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RESUMO 
O presente trabalho tem por principal objetivo o de verificar as características do 
desdobramento do Radar SABER M60 no monitoramento do espaço aéreo durante a Copa 
América de Futebol em 2019. Para tal, serão abordadas algumas das características das  
operações de cooperação e coordenação com agências correlacionando aos eventos 
internacionais, já que são crescentes as ondas de ataques terroristas em eventos dessa 
magnitude. O ambiente a ser analisado é o município do Rio de Janeiro, o qual sediou o 
evento internacional citado. A cidade carioca possui um histórico de receber eventos similares 
a esse, o que ratifica a viabilidade da execução desse evento. A execução da Copa América 
de Futebol tratou-se de um evento de grande vulto, o que requereu uma série de medidas 
enérgicas, planejadas e precisas dos principais órgãos de segurança pública e das Forças 
Armadas. Tais ações com tamanha interoperabilidade são justificadas pela real possibilidade 
de ataques às competições vindos de vetores aéreos hostis. Já em se tratando do emprego 
do Radar SABER M60, foi notória a necessidade de um primoroso planejamento das medidas 
de coordenação e controle do espaço aéreo. Isso se dá devido ao enorme fluxo de aeronaves 
tanto civis quanto militares no espaço aéreo atinente às áreas de competições no período dos 
jogos.  Dessa forma, serão levantados os principais fatores para o planejamento do 
desdobramento do material, abordando aspectos técnicos e táticos inerentes ao emprego do 
radar. 
 
Palavras-chave: Radar SABER M60; Copa América de Futebol 2019; operações de 
cooperação e coordenação com agências. 

 
ABSTRACT 

The present work has as main objective to verify the characteristics of the unfolding radar 
SABER M60 in the monitoring of the airspace during the 2019 America Soccer Cup. For this 
purpose, are some of the characteristics of the operations of cooperation between agencies 
correlating to international events, since they are growing waves of terrorist attacks in events of 
this magnitude. The environment to be assessed is the municipality of Rio de Janeiro, which 
host the international named event . The city of Rio has a history of hosting events similar to 
this, which confirms the viability of the implementation of this event. The implementation of the 
America Soccer Cup is a big event, which required a series of tough measures, planned and 
precise the main component of public security and the Armed Forces. Such actions with this 
interoperability are justified by the very real possibility attacks to competitions from aerial 
vectors hostile. Already in dealing with the employment of Radar SABER M60, there is a need 
for a skillful planning of measures of coordination and control of the airspace. This is due to the 
huge stream of aircraft both civilians and military airspace with regard to areas of competitions 
in the period of the games. In this way, will be raised the main factors for the planning of the 
unfolding of the material, focusing on technical aspects and tactical inherent in the use of 
radar. 
 
Keywords: Radar SABER M60; America Soccer Cup 2019; operations of cooperation between 

agencies.
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1 INTRODUÇÃO  

Sabe-se que, cada vez mais, o vetor aéreo tem sido utilizado como via 

de ataque de diversos grupos que se constituem como ameaça e que esses se 

utilizam de eventos e situações cirurgicamente escolhidas visando obter a 

máxima repercussão de seus atos. 

 Nessa atmosfera supracitada que apresentamos esse estudo com a 

finalidade de concatenar as características e limitações do RADAR SABER 

M60 e os conceitos de operação de cooperação e coordenação com agências, 

assim como as experiências colhidas com seu desdobramento durante os 

Jogos Olímpicos Rio 2016, na intenção de adquirir os conhecimentos basilares 

necessários para que haja o entendimento do emprego otimizado desse 

material no monitoramento contra possíveis vetores hostis à realização da 

Copa América de Futebol no ano de 2019. 

1.1 PROBLEMA  

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 Cada vez mais no cenário atual vem crescendo de importância as 

operações de cooperação e coordenação com agências. Para melhor 

compreensão do emprego das Forças Armadas nessas operações nos 

amparamos na doutrina militar de defesa, EB70-MC-10.223 (2017, p.3-15) que 

nos apresenta os seguintes esclarecimentos: 

As operações de cooperação e coordenação com agências são 
aquelas que normalmente ocorrem nas situações de não guerra, nas 
quais o emprego do poder militar é usado no âmbito interno e 
externo, não envolvendo o combate propriamente dito, exceto em 
circunstâncias especiais. São elas: 
a) garantia dos poderes constitucionais; 
b) garantia da lei e da ordem; 
c) atribuições subsidiárias; 
d) prevenção e combate ao terrorismo; 
e) sob a égide de organismos internacionais; 
f) em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e 
g) outras operações em situação de não guerra. 

Conforme pudemos ver na citação anterior, as operações de cooperação 

e coordenação com agências podem ser dividas em sete distintas vertentes de 

operações, sendo, dentre essas, a prevenção e o combate ao terrorismo o 

primordial objetivo desse estudo.  
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Para que possamos melhor entender o assunto torna-se fundamental 

que definamos o termo terrorismo. Para isso, iremos nos valer da definição de 

terrorismo utilizada por Whittaker (2005), que delimita terrorismo como uma 

ação de “violência premeditada e politicamente motivada, perpetrada contra 

alvos não combatentes por grupos subnacionais ou agentes clandestinos, 

normalmente com a intenção de influenciar uma audiência”. Tal ameaça 

apresenta um enorme impacto nível mundial e seus alvos são escolhidos 

pontualmente. Nos ajuda a entender a real face desse fenômeno o pensamento 

de Walter Laqueur, historiador e critico político que diz que “O sucesso da 

operação terrorista depende quase que exclusivamente da quantidade de 

publicidade que recebe.” 

 Considerando o pensamento referido, facilmente vemos que grandes 

eventos esportivos, atualmente televisionados mundialmente, certamente se 

tornam alvos propícios aos ataques desse vetor hostil. Constatamos isso ao 

vermos os ataques nas Olimpíadas de Munique em 1972, nas de Atlanta em 

1996, na UEFA Champions League de 2002, na Maratona no Sri Lanka em 

2008, contra a Seleção de Togo em 2010 enquanto a mesma se deslocava 

para a Copa Africana de Nações e na Maratona de Boston em 2013.  

Na intenção de inibir tais atos atentatórios, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas adotou em 2006 uma resolução que condena o terrorismo em 

todas as suas formas. Nesta resolução, os 192 Estados membros assumiram o 

compromisso de adotar medidas para tratar dos problemas que estão na 

origem do terrorismo e impedir e combater o terrorismo. 

A luta contra o terrorismo possui duas grandes vertentes: o 

antiterrorismo e o contraterrorismo. Para melhor entendê-las, torna-se 

indispensável, nos ampararmos nas definições de PINHEIRO (2004), as quais 

dizem que o antiterrorismo consiste em medidas defensivas, que visam a 

diminuir as vulnerabilidades aos atentados. Já o contraterrorismo se atém a 

procedimentos ofensivos, tendo como objetivo os diversos grupos identificados, 

a fim de prevenir, dissuadir, ou retaliar seus atos. 

Considerando tal fenômeno, percebemos a importância da manutenção 

da segurança nacional e do espaço aéreo, principalmente quando do aumento 

de importância das notícias ocorridas em território nacional. 
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Podemos considerar um desses momentos a realização de grandes 

eventos esportivos como a Copa América de Futebol de 2019. Tal grande 

evento carece de cumprir protocolos internacionais de segurança, os quais 

incluem, com grande valia, o vetor aéreo, que pode ser monitorado por radares 

que permitam o maior tempo de reação para demais medidas cabíveis a 

possíveis ameaças. Além disso, devemos associar o emprego dos radares com 

as características específicas dos locais das competições, e ainda, com as 

especificações técnicas dos materiais empregados. 

1.1.2 Formulação do Problema 

Como o Radar Saber M60 deve ser empregado, aproveitando as lições 

aprendidas durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, visando otimizar o 

monitoramento imprescindível no que tange a segurança da Copa América de 

Futebol no ano de 2019? 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo Geral 

O presente estudo tem por objetivo verificar a contribuição gerada pela 

utilização do Radar Saber M60, aproveitando as lições aprendidas durante os 

Jogos Olímpicos Rio 2016, para que possa contribuir para otimizar a defesa 

antiaérea da Copa América de Futebol em 2019, na cidade do Rio de Janeiro.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Com o intuito de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, 

foram formulados objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo. 

a. Enunciar as características e especificidades do Radar saber M60. 

b. Descrever as possibilidades e limitações do funcionamento  do 

Radar Saber M60. 

c. Definir o ambiente operacional de cooperação e coordenação com 

agências, enumerando aquilo que lhe é característico. 

d. Analisar a cidade do Rio de Janeiro, aonde acontecerão as partidas 

e suas peculiaridades durante a execução da Copa América de Futebol 2019 a 

luz do emprego do Radar SABER M60. 
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e. Enunciar os possíveis elementos que podem vir a compor uma 

ameaça a realização da Copa América de Futebol 2019. 

f. Examinar o emprego do Radar SABER M60 no que tange ao 

monitoramento durante Copa América de Futebol 2019, alicerçado  nas lições 

aprendidas durante as Olimpíadas Rio 2016. 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno deste 

questionamento: 

a) Quais são as características do sistema de controle e alerta e como 

se dá sua integração com os demais sistemas? 

b) Quais são as peculiaridades do funcionamento do material Radar 

Saber M60? 

c) Quais são os fatores que definem uma operação de cooperação e 

coordenação com agências? 

d) Quais são as peculiaridades das cidades do Rio de Janeiro, locais 

sede de partidas da Copa América de Futebol 2019, que justificam a utilização 

do Radar SABER M60? 

e) Quais são as principais ameaças aéreas durante a Copa América de 

Futebol 2019? 

f) De que forma o Radar Saber M60 pode ser empregado a fim de 

promover a vigilância necessária à realização Copa América de Futebol 2019? 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

A manutenção da soberania do espaço aéreo brasileiro é provida por 

suas duas vertentes de defesa: a defesa aérea e a antiaérea. 

 Em nosso estudo focaremos na defesa antiaérea a qual é composta 

pelos Sistemas de Armas, Sistema de Controle e Alerta, Sistema de 

Comunicações e Sistema Logístico. 

 Dentre esses quatro sistemas basilares da artilharia antiaérea, iremos 

destacar o Sistema de Controle e Alerta, o qual é composto, via de regra, pelos 

postos de vigilância, radares de vigilância e pelos Centro de Operações 

Antiaéreas respectivos. 

 A esses radares é atribuída a missão de detecção e locação de 
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ameaças aéreas que adentre em um volume de espaço de uma defesa, além 

de reconhecer algumas de suas características, provendo o tão importante 

alerta antecipadamente. Assim sendo, torna-se imprescindível que haja o 

emprego desses radares. 

 A vertente terrestre das Forças Armadas do Brasil permanece ainda sem 

uma doutrina bem definida que amarre e ampare o correto emprego do Radar 

Saber M60 dentro das especificidades das operações de cooperação e 

coordenação com agências. 

 Tais operações de cooperação e coordenação com agências tem 

crescido de importância no cenário mundial, principalmente no que tange a 

prevenção e combate ao terrorismo, que é uma das ameaças que possui maior 

carência midiática. Somamos a isso, todas as facilidades encontradas pelos 

vetores hostis para uma possível ameaça no espaço aéreo de eventos 

internacionais como os Jogos Olímpicos de 2016, o que resulta em uma 

combinação potencialmente letal.  

 Dessa forma, justificamos a relevância da presente pesquisa por 

correlacionarmos a utilização do Radar Saber M60, através de seu 

monitoramento do espaço aéreo, com as possibilidades de ataques aéreos ao 

evento esportivo da Copa América de Futebol 2019. 

2 METODOLOGIA 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, com 

base nos artigos apresentados após a realização dos Jogos Olímpicos Rio-

2016 e dos relatórios após a execução da defesa antiaérea olímpica, além da 

experiência de campo vivida pelo autor ao participar, ativamente, da Defesa 

Antiaérea, durante todo o período de execução das Olimpíadas, na cidade do 

Rio de Janeiro. Buscou-se através da ficha de coleta de dados e da 

observação participante realizar uma pesquisa exploratória e descritiva de 

forma a atingir os objetivos específicos e o objetivo geral da pesquisa. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

O Radar SABER M60 foi desenvolvido para o Exército Brasileiro, na 

intenção de desenvolver constantemente seus Produtos de Defesa, através do 
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Centro Tecnológico do Exército (CTEx) em parceria com a empresa civil 

Orbisat. 

 Inicialmente, no ano de 2003, viu-se a necessidade de criar um sistema 

que pudesse integrar o sistema de vigilância com o sistema de armas de 

defesa antiaérea de baixa altura, otimizando-o. Para tal, teve o início de seu 

desenvolvimento, baseado nos Requisitos Operacionais Básicos (ROB) 

01/2005 e contando com diversos órgãos, segundo Demenciano (2009, p. 36). 

Foram definidos com a participação dos principais órgãos 
especializados na área de tecnologia e no campo doutrinário a que se 
destina o radar, tendo a participação do Comando da 1ª Brigada de 
Artilharia Antiaérea (1ª Bda AAAe), da Escola de Artilharia de Costa e 
Antiaérea (EsACosAAe), do Departamento de Ciência e Tecnologia 
(DCT), do Centro Tecnológico do Exército (CTEx) e o Comando de 
Operações Terrestres (COTER). 

A cidade do Rio de Janeiro, além de eventos esportivos, está habituada 

a realizar os mais diversos tipos de eventos internacionais, inclusive de cunho 

político-econômicos. Podemos destacar: ECO 92 e Rio+20. 

 Após a escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede para realização dos 

Jogos Olímpicos de 2016, internamente as locais das competições foram 

divididos em quatro grandes núcleos, Barra, Copacabana, Deodoro e 

Maracanã, segundo o portal eletrônico oficial das Olimpíadas 2016 

(rio2016.com). 

 Para o emprego do Radar SABER M60 na Copa América de Futebol 

2019 é indispensável que se leve em consideração as formas de emprego do 

referido material, bem como os tipos de operações no qual está inserido.   

 Apesar de sua versatilidade permitir que possa ser empregado em uma 

extensa gama de operações, o enfoque nesse artigo é nas operações de 

cooperação e coordenação com agências. 

Neste tipo de operação, diferentemente das operações de combate 

convencional, visa-se objetivos e/ou interesses nacionais. Dessa forma, a 

predominância da dissuasão e promoção da paz torna-se uma constante. 

As operações de cooperação e coordenação com agências são 

caracterizadas, de acordo com o manual EB70-MC-10.223, como operações 

onde as Forças Armadas, apesar de utilizarem o Poder Militar, utilizadas em 

atividades que não envolvam o combate propriamente dito, com ressalva para 

circunstâncias excepcionais, onde o poderio militar é limitado. Para tal, a 

utilização dos meios de defesa aeroespaciais deve estar amparada legalmente. 
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 Um fator, associado às operações de cooperação e coordenação com 

agências, que deve ser considerado para o emprego radar são as possíveis 

ameaças aéreas, uma vez que estas são o foco principal a serem monitorados 

durante as atividades de grande vulto internacional como foram os Jogos 

Olímpicos de 2016 e será a Copa América de Futebol em 2019. 

Os vetores aéreos hostis possuem uma gama de possibilidades e sendo 

elas provenientes de grupos terroristas ou não, assim estão definidas: 

Define-se como ameaça aérea todo vetor aeroespacial cujo emprego 
tenha objetivo destruir ou neutralizar objetivos terrestres, marítimos 
(submarinos) e outros vetores aeroespaciais. Esta, atualmente, 
emprega não somente os mais diversos tipos de aeronaves 
dedicadas para tal, como modernos sistemas de mísseis e satélites 
para os mais variados fins. (Brasil, 2011, A-1) 

 A soma de todos os fatores já apresentados como: características 

técnicas do material, aliadas as peculiaridades da cidade do Rio de Janeiro, 

das operações de cooperação e coordenação com agências e da vasta 

experiência dos órgãos públicos brasileiros com grandes eventos internacionais 

corroboram para que haja um correto emprego do Radar SABER M60 na Copa 

América de Futebol em 2019. 

2.2 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

Com relação às dimensões da variável independente Radar Saber M60, 

procurou-se enumerar suas especificações técnicas, possibilidades e 

limitações, além de associar seu emprego às particularidades das cidades sede 

do Rio de Janeiro, aonde foram realizados vários jogos que compuseram a 

Copa América de Futebol 2019.  

Dentre as possíveis dimensões da variável dependente Copa América 

de Futebol 2019, foram abordados os conceitos relacionados às competições 

desportivas, exposição de grandes eventos na mídia mundial e sua relação 

simbiótica com ataques terroristas e emprego do Radar Saber M60 no 

monitoramento das áreas de competições associando-o as operações de 

cooperação e coordenação com agências.  

2.3 AMOSTRA  

O estudo foi limitado à considerar, os relatórios dos Grupos de Artilharia 

Antiaérea que participaram, diretamente da Defesa Olímpica realizada na 
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cidade do Rio de Janeiro – RJ. Para tanto, considerou-se a documentação 

produzida pelo 1º, 2º e 3º Grupos de Artilharia Antiaérea. Ressalta-se que 

foram considerados os relatórios finais de operação, obtidos após solicitação 

formal aos comandantes das organizações militares supracitadas. 

2.4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A presente pesquisa caracterizou-se quanto ao nível de profundidade 

por ser explicativa. Isso acontece por visar a apresentação das razões e os 

porquês acerca do emprego do Radar Saber M60 para que se atingisse um 

melhor monitoramento do espaço aéreo Copa América de Futebol 2019. 

Associando tais especificidades do material às características da cidade do Rio 

de Janeiro e de São Paulo. 

 Fez-se uma abordagem qualitativa, a qual procura esclarecer a 

complexidade do problema em questão, além de criticar as variáveis. 

2.4.1 Procedimentos Metodológicos 

 Para que ocorresse a pesquisa e os conhecimentos fossem produzidos 

e compilados, fez-se um estudo bibliográfico com fontes secundárias e 

algumas primárias também. A triagem das fontes para coleta de dados visou 

atingir autores de renome acadêmico, sendo esses, prioritariamente militares. 

Dessa forma, enriquecendo e substanciando tal estudo.   

 A pesquisa moldou-se por meio das etapas de escolha e delimitação do 

tema, uma problematização acerca do tema e a construção de um plano de 

desenvolvimento. Tal plano foi responsável por enumerar os assuntos 

necessários para a compreensão plena do tema, ficando selecionados para 

compor as seguintes seções secundárias: 

2.4.1 O RADAR SABER M60: visa enumerar as especificações do material, 

além de identificar suas limitações e possibilidades por ocasião de sua 

utilização; 

2.4.2 AS OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM 

AGÊNCIAS: pretende expor o conceito de operações de cooperação e 

coordenação com agências e de força adversa, associando o supracitado com 

a proposta do trabalho; 

2.4.3 O RIO DE JANEIRO E OS GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS: tem por 
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finalidade expor as peculiaridades da metrópole do Rio de Janeiro, com ênfase 

aos locais aonde aconteceram as competições dos Jogos Olímpicos Rio 2016 

e das partidas da Copa América de Futebol, em 2019. Além de associar essas 

características com o emprego do RADAR SABER M60. 

2.4.4 POTENCIAIS AMEAÇAS AEROESPACIAIS: busca levantar hipóteses de 

quem ou o quê pode se configurar como uma potencial ameaça ao vetor aéreo 

durante os próximos eventos de vulto internacional. 

2.4.5 MELHORES PRÁTICAS E LIÇÕES APRENDIDAS DURANTE OS 

JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016: visa enumerar os principais ensinamentos 

aborvidos durante a execução da defesa antiaérea por ocasião das Olimpíadas 

de 2016. 

2.4.6 O MONITORAMENTO DAS AMEAÇAS AÉREAS,PELO RADAR SABER 

M60, NA COPA AMÉRICA DE FUTEBOL 2019: tem por finalidade verificar de 

que forma o Radar Saber M60 pode ser empregado, dentro da estrutura 

sistêmica, afim de otimizar o monitoramento necessário das ameaças aéreas 

durante a realização dos jogos da Copa América de Futebol em 2019.  

2.4.2 Análise dos Dados 

  A partir dessas seções citadas no item “procedimentos metodológicos” 

foi conduzida a argumentação, discussão dos resultados e conclusão trabalho. 

 Buscou-se verificar os dados, experiências e lições aprendidas com os 

Jogos Olímpicos 2016, que se caracterizam como aplicáveis ao evento da 

Copa América de Futebol em 2019 e possam contribuir em situações similares 

futuras. Registros, relatórios e artigos científicos sobre a atuação do RADAR 

SABER M60 foram aproveitados, dando fidedignidade aos trabalhos e 

facilitando a análise e conclusões acerca do assunto. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 O RADAR SABER M60 

O Radar SABER M60 foi desenvolvido para o Exército Brasileiro, na 

intenção de desenvolver constantemente seus Produtos de Defesa, através do 

Centro Tecnológico do Exército (CTEx) em parceria com a empresa civil 

Orbisat. 
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 Inicialmente, no ano de 2003, viu-se a necessidade de criar um sistema 

que pudesse integrar o sistema de vigilância com o sistema de armas de 

defesa antiaérea de baixa altura, otimizando-o. Para tal, teve o início de seu 

desenvolvimento, baseado nos Requisitos Operacionais Básicos (ROB) 

01/2005 e contando com diversos órgãos, segundo Demenciano (2009, p. 36). 

Foram definidos com a participação dos principais órgãos 
especializados na área de tecnologia e no campo doutrinário a que se 
destina o radar, tendo a participação do Comando da 1ª Brigada de 
Artilharia Antiaérea (1ª Bda AAAe), da Escola de Artilharia de Costa e 
Antiaérea (EsACosAAe), do Departamento de Ciência e Tecnologia 
(DCT), do Centro Tecnológico do Exército (CTEx) e o Comando de 
Operações Terrestres (COTER). 

 Dessa forma, o protótipo do radar, regulado pela ROB 01/2005 de 

publicação do Estado Maior do Exército (EME), deveria possuir características 

de funcionamento que atendessem as premissas como algumas delas 

apresentadas a seguir: 

O Sensor Radar deverá estar apto a participar do Sistema de Defesa 
Antiaérea para a zona de combate (Sist AAe /ZC), para o Sistema de 
Defesa Aeroespacial Brasileiro ou mesmo para Zonas de Defesa. Ele 
deverá ser capaz de integrar-se a unidades de Comando e Controle e 
a Unidades de Tiro. Portanto, para que tenha uma boa aceitação 
como material de emprego militar, este equipamento deverá 
caracterizar-se pela robustez e um alto grau de confiabilidade. 
(Garcia 2010, p.54 apud Requisitos Operacionais Básicos 01/2005, 
2005, p. 2) 

 Já no ano de 2006, houve a conclusão do protótipo, sendo esse batizado 

de Radar SABER X60, cujo objetivo estava em testar e verificar suas 

funcionalidades. E seus resultados, de acordo com (Barbosa, 2012), atenderam 

as exigências de forma satisfatória, apesar de possuírem pequenas falhas que 

foram facilmente resolvidas. Surgiu então, o radar SABER M60 (Sensor de 

Acompanhamento de alvos aéreos Baseado na Emissão de Radiofrequência). 

  Assim, o Radar SABER M60 está associado a um sistema de defesa 

antiaérea de baixa altura, com objetivo de garantir a “[...] proteção de pontos e 

áreas sensíveis, como indústrias, usinas e instalações governamentais.” Brasil 

(2017, p.8-1). Além disso, sua integração ainda de acordo com seu manual 

está definida: 

É integrável a sistemas de armas baseados em mísseis ou canhões 
antiaéreos. Também é capaz de integrar-se ao Sistema de Defesa 
Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA). Brasil (2017, p.8-1). 

É indispensável ressaltarmos o fato de o Radar SABER M60 ser de 
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produção totalmente nacional. Ao considerarmos esse aspecto, a grande 

vantagem desse material vem a ser a possibilidade de manutenção e 

atualização sempre que for julgado necessário de forma facilitada e menos 

onerosa. 

TABELA 01 – Características técnicas do Radar SABER M60 

Designação 
Sensor de Acompanhamento de alvos aéreos 

Baseado na Emissão de Radiofreqüência 
(SABER M60) 

Abreviatura SABER M60 

Alcance de detecção 60 km 

Peso Total Bruto 563,30 Kg 

Peso Total Líquido 318,05 Kg 

Temperatura de Operação - 25º C a 45º C 

Alimentação Comercial / 
Gerador Externo 

110/220V – CA / 50 a 60 Hz 

Alimentação da caixa de 
bateria 

28 V – CC 

Alcance Útil do Radar 60 km (alvo de 20 m
2
) 

Alcance Mínimo do Radar 1750 m 

Direção 6400’’’ 

Teto Máximo Aproximado 5000 m 

Faixa de Frequência Banda D 

Nr de canais de frequência 40 Canais 

Resolução (Poder Separador) 75 m em Alcance 

Informação dos Alvos 3D (Azimute, Elevação e Distância) 

Nr de Alvos Simultâneos 40 Alvos 

Altura de detecção de alvos Baixa altura 

Classificação de Aeronaves Asas fixas e Asas Rotativas 

Identificação de Aeronaves Asa Rotativa 

Velocidade mínima dos alvos 
para detecção 

Asa fixa – a partir de 36 km/h 
Asa rotativa – vôo pairado 

 
Precisão 

 

Alcance 50 m 

Azimute 2º 

Elevação 1º 

IFF Modos 1, 2, 3/A e C 

Fonte: Adaptação do Guia do Usuário do radar SABER M60, 2012. 

3.2 AS OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM 

AGÊNCIAS 

3.2.1 Operações de Cooperação e Coordenação com Agências 

 Na atualidade, com o apoio da tecnologia e a massificação do 

fenômeno globalização, os Estados têm sofrido diversas ações que alteram a 

ordem interna, tais como: guerra civil, revoluções, guerra revolucionária, 

guerrilha, terrorismo, revoltas, protestos, manifestações, luta armada e, a cada 

dia, novas ações continuam a surgir. 

Como forma de fazer frente a essas ações supracitadas, os Estados, 

com o passar dos anos, principalmente pós Guerra Fria, criaram doutrinas que 
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abrangessem tais novas modalidades de conflito, as chamadas Operações de 

Cooperação e Coordenação com Agências. 

Essas operações se tornaram um grande desafio para os órgãos 

envolvidos uma vez que não há um estado de guerra declarado, e por diversas 

vezes, os conflitos estão permeados de motivos políticos e sociais. Exige-se, 

dessa forma, que se desencadeie pelas tropas uma ação de baixa assinatura, 

com ínfimo ou nulo efeito colateral e com todas as repercussões atinentes as 

ações da tropa, já devidamente medidas e sanadas. 

Nessa atmosfera, não há necessidade de apreensão por parte da tropa, 

mas simplesmente a capacitação adequada e real noção do que deve ser feito.  

É possível perceber que as Operações de Cooperação e Coordenação 

com Agências podem ocorrer de diversas formas, tendo em vista o surgimento 

de múltiplas facetas de conflitos e destituição da paz e da ordem. Essas ações 

têm por finalidade a manutenção da paz, mas sempre permanecendo apta a se 

valer da força, desde que proporcional, se for preciso, envolvendo aspectos 

políticos, sociais e muitas vezes até religiosos. Assim, faz-se necessário que 

estratégias e doutrinas estejam constantemente sendo atualizadas e 

repassadas à tropa, para que se consiga evitar qualquer efeito colateral 

causado por atuação da tropa no nível tático. 

3.2.1.1 Princípios Básicos 

Apesar de parecerem sutis as diferenças entre operações convencionais 

e de cooperação e coordenação com agências, elas são profundas, a 

começarem de princípios diferentes de condução das ações, os quais prezam 

por evitar o uso da violência e de efeitos colaterais.  

Segundo FREITAS (2010) os princípios comuns às operações de 

cooperação e coordenação com agências no contexto internacional são: a 

legitimidade, credibilidade, reversibilidade, multinacionalidade e a 

imparcialidade. O manual de doutrina americano, Joint Pub 3-07, (1995), para 

Operações Não Guerra ainda prevê, o objetivo e a contenção. Cada um desses 

conceitos é em peça fundamental, basilar paras as ações dentro de operações 

militares e, para melhor compreendê-los, serão tratados separadamente 

segundo CARNEIRO (2012). 
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Legitimidade: legalidade, conformidade com a razão, é o mandato legal, 

ou seja, é o que ampara a Operação. Vemos neste princípio uma das principais 

características das operações de cooperação e coordenação com agências e 

ao mesmo tempo uma das principais diferenças em relação à Guerra. Pois a 

guerra visa interesses ou a consecução de objetivos, sejam eles de caráter 

econômico, político, territorial, etc. Em contrapartida as operações de 

cooperação e coordenação com agências são legitimadas, ou seja, atuam 

dentro de leis amparadas por determinação que as sustentam. 

Credibilidade: a operação deve possuir aceitação, crédito, inspirar 

confiança e não ser totalmente arbitrária como a guerra. Esse princípio é visto 

principalmente em situações de Operações em território nacional visando a 

defesa de grandes eventos, seguranças de autoridades, operações 

humanitárias, dentre outras. 

Reversibilidade: outra característica fundamental, pois uma operação 

de cooperação e coordenação com agências deve ser passível de retroagir ou 

cessar a qualquer momento, o que também denota controle sobre a operação. 

Muitas vezes as operações em território interno e principalmente de segurança 

possuem tempo limitado, iniciam com prazo para término, a não ser que haja 

alguma evolução crítica na situação. 

Multinacionalidade: principalmente no que tange às Operações de Paz, 

a multinacionalidade é praticamente necessária para que garanta outro 

princípio, a imparcialidade. Operações que ocorrem em territórios externos e 

que os agentes das operações não fazem parte do país normalmente são 

conduzidas por forças de diversas nações, mesmo que o comando geral 

pertença a um único país. A Missão de Paz no Haiti foi um grande exemplo, o 

comando é brasileiro, porém as forças de Paz são compostas por militares de 

diversos países. O que evita que as forças de paz tomem partido de alguma 

das partes.   

Imparcialidade: conforme tratado anteriormente, é a capacidade de não 

atuar em prol de nenhum dos lados contendores, mas sim em prol do bem 

maior que é a consecução da paz e manutenção da ordem. 

Segurança: “tem a finalidade de evitar que o inimigo se utilize da 

surpresa contra as nossas forças, bem como, reduzir-lhes a liberdade de ação 

nos ataques a pontos sensíveis de nosso território ou forças” (BRITO, 2010). 
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Objetivo: são traçados objetivos bem definidos e específicos e todo 

pessoal envolvido deve estar ciente desses objetivos para que não haja com 

excesso. Nesse contexto, surgem as regras de engajamento, que são normas 

que delimitam pormenorizadamente quais ações e medidas podem ser 

tomadas ou atividades que podem ser realizadas para que os objetivos sejam 

alcançados. Bem como, traz tudo o que não pode ser realizado. 

Contenção: que pode ser traduzido por proporcionalidade que nada 

mais é do que a utilização da força adequada e necessária para que as 

operações tenham sucesso. 

Nesse sentido as operações de cooperação e coordenação com 

agências necessitam de planejamento e conhecimento da situação vigente, 

para que tudo ocorra conforme o preconizado e as ações não venham a ferir 

nenhum mandato legal, mesmo porque não sendo uma situação de guerra 

convencional os poderes, leis e símbolos nacionais e internacionais 

continuarão atuantes, garantindo e exigindo legitimidade, contenção e todos os 

outros princípios supracitados. 

3.3 O RIO DE JANEIRO E OS GRANDES EVENTOS: JOGOS OLÍMPICOS DE 

2016 E COPA AMÉRICA DE FUTEBOL 2019 

Conhecida pelo título de “Cidade Maravilhosa”, a cidade do Rio de 

Janeiro apresenta grande destaque nacional e internacional face à posição de 

segunda maior metrópole do nosso país. Possui ainda o segundo lugar no 

raking do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, além de ocupar o 31º lugar no 

PIB internacional e de representar o segundo maior polo de pesquisa e 

desenvolvimento nacional.  

 Já experiente em sediar eventos de repercussão internacional, a cidade 

carioca, destaca em sua história os Jogos Pan-americanos, no ano de 2007, 

Jogos Mundiais Militares de 2011, Copa das Confederações de 2013 e a Copa 

do Mundo de Futebol em 2014. 

A cidade do Rio de Janeiro, além de eventos esportivos, está habituada 

a realizar os mais diversos tipos de eventos internacionais, inclusive de cunho 

político-econômicos. Podemos destacar: ECO 92 e Rio+20. 

 Após a escolha do Rio de Janeiro como cidade-sede para realização dos 
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Jogos Olímpicos de 2016, internamente as locais das competições foram 

divididos em quatro grandes núcleos, Barra, Copacabana, Deodoro e 

Maracanã. 

3.4 POTENCIAIS AMEAÇAS AEROESPACIAIS 

 As ameaças aéreas dispõem de diversas possibilidades e independente 

de serem advindas de grupos terroristas ou não e podem ser definidas da 

seguinte forma:  

Defini-se como ameaça Ae todo vetor Aepc cujo emprego tenha 
objetivo destruir ou neutralizar objetivos terrestres, marítimos 
(submarinos) e outros vetores Aepc. Esta, atualmente, emprega não 
somente os mais diversos tipos de aeronaves dedicadas para tal, 
como modernos Sist de Msl e satélites para os mais variados fins. 
(Brasil, 2017, p.3-5). 

Em espaços não muito edificados, ou com construções de pequeno 

porte, via de regra mais presentes nas periferias dos grandes centros urbanos, 

o perfil de voo do inimigo aéreo pode ser mais baixo, o que permite a 

realização de ataques com grande precisão utilizando o ângulo de mergulho ou 

o voo rasante (BRASIL, 2017). 

Essa técnica de ataque supracitada baseia-se na obtenção de uma 

melhor precisão de lançamento e na trajetória mais eficiente para o armamento 

considerado, uma vez que a aeronave executa sua manobra iniciando uma 

tomada de altura de mergulho, planejada anteriormente, e em seguida ruma 

para o alvo, localizado no centro de um cilindro imaginário.  

Já o voo rasante é realizado à baixa altura nivelado ou com um ângulo 

muito pequeno em relação ao solo. Tal perfil de voo visa obter menor 

probabilidade de detecção atingindo dessa forma um fator de surpresa junto à 

AAAe. Todavia, durante o ataque, a Anv permanece exposta às DA Ae de 

baixa altura. A velocidade pode ajudar na esquiva contra as armas locais, 

entretanto, quanto mais rápida for a sua penetração, pior será a identificação 

do alvo e a precisão do ataque (BRASIL, 2017). 

Nas áreas onde há maior concentração de edificações, o ataque 

empregado pelos vetores aéreos hostis, normalmente, passa a ser de voos em 

média altura, haja vista o próprio perfil elevado do terreno, na intenção de 

alcançar alvos-área. Soma-se a isso, a permanência das incursões à baixa 

altura visando alvos de médio porte. Os mísseis, sejam eles balísticos ou de 



16 

 

cruzeiro, sobressaem de importância nesse cenário. Isso se dá por conta da 

extrema precisão de seus sistemas de guiamento, fato esse que permite atingir 

alvos-ponto de elevado valor estratégico para o atacante e até diminuindo 

possíveis danos colaterais, conseguindo um tão almejado conflito de baixa 

assinatura e evitando todos os fatores que possam depor contra sua atuação 

junto à opinião pública internacional.  

3.4.1 Possibilidades da Ameaça Aérea 

 Conforme mostrado, os vetores aéreos hostis são de extrema 

importância no que tange a defesa antiaérea. Para tanto o estudo de suas 

possibilidades cresce nesse contexto e estão expressas em Brasil (2017), 

sendo as principais: surpresa, emprego de MAE (Medidas de ataque 

eletrônico), diversidades de vetores Aepc e uso de novas tecnologias. 

Como possibilidades da ameaça aérea, podemos citar, ainda, a enorme 

diversidade de drones disponíveis no mercado, que se destacam pela pequena 

seção reta radar, dificultando sua detecção e seus sistemas de 

georeferenciamento, permitindo que atinjam o ponto locado mesmo sofrendo 

influência de bloqueadores de radiofrequência vindos dos sistemas de defesa.  

3.5 MELHORES PRÁTICAS E LIÇÕES APRENDIDAS DURANTE OS JOGOS 

OLÍMPICOS RIO 2016 

Diversas foram as experiências colhidas durante a execução da defesa 

antiaérea olímpica na cidade do Rio de Janeiro, em 2016. Tal importante 

arcabouço de conhecimentos, foi documentado, por meio de relatórios 

produzidos pelos 1º, 2º e 3º Grupos de Artilharia Antiaérea do Exército 

Brasileiro, e visa subsidiar futuros planejamentos, agregando e tornando as 

execuções de Defesas Antiaéreas mais eficientes, eficazes e efetivas. Nesse 

contexto, pode-se ressaltar algumas lições prendidas e melhores praticas 

conforme serão apresentadas. 

Foi destacado, no relatório olímpico do 3º GAAAe, em 2016, que, devido 

às peculiaridades da cidade do Rio de Janeiro, especialmente nos aspectos 

relativos à mobilidade urbana, levava-se em média cento e vinte minutos de 

deslocamento, apesar de terem sido considerados nos planejamentos apenas 
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os curtos de, no máximo, três quilômetros, que evitassem longa exposição do 

material devido ao intenso fluxo de veículos. 

Tal demora fez com que se agregasse, além dos militares componentes 

da turma radar, mais um militar, como segurança, principalmente para os 

momentos em que a viatura permanecia estacionada para desembarque dos 

materiais e ocupação de posição. Esse procedimento se repetiu, além das 

turmas radares, nas Unidades de Tiro RBS-70, devido ao tamanho e peso dos 

cases a serem carregados. 

Ainda sobre efetivo, foi evidenciado no relatório olímpico do 2º GAAAe, 

em 2016, a necessidade de criação de uma Guarda para a instalação ocupada 

no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Tal necessidade impactou diretamente 

sobre o descanso da tropa. Ressalta-se que foram deslocadas equipes em 

dobro para cada posto a ser mobiliado durante a defesa antiaérea, ou seja, os 

militares trabalhariam na escala de vinte quatro horas, com descanso de 

somente vinte quatro horas. Todavia, ao se acrescentar o serviço de guarda 

para os militares que deveriam estar descansando, sobrecarregou-se 

demasiadamente a tropa. Percebeu-se, portanto que é necessário que se leve, 

no mínimo, efetivo para três rodízios. Dessa forma consegue-se  mobiliar uma 

guarda ao aquartelamento, a defesa antiaérea planejada e se tenha um rodízio 

de descanso para a tropa. 

 Foi levantada também a necessidade de aquisição de cases, 

dimensionados e particularizados para acondicionar os diversos armamentos, 

de maneira que pudessem funcionar como armaria, facilitando o trabalho de 

controle do material dentro da Organização Militar hospedeira. 

O relatório olímpico do 1º GAAAe, em 2016, ressaltou medidas 

importantes adotadas para a defesa de suas guarnições e do material de 

emprego militar que foram desdobrados em diversos prédios pela cidade do 

Rio de Janeiro, inclusive em instalações civis. Foram disponibilizadas relações 

nominais e com foto nas portarias e empresas de segurança dos prédios, de 

forma que facilitasse a entrada do pessoal e esclarecesse que somente tais 

militares poderiam acessar a instalação, evitando-se que agentes 

perturbadores da ordem pública usassem da oportunidade para ter acesso a 

materiais e pessoal altamente especializado. Além disso, adotou-se o 

procedimento de trancar, com cadeado próprio, os alçapões que acessavam a 
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posição exata da guarnição e material, evitando-se, inclusive, que o pessoal da 

segurança dos prédios tivesse acesso às áreas. 

No que diz respeito ao emprego e desdobramento do RADAR SABER 

M60, pode-se destacar o constante do relatório olímpico do 2º GAAAe, em 

2016, responsável pelo cluster Maracanã, com destacada atuação na defesa 

antiaérea olímpica, principalmente durante os eventos de abertura e 

encerramento dos Jogos Olímpicos,que apresenta os dados da seguinte forma: 

LIÇÕES APRENDIDAS: 
 -Meio reserva de conexão (VPN/Rádio/SisComIS); 
 - Importância da confecção do Diagrama de Cobertura Radar; 
 - Definição de regras de engajamento e treinamento das regras de 
engajamento (palavra código); 
 - Orientação do Radar; e 
 - Necessidade de militar especializado em informática (COAAe / 
Radar) 
 
OPORTUNIDADES DE MELHORIA 
 - Exercício de Comando e Controle com a Força Aérea (utilização do 
VisIR); 
 - Militar operador do material (Radar). 
 - Rodízio maior; e 
 - COAAe Drone / COAAe AAAe. 
(Brasil, 2016, p. 4) 

Entende-se que a localização para desdobramento do radar foi fator 

preponderante para o bom funcionamento da detecção, com ênfase para a 

execução do Diagrama de Cobertura Radar, como ferramenta para a tomada 

de decisão. O uso do SisComIS, como redundância para a tramitação de 

dados,permitiu a manutenção dos enlaces e a continuada consciência 

situacional do espaço aéreo dentro dos Centros de Operações Antiaéreas. Fato 

indispensável para as tomadas de decisões pelos comandantes quanto à 

defesa antiaérea. 

Evidenciou-se o uso do software VisIR, além da plataforma já 

empregada nos COAAe, permitindo que se utilizasse, também, a visualização 

dos radares da Força Aérea Brasileira, estratégica e permanentemente 

desdobrados em todo o território nacional. 

Por fim, destacou-se a preocupação com a detecção de drones, 

potencial ameaça aérea já enumerada ao longo do presente trabalho. Devido à 

sua costumeira pequena seção reta radar, mostrou-se ser mais eficiente o uso 

de Postos de Vigilância, com pessoal treinado, do que a detecção radar para 

tal ameaça. Devido ao controle de efeitos colaterais em áreas urbanizadas e 

em eventos sendo televisionados mundialmente, as regras de engajamento 
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preconizaram, inicialmente o emprego de bloqueadores de sinal, operados por 

militares do 1º Batalhão de Guerra Eletrônica do Exército. Tal medida mostrou-

se eficiente durante incidente acontecido na competição de arco e flecha, na 

região de sambódromo do Rio de Janeiro, conforme consta no relatório 

olímpico do 3º GAAAe, de 2016.  

3.6 O MONITORAMENTO DAS AMEAÇAS AÉREAS, PELO RADAR SABER 

M60, NA COPA AMÉRICA DE FUTEBOL 2019 

3.6.1 As Medidas de Coordenação e Controle no contexto de grandes 

eventos 

 No contexto de grandes eventos internacionais, como é o caso dos 

Jogos Olímpico realizados no Rio de janeiro em 2016 e da Copa América de 

Futebol realizada em 2019, torna-se indispensável a coordenação e o controle 

do espaço aéreo. Para tanto, uma das primeiras necessidades é a de 

identificação dos vetores aéreos como inimigos ou não. 

 Alia-se a isso, todos os problemas gerados pelo grande fluxo de 

aeronaves civis e militares que irão circular no espaço aéreo entorno dos locais 

das competições, o que aumenta, ainda mais, a importância do uso de medidas 

de coordenação e controle do espaço aéreo. Para identificação de uma Anv 

podem ser utilizados os seguintes processos: identificação eletrônica amigo-

inimigo (IFF), identificação visual, comportamento em voo e regra de circulação 

Ae dentro dos volumes de responsabilidade da Artilharia Antiaérea. 

 Portanto, ao considerarmos todos os fatos já citados, torna-se 

extremamente relevante e necessário o uso de medidas de coordenação e 

controle com a finalidade de, segundo Brasil (2017), “[...] reduzir a possibilidade 

de ataques a Anv Amg, evitar a superposição de esforços e a interferência 

mútua e, ainda possibilitar a troca de informações e a transferência de 

incursões entre as D Ae e DA Ae”. 

 Tais medidas são corretamente definidas, visando padronização de 

procedimentos entre defesa aérea e defesa antiaérea em Brasil (2017): 

- Volume de Responsabilidade da Defesa Antiaérea (VRDA Ae): caracterizado 

por uma parte do espaço aéreo sobrejacente a uma DA Ae, onde são 
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estipuladas medidas específicas para o sobrevoo  de Anv Amg e para o fogo 

AAe. 

- Estado de Ação (Est Aç): define a possibilidade para abertura de fogo das 

armas AAe de determinada DA Ae. O Est Aç, normalmente, é associado aos 

VRDA Ae e aos Corredores de segurança.  

 - Estado de Alerta (Est Alr): define a possibilidade de ataque Aepc a 

determinada área defendida pela AAAe.  

- Condições de Aprestamento (Cond Apr): versa sobre o estado de prontidão 

dos meios AAe de uma DA Ae para fazer frente a um ataque Aepc. 

- Corredores de Segurança (Crdr Seg): define as rotas de tráfego aéreo de 

risco mínimo, devem ser respeitadas pelas Anv amigas, para diminuir ao 

máximo o risco de serem engajadas pela AAAe.  

3.6.2 Planejamento do Desdobramento do Radar SABER M60  

 Para falarmos acerca do desdobramento do Radar SABER M60 na Copa 

América de Futebol que serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro em 2019, 

devemos levar em consideração inúmeros fatores. Tais fatores vão desde as 

peculiaridades do município do Rio de Janeiro até especificidades de dados 

táticos e técnicos do radar em estudo. Todos esses conhecimentos alinhados 

em um só vetor, visando obter uma melhor coordenação do espaço aéreo a ser 

defendido e minimizar possíveis ações de vetores aéreos hostis contra esse 

evento esportivo de porte internacional. 

 Atualmente, a artilharia antiaérea do Exército Brasileiro dispõe do Radar 

SABER M60, que apesar de sua concepção ser voltada para um radar de 

busca, devido a ainda não disponibilidade de um radar de vigilância, o mesmo 

passou a ser empregado como radar de vigilância.  

 Dessa forma, uma vez empregado no monitoramento do espaço aéreo 

como radar de vigilância (Rdr Vig), “Tem finalidade de garantir que a rede de 

Rdr Vig forneça o alerta antecipado às DA Ae.”, Brasil (2017), tendo sua 

guarnição composta por três militares, sob a responsabilidade de um oficial de 

radar. Tal equipe vale-se, para melhor planejamento de seu emprego, de uma 

ferramenta gráfica de apoio denominado ACR (Analisador de Cobertura 

Radar), e tem sua definição:  
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O ACR é um círculo construído em acetato ou papel calco. Será 
empregado para avaliar se as posições escolhidas para o 
desdobramento dos Rdr Vig atendem aos requisitos necessários para 
garantir a detecção, dentro do tempo hábil para a transmissão do 
alerta antecipado às DAAe e o engajamento da ameaça aérea. O seu 
perímetro é denominado Linha Limite de Reação (LLR), que 
materializa o limite máximo dentro do qual uma determinada DAAe 
poderá se desdobrar em relação à posição do radar de vigilância. 
(Brasil, 2017, p. 3-2) 

 Para que obtenhamos um bom resultado, melhor desempenho possível 

no ACR do radar, necessita-se de especial atenção no desdobramento de cada 

radar de vigilância, considerando os fatores para escolha de sua posição. 

Fatores esses embasados em aspectos de ordem tática e técnica. 

 Em relação aos importantes requisitos táticos damos especial atenção a 

necessidade de detecção o mais longe possível, voltado para as prováveis 

rotas inimigas. Além desse, podemos citar também, baseados em Brasil 

(2017): 

- Segurança aproximada para a posição do radar, a ser realizada pela força 

que esteja empregando o material; 

- A necessidade de se planejar sempre duas posições para cada radar, sendo 

uma principal e outra de troca, com distância mínima entre ela da ordem de 

quinhentos metros. 

- Mobilidade: onde o grau de mobilidade de um radar tem influência na 

possibilidade técnica de ocupação de uma posição e acompanhamento para 

manobra da força. 

- Defesa passiva: as posições devem proporcionar cobertura para evitar 

observação aérea e terrestre, utilizando a camuflagem natural, devem estar 

afastadas de pontos nítidos e elevações destacadas. 

- Cobertura do maior número de objetivos levantados em planejamento. 

 Destaca-se que não há como atender os requisitos táticos caso o 

material não tenha sido projetado de forma que se adapte tal atividade ou 

peculiaridade do terreno. Tais “características do projeto” são os requisitos 

técnicos, os quais, de acordo com Brasil (2017), temos: 

- Linha de visada: faz-se necessário que cada posição de radar possua uma 

linha de visada desobstruída em todas as direções. 

- Número de radares disponíveis: a posição dos radares deverá ser definida de 

acordo com o número de equipamentos disponíveis em cada DA Ae. 
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- Tipo de superfície refletora: responsável direta pelo alcance máximo de 

detecção do radar. Devendo-se considerar a movimentação do terreno e a 

existência de lâminas de água, bosques e edificações nas regiões perimetrais 

do radar. 

- Acesso: a posição para o radar deve ter facilidade de acesso, sempre que 

possível próxima à estrada. 

- Cobertura ao redor: deve-se considerar a existência de radares próximos a 

posição do radar, que auxiliem na sua cobertura, aumentando as chances de 

sucesso no alerta antecipado. 

- Local do radar: neste caso dois aspectos devem ser levados em 

consideração, à posição das Unidades de Tiro (U Tir), que deve estar afastado 

para não interferir na defesa proporcionada e deve afastar-se do objetivo 

defendido para minimizar os riscos de ser engajado simultaneamente. Além 

disso, a posição mais favorável ao radar deve permitir detecção no alcance 

máximo e em todas as direções, com a menor quantidade de ecos fixos (sinais 

de grande amplitude refletidos por objetos estáticos, na tela do radar) e zonas 

de sombra (ocasionadas por obstruções existentes na trajetória do feixe 

emitido pelo radar como montanhas, edifícios e etc). 

 Dessa forma, por meio do estudo das especificidades da cidade do Rio 

de Janeiro, das peculiaridades dos requisitos técnicos e táticos e dos 

desdobramentos já realizados em eventos anteriores, como nas Olimpíadas 

Rio 2016, temos mais uma fundamental ferramenta para bem empregar o 

RADAR SABER M60 no monitoramento do espaço aéreo durante a realização 

de um grande evento esportivo internacional como a Copa América de Futebol 

realizada em 2019. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho teve como finalidade verificar a contribuição gerada 

pela utilização do Radar SABER M60, aproveitando as lições aprendidas 

durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, para que possa otimizar a defesa 

antiaérea da Copa América de Futebol em 2019, realizada na cidade do Rio de 

Janeiro.  

 Foram verificadas em nosso estudo as características principais do 

material abordado. Salientaram-se também seus componentes e principais 
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possibilidades. Devido à versatilidade que o radar SABER M60 possui, seu 

emprego em operações de cooperação e coordenação com as agências torna-

se bastante favorável. 

 Ainda se tratando do material, um fator de importante destaque nesse 

estudo, foi o fato de o material ter sido desenvolvido pelo CTEx e a empresa 

nacional Orbisat. Esse fator traduz a facilidade de manutenção, pois ambos os 

órgãos são brasileiros. O radar também se comunica com o Centro de 

Operações Antiaéreas Eletrônico, o que possibilita integrar, em tempo real, 

dados provenientes do radar a outros sistemas de defesa aérea. 

 Objeto de estudo desse trabalho para emprego do radar, a cidade do Rio 

de Janeiro, possui uma gama de eventos de grande vulto realizados 

anteriormente. Com isso, o planejamento para desdobramento deste material 

mostra-se como uma viável e efeciente possibilidade, uma vez que já foi 

realizado anteriormente. 

 Apesar de no evento recentemente realizado na cidade maravilhosa, 

Jogos Olímpicos Rio 2016 e de outros anteriores nunca terem sido alvos de 

ataques terroristas faz-se necessário à preparação para este evento. Este 

motivo está traduzido pelas recentes ondas de ataques realizados em todo 

mundo. Além disso, cabe ressaltar que nos Jogos Olímpicos estiveram 

presentes equipes de imprensa de todo o mundo, o que estimulou ainda mais a 

atuação de possíveis grupos terroristas, dada a repercussão que um ataque 

teria. 

 A soma de todos os fatores já apresentados como: características 

técnicas do material, aliadas as peculiaridades da cidade do Rio de Janeiro, 

das operações de cooperação e coordenação com as agências e da vasta 

experiência dos órgãos públicos brasileiros com grandes eventos internacionais 

corroboram para que haja, um possível emprego do Radar SABER M60 na  

Copa América de Futebol de 2019 e em eventos futuros similares. 

 Baseado em todos os dados apresentados acerca dos temas 

supracitados, foi identificado que tal radar possui as capacidades mínimas para 

realizar a vigilância do espaço aéreo, de acordo com suas possibilidades, 

integrando-se a Defesa Antiaérea e, consequentemente SISDABRA, 

integrando-se aos demais meios do COMAE. O material permite, também, 

fornecer as medidas de controle do espaço aéreo aliado ao sistema. 
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 Dessa forma, o presente trabalho pretende auxiliar aos planejamentos 

do emprego do RADAR SABER M60 em eventos futuros, expondo 

imprescindíveis fatores como: características do material, das possíveis 

ameaças aéreas, das operações de cooperação e coordenação com agências, 

da cidade do Rio de Janeiro e lições aprendidas durante o importante evento 

dos Jogos Olímpicos em 2016. O somatório dessas relevantes informações 

busca contribuir para um melhor desdobramento do material e, por 

consequência, em um aprimorado monitoramento do espaço aéreo. 
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ANEXO A 

SOLUÇÃO PRÁTICA 

O presente trabalho apresentou como problema o questionamento a 

cerca de como o Radar Saber M60 deve ser empregado, aproveitando as 

lições aprendidas durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, visando otimizar o 

monitoramento imprescindível no que tange a segurança da Copa América de 

Futebol no ano de 2019. 

Viu-se que dentre as principais experiências colhidas pelos 1º, 2º e 3º 

Grupos de Artilharia Antiaérea, previstas em seus relatórios após a realização 

da defesa antiaérea dos Jogos Olímpicos Rio-2016 foram:  

1) A necessidade de se empregar mais um militar nas turmas radar para 

realizar a segurança da guarnição durante o embarque e 

desembarque do material; 

2) A necessidade de se deslocar, no mínimo, o efetivo para três rodízios 

de todos os postos. Assim um rodízio realiza a defesa antiaérea, um 

realiza a guarda ao aquartelamento e um rodízio permanece no 

descanso; 

3) A necessidade de se conduzir caixas de armazenamento adequadas 

ao armamento do pessoal, servindo como armaria e mantendo o 

controle do material que se encontra em organização militar 

hospedeira; 

4) A necessidade de se cadastrar, junto à portaria das instalações civis 

ocupadas a equipe que terá acesso, evitando-se que agentes 

perturbadores da ordem pública se passem pela tropa que hora tem 

ao local; 

5) A necessidade de se instalar uma barreira física, como um simples 

cadeado próprio, no último acesso à posição da tropa, o qual só é 

liberado mediante contato direto com a tropa em posição; 

6) O imprescindível uso do terminal satelital SisComIS como 

redundância para a tramitação de dados da síntese radar, garantindo 

total segurança e estabilidade no enlace dos dados; 

7) O uso do software VISIR, desde os treinamentos das tropas até a 

execução real, permitindo que fossem usadas as sínteses dos 

radares da Força Aérea Brasileira permanentemente ativados e 
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distribuídos por todo o território nacional; 

8) O treinamento e preparo de pessoal pra mobiliar postos de vigilância 

em pontos estratégicos para controle de drones. Tal vetor aéreo 

possui pequena seção reta radar, o que dificulta sua detecção. 

Devido ao controle dos danos colaterais em área urbanizada foi 

optado por utilizar as seguintes soluções para o caso: o bloqueador 

de rádio frequência, o drone octacóptero com rede para captura de 

drones menores, o tiro de “caçador” com armamento 7,62mm de 

precisão e, em último caso, o uso de mísseis portáteis; e 

9) A necessidade de meticulosa escolha de posição para 

desdobramento do RADAR SABER M60, com ênfase para confecção 

da análise de cobertura radar e testes de enlace com o Centro de 

Operação Antiaéreas. 

Tais conhecimentos supracitados fora obtidos de relatórios oficiais de 

elementos especializados empregados na defesa antiaérea dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016, tornando-se argumento de autoridades no assunto.Tais 

lições aprendidas mostraram-se extremamente eficientes, economizando meios 

e proporcionando legalidade e legitimidade nas ações das tropas antiaéreas.  

Diante disso, assessora-se que tais conhecimentos sejam difundidos 

para as tropas antiaéreas, agregando valiosos ensinamentos e tornando o 

emprego dessa tropa mais eficaz, eficiente e efetivo. Tal difusão pode ocorrer 

por meio de Nota de Coordenação Doutrinária em um primeiro momento e 

compor estudos para futura inclusão no manual EB70-MC-10.235 Defesa 

Antiaérea nas Operações, no capítulo Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências. 
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