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RESUMO 
O presente artigo busca possíveis soluções para a manutenção de uma Cabeça 
de Ponte Aérea pela Defesa Antiaérea, empregando o Radar SABER M60 como 
principal integrante do sistema de controle e alerta. A Defesa Antiaérea no 
contexto da guerra convencional atualmente é empregada em larga escala, a fim 
de garantir uma maior proteção do espaço aéreo. Desta forma, tem-se como 
objetivo verificar as possibilidades e limitações físicas e técnicas do RADAR 
SABER M60 nas Operações Aeroterrestres, bem como sua Integração com os 
demais sistemas. Através do resultado deverá ser identificado uma melhor 
maneira de apoio com o material AAe utilizado, propondo ou não um radar mais 
adequado para as necessidades da Bda Inf Pqdt. Por fim, após realizada esta 
análise, será concluído a necessidade de adequação do nosso material ou 
aquisição de novo radar, garantindo a manutenção de uma cabeça de ponte 
aérea mais eficiente. 
Palavras-chave: Radar SABER M60, Defesa Antiaérea e Cabeça de Ponte 
aérea. 
 
RESUMEN 
El presente artículo busca posibles soluciones para el mantenimiento de una 
cabeza de puente superior por la Defensa Aérea, utilizando el radar SABER M60 
como miembro principal del sistema de control y advertencia. La defensa aérea 
en el contexto de la guerra convencional se emplea actualmente a gran escala 
para garantizar una mayor protección del espacio aéreo. Por lo tanto, tiene como 
objetivo verificar las posibilidades y las limitaciones físicas y técnicas de RADAR 
SABER M60 en operaciones aerotransportadas, así como su integración con 
otros sistemas. A través del resultado se debe identificar una mejor manera de 
apoyar el material que AAe utilizó, proponiendo o no un radar que se adapte 
mejor a las necesidades de Bda Inf Pqdt. Finalmente, después de este análisis, 
se concluirá la necesidad de adaptar nuestro material o comprar un nuevo radar, 
asegurando el mantenimiento de una cabeza de puente aéreo. 
 
Palabras claves: brigada de infantería paracaidista, Radar Saber M60, batería 
de artillería antiaérea, defensa antiaérea, cabeza de puente superior. 
 
 

¹ Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia 
Militar das Agulhas Negras (AMAN) em 2009. 
 
²  Major da Arma de Artilharia. Bacharel em ciências militares pela Academia 
Militar das Agulhas Negras (AMAN) em 2005. Pós graduado  latu senso pela 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) em 2014.
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1 INTRODUÇÃO 

No âmbito da Brigada de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf Pqdt), o Radar 

SABER M60 possui importância significativa quando integrado aos demais sistemas 

de AAAe, mais precisamente em uma Operação Ofensiva (Op Ofs), no que tange a 

defesa aeroespacial durante a manutenção de uma cabeça de ponte aérea (C Pnt 

Ae). 

Até meados de 2004, a Bda Inf Pqdt operava sem a presença física de uma 

Artilharia Antiaérea orgânica, capaz de atuar como apoiadora contra vetores aéreos 

na conquista dos objetivos desta grande unidade. 

 Dessa forma, visando atender a nova realidade do combate, a 21ª Bateria de 

Artilharia Antiaérea (21ª Bia AAAe) transformou-se em 21ª Bateria de Artilharia 

Antiaérea Pára-quedista (21ª Bia AAAe Pqdt), sendo agora subordinada a Bda Inf 

Pqdt.  

Sua origem se deu através da Portaria Nº 781 do Comandante do 

Exército, de 11 de dezembro de 2003, no qual foi alterada a subordinação da 

Bateria de Artilharia Antiaérea da 2ª Brigada de Infantaria para a Brigada de 

Infantaria Pára-quedista, transformando a 21ª Bateria de Artilharia Antiaérea 

em 21ª Bateria de Artilharia Antiaérea Pára-quedista. (LOMBARDI, 2014, p. 

19). 

No entanto, mesmo ocorrendo o surgimento de uma Subunidade antiaérea 

paraquedista, capaz de atender as necessidades da Bda Inf Pqdt em suas missões, 

ainda ocorriam dificuldades em assegurar a proteção da tropa de forma eficaz, seja 

no Assalto Aeroterrestre (Ass Aet) em um primeiro momento, ou na manutenção de 

uma C Pnt Ae nas ações subsequentes.   

Desta forma, o Exército Brasileiro (EB), verificando a necessidade de 

adequação a esta nova realidade no combate, e como forma de monitorar a vigilância 

do espaço aéreo, fixou parceria com o CTEX e a ORBISAT, desenvolvendo o RADAR 

SABER M60. 

A ORBISAT, empresa contratada pelo Exército Brasileiro, juntamente 
com o Centro de Tecnologia do Exército (CTEx), desenvolveu o Radar Saber 
M60 (Sistema de Acompanhamento de Alvos Aéreos Baseado em Emissão de 
Radiofrequência), que por suas características, atenderiam as necessidades 
do combate moderno. (SANTOS, 2015, p. 14) 

 
Assim, desde seu desenvolvimento o radar SABER M60 vêm sendo empregado 

em diversas missões nas quais o Exército Brasileiro atua, sejam elas missões de 

treinamento ou de emprego real. 
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Após a criação do RADAR SABER M60 o apoio as Operações da Brigada de 

Infantaria Pára-quedista tornaram-se mais eficazes, fornecendo um monitoramento 

mais amplo do espaço aéreo durante todas as fases do combate, permitindo ao Cmt 

do escalão enquadrado uma maior consciência situacional do espaço aéreo, para 

posterior tomada de decisão em sua zona de Ação (Z Aç). 

 

Figura 1: Recebimento do RADAR SABER M60 na 21ª Bia AAAe Pqdt em 2012 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

1.1 PROBLEMA  

O problema a ser solucionado neste artigo resume-se basicamente a resposta a 

três perguntas: 

1°) O RADAR SABER M60, parte integrante do sistema de controle e alerta 

utilizado pela 21ª Bia AAAe Pqdt, Subunidade orgânica da Bda Inf Pqdt, possui 

condições físicas e técnicas para atuar durante o Assalto aeroterreste e posterior 

manutenção de uma cabeça de ponte aérea? 

2°) Tendo como seu principal objetivo a vigilância e monitoramento do espaço 

aéreo, e levando-se em consideração as hipóteses de emprego em conjunto com a 

Bda Inf Pqdt, o radar SABER M60 consegue atender na íntegra as necessidades desta 

Grande Unidade, mesmo com suas limitações físicas?  
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3°) Caso haja outra forma ou material mais adequado para de prover a vigilância 

do espaço aéreo, seria de interesse do EB sua aquisição, visando um emprego mais 

rápido e adequado no campo de batalha? 

 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste artigo visa verificar a forma de emprego do radar SABER 

M60, integrado aos demais sistemas de artilharia antiaérea em proveito da Bda Inf 

Pqdt durante a manutenção de uma C Pnt Ae.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Possibilidades e Limitações físicas do RADAR SABER M60 nas Operações 

Aeroterrestres; 

- Possibilidades e Limitações técnicas do RADAR SABER M60; 

- Integração do sistema de controle e alerta com o sistema de Apoio Logístico; 

- Integração do sistema de controle e alerta com o sistema de Comunicações; 

- Integração do sistema de controle e alerta com o Sistema de Armas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

A Bda Inf Pqdt, em suas operações de emprego convencional no Teatro de 

Operações (TO), necessita de ampla vigilância e monitoramento constante do espaço 

aéreo, seja durante o Ass Aet, em um primeiro momento, ou na conquista e 

manutenção de uma C Pnt Ae, em suas ações subsequentes.  

Dessa forma, vários aspectos foram analisados, uma vez que seu material AAe 

de dotação orgânica possui limitações físicas no que diz respeito ao lançamento 

aeroterrestre, devendo por vezes ser conduzido por meio outros meios de transporte 

até a Zona de Ação (Z Aç).  

Neste contexto, cresce de importância verificar as características funcionais e 

limitações do radar SABER M60, bem como sua integração com os demais sistemas 

AAe para este tipo de operação. 
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2 METODOLOGIA 

O presente Artigo científico buscou coletar dados através de fontes que 

pudessem formular uma possível solução para o problema apresentado, com o intuito 

de verificar a forma de emprego do radar SABER M60, integrado aos demais sistemas 

de artilharia antiaérea em proveito da Bda Inf Pqdt durante a manutenção de uma 

cabeça de ponte aérea.  

 Quanto a forma de abordagem, foram realizados pesquisas bibliográficas, 

realizadas através de manuais do Exército Brasileiro, materiais acadêmicos, artigos 

com conteúdos de mesma paridade e demais documentos de fontes confiáveis a 

respeito do assunto, sejam eles nacionais ou internacionais, visando um melhor 

embasamento no trabalho. 

 

2. 1 REVISÃO DA LITERATURA  

A Revisão da Literatura justifica-se por promover um estudo mais aprofundado 

sobre o Radar SABER M60, apresentando suas características e limitações, físicas e 

técnicas, no que tange a seu emprego na manutenção de uma C Pnt Ae nas Op Ofs 

da Bda Inf Pqdt. 

Desta forma, o resultado deste artigo foi subdividido em duas seções 

secundárias abaixo exemplificadas, facilitando a compreensão e seu 

desenvolvimento: 

1°) Radar SABER M60 – Analisar suas características, possibilidades e 

limitações; 

2°) DA Ae na manutenção de uma Cabeça de Ponte Aérea – Analisar a atuação 

do RADAR SABER M60 na manutenção de uma cabeça de ponte aérea, integrado 

aos demais sistemas AAe. 

Após realizado o levantamento das informações levantadas e estudo das 

seções secundárias acima descritas, será realizada a integração entre eles de forma 

gradativa, havendo uma melhor compreensão para a solução dos problemas 

apresentados e uma posterior conclusão.   

A revisão de literatura limitou-se basicamente às Operações Ofensivas, e foram 

utilizadas ideias centrais (palavras chaves), como Brigada de Infantaria Pára-quedista, 

Radar SABER M60, Bateria de Artilharia Antiaérea, Defesa Antiaérea e Cabeça de 

Ponte aérea. 

Para a definição do presente trabalho foi utilizado basicamente dois critérios: 
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a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados à Brigada de 

Infantaria Pára-quedista, Radar SABER M60, Defesa Antiaérea e Cabeça de Ponte 

aérea; 

- Análise das características, possibilidades e limitações do RADAR SABER 

M60; 

- Análise do emprego para manutenção de uma Cabeça de Ponte, material de 

dotação orgânico e suas características para a 21 Bia AAAe Pqdt; 

- Estudos qualitativos sobre defesa antiaérea de uma Brigada de Infantaria 

Pára-quedista. 

 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que não sejam relacionados ao DAAe de uma Cabeça de Ponte; 

- Estudos cujo foco central não sejam relacionados a DAAe na Cabeça de 

ponte; 

- Estudos cujo foco central não sejam relacionados à DAAe da Brigada de 

Infantaria Pára-quedista. 

 

3 RESULTADOS  

Com a finalidade de realizar uma abordagem mais ampla e analítica da forma 

de emprego do radar SABER M60, na manutenção de uma cabeça de ponte aérea, 

faz-se necessário listar de maneira mais detalhada as partes secundárias 

anteriormente citadas (Radar SABER M60 e DA Ae na manutenção de uma Cabeça 

de Ponte Aérea), verificando suas características específicas e integração entre eles, 

visando compreender ao final seu emprego na manutenção de uma cabeça de ponte 

aérea. 

 

3.1 RADAR SABER M60 

O radar SABER M60 é um radar de Busca, que dependendo de seu emprego 

pode ser utilizado como vigilância, integrado ao sistema de armas antiaéreos.  

Possui alta mobilidade e pode ser empregado em diversos ambientes 

operacionais, mesmo possuindo limitações físicas, que influenciam seu emprego e 

forma de atuação no TO, quando enquadrado a uma tropa paraquedista. 
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O Radar destaca-se por possuir alta mobilidade e capacidade de 
operar em diferentes condições climáticas no continente sul-americano, 
fazendo com que o torne indicado para o emprego em operações de defesa 
externa, bem como em operações de garantia da lei da ordem e em operações 
de paz. (LOMBARDI, 2014, Pg 39). 

 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS 

O SABER M60 possui possibilidades e limitações técnicas em consonância 

com o estipulado nos Requisitos Operacionais Básicos (ROB 05/10). Dentre elas 

pode-se observar seu teto de emprego de 5000 metros e seu alcance útil que pode 

alcançar 60 Km, ampliando assim a capacidade de realizar o alerta antecipado ao 

sistema de armas. 

 

Características Técnicas do Radar SABER M60 

Guarnição  3 militares 

Peso Total Bruto (embalagens + radar) 563,30 Kg 

Peso Total Líquido (radar) 318,05 Kg 

Alimentação Comercial / Gerador Externo  110 / 220 V - CA, 50 a 60 Hz 

Alimentação da Caixa de Bateria  28 V - CC 

Alcance Útil  60 Km (Alvo de 12 m² de RCS) 

Alcance mínimo 1750m 

Direção 6400´´´ 

Teto Máximo Aproximado  5000 m 

Transmissor  Estado Sólido 

Frequência de repetição de impulso (FRI) 
Variável, em conjuntos de 04 valores com algoritmo 

pseudo-aleatório 
 

Poder separador em alcance 75 m 

Acuidade (azimute) 2º 

Acuidade (elevação) 1º 

Número de alvos simultâneos 40 alvos 

Classificação de Aeronaves  Asa Fixa e Asa Rotativa 

Identificação de Aeronaves  Asa Rotativa 

IFF (Radar Secundário)  Modos 1,2, 3A e C 

Quadro 1 – Quadro resumo das principais características técnicas do Radar SABER M60 

Fonte: Adaptado de Brasil (2011) 

De acordo com CAIO (2012, p.33) Dentre as diversas características do radar 

SABER M60, destacam-se as seguintes qualidades técnicas: 

a) informações tridimensionais (distância, azimute e elevação) sobre os alvos 
aéreos, além de informações derivadas, tais como: velocidade e direção de 
voo (proa); 
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 (LPI – Low Probability of Interception) 
resultante de uma baixa potência média de transmissão e de avançados 
meios de proteção eletrônica; 
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d) reconfigurável e atualizável facilmente, por ser construído com tecnologia 
de “hardware defindo por software”;  
e) elevada mobilidade e transportabilidade, podendo ser montado ou 
desmontado em menos de 15 minutos por uma guarnição de três homens e 
transportado em qualquer viatura de capacidade superior a 1 Ton ou por 
helicópteros;  
f) logística simplificada, pela disponibilidade de suprimento e manutenção de 
todos os escalões em território nacional; e 
g) representação gráfica de medidas de coordenação, tais como: Volume de 
Responsabilidade de Defesa Antiaérea, Estado de Alerta, Corredores de 
Segurança, entre outros, segundo o estabelecido na doutrina, podendo ser 
atualizado ou modificado, de acordo com a necessidade. 
 

Cabe ressaltar que o emprego do radar SABER M60 torna-se mais eficaz 

quando empregado em conjunto com outros sistemas de monitoramento, como por 

exemplo com os radares de vigilância da FAB, aumentando o tempo do alerta 

antecipado e permitindo um engajamento mais rápido e eficiente aos vetores aéreos 

hostis. 

 

3.1.2 POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 

O Radar SABER M60 possui inúmeras possibilidades de emprego, no entanto 

será enfatizado seu emprego durante a manutenção de uma C Pnt Ae. 

Dentre as principais capacidades do Sistema de Controle e Alerta da AAAe 

para este tipo de operação, podem ser destacadas as seguintes: montar um sistema 

de controle e alerta capaz de integrar-se com os sistemas de controle da F Ter, da F 

Ae e da Força Naval (F Nav); realizar a vigilância do espaço aéreo por meio dos 

sensores de vigilância e postos de vigilância de suas unidades e subunidades; e 

realizar a busca, a detecção, a identificação e posterior destruição de alvos aéreos. 

Assim, realizando uma abordagem mais ampla do termo possibilidade e 

limitações, observa-se a integração do Sistema de controle e alerta em consonância 

com o Sistema de Apoio Logístico, Sistema de Armas e Sistema de Comunicações 

em todos os momentos. 

Nas operações realizadas pela AAAe, os demais sistemas trabalham de forma 

integrada ao Sistema de Controle e Alerta, uma vez que o radar SABER M60 e o 

COAAe Elt, como principais integrantes deste sistema, comunicam-se entre si e os 

demais sistemas através de meios de comunicação eficientes, que transmitem as 

mensagens de voz e dados às DA Ae, um sistema de apoio logístico adequado, para 

apoiar a manobra da força apoiada, e um sistema de armas atuante, para engajar dos 

vetores hostis após receber o alerta antecipado. 
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Ainda, quanto ao aspecto limitação física, o radar SABER M60 mesmo sendo 

empregado pela 21ª Bia AAAe Pqdt, OM orgânica da Bda Inf Pqdt, por questões de 

limitações do próprio material, não pode ser lançado de paraquedas, o que dificulta a 

rapidez no processo de vigilância em uma ZL, devendo ser conduzido para o local 

determinado por outros meios de transporte, através de seu sistema de apoio 

Logístico. 

Dentre as diversas formas de transporte do referido material, tem-se as 

seguintes, conforme extraídas do Manual Técnico Operação do Radar SABER M60 

(EB60-MT-23.401) (2016, p.5-5): 

Transporte Terrestre – Pode ser realizado em qualquer viatura maior que 1 
Ton, com carroceria estendida ou em vagão ferroviário, de modo que caibam 
todas as caixas, pessoal, acessórios externos e os fardos de bagagem e 
combate. 
Transporte Marítimo – O içamento do material do cais e sua deposição nos 
porões dos navios de transporte devem ser feitos pelos paus de carga, 
obedecendo ao peso limite desses. Deve ser içado em suportes, por redes 
evitando a queda do material. 
Helitransporte – O Rdr SABER M60 pode ser transportado internamente 
pela Anv HM-3 (Cougar), e no gancho pelas Anv HM-1 (Pantera) e HM-2 
(Black Hawk). A Anv HA-1 (Esquilo ou Fennec) pode transportar no gancho, 
caso venha a sofrer adaptação para tal. 
Transporte Aéreo – Pode ser transportado por qualquer aeronave militar que 
suporte seu peso. O acondicionamento deve ser feito em suportes e 
devidamente ancorado no interior da aeronave. O sistema não pode ser 
lançado de paraquedas 

 
Disto exposto, caso sua estrutura física fosse mais robustecida, e pudesse sofrer 

maiores impactos, haveria uma melhor atuação no cenário de guerra, quando 

empregado pela AAAe orgânica de tropa paraquedista, pois seria lançado juntamente 

com a tropa nas primeiras vagas para um monitoramento mais rápido e amplo. 

Existem sensores de vigilância já testados por outros Exércitos, que poderiam 

ser empregados por nossa tropa conforme abordado por LOMBARDE (2014, Pg 54): 

Outro sistema que poderia ser utilizado pela Bia AAAe Pqdt, seria o 
Radar PSTAR (Portable Search and Target Acquisition Radar). Esse radar 
tem sua eficiência já testada em outros países como Portugal e Estados 
Unidos da América. É utilizado pelas tropas paraquedistas desses países 
onde é lançado pela rampa de aeronave militar em voo, juntamente com sua 
guarnição, sendo colocado em operação em menos de 15 minutos, 
garantindo a defesa antiaérea da tropa apoiada. O radar PSTAR tem por 
características ser um radar portátil e pode ser desmontado em 3 placas de 
45 kg cada, sendo capaz de ser transportado por tropa a pé, o que o torna 
eficiente durante o acompanhamento da tropa apoiada. 

 

De acordo com LOMBARDI (2014), pode-se observar outras possibilidades de 

grande relevância para seu emprego junto à Bda Inf Pqdt: 
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- Manter centros de controle de defesa antiaérea com as informações 
atualizadas de vetores, amigos e hostis, posicionados e correlacionados às 
medidas de coordenação e controle do espaço aéreo; 
- Capacidade de transmitir dados de ameaça, em tempo real, para centros de 
controle, via rádio ou cabo; 
- Capacidade de identificação de aeronaves amigas (IFF), possibilitando a 
diferenciação de aeronaves amigas de inimigas, contribuindo sensivelmente 
para diminuir o risco de fratricídio. 

 

Assim, as possibilidades de emprego deste sensor auxiliam o êxito do combate, 

levando proteção a tropa ao realizar o monitoramento do espaço aéreo.  

Cresce de importância salientar que sua integração do sistema de controle e 

alerta com os demais sistemas de AAAe é fundamental para o êxito no combate, pois 

atuam de forma simultânea, que apesar de serem interdependentes são interligados.  

 

3.2 DA AE NA MANUTENÇÃO DE UMA CABEÇA DE PONTE AÉREA 

 As tropas aeroterrestres no TO geralmente são empregadas para execução de 

ações profundas, por serem tropas mais aptas a realizarem este tipo de operação.  

Seu emprego ocorre através de um Assalto Aeroterrestre e posterior 

manutenção de uma C Pnt Ae, para realização de uma junção com os demais 

elementos de manobra.  

Nas ações profundas, as ações do escalão considerado são 
sincronizadas com operações especiais, operações de supressão de defesas, 
operações de informação, fogos e emprego de vetores terrestres de longo 
alcance, em especial tropas aeromóveis (Amv) e aeroterrestres (Aet). 

A DA Ae nas ações profundas é realizada pelas baterias orgânicas das 
brigadas Amv e Aet, dependendo do tipo de operação. 

Nesse tipo de ação é importante a obtenção da superioridade aérea, 
pelo menos local, sobre a região de operações e nas rotas de voo e a 
coordenação do uso do espaço aéreo. (EB70-MC-10.231, 2017, p5-3). 

 

A FTC ou DE que atua no teatro de operações em uma operação ofensiva, 

mais precisamente em um ataque, e necessita conquistar objetivos intermediários 

mais profundos, emprega tropas aptas a executarem tal missão, como por exemplo 

as tropas aeromóveis e aeroterrestres.  

Para este tipo de operação, tem-se basicamente duas formas de emprego e 

missão tática atribuída a AAAe que irá atuar. No emprego de uma FT nível batalhão 

tem-se restrição dos meios de DA Ae, devendo uma Seç AAAe ser passada em Ref 

ao Elm Man apoiado, o que permite maior flexibilidade no prosseguimento de sua 

missão.  
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Quando a operação é de maior envergadura, e o emprego ocorre no nível Bda 

Inf Pqdt, há a necessidade de se desdobrar os meios, sendo a unidade mínima de 

emprego a Bia AAAe, estando esta com a missão tática de Ap G a Bda Inf Pqdt, 

conforme  consta no EB70-MC-10.235 – DAAe nas Op (2017, p.9-4): 

Em operações nas quais sejam empregadas força-tarefa batalhão de 
infantaria paraquedista (FT BI Pqdt) ou tropa de menor valor, é admissível 
restringir o emprego de meios AAe por meio de seção(ões) dada(s) em Ref, 
dependendo do Esc empregado, obedecendo-se ao princípio da dosagem 
adequada.  

Nas operações de grande vulto, sendo empregada uma Bda como 
força aeroterrestre (F Aet), é necessário desdobrar mais meios AAe, sendo 
normal contar com a dosagem mínima (orgânica) de uma Bia AAAe. Nesse 
caso, após o lançamento dos elementos dotados de Msl Ptt, são 
aerotransportados, nas vagas subsequentes, os demais meios AAe 
disponíveis. 

 

Assim, nas primeiras vagas da Aeronave para efetuar o assalto aeroterrestre, 

busca-se incluir elementos de AAAe, pelo menos uma Seç AAAe dotada de Msl IGLA, 

a 04 ou 06 unidades de tiro, com a finalidade de prover a DA Ae na ZL, para que os 

próximos elementos possam realizar o salto com maior segurança e prosseguir na 

conquista de uma C Pnt Ae.  

Após isso, a Seç AAAe que realizou a defesa recebe outra Prio DA Ae para o 

prosseguimento do combate, conforme imposição do Esc Sup. 

As tropas aeroterrestres, após realizarem o Ass Aet, geralmente mantem uma 

defesa circular ou em perímetro, de um objetivo imposto pelo escalão superior, 

impedindo ou dificultando que o Ini acesse aquele local, conforme consta no manual 

EB70-MC-10.235 – DAAe nas Op (2017, p.9-4): 

A defesa circular ou em perímetro é uma posição defensiva voltada 
para todas as direções (360º), com a finalidade de impedir o acesso do inimigo 
à área defendida. Esse dispositivo é adotado para defender posições isoladas, 
normalmente no interior das linhas inimigas, tais como cabeça de ponte aérea 
(aeroterrestre ou aeromóvel), pontes, pistas de pouso, zonas de reunião, zonas 
de pouso de helicópteros, ou quando uma unidade é cercada pelo inimigo. 

 

Conforme exposto anteriormente, o RADAR SABER M60, apesar de apresentar 

diversas funcionalidades que contribuem significativamente para a DA Ae, não pode 

ser lançado de paraquedas, o que dificulta seu emprego, devendo ser transportado 

por outros meios o mais próximo possível da área onde permitirá uma maior cobertura 

radar.  
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O desdobramento dos sensores de vigilância ocorre no transcorrer do assalto, 

com os sensores começando a se deslocar assim que haja tropa amiga disposta pelo 

Eixo de Progressão (E Prog) até o objetivo, garantindo uma maior segurança contra 

possíveis ataques terrestres.  

Além disso, para ser transportado por helicóptero, conforme dito anteriormente, 

é necessário que se tenha superioridade aérea local, o que será garantido pela AAAe 

da FTC presente no TO e pela FAC. 

Nas Op Aet, o desdobramento dos sensores de vigilância acontece 
durante o assalto. É planejada uma posição da qual seja possível englobar com 
a LLR a ZL e os objetivos da operação. Caso contrário, é planejada a manobra 
do sensor de modo que este proporcione o alerta nos objetivos, desde que haja 
segurança proporcionada pelas forças amigas. (DAAe nas Op, 2017, p.9-4). 

 

Disto exposto, verifica-se a necessidade de coordenação com as demais 

Forças singulares presentes no Tetro de Operações, em específico com a FAC, por 

possuir sensores de monitoramento mais amplo, visando uma melhor  manobra dos 

meios de AAAe, obtendo o máximo de segurança possível, visto que a segurança 

terrestre neste momento estará sendo provida pela força terrestre em deslocamento 

no E Prog, conforme dito anteriormente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando a modernização dos combates, sendo ele convencional ou não, o 

incremento de novas tecnologias vem ditando o ritmo de batalha, seja pelo uso do 

espectro eletromagnético, pelo emprego de aeronaves ou pela utilização de sensores 

de detecção e engajamento, pela guerra eletrônica, FAB e DAAe, respectivamente, 

observa-se uma crescente necessidade de adequação desta nova realidade pelas 

forças armadas brasileiras, com o intuito de fazer frente às demais forças e possíveis 

ameaças. 

Neste diapasão, o Exército Brasileiro vem se modernizando, visando 

acompanhar as evoluções do seu tempo, o que pode ser observado com a criação do 

radar SABER M60, em parceria com o CTEX e a ORBISAT.  

Com esta nova tecnologia empregada a Função de combate Proteção, 

aumentou a capacidade de emitir o alerta antecipado para auxiliar os elementos de 

defesa antiaérea na zona de combate, garantindo maior segurança. 
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No entanto, por ocasião de sua criação, não se levou em consideração as 

peculiaridades de algumas tropas que utilizam este sensor, dificultando sua utilização 

em determinadas missões, por exemplo, para seu emprego junto a tropa paraquedista 

no assalto aeroterrestre e posterior manutenção de uma C Pnt Ae.  

Desta forma, tendo analisado as particularidades do RADAR SABER M60 e da 

DA Ae de uma C Pnt Ae, em consonância com os problemas apresentados neste 

trabalho, chegou-se as seguintes conclusões: 

1°) O RADAR SABER M60, apesar de possuir boas condições técnicas, não 

possui condições físicas adequadas, o que prejudica seu emprego rápido e eficiente 

para a conquista de uma C Pnt Ae, uma vez que necessita de outros fatores para 

apoiar de forma satisfatória a tropa apoiada, conforme abordado no capítulo anterior. 

2°) O radar SABER M60, apesar de portátil, e podendo ser separado em fardos, 

conforme já abordado, não pode ser lançado de paraquedas devido a sua limitação 

física, fator este que dificulta seu emprego durante o assalto aeroterrestre ou posterior 

manutenção de uma C Pnt Ae. 

Entretanto, durante a execução deste trabalho, foi observado a existência de 

sensores de vigilância mais adequados, utilizados por outros exércitos, que possuem 

funcionalidades similares ao do radar SABER M60, mas que no entanto pode ser 

lançado de paraquedas, pelo fato de sua estrutura física ser mais robustecida, o que 

facilitaria de forma significativa seu emprego para a tropa paraquedista, pois adentra 

ao TO nas primeiras vagas da Anv de forma mais rápida, como o caso Radar PSTAR, 

utilizado pelo exército Português e Americano. 

Assim, mesmo o Radar SABER M60 sendo empregado pela tropa paraquedista 

em larga escala, seja em situações de exercício ou situações reais de emprego, não 

houve mudança em sua estrutura física para se adequar as peculiaridades desta 

Organização Militar de Artilharia Antiaérea.  
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ANEXO A 

SOLUÇÕES PRÁTICAS 

Verificou-se que a melhor forma de atuação no teatro de operações, para um 

emprego mais eficiente do radar SABER M60, seria um melhoramento em sua 

estrutura física para suportar maiores impactos durante o lançamento aeroterrestre, 

pois o radar manteria suas características técnicas, já testadas pelas OM de AAAe, 

ao mesmo tempo que permitiria uma melhora significativa em sua estrutura física para 

suportar maiores impactos quando lançados. 

Caso esta alternativa seja inviável momentaneamente, devido a situações 

orçamentarias e tempo, outra opção seria a aquisição de um radar mais específico, 

como solução provisória, até a adequação do nosso sistema de vigilância.  

Nesta linha de raciocínio o Radar SABER M60 ficaria um pouco mais a 

retaguarda, onde lhe fosse proporcionado segurança, para que fosse realizado o 

monitoramento do espaço aéreo num primeiro momento. 

No instante que o radar lançado da Anv estivesse posicionado, gerando 

segurança e proteção a tropa, aumentando seu alcance de detecção na Zona inimiga, 

seria efetuada a manobra radar com o radar SABER M60 que está posicionado mais 

a retaguarda, levando-se em consideração o previsto da manobra radar nas 

operações ofensivas no manual EB70-MC-10.235 – DA Ae nas Operações (2017, P 

7-11): 

No prosseguimento das operações e/ou consolidação dos objetivos: 
- Desde o planejamento inicial das operações, deverá ser verificada a 

necessidade de mudança de posição dos sensores após o desembocar do 
ataque;  

- havendo possibilidades técnicas, os R Vig deverão ser mantidos na 
sua posição inicial até a conquista dos objetivos finais. Os demais sensores e 
os P Vig poderão acompanhar as forças em primeiro escalão, aprofundando as 
possibilidades de detecção;  

- caso seja necessária uma mudança de posição dos R Vig, deverá ser 
coordenada de modo a não haver perda na qualidade da cobertura radar da 
tropa apoiada. Para tanto, a posição planejada para o segundo R Vig deverá 
proporcionar recobrimento com a posição de manobra a ser ocupada.  

 

Assim, haveria cobertura radar mais ampla para atuação de nossas tropas 

desde o início da operação até a conquista dos objetivos mais profundos, uma vez 

que, enquanto a tropa se desloca por aeronave, sua vigilância estaria sendo feita pelo 

radar SABER M60 mais a retaguarda em um primeiro momento e, em seguida, pelo 
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sensor lançado de paraquedas juntamente com a tropa, aumentando assim o alcance 

radar e maior vigilância dentro do território inimigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

REFERÊNCIAS 

 

CAIO, Noro Fernandes Barbosa. A utilização do radar SABER M60 na bateria de 
artilharia antiaérea orgânica da brigada de infantaria mecanizada na marcha 
para o combate. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Artilharia 
Antiaérea) – Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, Rio de Janeiro, 2012. 
 
GUIMARÃES, Renato Libânio. A necessidade dos sistemas de controle e alerta 
para defesa antiaérea até a conquista da cabeça de ponte aérea. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Aperfeiçoamento em Operações Militares) – Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2006. 
 
JUNIOR, Ronaldo Mariano Gomes. A seção de artilharia antiaérea paraquedista 
realizando a defesa antiaérea do lançamento aeroterrestre do escalão de assalto 
em uma operação de conquista de cabeça de ponte aérea. Rio de Janeiro: Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2012 
 
LOMBARDI, Diego Ferreira pitrez. As possibilidades e limitações no emprego do 
radar SABE M60 em apoio à Brigada de Infantaria Pára-quedista. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Especialização em Artilharia Antiaérea) – Escola de Artilharia de 
Costa e Antiaérea, Rio de Janeiro, 2014.  
  
SANTOS, Diogo da silva. O Emprego do Radar SABER M60 em apoio à defesa 
antiaérea da Brigada de Infantaria Pára-quedista. Conclusão de Curso 
(Especialização em Artilharia Antiaérea) – Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, 
Rio de Janeiro, 2015. 

 
BRASIL. Exército. Estado-Maior. Proteção. EB20-MF-10.208. Brasília, DF: Estado-
Maior do Exército, 2015 
 
BRASIL. Exército. Comando de Operações Terrestres. Defesa Antiaérea. EB70-MC-
10.231. Brasília, DF: Comando de Operações Terrestres, 2017 
 
BRASIL. Exército. Comando de Operações Terrestres. Defesa Antiaérea nas 
operações. EB70-MC-10.235. Brasília, DF: Comando de Operações Terrestres, 2017 
 
______. C 57-1: Operações Aeroterrestres. _. ed. Brasília: EGGCF, 2006a.  
  
 
Brigada de Infantaria Paraquedista. Disponível em: <www.bdainfpqdt.eb.mil.br>. 
Acesso em 8 jul. 2015.  
  

Centro Tecnológico do Exército Brasileiro. Disponível em: <http://www.ctex.eb.br/>. 
Acesso em 08 jul 2015. 

 

 


