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RESUMO 
 

As operações militares em situação de não guerra surgiram da necessidade dos países de cumprir 
tarefas que são vocacionadas para o treinamento e equipamento específico das forças armadas, 
estas operações normalmente se desenvolvem de forma a atingir objetivos que passam por atuação 
em Centros de Gravidade Políticos e Midiáticos situados em ambientes operacionais urbanos e 
humanizados. Um caso concreto desta aplicação de expressão militar no caso brasileiro foi a 
atuação das forças armadas nas operações de segurança na Copa do Mundo de Futebol, e Jogos 
Olímpicos (Grandes Eventos).   
O estabelecimento de uma defesa antiaérea eficaz em pontos sensíveis no interior destes centros 
de gravidade foi essencial para se alcançar os objetivos das Operações em Grandes Eventos, desta 
feita o emprego dos radares de busca SABER M60 em missão de vigilância têm sido uma 
condicionante para o atingimento dos objetivos da Defesa Antiaérea e consequentemente dos 
Objetivos Estratégicos. 
Palavras-chave: Defesa Antiaérea, Radar, Grandes Eventos, Ambiente Urbano, Operação de Não 
Guerra. 
 
 

ABSTRACT 
 

Non-war military operations have arisen from countries' need to carry out tasks that are geared 
toward  the training and equipping present on  armed forces, these operations are usually carried out 
in order to achieve objectives in Centers of Gravity located in urban and humanized operational 
environments. One concrete case of this application of military expression in the Brazilian case was 
the armed forces' performance in security operations in the Soccer World Cup and Olympic 
Games.The establishment of effective anti-aircraft defense at sensitive points within these centers of 
gravity was essential to achieve the objectives of Operations in Major Events, this time the use of 
SABER M60 search radars on a surveillance mission has been a conditioning factor for the 
achievement objectives of the Anti-aircraft Defense and consequently of the Strategic Objectives.. 
 
Keywords: Air Defense, Major Events, Radar, Urban Operations, Other than war operations. 
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1.INTRODUÇÃO 

A humanidade viu pela primeira vez em sua história o uso da aviação como 

arma durante a Primeira Grande Guerra (1914-1918), de lá até a atualidade, 

 a importância desta arma cresceu exponencialmente, tornando-se responsável 

pelos primeiros, e muitas vezes únicos contatos entre inimigos nos conflitos 

modernos. 

Ainda, contemporaneamente, pudemos observar atentados terroristas como 

o ocorrido em, 11 de setembro de 2001 na cidade de Nova Iorque, nos Estados 

Unidos da América. Um inimigo difuso, como no caso da organização terrorista Al 

Quaeda, conseguiu atacar seu adversário, sem estar em guerra declarada, em uma 

grande área urbanizada infringindo grande perda populacional, material, e, 

principalmente afetando o componente psicossocial do poder nacional. 

Em face de esta nova conformação de ameaça difusa surge a necessidade 

de se adaptar e atualizar a doutrina emprego da artilharia antiaérea de forma a 

molda-la a atuação contra vetores que esta força difusa pode vir a empregar. A 

importância em se lidar com este tipo difuso levou os países, a passarem a 

direcionar esforços de Defesa para a proteção de centros urbanos vulneráveis, seja 

pela sua importância simbólica ou material ou pela ocorrência de grandes eventos 

(Jogos esportivos internacionais, Encontros Dignitários) em suas aéreas. 

No sistema de Defesa Antiaérea do Exército Brasileiro o Radar SABER M60 

é o mais importante sensor de alerta sendo ele largamente utilizado em missão de 

vigilância e busca em vigilância, demonstrado nas defesas antiaéreas (DAAe) 

estabelecidas por ocasião dos grandes eventos esportivos. 

O judicioso emprego do sistema de controle a alerta nestas áreas edificadas 

foi condição sem a qual não seria possível o estabelecimento de uma Defesa 

Antiaérea eficaz, neste escopo cresce de importância nos debruçarmos sobre este 

tema a fim de colher ensinamentos e estabelecer melhores práticas no 

desdobramento do Radar SABER M60 em centros urbanos em situação de não 

guerra.  

 

 

1.1 PROBLEMA  

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 
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Dentro do escopo das Operações Militares de Defesa Antiaérea em Grandes 

Eventos (Operações de Não Guerra em ambientes Urbanos) as principais tropas a 

executarem tal operação são dotadas do Radar SABER M60, devido à grande 

flexibilidade de emprego deste material. 

O Exército Brasileiro tem diante de si enormes desafios ao se deparar com a 

necessidade de atuação em áreas urbanas, diversas Forças Armadas tem diante 

de si o problema da crescente importância da Atuação em áreas Urbanas 

humanizadas e têm se dedicado a escrever e colher ensinamentos sobre as 

condicionantes de emprego de suas forças nestes ambientes com disse o Coronel 

James F. Pike – U.S. Army - (2001). 

 Guerra Urbana. Estas duas simples 

palavras são suficientes para instigar medo em qualquer 

militar profissional. O terreno Urbano é uma selva 

tridimensional complexa que dificulta a manobra, 

degrada a tecnologia, e impede significativamente a 

aplicação da força militar. Grande presença de 

população, preocupações com  danos colaterais 

provenientes de engajamentos, e o enorme potencial 

para substanciais perda de vidas civis e militares tornam 

esse tipo de missões como os piores cenários para os 

lideres militares. (tradução livre) 

Uma visão da importância da atuação nestas áreas é a visão do Major 

Richard D. Wallwork – British Army – (2004). 

É importante, portanto, analisar como reter as 

vantagens existentes e garantir que elas serão 

exploradas. Os centros de gravidade, político, 

diplomáticos, midiático e econômico cada vez mais 

serão centrados em áreas urbanas e, como tal, é 

necessário ter a capacidade de atacar ou fazer-lhes a 

segurança conforme necessário. Coalizões ocidentais 

podem se encontrar operando nessas áreas com 

frequência crescente, especialmente durante “outras 

operações” (operações militares não guerra - MOOTW) 

que tendem a ser “centradas nas pessoas, em ambiente 

urbano”(Barley 2000, 18). 
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Destarte podemos observar a importância em se estudar operações de não 

guerra em áreas urbanas, condicionantes do nosso caso concreto de operações 

em grandes eventos. 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

Quais os principais fatores que influenciam o planejamento para emprego do 

Radar SABER M60 em ambientes urbanos em situação de não-guerra ou de 

conflitos de baixa intensidade, e quais são as melhores táticas, técnicas e 

procedimentos para o REOP de Radar neste ambiente? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

- Analisar as possibilidades e limitações do emprego do radar saber m60 no 

estabelecimento de uma DAAe de P Sen de grandes centros urbanos em 

operações de não guerra. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a. Analisar possibilidades e limitações do Radar Saber M60 no 

estabelecimento de uma DAAe  em ambientes Urbanos; 

b. Analisar as condicionantes de emprego  do Radar SABER M60 em 

Ambientes Urbanos; 

c. Analisar as condicionantes de emprego da Artilharia Antiaérea em 

Grandes Eventos; 

d. Concluir sobre as melhores práticas ao se desdobrar o Radar SABER 

M60 em ambiente Urbano Humanizado em um contexto de Não Guerra.  

 

1.2 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno deste 

questionamento: 



4 

 

 

a) Quais são as características do ambiente urbano e como influenciam a 

operação do sistema de controle e alerta da artilharia antiaérea? 

b) Quais são as características do sistema de controle e alerta  

principalmente no tocante ao Radar SABER M60 e como se dá sua integração com 

os demais sistemas? 

c) Quais são os fatores táticos e técnicos que ditam o REOP de Radar 

SABER M60 em ambientes urbanos? 

d) Qual a melhor forma de realizar o planejamento do emprego do Radar 

Saber M60 em ambiente urbano em situação de não-guerra? 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

O Brasil encontra-se inserido como grande ator geopolítico no âmbito dos 

países em desenvolvimento (BRICS e MERCOSUL) e também tem grande 

relevância cultural global possuindo uma das maiores populações urbanas do 

mundo. 

Neste contexto avulta-se o interesse nacional em sediar Grandes Eventos, a 

fim de solidificar relações internacionais, projetar poder, e propagar sua cultura, 

para atingir tal objetivo nacional, é razoável entender a relevância de estudar 

operações militares de segurança em grandes eventos. 

No contexto das operações em Grandes Eventos (Não Guerra) nosso estudo 

se debruça sobre um componente importante do estabelecimento destas 

operações de segurança a defesa antiaérea, notadamente o emprego de radares 

de busca e vigilância SABER M60, buscando obter dados úteis, passiveis de serem 

extrapolados para demais operações de não Guerra em grandes centros urbanos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Quanto à natureza, este artigo científico caracteriza-se por ser uma 

pesquisa do tipo aplicada, por ter a finalidade de produzir conhecimentos para a 

aplicação prática dos seus resultados. O presente estudo verificou quais são as 

condicionantes para o eficiente desdobramento do sensores de busca e busca em 

vigilância Radar SABER M-60 em uma operação de Defesa Antiaérea no âmbito da 

Artilharia Antiaérea alocada ao SISDABRA em ambiente urbano em operação de 

não guerra, notadamente Grandes Eventos, onde se faz necessário o eficiente 

desdobramento destes sensores.  
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A fim de solucionar o problema em estudo, primeiramente será realizada 

uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratória e seletiva, bem como sua revisão 

integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados de 

vários estudos, produzindo um corpo de literatura atualizado. 

O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e 

seleção da bibliografia, a coleta dos dados, a crítica dos dados, a leitura analítica e 

o fichamento das fontes, argumentação e discussão dos resultados. 

Uma segunda fase se caracterizou por revisão de documentação operativa 

referente aos Jogos Olímpicos 2016, visando extrair de tais relatórios e Planos 

Operacionais as lições apreendidas e melhores práticas no desdobramento dos 

Radares SABER M-60 que são dotados os GAAAe do Exército Brasileiro que foram 

empregados em tal Operação. 

No desenvolvimento foram abordadas as seguintes seções secundárias: 

a. Caraterísticas Físicas do Ambiente Urbano e sua influência para os 

sensores de Artilharia Antiaérea – Apresentar as características físicas de um 

ambiente urbano onde ocorrem Grandes Eventos, e, sua implicação para os 

elementos que executam a Defesa Antiaérea notadamente a Tu Radar; 

b. Caraterísticas Humanas do Ambiente Urbano e sua influência para os 

sensores de Artilharia Antiaérea – Apresentar as características humanas de um 

ambiente urbano onde ocorrem Grandes Eventos, e, sua implicação para os 

elementos que executam a Defesa Antiaérea notadamente a Tu Radar; 

c. O Radar SABER M-60 – Apresentar suas características e analisar 

seu emprego em uma unidade de Artilharia Antiaérea; 

d. O Reconhecimento Seleção e Ocupação de Posição de Radar em 

ambiente urbano – Apresentar os fatores de seleção de posição de Radar em 

ambiente de Grandes Eventos;  

e. Emprego do Radar SABER M60 durante a Operação Jogos Olímpicos 

2016 no CDA BH. 

 

A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em publicações de autores 

especialistas em DA Ae, no Radar SABER M-60, e em documentos oficiais como 

manuais técnicos e relatórios finais de missão da 1ª Bda AAAe da missão Jogos 

Olímpicos 2016, e sítios eletrônicos especializados, dentre outros. 
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A pesquisa contempla as fases de levantamento e seleção da bibliografia, 

coleta de dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento dos fontes, 

argumentação e discussão dos resultados.  

 

2.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fim de realizar uma proposta de utilização do Radar SABER M-60 para 

realizar a Defesa Antiaérea em Grandes Eventos, em um ambiente urbano 

humanizado será necessário esclarecer conceitos a respeito das características 

dos materiais em questão, e seu emprego, tudo conforme as fontes já citadas nesta 

pesquisa. 

 

2.2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O delineamento da pesquisa teve início com a definição de termos e 

conceitos objetivando a solução do problema de pesquisa, baseando-se numa 

revisão de literatura a partir de 1990 até os dias atuais. Essa delimitação foi 

baseada nas profundas transformações que ambiente fluido das operações 

modernas impôs no período pós 1ª Guerra do Golfo, Conflito da Bósnia, bem com o 

advento de ameaças internacionais difusas como Grupos Terroristas notadamente 

os de Caráter Muçulmano Jihadista. 

A revisão de literatura limitou-se às Operações em Ambiente Urbano e tanto 

em situação de normalidade institucional como situação de guerra buscando 

levantar os fatores mais importantes. 

Foram utilizadas as idéias chaves de Defesa Antiaérea e ocupação de 

posição em ambiente urbano. 

 

a. Critério de inclusão: 

1) estudos publicados em português, inglês ou alemão relacionados à 

sistema de vigilância e defesa antiaérea;  

2) estudos publicados em português, inglês ou alemão relacionados à 

caraterísticas operacionais de um ambiente urbano 

3) estudos, manuais e documentos com possibilidades e limitações do Radar 

SABER M-60; e 
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4) estudos, manuais e documentos com lições apreendidas acerca da 

Defesa Antiaérea nos Grandes Eventos notadamente nos Jogos Olímpicos 2016 . 

b. Critério de exclusão:  

1) estudos que não sejam relacionados a operações em ambiente urbano; 

2) estudos cujo foco central não tenha aplicabilidadepara sensores de 

alcance e operação semelhante ao Radar SABER –M 60 e 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 O AMBIENTE URBANO 

 

Operações urbanas são operações, planejadas e realizadas em um 

Ambiente Urbano, ou contra objetivos dentro de um Ambiente Urbano. 

O ambiente urbano é o complexo topográfico e o terreno natural adjacente, 

onde a construção feita pelo homem e/ou a densidade de população são as 

características dominantes. Dentro dos fatores de decisão crescem de importância 

as relações da população com o terreno físico, bem como a fluidez e volatilidade a 

que estão sujeitas operações em ambiente urbano. 

Áreas urbanas apresentam um ambiente complexo para operações militares. 

Esta complexidade é derivada de vários fatores tais como: localização, história, 

desenvolvimento econômico e muitos outros fatores. Existem muitas maneiras de 

compreender os fatores que influenciam o ambiente urbano, uma das quais é 

entender o ambiente urbano como uma soma de dois fatores principais que 

influenciam nas operações; uma composto por terreno, sendo este o terreno 

topológico e terreno construído pelo homem, e um outro a população (onde são 

considerados seu tamanho  densidade e variação do quadro grupos sócio-

culturais). 

Esta maneira dual de observar o ambiente urbano estabelece uma 

perspectiva de observar as interações entre o terreno (seja ele topográfico ou 

construído) e a população de uma área urbana. 

  

3.1.2 Características Físicas Do Ambiente Urbano 

    

3.1.2.1 Características Gerais 
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O ambiente físico inclui  a geografia natural e as construções humanas 

sobrejacentes. Para entender as características físicas do ambiente urbano os 

planejadores devem ter um entendimento diferente sobre o fator de decisão 

terreno. O terreno deve ser analisado com a compreensão de sua natureza 

multidimensional em largura, altura e dispersão. O número total de superfícies 

utilizáveis em um ambiente urbano normalmente é muitas vezes superior à aquelas 

em um terreno natural, isto se deve as diversas superfícies sobrepostas àquela que 

ocorre naturalmente. As áreas urbanas também são constituídas pela superfície e o 

espaço aéreo sobrejacente, porém a superfície é sobreposta por diversas camadas 

de superfícies (Subterrânea, Nível do solo Interior, Exteriores, e Superiores) que 

condicionam o emprego de diferentes formas portanto sendo necessária sua 

decomposição (Fig 3-1). 

 

 

FIGURA 3-1 – Terreno Urbano (em inglês) 

 

Fonte: JP 03-06 - 2014 

 

3.1.2.1 Características Específicas 
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Ainda segundo Wallwolk J. A. e o Joint Publication 3-06 USGS, definiremos 

os diversos tipos de superfícies urbanas decompostas e o espaço aéreo 

sobrejacente a uma área urbana ilustrando seu impacto nas operações: 

a. Superfície subterrânea – É toda parte da cidade que se desenvolve 

abaixo da superfície natural, escavada artificialmente, como; estações de metrô e 

esgotos; estas áreas tem grande valor para deslocamento desenfiado e impedem o 

emprego de armas Antiaéreas, porém sua utilização depende de um profundo 

conhecimento desta parte do terreno. Ficam limitados ou inutilizados quaisquer 

outros processos de orientação como GPS, bússola e limitado detalhamento e 

disponibilidade de cartas ou mapas; emissões eletromagnéticas ficam 

impossibilitadas ou seriamente prejudicadas. 

b. Superfície ao nível do solo – Composta pelas partes da cidade onde 

predominam as condições topográficas naturais do terreno como parques , campos 

até largas avenidas e ruas, podendo ser entrecortadas por construções humanas. 

Nestas áreas predominam as regras de observação do terreno naturais, os 

equipamentos de orientação tendem a funcionar em boas condições, as emissões 

eletromagnéticas ficam condicionadas pelas dispersão e volume das construções 

existentes (podem ou não possibilitar o desdobramento de sensores de longo 

alcance e de equipamentos nodais para comunicações). 

c. Superfícies interiores e exteriores – São as partes internas das 

construções utilizáveis para operações militares. 

c.1 Superfícies Interiores – São as partes predominantemente internas de 

um edifício onde predomina a área construída que limita muito a observação e 

campo de tiro para o exterior porém possibilita excepcional cobertura e proteção 

para elementos abrigados em seu interior; equipamentos de orientação satelitais 

podem ficar prejudicados. 

c,2 Superfícies exteriores – São as partes predominantemente externas de 

um edifício onde a parte aberta para o ambiente predomina como varandas, 

terraços cobertos e jardins elevados possibilitam amplo campo de observação e 

tiro, e possibilitam razoável cobertura e proteção porém a construção geralmente 

vai limitar o ângulo de atuação da fração desdobrada nestas superfícies,  os 

equipamentos de orientação tendem a funcionar em boas condições, as emissões 

eletromagnéticas ficam condicionadas em direção de emissão pela construção em 

que se localiza, porém equipamentos de com tendem a ser beneficiados em 
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alcance quando instalados em superfície exterior, o emprego de sensores é 

impossibilitado ou grandemente prejudicado. 

d. Superfícies Superiores – São as superfícies utilizáveis nos topos das 

construções, compostas por lajes terraços superiores, apartamentos de cobertura 

(parte externa), têm grande valor para as Operações em Geral e em especial para 

a Artilharia Antiaérea, pois possibilitam espaço com dominância do espaço aéreo e 

amplo campo para desdobramento de sensores e observação, possibilitam 

amplitude de campos de tiro, geralmente a grande limitação destas posições é seu 

acesso que é limitado por dentro do edifício ou via aérea. Os equipamentos de 

orientação tendem a funcionar em boas condições, as emissões eletromagnéticas 

tendem a ter grande aproveitamento por aproveitar das posições elevadas para 

maior ganho de alcance e reduzir a limitação de construções ao redor na medida 

em que esta superfície for superior às construções em redor.  

e. Espaço aéreo urbano (Fig 3-2)– É o volume sobre o solo que é usável 

por aeronaves, SARP, mísseis e foguetes. Em áreas urbanizadas o espaço aéreo 

urbano é entrecortado  por construções de diferentes alturas e com dispersão 

variável, esta conformação do terreno pode produzir corredores aéreos urbanos por 

entre as construções, estes corredores (Fig 3-3) geralmente vão ocasionar maior 

velocidade e variação dos ventos que podem causar maiores dificuldades e risco 

para emprego de aeronaves (notadamente de asa rotativa próxima a superfície) 

bem como aumento da imprecisão dos armamentos lançados destas plataformas. 

FIGURA 3-2 Espaço aéreo urbano - concepção artística 



11 

 

 

Fonte: Microsoft :2010 

 

 

FIGURA 3-3 Espaço aéreo Urbano Corredores - concepção artística 

 

Fonte: R. Scott - Warner  2008 

 

3.1.2.3 Conclusões 
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Os fatores que distinguem os VRDAAe em áreas urbanas são; um espaço 

aéreo compartimentado pelas construções, e uma conformação única e 

multidimensional  da superfície estes fatores condicionam o planejador de Artilharia 

Antiaérea a pensar de maneira singular ao planejar operações em ambientes 

urbanos e estabelecer uma rede de sensores de Artilharia Antiaérea, é importante 

ressaltar que as imposições do terreno e das considerações civis, vão ditar onde 

serão as melhores posições para o desdobramento dos sensores. 

3.1.3 Características Humanas Do Ambiente Urbano 

 

3.1.3.1 Características Gerais 

 

Levando em consideração as definições de Thomes Dietz (et. Outrem.) no 

paper Coupled development of the Human Environment(2007) e o JP 02-06 do U.S. 

department of defense, podemos entender que o ambiente urbano é dominado por 

construtos humanos que se modificaram e evoluíam para sustentar a vida no 

centro urbano. Estes construtos são os mais variados tipos: ajuntamentos ou 

grupos de indivíduos como estruturas familiares, estruturas governamentais,  e 

instituições . 

Devido a dificuldade prática de se analisar cada individuo e sua influência no 

ambiente operacional é interessante ao invés disso analisar a atuação destes 

construtos na sua influências diversas partes do ambiente operativo. 

 

3.1.3.2 Construtos Humanos E Sua Interação Com O Ambiente Operativo. 

 

Podemos dividir as estruturas de um centro urbano quanto a finalidade 

atribuída a estes pelos habitantes e, para fins de estudo, o impacto que sua 

utilização pode acarretar. 

a. Centros governamentais – Lugares que tem a funcionalidade específica 

de conduzir  as necessidades administrativas do centro urbano, sua utilização para 

operações militares normalmente causará menor impacto psicossocial nos 

indivíduos, e possibilitará maior flexibilidade para o desdobramento dos meios de 

uma DAAe. 

b. Centros culturais – lugares ou instalações que se destinam a propiciar o 

lazer de habitantes do centro urbano, sua utilização para fins militares pode causar 
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grande impacto psicossocial na população e tende a ter alguma restrição para o 

desdobramento de meios de AAe, é interessante  buscar desdobramento de meios 

de modo a não interferir no funcionamento da instalação e ficar longe dos principais 

locais de concentração. 

 c. Centros de Fabricação – lugares ou instações que se destinam a 

manufatura de bens de comercio, sua utilização para fins militares tende a ter um 

pequeno impacto psicossocial porém o desdobramento de meios pode ficar restrito 

devido a destinação econômica da instalação. 

d. Centros de Serviços  - lugares ou instalações que se destinam ao 

comércio de bens e serviços sua utilização pode causar algum impacto 

psicossocial baseado na destinação da instalação e tende a ter a flexibilidade de 

desdobramento de meios condicionada pelas operação da instalação. 

e. Centros residenciais – locais destinados a moradia da população, sua 

utilização para fins militaries pode causar impacto psicossocial significativo e ter 

grandes restrições para oo desdobramento e operção de meios de DAAe. 

f. Estruturas de apoio a vida humana – locais em que a atividade 

desenvolvida tem relação direta com a capacidade do centro urbano sustentar a 

vida humana, o desdobramento de meios nestas áreas tende a ser facilitado e 

causa pouco impacto psicossocial, porém deve ser avaliada sua utilização face ao 

impacto que a transformação desta estrutura em alvo militar pode causar. 

 

3.1.3.3 Conclusões 

 

Como um todo a flexibilidade de desdobramento e operação no centro 

urbano vai estar diretamente ligada a intenção do comandante e do estado final 

desejado da operação. Em situações de normalidade deve-se buscar  o menor 

impacto psicossocial, sem abrir mão de uma DAAe eficaz. 

 

3.2 RADAR SABER M60 

 

3.2.1 Características Gerais 

 

Do seu manual técnico MT 23.401 podemos extrair o seguinte, radar SABER 

M-60 é um radar nacional concebido como radar de busca para seção antiaérea, 
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suas principais caraterísticas são ser transportável, modular, redar definido por 

software destinado a Defesa antiárea de baixa altura e atualmente equipa os 

GAAAe e Bias AAe do Exército Brasileiro. 

 

FIGURA 3-4 Radar SABER M-60 desdobrado em superfície superior

Fonte: Centro de Comunicação Social do Exército 2016 

Do manual EB 70 ME23.019  do radar saber M-60 retiramos os dados 

tabela à seguir: 

 

TABELA 01 – Características técnicas do Radar SABER M60 

Tipo de Acompanhamento 3D 

Alcançe do Rdr. Primário 60Km  (alvo de 20 m²) 

Alcançe Rdr. Secundário (IFF) 80Km 

Vel. Mínima do Alvo 36 km/h 

Alcance Mínimo 1750 m 

Teto Máximo de Emprego 5000m 

RCS resolução (Poder Separador) 75m 

RCS de detecção Azimute 1º 

RCS de detecção Elevação 2º 
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RCS de detecção Distância 50m 

Nr de Alvos Simultâneos 40 alvos 

Peso Total 364,25 kg 

Alcançe de Ctrl. (Radar – COAAe) Até 40Km   (Rad. Harris Falcon III) 

Fonte : EB 70 ME23.019 

 

3.2.2 Fatores de seleção de posição 

De acordo com o manual de comunicações na AAe no desdobramento do 

radar deverão ser considerados o conjunto de requisitos técnicos, inerentes a cada 

tipo de equipamento, e de requisitos táticos, presentes em um determinado 

ambiente operacional, os requisitos táticos gerais particulares do ambiente 

operacional urbano foram apresentados passaremos agora a verificar o conjunto de 

requisitos técnicos gerais particularizados ao RADAR M-60: 

a. tipo de superfície refletora (Fig. 3-7)  - Influi diretamente no alcance 

máximo de detecção a ser obtido por cada equipamento. Deve-se atentar para a 

movimentação do terreno e a existência de lâminas de água, bosques e edificações 

na região circunvizinha à posição do radar- este fator tem especial importância na 

seleção de posições em centros urbanos levando muitas vezes ao desdobramento 

em superfícies superiores.  

 

FIGURA 3-5 8 Influência na propagação dos diversos tipos de superfície 

Fonte: 

QGIS PT 2014 

 

b. Número de radares disponíveis  

 b1. O posicionamento dos radares de vigilância é função da quantidade de 

equipamentos disponíveis em cada DAAe quanto mais radares maior será a 
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possibilidade de cobrir áreas de sombra (muito comuns em centros urbanos) ou 

aumentar o alcance inicial de cobertura em uma defesa estática .  

b2. O desdobramento dos radares de vigilância deve levar em consideração 

mudanças de posições dos radares posições de troca necessárias devido ao 

reconhecimento aéreo e eletrônico por parte do inimigo. 

 

c. Linha de visada - O ideal é que a posição de cada radar tenha linha de 

visada livre em todas as direções. Esta condição é muito difícil de ser atendida, 

mas deve ser plenamente satisfeita no setor principal de cada equipamento.  

 

FIGURA 3-6 Horizonte de visada ideal 

 

Fonte JP 02 -032 

 

d. Acesso - Devem ser selecionadas posições com facilidade de acesso, de 

preferência próximas a estradas, no caso do RADAR SABER M60, que pode ser 

desmontado em diversos módulos o acesso pode ser considerado à braço e é 

diretamente influenciado pelos fatores psicossociais do ambiente urbano, um 

acesso antes desimpedido a uma determinada região de desdobramento pode ficar 

restrito ou impedido pela população ou por imposições legais (em uma situação de 

não guerra) que possam surgir. 

Ainda do manual supracitado a posição ideal para o Rdr é aquela que 

permite a detecção no alcance máximo e em todas as direções, com um mínimo de 

ecos fixos, zonas de sombra e imagens fantasmas é interessante analisar estes 

fundamentos com o contraponto das experiências constantes nos relatórios finais 

da 1ª Bda AAAe nas Op Jogos Olímpicos 2016 e Copa do Mundo 2014. 

e. Detecção máxima em todas as direções; isto depende exclusivamente do 

terreno ao redor da posição. A detecção máxima somente pode ser obtida com a 

reflexão da energia por uma boa superfície refletora. Quando a energia é irradiada 
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pela antena, uma porção dela se propaga abaixo da linha do horizonte e causa 

uma onda refletora que é introduzida no feixe da energia direta. Esta onda resulta 

da reflexão da energia pela superfície terrestre e irá somar-se ou subtrair-se com a 

onda vinda diretamente da antena. Se os dois sinais se somam, um lóbulo é 

formado e se dois sinais se subtraem uma área nula é obtida. Os lóbulos assim 

formados aumentam consideravelmente o alcance do radar. Para que o radar de 

vigilância detecte na sua máxima distância, é essencial que a antena seja colocada 

numa altura favorável e que uma boa superfície refletora seja conseguida. 

Aumentando-se a altura da antena a extensão da área utilizada como superfície 

refletora será necessariamente maior. Com uma boa superfície refletora, as áreas 

nulas serão diminuídas e a capacidade de detecção a baixa altura será aumentada. 

Em centros urbanos deve ser considerado, ainda a existência de diversos 

irradiadores no espectro eletromagnético como antenas de radiodifusão postos 

móveis de transmissão, equipamentos móveis e domésticos que podem gerar 

ondas que subtraem-se as do radar ou geram ecos falsos, um exemplo foram os 

ecos encontrados pelo Radar Vig. Do 4º GAAAe após a instalação de um posto 

móvel de rede de televisão (Rel. Final JO 2016 – 1ªBda AAAe). No manual  é 

afirmado que posições em picos muito altos ( ou muito elevadas), embora 

proporcionem ótimas linhas de visada, devem ser evitadas devido aos ecos fixos 

oriundos da reflexão de lóbulos secundários, bem como possíveis deficiências na 

detecção de aeronaves a muito baixa altura, devido ao sítio mínimo do lóbulo do 

radar, á de se considerar que em um ambiente urbano, principalmente nas partes 

mais centrais posições que normalmente seriam consideradas muito elevadas 

serão as únicas que permitem uma boa linha de visada e que devido a 

compartimentação do terreno dificilmente Anv. Irão navegar abaixo da linha de 

altura dos edifícios. 

f. Mínimo de ecos fixos - Os ecos fixos que se apresentam na tela do 

radar resultam de sinais de grande amplitude refletidos pelos objetos estáticos tais 

como construções e elevações (irregularidades no terreno) existentes nas 

proximidades da posição do radar, ou móveis, como nuvens. Torna-se assim 

necessário que a posição seja escolhida o mais afastada possível de grandes 

elevações e de densas áreas povoadas, este fundamento apesar de ser difícil de 

ser atendido, deve ser buscado até em grandes centros urbanos podemos observar 

áreas desabitadas com mata natural  
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FIGURA 3-7 Geradores de ecos falsos e zonas de sombra  

 Fonte: JP 02 -032 

 

g. Mínimo de zonas de sombra. As zonas de sombra são causadas por 

obstruções (montanhas, edifícios, etc) existentes na trajetória do feixe do radar. 

Tais obstruções bloqueiam o feixe impedindo assim a detecção. Os alvos situados 

no trajeto da energia do radar (acima ou ao lado das obstruções) podem ser 

detectados, enquanto que os alvos atrás dos obstáculos (tanto em azimute como 

em elevação) ficam na zona de sombra, portanto não são detectados. Estas zonas 

de sombra diminuirão à medida que a distância do radar ao obstáculo aumentar. 

Obstáculos do mesmo tamanho, todavia mais próximos, formarão sombras em 

setor maior. Desde que a posição tenha extensas linhas de visada, as zonas de 

sombra serão evitadas. 

 

3.2.3 Capacidade de Controle 

 

A capacidade de controle é dada pela distância em que um dado RADAR se 

comunica com seu COAAe ou o Alcance de um determinado COAAe de uma DAAe 

se comunica com um outro COAAe de um escalão superior. 

É interessante, neste capítulo, observarmos a capacidade de ligação do 

Radar SABER M60 com a VTR COAAe Elt de Seção pois é a principal forma de 

ligação pela qual se estabelece o controle nos GAAAe e Bia AAAe em uso no 

Exército Brasileiro. 

A capacidade de ligação do Radar SABER M60 é determinada pela 

capacidade que seu Rádio orgânico, atualmente o Rádio HARRIS FALCON III (Fig 

3-9), tem de se ligar a Vtr COAAe Elt (também equipado com o rádio FALCON III), 

em conjunto com as caraterísticas de propagação do terreno (Tabela 3-2). 



19 

 

 

 

TABELA 02 – Características técnicas do Rádio Harris Falcon III 

 Função Especificação 

Faixa de Frequência 30-108 MHz 

Redes Táticas 25 

Impedância de Entrada/Saída 50  ohms 

Modos de Transmissão FM Voz Analógica/FSK 2.4 kbps 

;MELP;Vocoder Voice 16 kbps / CVSD / 

TCM até 64 kbps protocolo IP e Data 

Terminal  até 192 kbps  

ESPECIFICAÇÕES DO TRANSMISSOR 

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

Estabilidade de Freq + 1 ppm 

Harmônicos -50 Decibéis relativo a portadora (dBc) 

Espúrios -50 dBc 

Fonte: HARRISRF-7800V 

É interessante pontuar que o alcance do Rádio FALCON, bem como sua 

potência, é inferior a do próprio Radar SABER M60, logo cresce de importância que 

a seleção de Posição do Radar  deve levar em grande consideração as limitações 

que o FALCON III irá enfrentar naquela posição bem como as adaptações que se 

fazem necessárias.   

 

3.2.4 Apreciação 

 

O radar SABER M-60 com suas características técnicas de bom alcance 

máximo de detecção, modularidade e transportabilidade permite não só seu 

emprego em missão de vigilância, mas também favorece seu desdobramento em 

centros urbanos pois permite aproveitar a maior parte das superfícies 

aproveitáveis. 

Para acharmos um melhor local de desdobramento devemos levar em 

consideração seus fatores técnicos para assim permitir um maior alcance de 

detecção e também fatores humanos do ambiente urbano para assim possibilitar 

uma operação ininterrupta causando o menor impacto psicossocial possível. 
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3.3 RECONHECIMENTO ESCOLHA E OCUPAÇÃO DE POSIÇÃO (REOP) DE 

RADAR SABER M60 EM AMBIENTE URBANO 

 

3.3.1 Apresentação  

 

A presente seção se destina a integrar os conceitos vigentes de REOP 

Radar SABER M60, de acordo com o manual MT23.403, com o estabelecimento do 

sistema de controle e alerta de um ponto sensível em centro urbano; para tal serão 

apresentados os conceitos para reconhecer escolher e ocupar uma melhor posição 

para o Radar SABER M60, e as ações tomadas na DAAe do CDA-BH se baseando 

nas experiências extraídas do Relatório 01-JO/2016 -1ª Bda AAe e das publicações 

do Informativo Antiaéreo 10/2017, principalmento os publicados por Cap 

Olschowsky (et outrem), em seu artigo cientifico, Controle e Alerta e Centro de 

Operações Antiaérea de Grupo - Informativo Antiaéreo, 2017. 

 

3.3.2 REOP de RADAR 

 

O manual EB60 MT23.403 não padroniza procedimentos no sentido em que 

busca “apresentar conceitos que alicercem a criação de uma boa Norma Geral de 

Ação (NGA).”(Pg2-1) ele subdivide os trabalhos de REOP os quais serão 

apresentados sumariamente de forma a alicerçar nosso entendimento: 

a. O planejamento do reconhecimento na carta 

Segundo o já citado manual técnico nos escalões Brigada (Bda) AAAe e 

Agrupamento-Grupo (Agpt-Gp) AAAe, o reconhecimento e escolha das posições 

dos radares são feitos somente na carta, em estudo coordenado pelo Oficial de 

Inteligência e O Radar (Rdr) do Estado-Maior respectivo. As posições escolhidas 

são indicadas aos escalões subordinados por intermédio de ordens de 

econhecimento e estes executam o reconhecimento no terreno. Nos escalões 

Grupo de Artilharia Antiaérea (GAAAe) e inferiores, são feitos, normalmente, o 

planejamento na carta e o reconhecimento no terreno das posições dos radares. 

b.  O planejamento do reconhecimento no terreno 

O planejamento do reconhecimento no terreno é realizado durante a fase 

dos reconhecimentos de 2º e 3º escalões, feitos pelas Bia e/ou Seç. O pessoal a 
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ser empregado no reconhecimento varia com o tipo e o método de reconhecimento 

a ser realizado e com a quantidade de posições a serem reconhecidas. Não 

havendo tempo ou condições para nenhum reconhecimento no terreno, o 

reconhecimento e a seleção das posições devem ser feitos através de um estudo 

mais criterioso na carta. Terminado o reconhecimento no terreno, cada escalão 

confecciona o relatório de reconhecimento das posições e envia o mesmo ao 

escalão superior, acompanhado dos diagramas de cobertura. Face às condições 

impostas pelo terreno e a disponibilidade de tempo, podem ser reconhecidas outras 

posições próximas, além das indicadas na ordem de reconhecimento e, desde que 

julgadas conveniente, constarão dos relatórios de reconhecimento. 

 

 

c. Ocupação da posição 

A ocupação de posição deve ser executada de modo rápido, silencioso e 

ordeiro, de acordo com as NGA de operações do escalão de Artilharia Antiaérea 

considerado. A posição do Radar de Vigilância deve estar localizada fora do 

objetivo defendido, para não ser atingido por um ataque, ao mesmo tempo em que 

não deve estar localizado junto das Unidades de Tiro, para não atrapalhar a 

execução da defesa. 

 

3.3.3 REOP de RADAR na Defesa Antiérea (DAAe) no CDA-Belo Horizonte 

 

Iremos, para fim deste estudo iremos nos ater ao caso concreto do 

estabelecimento da cobertura Radar na DAAe no CDA Belo Horizonte por ocasião 

dos Jogos Olímpicos 2016, por este centro urbano ter menos caraterísticas que 

particularizariam ou condicionariam a adoção de uma NGA (p. ex. atuação de 

Organização Criminosa no caso do Rio de Janeiro, ou ser um centro político no 

caso de Brasília); desta forma a NGA adotada pode ser mais facilmente 

generalizada. 

  

TABELA 03 – Dados do Município de Belo Horizonte  

Informações por Cidades e Estados - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística  

Belo Horizonte  
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Área territorial  331,401 km² [2018] 

População estimada  2.512.070 pessoas 

Densidade demográfica  

7.167,00 hab/km² 

[2010] 

IDHM Índice de 

desenvolvimento humano municipal  0,810 [2010] 

PIB per capita  35.122,01 R$ [2016] 

Fonte : IBGE 

 

3.3.3.1 Ponto sensível a ser defendido 

O ponto sensível defendido foi o Estádio Governador Magalhães Pinto na 

região da Pampulha em Belo Horizonte, e o principal fator condicionante para o 

REOP do Radar Saber M60 que iria realizar a missão de vigilância era a imposição 

do escalão superior (1ªBda AAAe/COMDABRA) que o COAAe deveria estar ligado 

ao sistema VISIR da FAe portanto fixando a posição do COAAe do 4ºGAAAe na Rg 

da Base Aérea da Pampulha e, portanto limitando as possíveis posições para o 

Radar do Grupo. 

 

3.3.3.2 Planejamento e reconhecimento da posição a ser ocupada 

 

O inicio do planejamento se deu um ano antes da Operação propriamente 

dita para o planejamento não se dispunha inicialmente de cartas da região de Belo 

Horizonte com escala superior a 1/100.000, sendo estas solicitadas ao escalão 

superior, e o planejamento sendo iniciado com fotos de satélite de fonte aberta (ex. 

GOOGLE Earth), que mesmo ao receber os materiais do escalão superior (cartas, 

fotos...) foram de grande valia e ficou sua utilização como melhor prática no já 

aludido relatório final. Nesta fase foram elencadas posições que, topograficamente, 

mais favoreciam o desdobramento do Rdr Vig Gp buscando regiões mais elevadas 

e com menor densidade de construções sendo levantadas três possíveis regiões, 

quais sejam, Complexo Arquitetônico da Pampulha, Colégio Militar de Belo 

Horizonte, Centro Comercial Ed BH Trade Center. 
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FIGURA 3-10 Regiões a reconhecer 4ºGAAAe  

 

Fonte: Rel JO-4ºGAAAe 

 

3.3.3.3 Reconhecimento  no Terreno 

 

Nesta fase, de posse das regiões a reconhecer passou-se a um 

reconhecimento aproximado e detalhado buscando dentro destas regiões quais 

construções ou compartimentos do terreno favoreceriam o desdobramento do 

SABER M60. Nestes reconhecimentos foi verificado que na Rg 01 (Pampulha) não 

haveria dificuldade de instalação e operação do radar bem como a Região 

satisfazia  perfeitamente as condições técnicas para desdobramento e conexão 

com o COAAe, porém, por se tratar de uma superfície ao nível do solo de um 

centro cultural densamente movimentado pela população este trânsito poderia 

impor algum problema para a operação, a Rg 02 (BH Trade Center) também se 

mostrou problemática, por se tratar de centro comercial havia alguma dificuldade 

de acesso em todos os horários de eventos e diversos entendimentos conflitantes 

quanto a cessão de uso por parte dos administradores, a Rg 03 (CMBH) satisfazia 

grande parte dos requisitos técnicos e se mostrou ideal por se tratar de região 

governamental com livre trânsito para o pessoal militar e controle de acesso para a 

população em geral, porém adaptações tinham que ser feita para possibilitar uma 

perfeita conexão Radar-COAAe.  
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 3.3.3.4 Escolha e ocupação da posição 

 

De posse das analises já feitas no reconhecimento e planejamento passou-

se a ocupação da posiçãoe da implementação das adaptações necessárias. No 

tocante a segurança da posição, não foi necessária nenhuma mudança pois devido 

ao radar estar no interior de área militar apenas os meios orgânicos seriam 

suficientes, as maiores adaptações foram no tocante a seleção e preparo da 

posição, foi selecionada uma posição no alto de uma elevação que necessitaria, 

devido a alta densidade de vegetação, trabalhos de engenharia para satisfazer os 

requisitos técnicos, também se fez necessário a improvisação de uma torre a fim 

elevar o rádio Falcon e possibilitar uma conexão initerrupta com o COAAe. 

 

 

 

FIGURA 3-11 Regiões a desdobrar o radar  

 

Fonte: Rel JO-4ºGAAAe 
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FIGURA 3-11 Regiões a desdobrar o radar já com trabalhos de engenharia 

 

Fonte: Rel JO-4ºGAAAe 

 

3.3.4 Conclusões parciais 

 

Apesar de elucidativos, o manual de REOP do Radar SABER M60 carece de 

uma maior sugestão de metologia para operação e especialmente para aplicação 

em operações em ambiente urbano.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como finalidade apresentar as condicionantes de 

emprego do Radar SABER M60 em grandes centros urbanos em operações de não 

guerra, aproveitando as lições aprendidas, principalmente no CDA BH, por se tratar 

de um centro urbano indistinto, durante os Jogos Olímpicos 2016, de modo a gerar 

dados úteis para o futuro planejador de sensores de AAe em especial utilizando o 

conjunto Radar SABER M60 – COAAe Elt.  

 Foi apresentado em nosso estudo as características principais dos 

centros urbanos e do material abordado, salientando os fatores que condicionam 

seu emprego. O estudo visou apresentar as dificuldades que irá se encontrar ao 
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aplicar a doutrina vigente diretamente no cumprimento de missões de DAAe em 

grandes centros urbanos, bem como deixar demonstrado em seu anexo uma 

sugestão de metodologia para o REOP de Radar Saber M60 em ambiente urbano. 

A soma de todos os fatores já apresentados como: características técnicas 

do material, aliadas as peculiaridades ddos centros urbanos, da experiência com 

grandes eventos internacionais corroboram para que haja, um possível emprego do 

Radar SABER M60 e em eventos futuros similares e também e operações de não-

guerra como mostra o ambiente geopolítico de conflitos de 5ª geração. 

Baseado em todos os dados apresentados acerca dos temas supracitados, 

foi identificado capacidade realizar a vigilância do espaço aéreo, , integrando-se a 

Defesa Antiaérea. Foi identificado também uma lacuna na doutrina brasileira no 

tocante a defesa antiaérea em grandes centros urbanos mais especificamente em 

relação ao desdobramento de radares de busca e vigilância. 

Dessa forma, o presente trabalho pretende auxiliar aos planejamentos do 

emprego do RADAR SABER M60 em operações futuras, expondo imprescindíveis 

fatores como: características do ambiente urbano, : características do Radar Saber 

M60, de dos fatores técnicos para seleção de posição. 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 o problema de emprego do radar em 

grandes centros urbanos, alicerçado na experiência adquirida pela 1ª Bda AAAe 

nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, e para tal depreende-se uma 

necessidade de estabelecer uma metodologia para otimizar e guiar o planejador de 

Artilharia Antiaérea para tal segue o seguinte roteiro subdividindo a 

esquematizando as fases prevista no manual EB60 MT23.403. 

 1. RECONHECIMENTO 

 

1.1 1ª FASE 

Na primeira fase de posse de uma carta ou, preferencialmente imagem de 

satélite deve se elencar as posições que, topograficamente, mais favorecem o 

desdobramento buscando regiões mais elevadas e com menor densidade de 

construções, nesta fase deve se buscar analisar puramente os aspectos físicos, 

produzindo uma lista de regiões a reconhecer em ordem de prioridade e um calco 

de regiões a reconhecer Fig 1 onde se delimitará a Região a reconhecer. 

 

FIGURA 1 Exemplo de calco de regiões a reconhecer 

 

REGIÕES A RECONHECER 

 

Rg 01 

Rg 02 



28 

 

 

Fonte: Criação própria com Software Google Earth Pro 

 

1.2 2ª FASE 

Nesta fase, de posse das regiões a reconhecer deve se buscar um 

reconhecimento aproximado e detalhado buscando dentro destas regiões quais 

construções ou compartimentos do terreno favoreceriam o desdobramento do 

SABER M60, analisando ainda somente as características físicas. Este 

reconhecimento pode ser em solo ou, preferencialmente uma combinação de 

reconhecimento em solo com reconhecimento aéreo (através de SARP ou outro 

meio aéreo) (Fig 2),e modelagem satelital (Fig 3).  Esta fase produzira uma lista de 

posições com uma pontuação de 0 (ruim) a 5 (excelente) nas pautas, capacidade 

de propagação (obtido pelo preenchimento do Diagrama de Cobertura Radar), 

possibilidade de controle (possibilidade de ligação com o COAAe) e acesso 

conforme exemplo na (Tabela 3-3).  

 

FIGURA 2  Reconhecimento aéreo com Ap da Av Ex 

 

Fonte : Centro de Comunicação Social do Exército 
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FIGURA 3  Modelagem satelital, observa-se construções dominantes e o perfil de 

elevação 

 

Fonte:  Google 2019 

1.3.  3 ª FASE 

Na terceira fase, de posse da lista de posições deve se passar a fase de 

reconhecimento no terreno buscando contato com o responsável pela área a fim 

estabelecer uma ligação inicial e solicitar a autorização de uso da área, bem como 

proceder ao reconhecimento aproximado do local a fim de ratificar os pontos 

levantados na 2ª fase e avaliar as três pautas restantes que comporão a lista final 

para escolha de posição do radar em ambiente urbano, quais sejam, impacto 

psicossocial, segurança, e limitação na operação, sendo esta ultima qualitativa 

devendo apontar quais limitações a posição vai impor. Exemplo na (Tabela 3-3) 

 

TABELA 03 – Lista de posições preenchida após a 3ª Fase 

Região Propag. 

Psb. 

Control

e 

Acesso Seg. 
Impacto 

Psico. 
Lim. na Op. 

01 Pão 

de 

Açucar 

5 5 2 2 1 
Excesso de 

Pessoal Civil 
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02 

Edifício 

Rio Sul 

4 5 1 3 2 
Limitação de 

horários 

03 Forte 

Duque de 

Caxias 

3 4 4 5 5 Não há 

04 EPV 2 3 2 4 3 
Presença de 

Civis 

 

2 ESCOLHA 

2.1 ESCOLHA DA POSIÇÃO 

De posse da lista de posições, do calco de desdobramento da DAAe, do 

calco da Analise de Inteligência de Combate (AIC) e da Missão e intenção do 

Comandante o Oficial de radar proporá a posição que melhor atende ao 

estabelecimento da DAAe. 

Somando-se os valores nas linhas da lista já preenchida se obterá uma 

pontuação final que servirá de subsídio para o Of Rdr propor uma posição. 

 

3 OCUPAÇÃO 

 

3.1 1ª FASE 

Na primeira fase o Of Rdr ou Of designado pelo Cmt do escalão considerado 

buscará o contato com o responsável pela área a fim de informá-lo da ocupação da 

área, dos horários da operação e demais condicionantes da missão e desta forma 

obter as credenciais de acesso (chaves, cartões, senhas) necessárias para o 

desdobramento e operação durante todo perído. 

 

 3.2 2ª FASE 

Na segunda fase a Tu Rdr isoladamente ou, de preferência reforçada por 

uma Tu de Tarefas Essenciais deverá se estabelecer a segurança aproximada da 

posição. Deve também balizar os itinerários de entrada, saída e demais que se 

façam necessários (área de banheiros, área de consumo de ração) tanto dentro da 

posição como o balizamento de tráfego. 
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3.3 3ª FASE 

Na terceira fase, se procederá o desdobramento do Radar SABER M60 

propriamente dito de acordo com o manual EB60 MT- 23. 401 buscando privilegiar 

também a posição do Rádio HARRIS FALCON III. 
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