valiosa ferramenta. 

7 - A questão de transmissão da síntese radar por comunicação satelital deve 

ser analisada de forma cuidadosa. Transmissão de vídeo tem alto custo de banda de 

transmissão, além do retardo temporal de recepção (ida ao satélite e retorno à Terra). 

Deve ser analisado se um link de micro-ondas (direcional), instalado numa viatura não 

seria mais interessante, uma vez que fica bem mais barato, não divide banda com 

outras necessidades estratégicas (que é a essência do SISCOMIS), e não possuirá 

retardo. 

As principais observações registradas ressaltam a importância da manutenção 

de C² para a garantia de uma eficiente DA Ae e para o emprego eficiente do Sistema 

Radar SABER M60. Destaca-se que, em sua maioria, os indivíduos que foram 

questionados observam que existe uma grande oportunidade de melhoria na conexão 

entra os Radar e o COAAe Elt, atendendo ao princípio da Centralização (DEFESA 

ANTIAÉREA, 2017, p. 4-1), para que sejam recobertos os meios de Com e ampliadas 

as capacidades do sistema. 
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4.3 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

 

A entrevista (Apêndice B) foi realizada com militares que possuem notório 

conhecimento sobre o Sistema Radar SABER M60 e COAAe Elt e que, em algum 

momento da carreira, estiveram profissionalmente envolvidos com o material, alguns 

inclusive com participação efetiva em seu desenvolvimento. Esses militares 

assumiram funções muito relevantes para esta pesquisa, de 2014 até o corrente ano, 

inclusive. As Perguntas Nr 1, 2 e 3 da entrevista permitiram tabular o QUADRO 11, 

que relaciona os militares, suas funções, OM e os Grandes Eventos nos quais 

empregaram o Radar SABER M60, o que denota a importância da experiência e dos 

comentários desses militares para o estudo, bem como a aderência com o tema. 

 

NOME FUNÇÃO OM FUNÇÃO NOS GRANDES 
EVENTOS 

Guilherme 
Magalhães 

1º Tenente 
Art 2º GAAAe Oficial de Comunicações  

(O Com) 

Bruno Trentini 1º Tenente 
Art 2º GAAAe Oficial de Controle 

(Of Ctrl) 
Augusto Cesar 

Soares de Matos 
1º Sargento 

Art 2º GAAAe Auxiliar de Tecnologia da 
Informação (Aux TI) 

Bruno Silva de 
Carvalho Major QEM CTEx Adjunto ao Escritório do CTEx 
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Ferreira Santa Rita 
Capitão 
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Christian Giorgio 
Roberto Taranti 

Coronel 
QEM 

COMAE 
(COPE) 

Vice-Chefe do Centro de 
Operações Espaciais 

QUADRO 10 – Militares entrevistados 
Fonte: O autor 

 

Através da Pergunta Nr 4, os entrevistados foram questionados sobre utilização 

do SISCOMIS para facilitar a transmissão da síntese do Radar SABER M60, em 

comparação ao emprego atual por Rádio HARRIS FALCON III.  

O Adj de Desenvolvimento Tecnológico do CTEx citou que o SISCOMIS é um 

sistema de comunicação de longa distância via satélite. O rádio Harris FALCON III é 

um rádio VHF para distâncias mais curtas de poucos quilômetros. Então são links de 

dados com capacidades diferentes: um completa o outro. 

O Adj CTEx corrobora com a ideia anterior e cita que O SISCOMIS viabiliza a 

transmissão da síntese do Radar SABER M60 a distâncias impossíveis de serem 

atingidas pelos rádios adotados pelo sistema. Isto não quer dizer, necessariamente, 
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que os rádios devam ser substituídos pela transmissão satélite, pois o escopo usual 

de utilização do radar SABER M60 demanda alcances compatíveis com os operados 

pelos rádios. 

Já o O Com informou, em entrevista, que o SISCOMIS é mais eficiente, uma 

vez que podemos empregar o radar SABER justaposto a um terminal SISCOMIS, que 

fornecerá a ROD ou EBNet para a transmissão da imagem radar, caso o local onde 

esteja empregado não seja uma organização militar, essa situação já foi realizada nos 

Jogos Olímpicos estando o COP no CEP e o Radar no prédio da Petrobras. 

O O Ctrl concorda e complementa a ideia anterior ao citar que a utilização do 

sistema SISCOMIS juntamente com o RADAR SABER M60 possibilitou um controle 

maior por parte dos grandes comandos das atividades desenvolvidas pelo GAAAe, 

além de que a conexão via satélite permite um maior afastamento do COAAe da 

posição radar, fato hoje limitado ao alcance do rádio Harris, o que garante uma maior 

proteção aos centros de comando é melhor se adequa a doutrina. 

A Pergunta Nr 5 indaga sobre as adaptações necessárias no sistema para 

emprego do SISCOMIS de maneira estável e eficiente. 

O Adj de Desenvolvimento Tecnológico do CTEx defende que o radar possui 

uma taxa de dados de transmissão em tempo real, e pelos testes executados ambos 

os dispositivos têm a capacidade para trafegar esses dados. Então não há adaptações 

necessárias a serem feitas pois a rede Ethernet que está disponível nos dois sistemas 

atende às necessidades. 

O Adj CTEx possui a mesma visão, e aborda que quando usada Ethernet, é 

possível fazer a comunicação estabelecendo uma rede local ou ponto a ponto entre o 

COAAe Elt e o Radar. Neste caso é que os rádios ou o SISCOMIS são inseridos para 

viabilizar a comunicação a distância destes elementos.  O SISCOMIS não demanda 

de grandes adaptações, pois já é sua função disponibilizar este tipo de rede. 

Provavelmente é preciso alguma configuração de protocolo TCP/IP para estabelecer 

o enlace. 

O Aux TI afirma que seria de extrema importância a presença de um operador 

de TI para resolução de problemas de rede que podem inviabilizar a transmissão de 

dados. Apesar de possuir um conhecimento relativamente pequeno, pode auxiliar em 

algumas configurações básicas. O eventual apoio e desenvolvimento por parte de 

especialista, por exemplo do CTEx, poderia simplificar muito a utilização e a eficiência 

do material. 
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A Pergunta Nr 6 questiona sobre a segurança para transmissão de dados por 

SISCOMIS dentro de um contexto de Operações Militares. 

O Adj de Desenvolvimento Tecnológico do CTEx respondeu que os dados que 

o radar trafega são informações de aeronaves assim como todo o desdobramento de 

defesa antiaérea. Essas informações se forem interceptadas dão ao inimigo uma visão 

geral da defesa instalada e é um risco. Sob esta ótica é adequado prover um link 

seguro para o trânsito de informações. Não sabe dizer se as configurações básicas 

são seguras no SISCOMIS. 

O Adj CTEx explica que embora não seja familiarizado de todas as 

características do SISCOMIS, acredita que sim, uma vez que é um produto 

desenvolvido para prover uma rede fechada para aplicações militares. 

O Vice-Chefe do COPE retifica a informação ao abordar que o SISCOMIS, 

Sistema desenvolvido e conduzido pelo MD, através do Satélite Militar Brasileiro, 

possui sistemas de segurança compatíveis com o nível Estratégico e possibilitará a 

segurança necessária para as Operações Militares, uma vez que sua finalidade 

precípua é a Defesa Nacional. 

Na Pergunta Nr 7 foram questionados os aspectos positivos e negativos do 

emprego do SISCOMIS para transmissão de dados sigiloso.  

O Adj CTEx respondeu que acredita que caso, haja criptografia nos dados 

trafegados e o satélite seja de propriedade e tecnologia nacional, não devem haver 

restrições ao tráfego de informações sigilosas. 

O Adj de Desenvolvimento Tecnológico do CTEx pondera que se o SISCOMIS 

não possui segurança de dados, eu considero uma exposição. Entretanto, é melhor 

que as informações do radar trafeguem mesmo que num sistema inseguro que não 

trafegarem. A consequência positiva é de o SISCOMIS permitir que um radar no norte 

do Brasil prover informação aérea para um Centro de Operações em Brasília, por 

exemplo. A consequência negativa é uma possível exposição de dados se o link não 

tiver segurança. Uma atenuante à exposição de dados é que as informações do radar 

trafegam de forma binária sendo altamente complexo decodificá-las se vierem a ser 

interceptadas. 

Segundo o Aux TI um fator positivo é a possibilidade do SISCOMIS 

disponibilizar um ponto de rede em qualquer local do território nacional. Utilizando de 

uma rede privada da própria Defesa, dispensa qualquer meio físico e possibilita a 

transmissão de dados com eficiência e segurança, através dos satélites que 



102 
 
abrangem, praticamente toda a América Latina, segundo informações da intranet da 

Rede Operacional de Defesa. 

O Vice-Chefe do COPE reitera que a segurança é fator fundamental para os 

meios de emprego militar e, como produto de Defesa, o SISCOMIS possui um alto 

grau de segurança e dedicação total às operações, podendo ser empregado sem 

restrições durante as atividades de campanha ou de exercício. 

Sobre a Pergunta Nr 8, foi discutido sobre quais seriam as limitações de 

comunicações existentes entre os elementos da rede que operam pelo SISCOMIS. 

O Adj CTEx registrou que observa como limitação, no emprego do SISCOMIS, 

o tempo para o “uplink” e o “downlink”, que pode provocar um “delay” não desejado 

para que a informação do alvo aéreo saia do sensor radar e chegue até aos atuadores 

na linha de tiro, o que reduz o tempo de reação do combatente. Entende que o uso do 

SISCOMIS seria recomendado apenas em situações que este tempo extra não seja 

relevante ou que as distâncias envolvidas, ou condições de cobertura de sinal rádio, 

ou outros obstáculos físicos, inviabilizem o emprego de rádios ou outros meios. 

O Adj de Desenvolvimento Tecnológico do CTEx reforça que as limitações de 

comunicação não existem, pois o SISCOMIS foi feito para prover comunicação no 

nível nacional e internacional, logo ele atende especificamente a este propósito. As 

limitações podem ser do ponto de vista logístico como alto custo, dificuldade de 

funcionamento do link em dias chuvosos.  

O Vice-Chefe do COPE já afirma que o custo para aquisição de uma antena 

receptora não é alto e que a transmissão por SISCOMIS é só uma questão de 

solicitação formal de banda de acesso através do MD. O SISCOMIS possui 

tecnologias de redundância que facilitam a estabilidade e o emprego do material, não 

sendo afetado por situações climáticas adversas e garantindo uma transmissão 

eficiente em todo território nacional e na América Latina. Diz ainda que o sistema pode 

ser direcionado para uma área específica do globo e prover as comunicações 

necessárias para missões expedicionárias. 

Verificando a Pergunta Nr 9, sindicamos sobre eficiência do Radar SABER 

M60, do COAAe Elt e do SISCOMIS para emprego dos mesmos em áreas urbanas 

com grande tráfego aéreo. 

O Adj CTEx abordou que O Radar SABER M60 já atuou em diversas operações 

reais junto do COAAe Elt em áreas urbanas com grande tráfego aéreo, podendo citar 

os jogos Pan Americanos de 2007, Copa do mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 
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2016, entre outros. É um equipamento de fácil instalação e grande mobilidade, 

projetado para este tipo de operação. Normalmente se adota o emprego de rádios 

pois as distâncias entre este radar e seus COAAe Elt são facilmente atendidas por 

eles, no entanto, o SISCOMIS demonstrou viabilidade técnica e poderia atuar de 

forma complementar ao rádio. 

O Adj de Desenvolvimento Tecnológico do CTEx ratifica a ideia e cita que no 

geral funcionam muito bem para o propósito que foram desenvolvidos, tendo inclusive 

sido usados inúmeras vezes em missões pelo Brasil com comprovada eficiência. 

O Vice-Chefe do COPE respondeu que o SISCOMIS já foi empregado em 

algumas situações através dos TT da FAB para transmissão do VisIR. Esse emprego 

é eficiente e necessário para recobrimento radar. Cita ainda que o melhor implemento 

para facilitar o emprego do radar seria a instalação de uma antena receptora na 

estrutura do próprio Radar SABER M60 que dispensasse a utilização de um Terminal 

SISCOMIS em apoio, sendo necessário unicamente a configuração da liberação de 

sinal pelo COPE. Essa instalação não é cara e o serviço do SISCOMIS poderia ser 

disponibilizado até o nível tático uma vez que, todo emprego atual do sistema, não 

equivale a 5% da potência máxima do satélite. O satélite encontra-se ocioso. 

O O Com entende que o emprego é extremamente viável, pois podemos 

empregar o radar SABER justaposto a um terminal SISCOMIS, que fornecerá a ROD 

ou EBNet para a transmissão da imagem radar, caso o local onde esteja empregado 

não seja uma organização militar, essa situação já foi realizada nos Jogos Olímpicos 

estando o COp no CEP e o Radar no prédio da Petrobras. 

O O Ctrl informa que certamente é eficiente e viável a utilização, fato esse que 

se pode observar durante a Operação Escudo Antiaéreo 2018. 

O Aux TI informa ainda que sim, foi executado durante o exercício para 

transmissão da imagem do radar do COAAe S, localizado no 2º GAAAe em Praia 

Grande – SP, para o COAAe P localizado no COMAE em Brasília – DF. 

Complementarmente às entrevistas, foi realizado uma pesquisa junto ao 

CComGEx sobre os principais equipamentos HARRIS FALCON III e terminais para 

empregar o SISCOMIS disponíveis e que poderiam ser adquiridos por meio de 

licitação internacional. Desta forma, foram informados os materiais disponíveis para o 

Sistema de Rádio Digital Troncalizado (SRDT), bem como os valores levantados na 

última licitação realizada pelo CComGEx em 29 de maio de 2019. 
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O quadro a seguir mostra os principais dados coletados por meio do 

documento. 

MATERIAL DESCRIÇÃO PREÇO 

 

Rádio APX2000. 
APCO25 Portable Radio Phase II with 

Encryption, 
IP67 Standard and GPS Receiver 

U$ 1.638,00 

 

Falcon III RF-7800V-HH (VHF) U$9,138.00 

 

Rádio Falcon III RF-7800V-HH com 
amplificador veicular 

Falcon III RF-7800V-50X (VHF). 
Vehicular VHF Rádio 1 (for 

unarmored vehicles) STANDARD 

U$18,746.00 

 

Falcon III RF-7800M-HH 
(MULTIBANDA) U$16,800.00 

 

Terminal Transportável de 5ª 
Geração (INDRA). U$ 171,350.00 

 

Terminal Leve de 3ª Geração 
(ADVANTECH). U$ 243,406.31 

QUADRO 11 – Sistema de Rádio Digital Troncalizado (SRDT) 
Fonte: O autor 
 

4.4 RESULTADO DA PESQUISA EX-POST-FACTO 

 

A Operação Escudo Antiaéreo foi um exercício se desenvolveu de 15 a 19 OUT 

18, através de uma DA Ae simulada de um P Sen no contexto de Grandes Eventos e 
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Combate Convencional com exercício de Alta e Baixa Performance pelas aeronaves 

da FAB, sendo realizada a DA Ae do Aeródromo de Itanhaém – SP, tendo o COp 

sediado em Praia Grande – SP, no 2º GAAAe. O Subsistema de Controle e Alerta 

permaneceu na OM, o Subsistema de Armas teve apoio do Aeródromo de Itanhaém 

através do uso das Instalações de Apoio de Combate a Incêndio. 

 

 
FIGURA 23 – Radar SABER M60 utilizado na Operação Escudo Antiaéreo 2018 
Fonte: O autor 

 

Como meios de C², foram utilizados o Radar SABER M-60, COAAe Elt e Ramal 

SISCOMIS, que permitiram trâmite correto de mensagens entre COpM – COAAe – U 

Tir. 

Como oportunidades de melhoria na Operação, foram elencados: falhas 

eventuais no SISTRASAG, SISCOMIS e HF por fatores técnicos e/ou aspectos 

climáticos; número reduzido de Incursões Ae, tendo em vista dificuldade devido à 

proximidade de rotas de Aeronaves Comerciais; e necessidade de otimizar 

procedimentos de operação e manutenção dos componentes do Subsistema de 

Controle e Alerta. 

Como pontos fortes, foram relacionados o apoio entre as OM (2º GAAAe/5ª Bia 

AAAe L/Cia Com Av Ex) em material, pessoal e informações; estreitamento de 

relações com público civil e demais autoridades locais; possibilidade de conhecimento 

da situação situacional e parte tática devido às surtidas Ae com Anv F5 e no trâmite 
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em tempo real das diversas mensagens pelo C²; grande visibilidade para as FA através 

do emprego das Anv da FAB e desdobramento das U Tir de RBS 70 e IGLA-S; e 

funcionamento do HF como 2ª Linha de Ação para comunicação entre COpM – 

COAAe. 

A apreciação do Cmt foi de que a Operação Escudo Antiaéreo 2018 foi de 

grande valia para o Adestramento dos Subsistemas de Armas e de Controle e Alerta 

do 2º GAAAe, tendo em vista a participação Aeronaves da FAB em surtidas aéreas. 

Não obstante, as características climáticas e o grande fluxo de aeronaves comerciais 

em nossa área de atuação são fatores dificultadores, porém não impediram as 

surtidas aéreas, bem como foram adequadas para o trabalho das seções de Míssil 

RBS 70 e IGLA-S. 

 

 
FIGURA 24 – Centro de Operações de Antiaéreas (COAAe) 
Fonte: O autor 
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FIGURA 25 – Cmt no Centro de Operações de Antiaéreas (COAAe) 
Fonte: O autor 

 

Ainda, a Operação Escudo AAe 2018 gerou um relatório sobre C² que, entre 

outros dados, permite registrar os pontos fortes e oportunidade de melhoria do 

emprego do SISCOMIS, da rede FALCON III e da rede de alta frequência (HF). 

Sobre o SISCOMIS foi apontado, como oportunidade de melhoria, o pouco 

tempo de operação para adestramento no exercício de C², sendo designado apenas 

um dia para deslocamento e montagem, e dois dias para testes e ajustes. Inicialmente 

houve oscilações no sinal do terminal por falha de configuração, o que levou a utilizar 

a EBNet para realização da videoconferência e trâmite de mensagens via ZIMBRA. 

No caso de o COp estar situado em qualquer outra localidade que não a OM, não 

haveria Com com o Esc Sup. Na Op Esc AAe houve oscilações no sinal que não 

puderam ser solucionadas no local, sendo escalonadas até Brasília e MD. 

Como pontos fortes, foram elencados o apoio da Cia Com Av Ex no empréstimo 

e operação do terminal, disponibilidade de 02 ramais, acesso a ROD, facilitando o 

acesso à videoconferência por computador e o tramite de mensagens via ZIMBRA MD. 
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FIGURA 26 – Terminal Transportável do SISCOMIS 
Fonte: O autor 

 

 
FIGURA 27 – Operadores do Terminal Transportável do SISCOMIS 
Fonte: O autor 

 

Quanto a rede FALCON III as oportunidades de melhoria foram a inviabilidade 

de operação da repetidora em rede TWN pela topologia da rede. Trâmite de 

mensagens nas estações repetidoras realizado via cotejo, aumentando o tempo de 

acionamento da U Tir. Emprego de todo material da OM, não havendo material para 
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substituição ou sobressalente. Baterias com indícios de fim da vida útil. Necessidade 

de aperfeiçoamento na operação do TF3. Necessidade de padronização da 

mensagem a ser transmitida para as U Tir. 

Os pontos fortes foram a montagem de mais 2 bases para os mastros dos 

COAAe (uma para duas antenas e outra para uma antena), o que viabilizou o emprego 

dos mastros dos 3 COAAe simultaneamente. Os cabos de antena de 08 metros dos 

COAAe foram todos manutenidos pela Seç COM para operação. De 01 cabo 

disponível, foram manutenidos mais 05 cabos, ficando com um total de 06 cabos 

disponíveis. Transmissão e recepção de muito boa qualidade a 40 km com FALCON 

III veicular (Praia Grande – Itanhaém). Possibilidade de link rádio via EBNet, se 

disponível nas duas localidades. Viabilidade de configuração em modo de 

recepção/transmissão ponto a ponto através de duas bases veiculares e cabos 

Ethernet nos COAAe. 

 

 
FIGURA 28 – Centro de Operações Antiaéreas Eletrônico (COAAe Elt) 
Fonte: O autor 
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FIGURA 29 – Antena dupla do Centro de Operações Antiaéreas Eletrônico (COAAe Elt) 
Fonte: O autor 

 

O relatório sobre a rede de alta frequência (HF) indica, como oportunidade de 

melhoria, a queima da fonte de alimentação, estando disponível apenas se ligado na 

bateria de uma viatura. Pouca distância da antena para o rádio, dificultando a 

instalação em locais elevados e mais distantes do COp. Redes civis modulando na 

mesma frequência da operação. Frequências utilizadas similares, sugere-se que 

sejam definidas pelo menos três frequências no início, meio e final das frequências 

disponíveis nos rádios HF para realização de testes de qualidade de transmissão. 

Influência do tempo na qualidade de transmissão. 

Como pontos fortes verificamos a montagem de um posto rádio no Forte Duque 

de Caxias, que conseguiu contato com todos os GAAAe, inclusive o de Manaus, a, 

aproximadamente, 2700 km, além do COpM e 1ª Bda AAAe. Utilização de 2 rádios 

com antenas na direção Norte – Sul e Leste – Oeste na operação C². Emprego de 1 

rádio HF no ponto sensível para copiar mensagem do OLAAe e 1 no COp junto ao 

COAAe. Não houve momentos de inoperância. Antena de rádio construída com meios 

de fortuna. 
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4.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa foi pautada no intuito de atingir seu objetivo geral: a importância do 

SISCOMIS para o emprego do Radar SABER M60, pela AAAe, em operações de 

cooperação e coordenação com agências, relatando os fatores positivos e negativos, 

bem como suas possibilidades e limitações, no intuito de agregar conhecimentos 

sobre o C² e emprego da Artilharia Antiaérea. 

Portanto, foram estabelecidas questões de estudo visando solucionar o 

problema, anteriormente apresentadas no Capítulo 1: que são operações de 

cooperação e coordenação com agências e quais suas características? Como é 

realizado o C² da Artilharia Antiaérea? Quais são as características do Radar SABER 

M60 e qual sua importância no C² para Defesa de Pontos/Áreas Sensíveis? Em que 

consiste o SISCOMIS e quais suas características? Como ocorre o processo da 

transmissão da Síntese da Imagem Radar por meio da transmissão de dados? Como 

foi realizado o emprego operacional do Radar SABER M60 nos Grandes Eventos 

recentes: Copa do Mundo FIFA – 2014 e Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro – 2016? 

Quais são os pontos positivos e negativos verificados durante o emprego do Radar 

SABER M60 e como podemos aprimorar o C² na AAAe utilizando-se do SISCOMIS? 

De que forma podemos atualizar o Manual EB70-MC-10.235 – Defesa Antiaérea nas 

Operações para implementar a doutrina de C² da AAAe? 

Neste capítulo, foram expostos os resultados da revisão de literatura e dos 

instrumentos de pesquisa (questionário, entrevista e pesquisa ex-post-facto), que 

forneceram dados relativos às capacidades e limitações do emprego do Sistema 

Radar SABER M60 e SISCOMIS, originados das experiências colhidas nos Grandes 

Eventos e em Op em que o material foi empregado. Todas as informações e resultados 

alcançados foram estudados para atingir o objetivo geral e para responder às 

questões de estudo supracitadas. 

Os resultados proporcionaram dados estatísticos sobre o Sistema Radar 

SABER M60, que poderão auxiliar no planejamento de uma DA Ae, principalmente, 

nos meios de C² empregados, para a tomada de decisão, suas capacidades, bem 

como pela avaliação de suas limitações. 

Conforme descrito na revisão de literatura, foram abordadas a definição de 

operações de cooperação e coordenação com agências e suas características, o 

funcionamento do C² da Artilharia Antiaérea, as características do Radar SABER M60 
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e qual sua importância no C² para Defesa de Pontos/Áreas Sensíveis, a definição do 

SISCOMIS e suas características, o processo da transmissão da Síntese da Imagem 

Radar por meio da transmissão de dados. 

Através de relatórios oriundos dos Grande Eventos (BRASIL, 2014) foi possível 

verificar como foi realizado o emprego operacional do Radar SABER M60 na Copa do 

Mundo FIFA – 2014 e Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro – 2016 (BRASIL, 2016). 

Através dos questionários e entrevistas, constatou-se quais são os pontos 

positivos e negativos verificados durante o emprego do Radar SABER M60 e como 

podemos aprimorar o C² na AAAe utilizando-se do SISCOMIS. Por meio das 

experiências demonstradas também é possível consolidar uma sugestão de 

atualização do Manual EB70-MC-10.235 – Defesa Antiaérea nas Operações para 

implementar a doutrina de C² da AAAe. 

Analisando a Pergunta Nr 9 do questionário observa-se que 53,1% dos militares 

opta por utilizar o cabo ethernet para transmissão da síntese radar, seguido pelo Rádio 

FALCON III e Intranet. Isso demonstra a prioridade pelo método mais estável, seguro 

e prático, uma vez que o rádio sofre instabilidade de sinal e dificuldade para sua 

conexão, sendo reforçado pela Pergunta Nr 10, onde 81,3% dos questionados registra 

a queda da conexão, e pela pergunta Nr 11 onde 78,1% não consideram a conexão 

entre radar-COAAe simples e prática. 

Ainda, baseado na Pergunta Nr 12 do questionário, é possível registrar que 

foram levantadas possibilidades de melhoria do Sistema Radar SABER M60: 

- capacidade de diferenciar massas atmosféricas, para não gerar setores de 

bloqueio; 

- melhorar a interface do software da BRADAR; 

- melhorar/facilitar as conexões com o COAAe Elt; 

- aumentar a confiabilidade das informações; 

- adaptação de rodas ou roldanas nas caixas para transporte haja vista o peso 

excessivo do material, mesmo que ele seja compartimentado; 

- melhorar a capacidade de comunicação via dados entre o Radar e o COAAe 

Elt, seja por meio rádio ou por meio de internet;  

- possibilidade de visualização de imagem bruta da síntese radar para 

averiguação da qualidade de recepção e zonas de sombra; 

- maior rusticidade e menor peso do material; 

- possibilidade de ser atualizado para uma versão montada sobre uma viatura; 
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- permitir ao operador alterar mais configurações do radar (potência, MPE 

empregadas); 

- melhorar o sistema de resfriamento do módulo de distribuição de energia; e 

- ter um sistema de inserção de mapas mais simples, com possibilidade de 

acesso a base de cartas do Exército. 

Na Pergunta Nr 13, foram levantadas possibilidades de melhoria do COAAe Elt: 

- facilitar o processo de conexão com o radar pelo rádio; 

- material de informática de baixa qualidade; 

- utilização de torres tipo DATACENTER e controlador tipo servidor; 

- necessidade de um terceiro rádio para comunicações com os 3 elementos 

necessários por rádio (Radar SABER M60, COAAe P e U Tir); 

- implemento de um tablet no lugar das UV, que favorecia a mobilidade e a 

camuflagem no terreno; 

- desenvolvimento de um app para transmissão dos dados; 

- melhor distribuição do material no espaço interno do COAAe;  

- constância da comunicação com o Radar; 

- melhoria no gerador;  

- possibilidade de conexão Wi-Fi; e 

- necessidade de maior alcance para transmissão de dados via Harris FALCON 

III ou outro meio; 

A pergunta 14 nos possibilitou elencar melhoramentos para o software do 

Sistema Radar SABER M60, como: 

- interface que facilite a conexão entre o radar e COAAe; 

- deixar o sistema opensource para que um técnico em TI possa configurar as 

conexões com mais facilidade (IP);  

- visualização de imagem bruta radar para diagnóstico de recepção e zonas de 

sombra;  

- permitir ao operador alterar mais configurações do Rdr (potência, MPE 

empregadas etc); e  

- possibilidade de acesso à base de dados do CGEO para a obtenção das 

cartas. 

A Pergunta Nr 15 é importante para depreensão que o SISCOMIS terá um 

impacto positivo para o REOP do Sistema Radar SABER M60, uma vez que 90,9% 

dos questionados abordam que o SISCOMIS tem influência positiva, em maior ou 
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menor escala, da forma semelhante, na Pergunta 16, 87,9% dos militares afirmou não 

ter confiança plena no emprego deste meio para satisfazer as demandas operacionais 

para o Sistema Radar SABER M60. 

No entanto, quanto ao emprego do Radar SABER M60 e COAAe Elt, segundo 

a Pergunta Nr 17, os militares se mostram confiantes, ao apenas 6,1% acusar que os 

MEM não são apropriados para o combate.  

Em consonância com a pergunta anterior, a Pergunta Nr 18 aponta para 87,8% 

apontam que o sistema é excelente, muito bom ou bom para controle do espaço aéreo, 

contra apenas 12,2% de regulares e insuficientes. 

Na Pergunta 19 observa-se a necessidade de uso do VisIR que é necessário 

para 96,9%, o que faz o VisIR parte fundamental do C² para emprego do Sistema 

Radar SABER M60 em operações de cooperação e coordenação com agências. 

Por ocasião das entrevistas observa-se que, de maneira geral, o meio rádio é 

o material de Com adequado para operação do Sistema Radar SABER M60 a curtas 

distâncias, no entanto, para aumentar a capacidade de C², este sistema precisa ser 

complementado pelo SISCOMIS. 

A Pergunta Nr 4 da entrevista caracteriza que o SISCOMIS e o rádio Harris 

FALCON III são sistemas complementares e que, para grandes distâncias ou terrenos 

muito compartimentados, o SISCOMIS é um meio mais eficiente, como citou o O Com. 

A Pergunta Nr 5 demonstra que o Sistema Radar SABER M60 já é um sistema 

que funciona através de conexões por de rede local ou ponto a ponto, requisitando 

apenas configurações de protocolo TCP/IP que podem ser executadas, quando 

autorizadas e liberadas pelo MD (administrador do SISCOMIS) por um Auxiliar de TI, 

como citam o Adj CTEx e o Aux TI entrevistados. 

Quanto à segurança para o trâmite de informações, conforme Pergunta Nr 6, 

fica evidenciado que o SISCOMIS é uma ferramenta que possui segurança compatível 

com as operações militares, uma vez que foi desenvolvida com essa finalidade, 

conforme referenciado pelo Vice-Chefe do COPE. 

Os aspectos positivos levantados para transmissão de dados via SISCOMIS, 

segundo a Pergunta Nr 7 são: 

- Comunicação em qualquer ponto do território nacional; 

- Maior flexibilidade para o desdobramento dos meios; 

- Segurança das informações; 

- Compatibilidade de configuração do sistema; 
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- Redundância dos meios de Com permitindo uma conexão eficiente e estável; 

e 

- Disponibilidade de Banda Satelital para utilização até o nível Tático. 

A Pergunta Nr 8 indica que não há grandes limitações para utilização do 

SISCOMIS. Apesar do Adj CTEx indicar a possibilidade de um “delay” pelo tempo de 

resposta do satélite, o Vice-Chefe do COPE nega essa informação e afirma que o 

sistema possui grande eficiência além de baixo custo para utilização. Testes mais 

específicos devem ser feitos para dirimir essa dúvida e garantir que o tempo de 

transmissão de dados não prejudique as operações. 

Por fim, quanto ao emprego do SISCOMIS, podemos concluir parcialmente que 

é uma ferramenta eficiente para o emprego conjunto com o Sistema Radar SABER 

M60. Sua efetividade ficou demonstrada nos Grandes Eventos e nas demais 

operações onde houve o emprego real do material. É interessante destacar que existe 

um pensamento de que o SISCOMIS é um sistema que deve ser desencorajado pelo 

seu elevado custo e pela finalidade específica de apoiara operações no nível MD, no 

entanto o Vice-Chefe do COPE, que trabalha diretamente com o Satélite, afirma o 

contrário. É necessária uma maior divulgação, no âmbito das FA, sobre as 

possibilidades e características atuais do SISCOMIS para nivelar o conhecimento 

sobre a situação atual do sistema. 

A pesquisa de campo ex-post-facto, realizada no 2º GAAAe, possibilitou 

registrar um teste prático do emprego do SISCOMIS como plataforma de transmissão 

de dados entre o Radar SABER M60 e o COAAe Elt, verificando a viabilidade de seu 

emprego. Apesar da dificuldade de ter contato operacional com o SISCOMIS, por 

conta da escassez de TT e de pouco tempo de Banda disponibilizada pela Força, foi 

possível adaptar o exercício da Operação Escudo AAe 2018 para realização pontual 

dos testes de conexão, tendo atingido os objetivos de maneira satisfatória. 

Por fim, o quadro abaixo demonstra um comparativo entre os principais 

diferenciais dos fatores técnicos, táticos e logísticos levantados pelo sistema atual 

utilizado do HARRIS FALCON III, em comparação ao emprego do SISCOMIS, para o 

enlace de dados entre Radar SABER M60 e COAAe S, baseado nos dados levantados 

durante a pesquisa. 
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MATERIAL ASPECTOS 
Técnicos  Táticos  Logísticos 

SISTEMA 
HARRIS 

FALCON III 

Alcance de Com voz: 10 km 
Alcance de Transmissão de 

dados: 2 km 

Desdobramento facilitado 
apenas com equipamentos 

de dotação da OM 

Custo para 
aquisição e 
emprego:  

U$ 128.350,00 

SISCOMIS 

Alcance de transmissão de 
dados e voz: cobertura 
internacional de acordo 

com a posição do SGDC-1 

Desdobramento necessita de 
material das Cia Com e 

solicitação de autorização de 
emprego do MD 

Custo para 
aquisição e 
emprego: 

U$ 171.350,00 
QUADRO 12 – Comparativo entre os aspectos técnicos, táticos e logísticos dos sistemas. 
Fonte: O autor 
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5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho de pesquisa desenvolvido buscou solucionar o problema em 

questão: “em que medida o emprego do SISCOMIS, como plataforma para 

transmissão de dados do Radar SABER M60, é importante para realizar, com 

eficiência, o C² da AAAe em operações de cooperação e coordenação com agências?”. 

Foram elaboradas questões de estudo, com o intuito de atingir uma resposta 

científica para o problema existente. Todas as questões abordam dados técnicos para 

trazer a luz os assuntos do problema, garantindo um suporte técnico para uma melhor 

compreensão da tese: 

a. O que são operações de cooperação e coordenação com agências e quais 

suas características? 

b. Como é realizado o C² da Artilharia Antiaérea? 

c. Quais são as características do Radar SABER M60 e qual sua importância 

no C² para Defesa de Pontos/Áreas Sensíveis? 

d. Em que consiste o SISCOMIS e quais suas características? 

e. Como ocorre o processo da transmissão da Síntese da Imagem Radar por 

meio da transmissão de dados? 

f. Como foi realizado o emprego operacional do Radar SABER M60 nos 

Grandes Eventos recentes: Copa do Mundo FIFA – 2014 e Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro – 2016? 

g. Quais são os pontos positivos e negativos verificados durante o emprego do 

Radar SABER M60 e como podemos aprimorar o C² na AAAe utilizando-se do 

SISCOMIS? 

h. De que forma podemos atualizar o Manual EB70-MC-10.235 – Defesa 

Antiaérea nas Operações para implementar a doutrina de C² da AAAe? 

Diante do problema e das questões de estudo, foi estabelecido o objetivo geral 

a ser alcançado: analisar a importância do SISCOMIS para o emprego do Radar 

SABER M60, pela AAAe, em operações de cooperação e coordenação com agências, 

relatando os fatores positivos e negativos, bem como suas possibilidades e limitações, 

no intuito de agregar conhecimentos sobre o C² e emprego da Artilharia Antiaérea nas 

operações de cooperação e coordenação com agências. 

E, como forma de desenvolver um trabalho científico, do objetivo geral 

derivaram objetivos específicos para, de maneira metodológica e sistemática, obter 
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informações e dados que culminassem na solução do problema. Cada objetivo 

proposto foi respondido da seguinte forma: 

a) a primeira parte do estudo apresentou as definições e características básicas 

do das operações de cooperação e coordenação com agências, do C² na AAAe, Radar 

SABER M60 e SISCOMIS; 

b) no contexto das operações de cooperação e coordenação com agências, o 

C² fica dificultado em função, principalmente, da compartimentação dos grandes 

centros urbanos, onde os elementos de combate se revestem de caráter tecnológico, 

amplo e difuso. Essas características atreladas a um ambiente operacional complexo, 

demandam a necessidade de emprego AAAe com maior flexibilidade e eficiência; 

c) foram abordadas as características técnicas e possibilidades do Sistema 

Radar SABER M60 e do SISCOMIS, verificando a efetividade e viabilidade de 

emprego do mesmo. O emprego conjunto foi realizado por ocasião dos Grandes 

Eventos, tendo atingido os objetivos propostos de maneira satisfatória;  

d) detalhou-se, técnica e taticamente, o emprego Radar SABER M60 e do 

SISCOMIS na Copa do Mundo FIFA – 2014, e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 

– 2016. Analisou-se o posicionamento dos sensores e o estabelecimento das DA Ae, 

medidas de coordenação e controle, sistema de controle e alerta, capacidades 

técnicas e funções utilizadas, limitações enfrentadas e possibilidade de melhoria; e 

e) foram apresentados dados estatísticos, aplicados aos resultados dos 

instrumentos de pesquisa, analisados à luz da revisão de literatura, o que permitiu 

concluir com a apresentação dos pontos positivos e negativos do Radar SABER M60 

verificados durante os Grandes Eventos e outras Op de emprego real, apontando 

fatores que devem ser observados durante futuros planejamentos de emprego da 

AAAe em ambiente urbano. 

A metodologia utilizada e apresentada no Capítulo 2 auxiliou na execução 

lógica do estudo, utilizando-se o método dedutivo, uma pesquisa de natureza aplicada 

e a abordagem qualitativa do problema. As variáveis estabelecidas proporcionaram a 

constatação da utilidade do o emprego do Radar SABER M60 em Operações de 

Cooperação e Coordenação com Agências (variável independente). Os resultados 

também apontaram a importância do SISCOMIS para o emprego do Radar SABER 

M60 pela AAAe (variável dependente). Dessa forma, afirma-se que a metodologia 

empregada foi suficiente, sem a qual a pesquisa não atingiria os objetivos inicialmente 

estabelecidos.  
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Orientada pelos objetivos e pelas hipóteses, esta pesquisa utilizou-se da 

revisão de literatura para, através dos manuais e publicações do Radar SABER M60, 

verificar suas peculiaridades, funções e possibilidades. Essas fontes bibliográficas 

demonstraram que este material cumpre a finalidade a que se propõe, atuando a 

contento, além de possuir características que podem ser melhor aproveitadas em 

ambiente urbano. 

Foram estudados autores que retratam o emprego do Radar SABER M60 e 

SISCOMIS nos Grandes Eventos e, principalmente, aqueles que doutrinam o emprego 

da AAAe em Op de cooperação e coordenação com agências. Ao traçar paralelos 

entre os trabalhos analisados, foi possível extrair informações essenciais para o 

embasamento do estudo. A bibliografia específica, apesar de limitada, proporcionou 

adequada fonte de dados. 

Baseado nos processos metodológicos estabelecidos e nos resultados 

apresentados no Capítulo 4, conclui-se confirmação do objetivo geral da pesquisa, 

logo, afirma-se que: o SISCOMIS é de fundamental importância para o emprego do 

Radar SABER M60, pela AAAe, em operações de cooperação e coordenação com 

agências. 

Dessa forma, a pesquisa resolve o problema a que se propôs. Os resultados 

alcançados foram satisfatórios e alinhados com os esperados. Estes demonstraram 

as diversas possibilidades ao se utilizar o SISCOMIS como plataforma para 

transmissão de dados do Radar SABER M60, e que essas capacidades são 

superiores às limitações do material, atuando de maneira complementar ao Rádio 

Harris FALCON III. 

O estudo também atingiu seu objetivo de verificar e estabelecer os principais 

problemas do material. O conhecimento das limitações e os dados alcançados 

demonstraram que o Sistema Radar SABER M60 atende aos requisitos operacionais, 

mas possui diversas oportunidades de melhoria, podendo ser complementado pelo 

SISCOMIS. 

Ao conhecer as limitações, agrega-se conhecimentos aos futuros 

planejamentos da AAAe em Op Urbanas, pois alguns problemas devem ser avaliados, 

não só para o emprego do Radar SABER M60, mas para o estabelecimento de 

qualquer DA Ae. 
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Algumas contribuições da pesquisa permitem levantar dados importantes para 

o planejamento do emprego da AAAe em operações de cooperação e coordenação 

com agências: 

- é importante a presença de um TT com SISCOMIS para transmissão do VisIR 

bem como para disponibilizar Com de forma complementar ao sistema rádio; 

- a posição dos radares não pode ficar limitada pelo alcance das Com devendo 

possuir flexibilidade para desdobramento e emprego eficientes; 

- devido a grande quantidade de emissões magnéticas nos grandes centros, 

devem ser planejados meios de redundância das Com para que não haja solução de 

continuidade; 

- deve ser previsto um técnico em TI para auxiliar a configuração do material; 

- deve ser solicitado, com a devida antecedência, disponibilidade dos meios do 

SISCOMIS para transmissão de dados como ROD do MD, VPN, entre outros que 

possam ser disponibilizados; 

- prever equipe de especialistas em Mnt próximo à DA Ae. Prever peças 

sobressalentes e ferramental necessário, além de, se possível, 2 radares por posição; 

e 

- prever o correto período de funcionamento do Radar SABER M60, visando 

diminuir panes eletrônicas e o desgaste desnecessário dos componentes do material. 

Visto que o emprego eficiente da AAAe, a importância da existência e do 

desdobramento adequado dos meios de aquisição de alvos (radares), e a importância 

do C² e consciência situacional necessários para o emprego dos meios, evidencia-se 

a aplicabilidade desta pesquisa, e sua proposta, para o planejamento da AAAe em 

operações de cooperação e coordenação com agências. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 
PEQUISA SOBRE O EMPREGO DO RADAR SABER M60 

 

OM: ______ A/Q/S: _________________________Posto/Grad: __________ 
 

A pesquisa a ser realizada através deste questionário tem por finalidade servir 
como fonte de dados para o trabalho: "A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE 
COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE (SISCOMIS) PARA O EMPREGO DO 
RADAR SABER M60, PELA ARTILHARIA ANTIAÉREA, EM OPERAÇÕES DE 
COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS". A dissertação será 
apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito para obtenção 
do grau acadêmico de Mestre em Ciências Militares. 

O objetivo da pesquisa é propor uma solução para o seguinte problema: "Em que 
medida o emprego do SISCOMIS, como plataforma para transmissão de dados do 
Radar SABER M60, é importante para realizar, com eficiência, o C² da AAAe em 
operações de cooperação e coordenação com agências?" 

Cabe ressaltar que os militares colaboradores não terão seus nomes divulgados, 
pois as informações pessoais dos participantes não são relevantes para a análise e 
tabulação dos dados. 

Desde já, agradecemos a colaboração que é essencial para a consolidação da 
pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado para o 
aprimoramento dos planejamentos de emprego da Artilharia Antiaérea do Exército 
Brasileiro. 
 
Perguntas: 
 
1. Quais especializações o senhor possui?  

a. Curso de Artilharia Antiaérea para Oficiais  
b. Curso de Artilharia Antiaérea para Sargentos  
c. Estágio na Escola de Artilharia Antiaérea (GAAAe 40 mm, Operador Radar, entre 

outros)  
d. Outras: _________________________________________________________ 

 
2. O senhor possui experiência de emprego/operação do Radar SABER M60/COAAe 
Elt?  

a. Sim 
b. Não 

 
3. Caso a resposta anterior tenha sido “Sim”, quais as funções em que realizou o 
emprego? 

a. Comandante de Subunidade 
b. Oficial de Controle 
c. Oficial do Radar  
d. Auxiliar do Oficial de Controle 
e. Auxiliar do Oficial do Radar 
f. Outro: ___________________________________________________________ 
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4. Quando no emprego do material, foi realizada a conexão do Radar SABER M60 
ao COAAe Elt?  

a. Sim  
b. Não 

 
5. Quando é realizada o envio da síntese radar, qual o meio mais utilizado?  

a. Cabo de Rede Ethernet  
b. Rádio HARRIS Falcon III 
c. Intranet 
d. Outro: __________________________________________________________ 

 
6. Durante as transmissões de dados, houve queda da conexão ou perda de sinal? 

a. Sim 
b. Não 

 
7. O senhor julga o processo para conexão e transmissão da síntese radar de 
realização simples e prática?  

a. Sim 
b. Não  

  
8. Marque as atividades que o senhor já realizou como operador do Sistema de 
Detecção Radar SABER M60 e COAAe Elt:  

(  ) Instrução Militar 
(  ) Exercício no Terreno 
(  ) Exposições de Material 
(  ) Missões de emprego real (Operação Ágata, SISFRON) 
(  ) Exercício de Treinamento com a FAB  
(  ) Atividade de Manutenção  
(  ) DA Ae dos Grandes Eventos (Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos) 
(  ) Outras: ________________________________________________________  
 

9. Quais as possibilidades de melhoria do Radar SABER M60 observadas por ocasião 
do seu emprego?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
10. Quais as possibilidades de melhoria do COAAe Elt observadas por ocasião do seu 
emprego?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
11. Quais recursos poderiam ser implementados no software da BRADAR para facilitar 
sua operação (interface, atalhos, perfis, configuração, opensource)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
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12. Caso fosse utilizada uma internet militarizada, por meio de satélite, para a 
transmissão da Síntese Radar e Comunicações, isso influenciaria no REOP do Radar 
SABER M60 e COAAe Elt? 
a. Sim 
b. Parcialmente 
c. Não 
 
13. O senhor julga que o Rádio HARRIS FALCON III atende as demandas 
operacionais para transmissão da Síntese Radar? 
a. Sim 
b. Parcialmente 
c. Não 
 
14. O senhor julga o Radar SABER M60 e o COAAe Elt materiais robustos e 
apropriados para o emprego em combate? 
a. Sim 
b. Parcialmente 
c. Não 
 
15. Como o senhor julga o desempenho do Radar SABER M60 e COAAe Elt para 
Controle do Espaço Aéreo? 
a. Excelente 
b. Muito bom 
c. Bom 
d. Regular 
e. Insuficiente 
 
16. Como o senor julga a necessidade de emprego do VisIR (FAB) no COAAe junto 
do Radar SABER M60 durante suas operações? 
a. Essencial 
b. Complementar 
c. Desnecessário 
 
17. Deixe uma observação, se julgar conveniente, sobre o emprego do Radar SABER 
M60 e do COAAe Elt, não abordada nas questões acima, mas que o senhor julga ser 
pertinente à pesquisa. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

FIM DO QUESTIONÁRIO. 
OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO!  
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APÊNDICE B – ENTREVISTA 
 

OM: ______ A/Q/S: _________________________Posto/Grad: __________ 
 

FUNÇÃO: ______________________ EMPRESA: _____________________ 
 

Esta entrevista tem por finalidade servir como fonte de dados para o trabalho: "A 
IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE 
(SISCOMIS) PARA O EMPREGO DO RADAR SABER M60, PELA ARTILHARIA 
ANTIAÉREA, EM OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM 
AGÊNCIAS". A dissertação será apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
como requisito para obtenção do grau acadêmico de Mestre em Ciências Militares. 

O objetivo da pesquisa é propor uma solução para o seguinte problema: "Em que 
medida o emprego do SISCOMIS, como plataforma para transmissão de dados do 
Radar SABER M60, é importante para realizar, com eficiência, o C² da AAAe em 
operações de cooperação e coordenação com agências?" 

Cabe ressaltar que os militares colaboradores não terão seus nomes divulgados, 
pois as informações pessoais dos participantes não são relevantes para a análise e 
tabulação dos dados. 

Desde já, agradecemos a colaboração que é essencial para a consolidação da 
pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado para o 
aprimoramento dos planejamentos de emprego da Artilharia Antiaérea do Exército 
Brasileiro 

 
Perguntas: 

 
1. Qual a formação acadêmica e especializações o senhor possui e qual o cargo 
profissional do senhor? 
 
2. O senhor já trabalhou/operou com Radar SABER M60, COAAe Elt e/ou SISCOMIS? 
 
3. Qual a função do sr e como participou/operou para a condição atual dos materiais 
citados? 
 
4. O senhor acredita que a utilização do SISCOMIS poderia facilitar a transmissão da 
síntese do Radar SABER M60, em comparação ao emprego atual por Rádio HARRIS 
FALCON III e sabendo que o sistema utiliza um programa da plataforma LINUX para 
se comunicar? 
 
5. Quais as adaptações necessárias para fazer essa comunicação ocorrer de maneira 
estável e eficiente? 
 
6. O senhor julga que as configurações básicas de rede para transmissão de dados 
por meio da internet militarizada (SISCOMIS) atenderiam as necessidades de 
segurança para as Operações Militares? 
 
7. Quais as consequências positivas e negativas o senhor visualiza para o emprego 
do SISCOMIS para transmissão de dados sigilosos? 
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8. Com a possibilidade de emprego do SISCOMIS quais seriam as limitações de 
comunicação entre os elementos da rede? 
 
9. Como o senhor avaliaria tecnicamente a eficiência do Radar SABER M60, do 
COAAe Elt e do SISCOMIS para emprego dos mesmos em áreas urbanas com grande 
tráfego aéreo? 
 

FIM DA ENTREVISTA. 
MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO!  
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APÊNDICE C – ENTREVISTA ESC A AE 2018 
 

ENTREVISTA COM MILITARES ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES DE C² DURANTE 
EVENTO TESTE E OPERAÇÃO “ESCUDO ANTIAÉREO 2018”. 

 
OM: 2º GAAAe 
Arma/Quadro/Serviço:  
Posto/Grad: 
Nome: 
Função: 
 

A presente entrevista tem por finalidade servir como fonte de dados para o 
trabalho de dissertação: “A necessidade do SISCOMIS para o emprego do Radar 
SABER M60 em Operações de Apoio aos Órgãos Governamentais nível Unidade”. A 
dissertação será apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais como requisito 
para obtenção do grau acadêmico de Mestre em Ciências Militares. 

O objetivo da pesquisa é propor uma solução para o seguinte problema: “Como 
a síntese da imagem do Radar SABER M60 pode ser transmitida, com oportunidade, 
ao Cmt da DA Ae desdobrada no COAAe P em um ambiente urbano compartimentado 
onde as Com Rádio não são eficientes?”. 

Cabe ressaltar, que os militares colaboradores não terão seus nomes divulgados, 
pois as informações pessoais dos participantes não são relevantes para a análise e 
tabulação dos dados.  

Desde já, agradecemos a colaboração que é essencial para a consolidação da 
pesquisa e permitirá a elaboração de um trabalho científico voltado para o 
aprimoramento dos planejamentos de emprego da Artilharia Antiaérea do EB. 

 
Perguntas:  
 
1. Quais especializações o senhor possui? Tanto na área militar quanto na área civil. 
 
2. Em que momentos de sua carreira o senhor participou do emprego direto ou indireto 
do Radar SABER M60 e do SISCOMIS? 
 
3. Resuma a sua atuação durante o Evento Teste e o Esc AAe 2018. 
 
4. Cite alguns pontos fortes observados por você durante o referido exercício. 
 
5. Cite algumas oportunidades de melhoria observadas por você durante o referido 
exercício. 
 
6. O senhor acha a conexão e transmissão de dados, utilizando Rádio HARRIS 
FALCON III, do Radar SABER M60 para o COAAe eficiente? 
 
7. Em um contexto de Operações em Ambiente Urbano, onde o desdobramento de 
meios é dificultado pela compartimentação das construções e o desdobramento 
logístico é dificultado, o senhor acha que as limitações da transmissão de dados 
comprometem o emprego do Radar SABER M60? 
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8. No mesmo contexto, o que o senhor acha de utilização de comunicação satelital 
para emprego do Radar SABER M60? 
 
9. O senhor acha viável o emprego do SISCOMIS para transmissão de dados do 
Radar SABER M60? 
 
10. Que outras tecnologias atuais poderiam ser utilizadas para realizar a transmissão 
da imagem do Radar? 
 
11. Cite as maiores dificuldades encontradas por você durante o emprego do Radar 
SABER M60 e do SISCOMIS e as possíveis soluções, se for o caso. 
 
12. Faça uma breve consideração sobre a importância do emprego do Radar SABER 
M60 para o Comando e Controle da AAAe e a possibilidade da comunicação satelital 
para emprego do mesmo. 
 

FIM DA ENTREVISTA. 
MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO! 
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APÊNDICE D – PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DOUTRINÁRIA  
 

PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DE CAMPANHA EB70-MC-10.235 - 
DEFESA ANTIAÉREA NAS OPERAÇÕES 

 
 

5.3.5 SISTEMA SATELITAL  
 
5.3.5.1 Para a AAAe, as comunicações via satélite são importantes na transmissão do 
alerta antecipado, na utilização do IFF e para as áreas de difícil transmissão, como a 
região amazônica.  
 
5.3.5.2 A integração com o Sistema de Comunicações Militares por Satélite 
(SISCOMIS) possibilita o emprego da AAAe em qualquer região do país, 
implementando as Com do Sist C² e nas operações conjuntas. 
 
5.3.5.3 O SISMC² fornece uma ampla variedade de sistemas e serviços de C² em 
apoio ao C Op, entre os quais se destacam: Rede Operacional de Defesa; voz sobre 
IP (VoIP); correio eletrônico operacional; serviço de transferência de arquivos (FTP); 
rede privada virtual (VPN); acesso às redes internas de comunicações e de dados das 
FA; acesso seguro à Internet; videoconferência; e sistemas de apoio à decisão. 
 
5.3.5.4 É de suma importância o planejamento do emprego do SISCOMIS como meio 
de redundância de Comunicações, principalmente pela possibilidade de transmissão 
de dados por ROD, VPN e FTP. 
 
5.3.5.5 O emprego do SISCOMIS, em especial em ambiente urbano, permite uma 
maior flexibilidade do C², facilitando sobremaneira o desdobramento e emprego dos 
meios, em especial o dos radares. 
 

(...) 
 

CAPÍTULO VII 
 

DEFESA ANTIAÉREA NAS OPERAÇÕES BÁSICAS 
 
7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 
7.1.1 A flexibilidade das armas empregadas por uma AAe permite concentrar meios 
em determinada parte da frente de combate e interferir na realização na manobra da 
Força.  
 
7.1.2 As aeronaves de reconhecimento e as de ataque constituem uma ameaça 
permanente que pode comprometer as operações.  
 
7.1.3 Neste capítulo, serão abordados os aspectos relacionados com a DA Ae nas 
operações básicas (operações ofensivas, operações defensivas e operações de 
cooperação e coordenação com agências). 
 

(...) 
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7.3 OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS 
 
7.3.1 Compreende-se por operações de cooperação e coordenação com agências o 
apoio prestado por elementos da Força Terrestre em apoio aos órgãos ou instituições 
(governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, nacionais ou 
internacionais), no intuito de defender a Soberania Nacional, de forma eficiente e 
eficaz, envidando a soma de esforços com o objetivo comum de defender a Nação, 
garantindo os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Neste escopo podemos 
enquadrar os Grandes Eventos. 
 
7.3.2 O inimigo aéreo (Ini Ae) pode interferir em um ambiente urbano, realizando, 
prioritariamente ações de reconhecimento aéreo (Rec Ae) e ataque (Atq), além das 
potenciais atuações do terrorismo internacional. 
 
7.3.3 A atuação da AAAe em Operações de Cooperação e Coordenação com 
Agências se assemelha a defesa em posição, onde serão defendidos os pontos/áreas 
sensíveis à operação e ao determinado pelos objetivos da missão. 
 
7.3.4 O emprego da AAAe em área urbana requer atenção, principalmente no 
emprego e desdobramento dos radares e meios de C². 
 
7.3.5 O terreno nos grandes centros é muito compartimentado e com grande influência 
de emissões eletromagnéticas que prejudicam drasticamente o sistema de Com e o 
radar. 
 
7.3.6 Para se contrapor às adversidades oferecidas pelo meio, é de fundamental 
importância o uso mais adequado dos meios de Com, sendo necessário, para 
redundância destes meios, a existência do SISCOMIS. 
 
7.3.7 Para emprego do SISCOMIS é fundamental a coordenação prévia com o MD 
para que o mesmo possa disponibilizar os serviços necessários à operação. Para 
configuração adequada dos protocolos, também é aconselhável a presença de um 
Auxiliar de TI para que o sistema não deixe de se comunicar por falhas de 
configuração de IP. 
 
7.3.8 Por vezes, em ambiente urbano, a DA Ae estará desdobrada em defesa de 
áreas/pontos sensíveis muito distantes, onde o emprego dos meios rádio não será 
suficiente para manter o C² eficientes. Dessa forma, o emprego do SISCOMIS é 
fundamental para manutenção do C² e da consciência situacional sem haver solução 
de continuidade. 
 
7.3.9 CARACTERÍSTICAS DO EMPREGO DA AAAe EM OPERAÇÕES DE 
COOPERAÇÂO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS 
 
7.3.9.1 Devido a especificidade das operações em ambiente urbano, os seguintes 
fatores devem ser observados, por questão do seu planejamento: 

a) é importante a presença de um TT com SISCOMIS para transmissão do 
VisIR bem como para disponibilizar Com de forma complementar ao sistema rádio; 
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b) a posição dos radares não pode ficar limitada pelo alcance das Com devendo 
possuir flexibilidade para desdobramento e emprego eficientes; 

c) devido a grande quantidade de emissões magnéticas nos grandes centros, 
devem ser planejados meios de redundância das Com para que não haja solução de 
continuidade; 

d) deve ser previsto um técnico em TI para auxiliar a configuração do material; 
e) deve ser solicitado, com a devida antecedência, disponibilidade dos meios 

do SISCOMIS para transmissão de dados como ROD do MD, VPN, entre outros que 
possam ser disponibilizados; 

f) prever equipe de especialistas em Mnt próximo à DA Ae. Prever peças 
sobressalentes e ferramental necessário, além de, se possível, 2 radares por posição; 
e 

g) prever o correto período de funcionamento do Radar SABER M60, visando 
diminuir panes eletrônicas e o desgaste desnecessário dos componentes do material. 
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ANEXO A – RELATÓRIO DA OPERAÇÃO ESCUDO ANTIAÉREO 2018 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 SITUAÇÃO GERAL 

O Exercício se desenvolveu de 15 a 19 OUT 18, através de uma DA Ae 
simulada de um P Sen no contexto de Grandes Eventos e Combate Convencional 
com exercício de Alta e Baixa Performance pelas aeronaves da FAB. 
 
1.2 MISSÃO 

DA Ae do Aeródromo de Itanhaém. 
 
2. DESLOCAMENTO / DESDOBRAMENTO 
 
2.2 OCORRÊNCIAS 

S/A 
 
3. PESSOAL 
 
3.1 PESSOAL ENVOLVIDO 

Posto / Graduação 2º GAAAe 5ª Bia AAAe L Total 
Of Sup 01 - 01 

Of Intr/Sublt 06 02 08 
ST 01 - 01 
Sgt 12 06 18 

Cb/Sd 25 30 55 
 
3.2 INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 

O Subsistema de Controle e Alerta permaneceu na OM, o Subsistema de Armas 
teve apoio do Aeródromo de Itanhaém através do uso das Instalações de Apoio de 
Combate a Incêndio. 

 
3.3 ALIMENTAÇÃO 

Confeccionada ração quente para todo efetivo durante toda Operação. 
 

3.4 TRANSPORTE TERRESTRE NO LOCAL DE OPERAÇÃO 
Uso de Vtr 5 Ton e Marruá da OM foram adequados à Operação 
 

3.5 SAÚDE 
- Equipe de APH com ambulância durante todo Exercício. 
- Apoio do Hospital local. 
- Não houve incidentes. 

 
3.6 JUSTIÇA E DISCIPLINA 

S/A 
 
3.7 MORAL 

S/A 
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3.8 DIÁRIAS 

OLAAe – 3,5 (R$ 797,1) – 02 a 03 Out 
OLAAe – 5,5 (R$ 1.198,3) – 15 a 19 Out 
Adj OLAAe – 5,5 (R$ 1.198,3) – 15 a 19 Out 

 
3.9 OUTROS CUSTOS 
 
3.9.1 Recursos financeiros 

ND 33- R$ 1.000,00 
 

3.10 DIVERSOS 
S/A 
 
4. INTELIGÊNCIA 
 
4.1 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 
 
4.1.1 Dados e conhecimentos recebidos 

Conforme Plano de Exercício Nr 02/COMAE/2018 
 
4.1.2 Dados e conhecimentos obtidos 

Informações obtidas através contato com autoridades locais. 
 
4.2 CONFIRMAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DA FORÇA ADVERSA 

S/A 
 
4.3 ATIVIDADES DE CONTRA-INTELIGÊNCIA 
 
4.3.1 Segurança do Pessoal 

S/A 
 
4.3.2 Segurança da Documentação 

Elaboração de Plano de Segurança e documentação direcionada somente 
internamente. 
 
4.3.3 Segurança das Instalações 

Segurança da Base de apoio realizada pela Bia Msl (Unidade empregada no 
Exercício) 
 
4.3.4 Segurança das Comunicações 

Comunicações realizadas conforme previsto na NOSDA 
 
4.3.5 Segurança da Informática 

S/A 
 

4.4 GUERRA ELETRÔNICA 
 
4.4.1 Medidas de apoio de Guerra Eletrônica 

S/A 
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4.4.2 Medidas de ataque eletrônico amiga e do inimigo 

Não houve. 
 
4.4.3 Medidas de Proteção Eletrônica aplicadas 

Uso de Códigos e autenticações conforme NOSDA. Aplicação de Criptografia 
no trâmite de mensagens. 
 
4.5 DIVERSOS 

Não é o caso. 
 
5. OPERAÇÕES 
 
5.1 ATAQUES AOS PONTOS SENSÍVEIS 

P Sen U AAAe Tipo de 
Equipamento 

Qnt 
U Tir 

Anv Ini Danos 
U Tir 

 Engajada Abatida 

Aeródromo de 
Itanhaém 

2º 
GAAAe RBS-70 02 01 01 - 

 
 
5.1.2 Tipo de armamento empregado pelas aeronaves atacantes 

Ataque por Balsing 
 
5.1.3 Consumo estimado de munição antiaérea 

Emprego estimado de 02 (dois) mísseis 
 
5.2 ESTADOS DE ALERTA 

Definição e mudanças conforme ordem do OLAAe 
 
5.3 PROBLEMAS OCORRIDOS 

S/A 
 
5.4 COMANDO E CONTROLE 

Radar SABER M-60, COAAe Elt e Ramal SISCOMIS permitiram trâmite correto 
de mensagens entre COpM – COAAe – U Tir. 
 
5.5 DIVERSOS 

S/A 
 
6. LOGÍSTICA 
 
6.1 QUANTIDADE E TIPO DE EQUIPAMENTOS EMPREGADOS 

Tipo de Item Quantidade 
Empregada 

Perdas 
Ocorridas 

Custo de 
Recuperação 

Radar SABER M-60 01 Não houve – 
COAAe Elt 02 Não houve – 

Rádio Yaesu 01 Não houve – 
Rádio FALCON III 16 Não houve – 

Rádio XTS 06 Não houve – 
Míssil RBS 70 03 Não houve – 
Míssil IGLA-S 04 Não houve – 
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Tipo de Item Quantidade 
Empregada 

Perdas 
Ocorridas 

Custo de 
Recuperação 

Barraca Modular 06 Não houve – 
Cama de Campanha 55 Não houve – 

 
6.2 DISPONIBILIDADES MÉDIAS 

A disponibilidade dos diversos materiais atendeu à demanda da OM para 
Operação. 
 
6.3 COMBUSTÍVEL 

Consumo de 250 L OD 
 
6.4 DIVERSOS 

S/A 
 
7. DEFESA PASSIVA 

S/A 
 
8. COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Foi enviado Release sobre a Operação para os meios de comunicação locais, 
bem como contato direto com autoridades locais e hospital. 

Contato prévio com a Administração do Aeródromo de Itanhaém para 
reconhecimentos e apoio para Base Operacional. 
 
9. CUSTOS TOTAIS 

- Combustível: 250 L OD 
- Diárias: R$ 3.193,70 
- Passagens Aéreas: R$ 1.000,00 
- Alimentação: R$ 4.834,75 

 
10. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
10.1 OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

- Falhas eventuais no SISTRASAG, SISCOMIS e HF por fatores técnicos e/ou 
aspectos climáticos. 

- Número reduzido de Incursões Ae, tendo em vista dificuldade devido à 
proximidade de rotas de 

Aeronaves Comerciais. 
- Necessidade de otimizar procedimentos de operação e manutenção dos 

componentes do Subsistema de Controle e Alerta. 
 
10.2 PONTOS FORTES 

- Apoio entre as OM (2º GAAAe / 5ª Bia AAAe L / Cia Com AVEx) em material, 
pessoal e informações. 

- Estreitamento de relações com público civil e demais autoridades locais 
- Possibilidade de conhecimento da situação situacional e parte tática devido 

às surtidas Ae com Anv F5 e no trâmite em tempo real das diversas mensagens pelo 
C2. 

- Grande visibilidade para as FFAA através do emprego das Anv da FAB e 
desdobramento das U Tir 
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de RBS 70 e IGLA-S. 
- Funcionamento do HF como 2ª Linha de Ação para comunicação entre COpM 

– COAAe. 
 

10.3 SUGESTÕES 
Não há. 

 
11. APRECIAÇÃO DO COMANDANTE 

A Operação Escudo Antiaéreo 2018 foi de grande valia para o Adestramento 
dos Subsistemas de Armas e de Controle e Alerta do 2º GAAAe, tendo em vista a 
participação de Aeronaves da FAB em surtidas aéreas. Não obstante, as 
características climáticas e o grande fluxo de aeronaves comerciais em nossa área de 
atuação são fatores dificultadores, porém não impediram as surtidas aéreas, bem 
como foram adequadas para o trabalho das seções de Míssil RBS 70 e IGLA-S. 

 
Praia Grande - SP, 23 de outubro de 2018 

 
 

O DOCUMENTO ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO E ARQUIVADO NA 3ª 
SEÇÃO DO 2º GAAAE 

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA CUNHA – Cel 
Comandante do 2º GAAAe 
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Anexo “A” ao Relatório da Operação Escudo Antiaéreo 2018 
 

1. SISCOMIS 
 
1.1 PONTOS FRACOS 

Houve pouco tempo de operação para adestramento no exercício de C2, sendo 
designado apenas um dia para deslocamento e montagem e dois dias para testes e 
ajustes. 

Inicialmente houveram oscilações no sinal do terminal o que levou a utilizar a 
EBNET para realização da videoconferência e trâmite de mensagens via ZIMBRA. 
Demonstrando um gargalo na operação, pois no caso de o COp estar situado em 
qualquer outra localidade que não a OM, estaríamos incomunicáveis. 

Na Op Esc AAe houveram oscilações no sinal que não puderam ser 
solucionadas no local, sendo escalonadas até Brasília e MD.  

 
1.2 PONTOS FORTES 

Apoio da Cia COM AvEx no empréstimo e operação do terminal. 
Disponibilidade de 02 ramais 
Acesso a ROD, facilitando o acesso a videoconferência por computador, tramite 

de mensagens via ZIMBRA MD. 
 

2. SISTRASAG 
 

2.1 PONTOS FRACOS 
A logística de entrega do material foi tardia para a operação C2, sendo somente 

empregado na Op Esc AAe.  
Os voos designados a trazer o material foram cancelados, por diversas vezes, 

sem aviso prévio, gerando um deslocamento desnecessário à Base Aérea. 
Necessidade de instrução para operação com mais destreza e utilização dos 

recursos disponíveis.  
 
2.2 PONTOS FORTES 

Consciência situacional excelente ao transmitir a imagem radar, podendo 
realizar o acompanhamento da anv que se desloca ao PSen. 

Manual de operação simples junto a documentação do exercício. 
 
3. REDE HF  
 
3.1 PONTOS FRACOS 

Fonte de alimentação queimada, estando disponível apenas se ligado na 
bateria de uma viatura. 

Pouca distância da antena para o rádio, dificultando a instalação em locais 
elevados e mais distantes do COp. 

Paisanos modulando na mesma frequência da operação 
Frequências utilizadas similares, sugere-se que sejam definidas pelo menos 

três frequências no início, meio e final das frequências disponíveis nos rádios HF para 
realização de testes de qualidade de transmissão. 

Influência do tempo na qualidade de transmissão 
 
3.2 PONTOS FORTES 
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Na Op C2 foi montado um posto rádio no Forte Duque de Caxias que conseguiu 
contato com todos os GAAAe, inclusive o de Manaus â aproximadamente 2700 Km, 
além do COPM e 1 BDA AAe. 

Utilização de 02 rádios com antenas na direção Norte – Sul e Leste – Oeste na 
operação C2. 

Emprego de 01 rádio HF no ponto sensível para copiar mensagem do OLAE e 
01 no COp junto ao COAAe. 

Rede de contingência mais confiável que o SISCOMIS. 
Não houveram momentos de inoperância.  
Antena de rádio construída com meios de fortuna. 

 
4. REDE HARRIS FALCON III 
 
4.1 PONTOS FRACOS 

Inviabilidade de operação da repetidora em rede TWN pela topologia da rede. 
Tramite de mensagens nas estações repetidoras realizado via cotejo, 

aumentando o tempo de acionamento da UTIR. 
Emprego de todo material da OM, não havendo material para substituição ou 

sobressalente. 
Baterias com indícios de fim da vida útil. 
Necessidade de aperfeiçoamento na operação do HFIII. 
Necessidade de padronização da mensagem a ser transmitida para as UTIR. 

 
4.2 PONTOS FORTES 

Foram montadas mais 02 bases para os mastros dos COAAe (uma para duas 
antenas e outra para uma antena), o que viabilizou o emprego dos mastros dos 3 
COAAe simultaneamente. 

Os cabos de antena de 08 metros dos COAAe foram todos manutenidos pela 
Seç COM para operação. De 01 cabo disponível, foram manutenidos mais 05 cabos, 
ficando com um total de 06 cabos disponíveis.   

Transmissão e recepção de muito boa qualidade a 40 km com Harris Falcon III 
Veicular (Praia Grande – Itanhaém). 

Possibilidade de link rádio via EBNET, se disponível nas duas localidades. 
Viabilidade de configuração em modo de recepção/transmissão ponto a ponto 

através de duas bases veiculares e cabos Ethernet nos COAAe. 


