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RESUMO 

GUEDES, Henrique Lima.  Um estudo sobre o emprego dos meios de sensoriamento e 

detecção aérea do SISFRON em prol da Artilharia Antiaérea. Trabalho de Conclusão de 

Curso – Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea. Rio de Janeiro: 2015 

 

O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), um dos projetos 

estratégicos do Exército Brasileiro, é o maior projeto de monitoramento de fronteira em 

execução no mundo. Com a sua implantação, pretende-se ampliar o controle das fronteiras 

terrestres do Brasil, controlando a circulação de pessoal e materiais, com o intuito de coibir a 

prática de ilícitos transfronteiriços, como o tráfico de drogas, de animais, de pessoal, o 

contrabando de mercadorias, entre outros. Com a implantação do projeto, a Força Terrestre 

adquirirá novas capacidades. Assim, o trabalho buscou realizar um estudo sobre o emprego 

dos meios de sensoriamento e detecção aérea do SISFRON em prol da Artilharia Antiaérea 

(AAAe). Tendo como objetivo principal verificar a viabilidade de emprego dos meios de 

sensoriamento do SISFRON como integrantes do Sistema de Controle e Alerta da AAAe 

brasileira, especificamente como radares de vigilância, realizou-se uma pesquisa bibliográfica 

sobre o assunto, onde foram obtidas as informações acerca do histórico do monitoramento de 

fronteiras no Brasil, do SISFRON e seus meios e do sensoriamento na Artilharia Antiaérea 

Brasileira, sua atual situação e necessidades. O SISFRON ainda esta em seu projeto piloto, e 

alguns dos meios de detecção ainda estão em desenvolvimento ou ainda não tiveram seus 

Requisitos Operacionais Básicos definidos, havendo alguns pontos que ainda permanecem em 

aberto quanto as capacidades reais que o sistema possuirá. Porém, caso sejam atingidos os 

objetivos traçados para o projeto, os meios de detecção, radares aéreos, representarão um 

ganho para a  AAAe, principalmente no tocante a detecção aérea a média altura e o emprego 

de radares de vigilância, que são pontos deficitários dos meios de sensoriamento da AAAe 

brasileira. 

 

Palavras Chave: SISFRON, Artilharia Antiaérea, detecção aérea, radares. 

 

 

 

 



 

RESÚMEN 

 

GUEDES, Henrique Lima.  Un estudio sobre el empleo de los meyos de búsqueda y 

detección aérea del SISFRON en provecho del Artillería Antiaérea. Trabajo de 

Conclusión de Curso – Escuela de Artillería de Costa e Antiaérea. Rio de Janeiro: 2015 

 

El “Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteras” (SISFRON), uno de los proyectos 

estratégicos del Ejército Brasileño, es el mayor proyecto de vigilancia de fronteras en que se 

utiliza en el mundo. Con su implementación se busca ampliar el control de la frontera terrestre 

brasileña, controlando el tránsito de personas y materiales, con el objetivo de impedir la 

práctica de delitos en la frontera, como son el tráfico de drogas, animales, personas y el 

contrabando de mercaderías. Con la implementación del proyecto, la Fuerza Terrestre tendrá 

nuevas capacidades, de esta manera este trabajo buscó realizar un estudio sobre el empleo de 

los medios de búsqueda y detección aérea del SISFRON en beneficio de la Artillería 

Antiaérea (AAAe). Su objetivo principal fue verificar la viabilidad de emplear los medios de 

búsqueda del SISFRON como parte del Sistema de Control e Alarma de la AAAe brasileña, 

como radares de vigilancia, se realizó una investigación bibliográfica acerca del tema, donde 

se consiguieron datos históricos del monitoreo de las fronteras de Brasil, acerca de SISFRON 

y sus medios y de la búsqueda de blancos de la AAAe brasileña, su actual situación y 

necesidades. El SISFRON todavía sigue como un proyecto piloto, y algunos de sus medios de 

detección están en desarrollo y no cuentan con sus Requisitos Operacionales Básicos 

planteados, existiendo varios puntos en que aún no existe una definición acerca del material a 

ser empleado y las reales capacidades que el sistema tendrá. Es por esto que, una vez 

determinados los objetivos terminales del proyecto, los medios de búsqueda, los radares 

aéreos, serán una ventaja y una ganancia para la AAAe, específicamente en la detección a 

media altitud y con el empleo de radares de vigilancia, que son uno de los puntos débiles de 

los medios de detección de la AAAe brasileña. 

 

Palabras Llave: SISFRON, Artillería Antiaérea, detección aérea, radares. 
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1 INTRODUÇÃO 

"A guerra é a continuação da política por outros meios".  

Carl Von Clausewitz (1780-1831) 

 

Cada Estado trilha seus próprios caminhos para evitar e se contrapor à toda ação que 

venha interferir em sua capacidade de fazer-se soberano e independente em seu território e 

garantir segurança para sua população.  As novas ameaças possuem uma face cada vez mais 

diversificada e difusa, utilizando técnicas, táticas e procedimentos em constante atualização. 

 Os novos conflitos, chamados de quarta geração, deixaram de ser um combate 

simétrico, onde ficava definido um Estado agressor e as Forças Armadas (FFAA) 

empregavam hipóteses de guerra, conflito e emprego. Não há mais a existência clara de um 

oponente que planeja seu emprego baseado nos princípios e fundamentos de guerra 

consagrados na história.  

O amplo espectro que caracteriza a nova geração do combate torna difícil a definição 

precisa de uma ameaça, que atua não visando somente o efeito direto causado pelas suas 

ações, mas também o temor e a insegurança que podem causar em uma Nação. Com isso, não 

só foram alteradas as formas de emprego das FFAA, mas também as relações de poder, 

interesses, e que apontam para a necessidade de geração de novas capacidades. 

O mercado de Defesa é um dos que mais movimenta cifras no mundo, uma vez que 

cada nação só poderá garantir sua soberania, territorial e política, e o bem estar de sua 

população se tiver a sua disposição um aparato bélico capaz de fazer frente a possíveis 

ameaças e dissuadir a concretização de ações hostis.  

É neste contexto de necessidade constante de possuir maior poder de combate que a 

indústria bélica segue sendo uma das vanguardas em tecnologia aplicada, empregando o que 

há de mais moderno aos materiais de emprego militar para a geração de novas capacidades e 

tornando os materiais cada vez mais letais e empregando mais tecnologia e menos pessoal, 

que ainda é o caro.  

O Poder Aéreo, que atualmente é o que possui maior relevância e maior poder de 

combate, tem cada vez mais tecnologia incorporada em suas plataformas. Possui a maior 

capacidade de projeção do poder de combate, pois é capaz de atuar a longas distâncias, em 

curto espaço de tempo e com uma diversidade de funcionalidades, incorporando o que há de 

mais moderno. Aliado a essas capacidades, é capaz ainda, em algumas plataformas, de atuar 

sem a presença direta dos recursos humanos, o que, além de evitar a perda indesejada de vidas 
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e seus reflexos, realiza a economia desses recursos que continuarão sendo os de maior 

relevância e importância no combate. 

Os vetores aéreos cada vez mais diversificados e sofisticados, assumem um papel 

decisivo nos combates, pois na maioria das vezes são os primeiros meios empregados. A 

busca de informações sobre o campo de batalha e da superioridade aérea são vitais para o 

sucesso das operações, pois propiciarão a liberdade para as operações terrestres e navais 

desenvolvidas nas fases seguintes do combate, uma vez que que as forças de superfície 

poderão contar com um fluxo de informações contínuo e a proteção e apoio de fogo do Poder 

Aéreo. 

De acordo com o Manual de Campanha Vetores Aéreos da Força Terrestre (2014), 

atualmente a expressão do Poder Aéreo é representada por uma gama de vetores aéreos que 

são um diferencial tecnológico indissociável do próprio poder de combate terrestre, capaz de 

multiplica-lo com efetividade em momentos decisivos das operações, sendo essenciais para a 

condução de operações de amplo espectro.  

Alinhado com essa tendência mundial, o Estado brasileiro, através do Decreto 

Presidencial nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008, aprovou a Estratégia Nacional de Defesa 

(END), que traça em suas diretrizes as novas capacidades que as Forças Singulares deverão 

possuir para cumprir suas atribuições previstas na Constituição Federal e atender as novas 

demandas politico-estratégicas do país, que almeja se tornar cada vez mais um importante ator 

político-estratégico no cenário mundial.  

A END foi elaborada traçando diretrizes que norteiam quais medidas devem ser 

tomadas e as capacidades a serem adquiridas pelo Estado, focando em ações estratégicas de 

médio e longo prazo, objetivando modernizar a estrutura nacional de defesa, atuando em três 

eixos estruturantes: reorganização das Forças Armadas, reestruturação da indústria brasileira 

de material de defesa e política de composição dos efetivos das Forças Armadas. (BRASIL, 

2008)      

Como fator motivacional para essa mudança, a END menciona que se o Brasil quiser 

ocupar o lugar que lhe cabe no mundo, precisará estar preparado para defender-se não 

somente das agressões, mas também das ameaças. Vive-se em um mundo em que a 

intimidação tripudia sobre a boa fé. Nada substitui o envolvimento do povo brasileiro no 

debate e na construção da sua própria defesa. 

Para atender as diretrizes da END, a Força Terrestre, através do seu Escritório de 

Projetos (EPEx), criou aqueles que seriam os indutores da transformação do EB, os Projetos 
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Estratégicos do Exército. Os sete projetos estratégicos são: SISFRON, PROTEGER, 

GUARANI, ASTROS 2020, Defesa Cibernética, Defesa Antiaérea e o RECOP. 

Os projetos estratégicos tem como objetivo não somente realizar uma mudança na 

Força e modernização de seus meios, mas realizar uma transformação mais profunda, que vai 

desde aquisição de novas capacidades até o aperfeiçoamento das capacidades existentes, 

aumentando potencialmente o seu poder de combate.  

O SISFRON (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras), projeto que mais 

interessa a este trabalho, de acordo com o EPEx, foi elaborado para permitir a coleta, o 

armazenamento, a organização, o processamento e a distribuição dos dados necessários à 

gestão das atividades governamentais, que visam manter monitoradas áreas de interesse do 

Território Nacional, particularmente na faixa de fronteira terrestre, servindo também para 

oferecer subsídios a iniciativas integradas de cunho socioeconômico que propiciem o 

desenvolvimento sustentável das regiões contíguas e a manutenção da soberania nacional. Sua 

concepção foi baseada no trinômio monitoramento/controle, presença e mobilidade, sendo 

considerado o maior sistema de monitoramento de fronteiras do mundo (FRANÇA, 2014) 

 

 

 

 

Figura 1: Área de Atuação do SISFRON 
Disponível em: http://www.forte.jor.br/wp-content/uploads/ 2013/11/ 
sisfron.jpg 
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Suas ações estarão diretamente voltadas para evitar a ocorrência de crimes 

transfronteiriços, principalmente o tráfico de drogas, tráficos de armas e munições, tráfico de 

pessoas e crimes ambientais, sendo as fronteiras as principais rotas de veículos roubados, 

contrabando e evasão de divisas.  

O SISFRON em seu escopo foi subdividido em quatro subprojetos: Sensoriamento, 

Apoio à Decisão, Apoio à Atuação e Obras e Infraestrutura. Dentre os subprojetos citados, 

destacamos o Subprojeto de Sensoriamento, que estará encarregado dos meios de 

sensoriamento especializados que suportam as diversas áreas de Vigilância, Reconhecimento 

e a obtenção de dados para o ciclo de Inteligência.  

Os meios de sensoriamento previstos compreendem radares de vigilância aérea e 

terrestre, sensores óticos e de sinais eletromagnéticos de característica portátil, transportável, 

embarcada ou fixa, compreendendo ainda plataformas para sua instalação.  

Com a conclusão do SISFRON, o Brasil terá sua capacidade de sensoriamento, tanto 

terrestre quanto aérea, ampliada, e é essa nova capacidade que poderá ser utilizada pela 

Artilharia Antiaérea (AAAe). 

É no contexto acima descrito, pois, que surge a problemática deste trabalho. Os meios 

de sensoriamento alocados para o SISFRON poderão ampliar a capacidade de detecção e 

sensoriamento do Sistema de Controle e Alerta da Artilharia Antiaérea brasileira? 

Partindo desta questão criou-se a premissa de que o SISFRON possui meios de 

sensoriamento e detecção aéreos capazes de ser empregados pela AAAe e que proporcionarão 

uma ampliação das capacidades da Artilharia Antiaérea brasileira. 

Assim, o trabalho foi delimitado em estudar os meios de detecção aérea do SISFRON 

e o seu emprego como radares para a Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro. 

Para nortear as atividades do trabalho, traçou-se o objetivo geral de verificar a 

viabilidade de emprego dos meios de sensoriamento do SISFRON como integrantes do 

Sistema de Controle e Alerta da AAAe brasileira, especificamente como radares de vigilância. 
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2 O MONITORAMENTO DE FRONTEIRAS NO BRASIL 

"Tomo posse destas terras, se houver entre os presentes alguém que a 

contradiga ou a embargue, que o escrivão da expedição o registre." 

Capitão-Mor Pedro Teixeira (1639) 

 

O monitoramento e controle das fronteiras dos Estados são necessários desde a sua 

delimitação para que os mesmos sejam mantidas e garantida a integridade territorial de uma 

nação. Desta forma, o Brasil, que possui dimensões continentais, não pode se eximir dessa 

responsabilidade, pois estas ações são as primeiras garantias para que uma nação seja 

soberana.  

Serão abordadas a seguir todas as informações relevantes obtidas relativas aos projetos 

de monitoramento e ocupação das fronteiras no Brasil, sendo eles os Projetos Calha Norte e 

Sistema de Vigilância da Amazônia e Sistema de Proteção da Amazônia. 

 

2.1 A AMAZÔNIA BRASILEIRA 

A Floresta Amazônica, a maior floresta tropical do mundo com aproximadamente 

7.500.000 Km2, abrange com suas proporções continentais áreas da Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Peru, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Venezuela e é considerada uma das 

maiores fontes de riquezas naturais existentes.  

O Brasil, como detentor da maior extensão da floresta, aproximadamente 5.000.000 

Km2, necessita manter a sua soberania e o controle da região para garantir a soberania e a 

posse dos recursos existentes.  

 Para iniciar a abordagem sobre os recursos naturais existentes na Amazônia brasileira, 

será utilizada, a fim de ilustração, a frase proferida por Margaret Thatcher, quando esta era 

primeira ministra da Grã Bretanha, que disse: “Se os países subdesenvolvidos não conseguem 

pagar suas dívidas externas, que vendam suas riquezas, seus territórios e suas fábricas.” 

(ARAGÓN, 2008, p.15). 

Em toda a Amazônia existe uma infinidade de recursos naturais, e a cada dia, a 

crescente demanda por bens e tecnologia faz tornar mais escassos os recursos existentes no 

planeta. Com isso, cresce de importância para o país manter suas reservas sob seu controle, 

para conseguir os insumos necessários ao seu desenvolvimento, ser autossuficiente em 

relações a diversos recursos naturais e ainda poder explorá-los economicamente.  

O Brasil deve impedir que outras nações utilizem os recursos abundantes na Amazônia 

ou que tomem posse deles por caminhos obscuros, uma vez que são do povo brasileiro por 
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direito, que até então tem lutado para manter as conquistas feitas por seus antecessores. Sobre 

a Amazônia e suas riquezas tem-se: 

 A Amazônia é conhecida por ter a maior bacia hidrográfica, a maior 
floresta tropical e a maior biodiversidade do planeta. Mas já foi chamada de “inferno 
verde” e, em período mais recente, ganhou o título de “pulmão do mundo”. Certas 
ou erradas, essas expressões retratam da mesma forma a exuberância da região, o 
que faz dela motivo de permanente cobiça internacional. (VILLAS, 2008, p.76). 

 

O ouro e o diamante, que também estão presentes em abundância na Amazônia, são 

dois dos minerais mais cobiçados no mundo, tendo grande valor comercial  e utilizados como 

reserva monetária e como matéria prima para jóias. Mas é o nióbio que recentemente tem 

recebido maior importância, pois com os estudos realizados a fim de criar novas tecnologias 

para obtenção de energia que não degrade o meio ambiente e que se mostre uma fonte 

renovável, tem-se o exposto: 

Segundo informações da Unicamp, a energia elétrica no futuro será gerada em 
centrais nucleares limpas, feitas de um grande aro de nióbio na forma de pneu. (...) 
Segundo a mesma universidade, só de nióbio podem estas centrais ser construídas 
(...).FREGAPANI (2000, p.34). 

 

O Brasil detém aproximadamente 98% das jazidas mundiais desse metal, estando 

localizadas principalmente no estado de Roraima. 

Diversos organismos internacionais tentam ocupar a Amazônia e obter seus recursos 

internacionais das maneiras mais diversas, seja pela atuação direta de Estados na Região ou 

pela presença de diversos organismos não governamentais na área, principalmente ligados a 

causa indígena. 

 Cita-se Paiva, que trata do interesse de outras nações na Amazônia brasileira, 

relatando que estas não tem como atuar de forma direta na Amazônia e, para atingir seus 

objetivos, financiam ONG que defendem e atuam a favor de suas nações provedoras em 

detrimento dos intereses brasileiros, muitas vezes indo de encontro ao interesse nacional, 

segundo ele: 

a cobiça internacional pelos recursos da Amazônia Brasileira caracteriza uma real 
ameaça à soberania e à integridade territorial, uma vez que envolve interesses que 
poderão ser vitais para grandes potências (...). É comum organizações não governa-
mentais (ONG) ocuparem os espaços que cabem ao estado Brasileiro, sendo que 
muitas destas organizações representam, “veladamente”, interesses internacionais 
públicos ou privados. Várias ONG não têm nenhum compromisso com o Brasil e 
atuam no sentido de que os indígenas, no futuro, constituam “nações autônomas”. 
(PAIVA, 2006, p.2). 

 

 De acordo com o pensamento de Paiva está Bento, que também vê algumas 

ONG que não representam o bem para o Brasil, mas atuam disfarçadas à serviços de 

interesses das nações do G-7 (grupo dos 7 países mais industrializados, que são Estados 
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Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá), que tem como interesse 

minar a soberania do Brasil sobre a nossa Amazônia (BENTO, 2008, p.9). 

 

2.3 O PROGRAMA CALHA NORTE 

Percebendo a necessidade de garantir sua presença na Amazônia Brasileira, o Estado 

decidiu iniciar os estudos para utilizar as Forças Armadas para garantir a soberania de seu 

território e a posse das riquezas existentes na região.  

O Programa Calha Norte (PCN) foi criado em 1985, pelo Governo Federal, visando 

promover a ocupação e o desenvolvimento ordenado da Amazônia Setentrional, respeitando 

as características regionais, as diferenças culturais e o meio ambiente, em harmonia com os 

interesses nacionais.(BRASIL, 2007) 

Na sua etapa de implantação, era chamado de Projeto Calha Norte e tinha uma atuação 

limitada, prioritariamente, à área de fronteira. Atualmente, o Programa expandiu-se e ganhou 

importância, em vista do agravamento de certas tendências presentes no mundo amazônico, 

com abrangência em toda a Amazônia Legal. Entre os principais aspectos adversos, figuram o 

esvaziamento demográfico das áreas mais remotas, a intensificação e o espraiamento dos 

ilícitos transfronteiriços.(BRASIL,2007) 

 

    Figura 2: Amazônia Legal 
   Fonte: IBGE, 2014 
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De acordo com o Portal Brasil, site oficial do Governo Federal, o programa surgiu 

com o objetivo de promover a ocupação e o desenvolvimento ordenado e sustentável da regi-

ão amazônica. Obras em rodovias, portos, escolas, hospitais e redes de energia elétrica, além 

de instalações que reforçam a segurança nas fronteiras e o combate ao narcotráfico, integram 

as duas frentes do programa: o fortalecimento da defesa em prol da soberania e o incremento 

no desenvolvimento regional. 

O apoio logístico do Calha Norte é feito por intermédio da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica. Os militares instalados na região amazônica também contribuem para o fortale-

cimento da soberania nacional, realizando vigilância que abrange uma faixa de extensão de 

10.938 quilômetros de fronteira, do extremo sul de Rondônia, até a cidade de Oiapoque, no 

Amapá. 

O Portal do Brasil ainda diz que os convênios firmados com estados e prefeituras 

viabilizam projetos na área social, de esporte, educação, segurança e defesa, transporte, bem 

como aquisições de equipamentos e viaturas. Essas ações beneficiam 32% do território 

nacional, o que corresponde a uma área em que vivem cerca de oito milhões de pessoas. 

Ficando claro os reflexos para a qualidade de vida e bem estar da população daquela região, 

pois criou uma rede que permitiu que esta parcela da população contasse com um amparo do 

Estado já presente me outras regiões do país. 

O Programa Calha Norte foi criado em 1985 no âmbito da Presidência da República e 

passou a ser subordinado ao Ministério da Defesa em 1999. O nome Calha Norte surgiu 

devido à extensão de responsabilidade, que no seu início, se limitou apenas a área norte do 

Rio Amazonas. Mas, atualmente, o programa abrange toda a região amazônica. 

Ao assumir o Projeto Interministerial o Ministério da Defesa publicou a Portaria 

Normativa Nº 1185-SPEAI/MD, de 13 de setembro de 2007, que Dispõe sobre as Diretrizes 

Estratégicas para o Programa Calha Norte (PCN), do Ministério da Defesa, e dá outras 

providências. 

Foram traçados pelo Ministério da Defesa os seguintes objetivos: 

2.1 Objetivo principal 
O Programa Calha Norte tem por objetivo principal o aumento da presença do Poder 
Público na sua área de atuação, contribuindo para a Defesa Nacional, proporcionan-
do assistência às populações e fixando o homem na região. 
2.2 Objetivos específicos 
- aumento da presença do Poder Público na área de atuação do PCN; 
- contribuição para a defesa nacional; 
- assistência às suas populações da área de atuação do PCN; 
- fixação do homem na área de atuação do PCN; 
- promoção do desenvolvimento sustentável; 
- ocupação de vazios estratégicos; 
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- integração da população à cidadania e ao conjunto nacional; 
- melhoria do padrão de vida das populações da área de atuação do PCN; 
- modernização do sistema de gestão municipal da área de atuação do PCN; 
- fortalecimento das atividades econômicas estaduais e municipais da área de atua-
ção do 
PCN. 

 

Com os objetivos traçados pelo Ministério da Defesa, é nítida a necessidade da 

presença do Estado naquela região para garantir soberania nacional, integrar a região ao resto 

da país e ainda ocupar vazios estratégicos. Para isso, o Exército desencadeou um processo de 

ocupação maciça da Amazônia e principalmente da faixa de fronteira.  

Essa ocupação vai desde a reestruturação e criação de novas organizações militares na 

Amazônia, adequação de estrutura, material e pessoal das unidades já existentes até a criação 

de Organizações Militares de Fronteira. 

Atualmente, o Programa Calha Norte faz parte do Plano Plurianual 2012-2015 do 

Governo Federal, que dentro da Política de Defesa Nacional, de acordo com o site oficial do 

Plano, traçou o objetivo de “Fortalecer o Programa Calha Norte, de modo a contribuir para o 

desenvolvimento e a manutenção da soberania e integridade territorial na região amazônica”. 

Para atingir este objetivo, o Governo Federal traçou as seguintes metas: adequação da 

infraestrutura de 30 Pelotões Especiais de Fronteira; adequação da infraestrutura de 110 

unidades militares; adequação de 150 embarcações empregadas pelas Forças Armadas; 

adequação de 40 aeródromos; atender 194 municípios com projetos de implantação e 

melhoria da infraestrutura básica nas seguintes áreas: segurança e defesa, econômica, 

educação, saúde, social, transportes e esportes; realizar 720 horas de voo disponibilizadas 

pelas Forças Armadas (FFAA). 

 

2.2 SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO DA 

AMAZÔNIA 

Além da criação do Programa Calha Norte, que buscou em sua concepção a presença 

do Estado na região da Amazônia Brasileira através das FFAA, para evitar um vácuo de poder 

e que outros interesses atuem na região, o Governo Federal percebeu a necessidade de criar 

uma estrutura ainda maior que a do programa já existente. Para isso, foram criados o Sistema 

de Vigilância da Amazônia (SIVAM) e o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM). 
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Ambos os sistemas buscam realizar o controle e monitoramento da região amazônica, 

tendo em vista a extensa área e o vazio demográfico existente, o que consequentemente 

acarreta na ausência e incapacidade do Estado em exercer seu poder na região.  

No ano de 1994, foi publicado o decreto que definiu as normas para a implantação do 

SIPAM e declarou o projeto de natureza estratégica. Em 1997, o projeto entrou em vigor. Em 

1999, foi publicado o Decreto que dispõe sobre o Conselho Deliberativo do Sistema de 

Proteção da Amazônia, ligado à Casa Civil, com a atribuição de definir as diretrizes ao 

SIPAM. 

Atualmente, o SIPAM é gerenciado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de 

Proteção da Amazônia (CENISPAM), que segundo seu site oficial, foi criado em 17 de abril 

de 2002, com o objetivo de promover a proteção, inclusão social e o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia Legal.  

Suas funções principais são propor, acompanhar, implementar e executar as políticas, 

diretrizes e ações do Sistema de Proteção da Amazônia, sendo responsável por sua gestão. 

Dessa forma, as atividades individualizadas realizadas por diversos órgãos e agentes 

governamentais passaram a ser compartilhadas, favorecendo a disseminação de conhecimento 

e evitando a duplicidade de ações na Amazônia. 

A atual estrutura do CENISPAM foi aprovada pelo Decreto nº 5.420, de 13 de abril de 

2005, e é constituída por três Centros Regionais (CRs) localizados em Belém/PA, 

Manaus/AM e Porto Velho/RO e um Centro de Coordenação Geral (CCG) localizado em 

Brasília/DF. Cada Centro Regional possui uma área de abrangência dentro da região 

amazônica, o que proporciona a cobertura global da área protegida pelo Sistema. O CR de 

Belém é responsável pelos Estados do Amapá, Pará, Tocantins e a parcela do Maranhão 

incluída na Amazônia Legal. O CR de Manaus pelos Estados do Amazonas e Roraima. Os 

Estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso são atendidos pelo CR de Porto Velho. Em 2011, o 

Decreto 7424 transfere o Censipam para o Ministério da Defesa. (SIPAM, 2015) 

Até a criação e implantação do SIPAM, vários órgãos governamentais atuavam na 

região de forma individualizada, realizando, por vezes, o mesmo tipo de trabalho, sem 

compartilhar o conhecimento e sem otimizar os recursos. Portanto, remanescia ainda a 

necessidade da presença efetiva do Estado na Amazônia, como também um sistema que 

ajudasse no controle, na fiscalização e no monitoramento da região. Para dar conta destas 

questões, o governo brasileiro passou a planejar a criação de um sistema que permitisse a 
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coordenação das ações na região por meio de uma base de dados com informações detalhadas 

e integradas.  

Assim, em setembro de 1990, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República e os Ministérios da Aeronáutica e da Justiça apresentaram à Presidência da 

República a Exposição de Motivos (EM) nº 194, que destacava a importância estratégica para 

o país de um sistema com base na atuação integrada dos órgãos governamentais, promoção do 

desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e repressão aos ilícitos na Amazônia. 

Atualmente, o SIVAM conta com uma série de meios empregados e conseguiu atingir 

a cobertura radar total da Amazônia, utilizando para isso radares da FAB, instalados em 

diversos Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA). Isso foi possível com a 

criação da Região de Defesa Aeroespacial (RDA) 4, a última RDA a ser criada e que abrange 

a maior parte da Amazônia Legal Brasileira. Assim, os DTCEA da RDA 4, subordinados ao 

CINDACTA 4, sediado na cidade de Manaus – AM, fornecem informações precisas para o 

controle do tráfego aéreo e monitoramento do espaço aéreo sobre a Amazônia. 
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3 O SISFRON 

 O projeto SISFRON, advindo das necessidades apontadas na END, foi elaborado pelo 

EPEx para permitir a coleta, o armazenamento, a organização, o processamento e a 

distribuição dos dados necessários à gestão das atividades governamentais que visam manter 

monitoradas áreas de interesse do Território Nacional, particularmente na faixa de fronteira 

terrestre, servindo também para oferecer subsídios a iniciativas integradas de cunho 

socioeconômico que propiciem o desenvolvimento sustentável das regiões contíguas e a 

manutenção da soberania nacional. Sua concepção foi baseada no trinômio 

monitoramento/controle, presença e mobilidade.  

O SISFRON já é considerado um dos principais Projetos Estratégicos do Exército e 

vai permitir o monitoramento, o controle e atuação nas fronteiras terrestres do nosso país, 

contribuindo para a inviolabilidade do território nacional, para a redução dos problemas 

advindos da região fronteiriça e para fortalecer a interoperabilidade, as operações conjuntas e 

interagências e a cooperação nacional, além de possibilitar uma melhor interação com as 

Forças de Segurança dos nossos países vizinhos.(LEITE, 2013)  

Trata-se de um sistema integrado de sensoriamento, de apoio à decisão e de emprego 

operacional, cujo propósito é fortalecer a presença e a capacidade de ação do Estado na faixa 

de fronteira brasileira. Tem-se como definição de faixa de fronteira a porção do território de 

150 (cento e cinquenta) quilômetros de largura e que se estende pelos 16.886 (dezesseis mil, 

oitocentos e oitenta e oito) quilômetros de nossa fronteira terrestre. Ela abarca 27% do 

território nacional, abriga 588 (quinhentos e oitenta e oito) municípios, localizados em 11 

(onze) estados, que se defrontam com 10 (dez) países da América do Sul. Segundo dados do 

IBGE, de 2007, habitam na faixa de fronteira mais de dez milhões de habitantes (cerca de 6% 

do total da população brasileira) (LEITE, 2013). 

Além de seu objetivo principal, que é monitorar e controlar toda a extensão da 

fronteira terrestre do Brasil, o SISFRON adicionalmente, fruto do combate aos ilícitos 

transfronteiriços, proporcionará melhores condições para que os objetivos sociais sejam 

atendidos e contemplem a população da sua área de atuação, contribuirá para o aumento da 

segurança dos centros urbanos de todo o país, contribuirá para a preservação ambiental (fauna 

e flora). Os produtos desses crimes, drogas, armamentos e contrabando que inundavam 

anteriormente os grandes centros urbanos, mostram-se cada vez mais infiltrados em todo o 

território brasileiro, sendo um dos fatores preponderantes para o crescimento da insegurança e 
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desestabilização da ordem pública e da segurança coletiva que atualmente ocorrem em todo o 

país.  

Para realizar o monitoramento de toda essa área, o SISFRON necessitará de diversos 

meios de sensoriamento e detecção, tendo em vista a grande extensão da área abrangida bem 

como a gama e capacidades que o sistema necessita possuir para realizar eficazmente o 

objetivo a que se propõem. Esses meios deverão ser capazes de monitorar as atividades 

terrestres, aéreas e fluviais que ocorrem na faixa de fronteira.  

De acordo com o Estudo de Viabilidade elaborado pelo EPEx, o projeto estratégico 

SISFRON será consolidado através da execução dos seguintes projetos: Sensoriamento e 

Apoio a Decisão, Obras e Infraestrutura e Apoio a Atuação. 

O Projeto Sensoriamento e Apoio a Decisão, devido a complexidade de sua missão, 

foi subdividido, e será o responsável por desenvolver e implementar dois subprojetos, que 

são: 

 a) Subprojeto de Sensoriamento: Inclui meios para sensoriamentos especializados que 

suportam as diversas ações de Vigilância, Reconhecimento e a obtenção de dados para o ciclo 

de Inteligência. Os meios de sensoriamento previstos compreendem radares de vigilância 

aérea e terrestre, sensores óticos e de sinais eletromagnéticos, de característica portátil, 

transportável, embarcada ou fixa, compreendendo ainda as plataformas para sua instalação. 

Há ainda o potencial emprego de sistemas e equipamentos nacionais desenvolvidos para 

operar de acordo com as peculiaridades do ambiente Amazônico, como radares de abertura 

sintética (SARi) que permitem a operação em banda X e P e detectam alvos abaixo da 

cobertura vegetal. 

 b) Subprojeto de Apoio à decisão: Incluem as capacidades de tratar os dados coletados 

pelos sensores, valendo-se do segmento de integração de dados e do segmento de visualização 

de informações. Provê ao decisor, em cada nível, uma precisa consciência situacional 

integrada ao teatro de operações, para que possa escolher a melhor linha de ação, elaborar seu 

planejamento e sua distribuição para execução, em tempo hábil, aos responsáveis em dar uma 

resposta efetiva às ameaças presentes na situação atual e futura. Por se tratar de um segmento 

crítico e estratégico, o emprego de sistemas e equipamentos nacionais será de fundamental 

relevância não apenas na implantação e capacitação autônoma, mas também na integração 

futura de sistemas de outros órgãos governamentais e desenvolvimento futuro de novas 

funcionalidades, sistemas e equipamentos correlatos. 
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 O Projeto de Apoio à Atuação desenvolverá e implementará o Subsistema de 

Atuadores, que inclui plataformas, equipamentos e demais materiais de emprego militar 

necessários para prover apoio ao combatente, além de proporcionar a capacidade de uma 

resposta rápida, sempre em sinergia com as plataformas e meios dos demais órgãos 

governamentais. Sendo capaz então de transmitir ao gestor do SISFRON uma série de 

informações que farão parte dos elementos que criarão uma consciência situacional mais 

completa e atualizada, auxiliando de maneira essencial o processo decisório para as atividades 

à serem desenvolvidas naquela área.  

 O Projeto de Obras de Infraestrutura destina-se à construção, ampliação, adequação, 

adaptação, recuperação e reforma de instalações necessárias ao funcionamento do Sistema. 

Pois na mais parte da faixa de fronteira, por motivos geográficos e históricos, ainda não há 

uma infraestrutura adequada para apoiar um projeto de vulto como o SISFRON.  

Voltando as atenções para o subprojeto sensoriamento e os meios de sensoriamento e 

detecção, o SISFRON necessitará de equipamentos com a capacidade de detectar pequenas 

ameaças como aeronaves que realizam o transporte ilegal de mercadoria, drogas e armamento 

ou estejam praticando outros crimes transfronteiriços. 

 

 

 

 

Figura 2: Meios empregados pelo SISFRON 
Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/sisfron/ 
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O SISFRON ainda está em fase de implantação, com o seu projeto piloto na 4ª Brigada 

de Cavalaria Mecanizada, sediada em Dourados, e muitos dos materiais que serão 

empregados ainda estão em processo de desenvolvimento, aquisição ou ainda na fase inicial 

de levantamento dos Requisitos Operacionais Básicos (ROB). 

 Seriam necessários, para cobrir toda a área, radares com diversas funcionalidades, 

como detectar com precisão vetores que ingressem nas fronteiras por meios terrestres, detectar 

com precisão vetores que ingressem nas fronteiras pelo espaço aéreo e radares que possam 

realizar a vigilância do espaço aéreo e terrestre de maneira mais abrangente em toda faixa de 

fronteira e em lugares onde não seja possível instalar radares de alcance mais reduzido, como 

por exemplo, na floresta amazônica.  

A FAB já realiza o monitoramento e controle de todo o espaço aéreo brasileiro, 

empregando os meios alocados ao SISDABRA, sobre o controle operacional do 

COMDABRA. Todavia, esses meios não são previstos para serem empregados pelo 

SISFRON, pois não há nenhum projeto ou estudo para se realizar a integração dos meios do 

SISFRON e do SISDABRA, e mesmo que haja a integração no futuro, não são capazes de 

realizar a detecção de aeronaves pequenas, voando a baixa altitude e velocidade, que são 

justamente as características da maioria dos vetores aéreos de interesse do SISFRON, os que 

incorrem nos diversos crimes transfronteiriços.  

Até o momento, tem-se como definidos para o uso do SISFRON o emprego dos 

radares SENTIR M-20 e SABER M-60, que já possuem seus Requisitos Operacionais Básicos 

(ROB) definidos pelo EB. Ambos de tecnologia nacional, com projeto e desenvolvimento 

realizado pelo Centro Tecnológico do Exército (CTEx) em parceria com empresas de defesa 

com capital nacional. 

Infere-se que, com a utilização de somente esses dois radares, haverá uma lacuna no 

monitoramento/controle da área que o SISFRON se propõe a cobrir. Esta área terá como 

largura mínima a largura da faixa de fronteira, cuja definição é a faixa de até cento e 

cinquenta quilômetros de largura, paralela a sua linha divisória, como faixa de fronteira, 

sendo considerada fundamental para a defesa do território nacional, com sua ocupação e 

utilização reguladas em lei (BRASIL, 1988).  

Assim sendo, está sendo desenvolvido pela mesma parceria (CTEx e BRADAR) o 

RADAR SABER M-200. Mesmo com os ROB não publicados pelo EB, este radar poderá ser 

utilizado pelo SISFRON para a vigilância aérea, pois em sua concepção inicial atenderá as 

necessidades específicas do SISFRON. Outro fator considerável a ser levado em conta é que 
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sua tecnologia será de domínio do EB, haja vista a parceria CTEx e BRADAR, atingindo 

mais um objetivo da END que é estimular a indústria de Defesa Nacional.  

Assim, serão abordados os radares que possivelmente farão parte dos meios de 

sensoriamento utilizados pelo SISFRON. 

 

3.1 Radar SENTIR M-20 

O RADAR SENTIR M-20 foi classificado como um radar de vigilância terrestre, de 

acordo com os ROB constantes na Portaria Nº 37-EME, de 6 de março de 2014. Segunda essa 

portaria, o Radar de Vigilância Terrestre (RVT) é um sistema eletrônico que permite detectar, 

localizar, classificar e rastrear alvos móveis sobre o solo ou próximos a ele, por meio da 

emissão de sinais eletromagnéticos e da captação dos respectivos ecos. Ele monitora 

principalmente alvos móveis deslocando-se sobre o solo ou navegando em rios e aeronaves de 

asa rotativa voando a baixa altitude.  

De acordo com o site oficial da BRADAR, o SENTIR M-20 é um radar portátil de 

curto alcance capaz de executar operações de vigilância, aquisição, classificação, localização, 

rastreamento e exibição gráfica automática de alvos em terra ou ar, tais como: indivíduos em 

solo, tropas, blindados, caminhões, trens e helicópteros. 

Utilizando a tecnologia de abertura sintética, o SENTIR M-20 opera sob quaisquer 

condições climáticas e tem o poder de detectar um homem em movimento a uma distância de 

até 10 km. Para veículos leves e pesados, o alcance é de aproximadamente 20 a 30 

quilômetros. 

 

 
Figura 2: Radar SENTIR M-20 
Disponível em: http://www.as
suntosmilitares..br/2015/03/ 
radar-sentir-m20-vigilancia-
terrestre.html 
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O SENTIR-M20 pode ser fornecido com suporte para instalação de câmeras no 

espectro visível e infravermelho, ou até mesmo ser adaptado para uso em veículos ou torres 

fixas. 

O SENTIR-M20 destaca-se pela sua robustez, confiança e portabilidade, visando à 

vigilância de fronteiras e a proteção de pontos e áreas sensíveis da infraestrutura nacional, 

fornecendo informações para detecção de possíveis ameaças. 

Segundo a empresa fabricante do radar, já foram entregues para o SISFRON apenas 

dois Radares SENTIR M-20, que foram distribuídos pelo Exército um para 11º Regimento de 

Cavalaria Mecanizado em Ponta Porã-MS e outro para o 17º Regimento de Cavalaria 

Mecanizado e, Amambai-MS. Essas unidades receberam os radares pois são integrantes do 

projeto piloto de implantação do SISFRON. 

 

3.2 Radar SABER M-60 

Percebendo a necessidade de possuir um radar para detecção aérea de baixa altura para 

dotar as unidades de Artilharia Antiaérea do Exército, o Estado-Maior do Exército (EME), no 

ano de 2003, elaborou  as Condicionantes Doutrinárias Operacionais (CONDOP) 07/2003, 

nas quais eram estabelecidos os principais aspectos relativos ao emprego operacional de um 

sistema radar. Foi quando teve início o Projeto M.01.00 – Sensor Radar de Defesa Antiaérea 

de Baixa Altura.  

Em 2005, foram elaborados os ROB 01/2005 do projeto, que tratava do radar de baixa 

altura. Estavam diretamente envolvidos diversos órgãos do Exército, tanto da vertente técnica, 

como doutrinária e de ensino.  

Tendo em vista o ganho para a indústria nacional no desenvolvimento de um radar 

com tecnologia nacional, o Ministério da Ciência e Tecnologia conseguiu junto a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) aporte financeiro que possibilitou a criação de 

um programa para o desenvolvimento de todo o projeto com recursos nacionais, que 

permitiriam o domínio desta tecnologia sofisticada e estratégica, cujo primeiro objetivo era o 

de desenvolver um sensor radar de baixa altura que atendesse aos ROB 01/2005.  

No ano de 2006, com o progresso do programa, o CTEx elaborou os Requisitos 

Técnicos Básicos (RTB) 02/2006 e, pouco tempo depois, iniciou uma parceria com a empresa 

nacional Orbisat da Amazônia Indústria e Aerolevantamento S.A., que foi a empresa que 

apresentou melhores capacidades de iniciar e concluir o projeto com êxito. 
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Com o desenvolver do projeto, os ROB foram aperfeiçoados e tiveram sua última 

atualização no Boletim do Exército nº 34, de 27 de agosto de 2010, que determinou os 

requisitos operacionais básicos que o radar deveria possuir: 

- Informações tridimensionais (distância, azimute e elevação) sobre os alvos aéreos, 
além de informações derivadas, tais como: velocidade e direção de voo (proa);  
- Capacidade de classificação de alvos em helicópteros ou aviões, identificação do 
tipo de helicóptero e identificação amigo-inimigo (IFF); 
- Baixa probabilidade de interceptação (LPI – Low Probability of Interception) 
resultante de uma baixa potência média de transmissão e de avançados meios de 
proteção eletrônica;  
- Reconfigurável e atualizável facilmente, por ser construído com tecnologia de 
“hardware definido por software”;  
- 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;  
- Logística simplificada, pela disponibilidade de suprimento e manutenção de todos 
os escalões em território nacional; e  
- 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. 
 

 Hoje, o projeto se encontra finalizado, sendo produzido pela empresa BRADAR, uma 

empresa pertencente ao grupo Embraer Defesa e Segurança, pois esta assinou o contrato de 

compra de 64,7% e, posteriormente, 90% do capital social da divisão de radares da OrbiSat da 

Amazônia S/A, implicando na cisão da OrbiSat em duas empresas: a Bradar Indústria S/A, 

com foco em radares de defesa e sensoriamento remoto; e a outra atuando no segmento de 

equipamentos eletrônicos, com sede em Manaus/AM, a qual continuou sob o controle dos 

antigos proprietários.  

 

 

 
Figura 3: Radar SABER M-60 
Disponível em: http://www.eb.mil.br/image/journal/article?img_i 797216&t
=366466047414 
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O Radar SABER M-60, em sua concepção final, possui as seguintes características: 

Dados Gerais 

Designação 
Sensor de Acompanhamento de alvos aéreos 

Baseado na Emissão de Radiofrequência 
Abreviatura SABER M60 

Condições de Transporte 
Peso Total Bruto 848,85 Kg 

Peso Total Líquido 357,85 Kg 
Comprimento total na Posição de 

Marcha 
3,18 m 

Largura total na Posição de Marcha 0,88 m 
Altura total na Posição de Marcha 1,64 m 
Comprimento total na Posição de 

Operação 
3,20 m 

Largura total na Posição de 
Operação 

3,20 m 

Altura total na Posição de Operação 2,85 m 
Temperatura de Operação - 25° a + 45° 

Temperatura de Armazenamento -40 a + 65° 
Alimentação 

Alimentação da Rede Comercial 110 a 230 V – CA / 50 a 60 Hz 

Gerador Externo 
Toyama T4000CX com modificações feitas 

pela ORBISAT 
Alimentação da Caixa de Bateria 28 V - CC 

Radar 
Alcance Útil 60 km (Alvo de 20m²) 

Alcance Mínimo 1750 m 
Direção 6400”” 

Teto Máximo Aproximado 5000 m 
Transmissor 

Tipo Estado Sólido - Pulso Doppler Coerente 
Faixa de Frequência Banda L 

Nr de Canais de Frequência 40 Canais 
Banda 80 MHz 

Largura de Pulso 22 μs 
Potência de Pico < 700 w 
Potência Média < 50 w 

Antena 
Tipo Guia de Ondas com Fendas 
Peso 64,25 kg 

Largura 3,1 m 
Polarização Horizontal 

Ganho 26 dBi 
Inclinação -2° a +10° 

3 dB Azimute 4,5° ± 1° 
3 dB Elevação 34°± 5° (17° c/ soma 2 canais) 
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Rotação 7,5 -15 RPM programável 
Vento Máximo 60 km/h 

Processamento de Sinais 
MTI Digital 

Intervalo de Detecção 1750 m e 60 km 
Resolução (Poder Separador) 75 m em Alcance 

Informações dos Alvos 3D (Azimute, Elevação e Distância) 
Acuidade (Azimute) 2° 
Acuidade (Elevação) 1° 
Acuidade (Alcance) 50 m 

Nr de Alvos Simultâneos 40 alvos 
Classificação de Aeronaves Asa Fixa e Asa Rotativa 
Identificação de Aeronaves Asa Rotativa 

Velocidade Mínima para Detecção 
36 km/h para Asa Fixa 

36 Km/h para Asa Rotativa 
IFF 

Modos 1, 2, 3A e C 
Alcance Máximo 82 km 

Ganho 17 dB 
Potência de Pico 80 W 
Potência Média 0,8 W 

Inclinação da Antena de IFF 5° a 27° 
Tabela 1 - Dados técnicos do material 

Fonte: Adaptação do manual EB60-ME-23.019 

 

Atualmente, foram produzidos pela BRADAR 25 radares, sendo dezoito para o 

Exército, quatro para a Força Aérea, dois para a Marinha e um para o CENISPAM. Tendo em 

vista a sua versatilidade e ser o único de produção nacional, está sendo empregado com 

diversas finalidades, possuindo tanto um emprego voltado para operações militares quanto 

para o controle de aéreo com aplicações civis. 

O Radar SABER M-60, apesar de seu alcance reduzido quando comparado com os 

radares de vigilância existentes, possui funcionalidades que o permite atuar como radar de 

vigilância em situações específicas e esporádicas. Esse emprego, apesar de ser usual, não 

pode ser considerado como uma solução definitiva para a inexistência de radares de 

vigilância, e nem considerado um emprego comum. Mesmo obtendo resultados satisfatórios 

quando empregado desempenhando funções de um radar de vigilância, o Radar SABER M-60 

apresenta limitações técnicas para ser empregado como único radar de vigilância. 

 

3.3 Radar SABER M-200 

 O Radar SABER M-200 está sendo desenvolvido pelo CTEx em parceria com a 

empresa BRADAR, uma ramificação do grupo Embraer Defesa & Segurança, com parte do 
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recurso fornecido pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública brasileira 

de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos 

tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas.  

De acordo com os fabricantes, sua concepção baseia-se em criar um radar 

transportável de média altura (que é capaz de identificar alvos que voem até 15000m), 

desenvolvido integralmente com tecnologia de estado sólido, capaz de operar nos modos 

busca, vigilância e sistema de orientação de tiro. Muito da tecnologia que será utilizada no 

SABER M-200 foi desenvolvida no projeto do SABER M-60. 

 

 

  

 

 Foram buscadas junto ao Centro Tecnológico do Exército algumas informações 

adicionais sobre o projeto. Obteve-se então os seguintes dados específicos.  

- Radar 3D de média altura 

- Alojável em um contêiner de 20 pés 

- IFF de varredura mecânica (modos 1, 2, 3/A, C, em condições de receber os modos 4 

e S) 

- Varredura 100% eletrônica (horizontal e vertical) 

- 4 painéis fixos e independentes (cada um pode funcionar em uma missão diferente) 

- Multimissão: 

   - Missão Vigilância: 

     - alcance máximo: 200 km (135 km para um caça)  

Figura 4: Projeto gráfico do Radar SABER M-200 
Disponível em:<http://www.bradar.com.br/br/defesa/saber-m200.
html> 
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     - taxa de atualização: 6 s 

   - Missão Busca 

     - alcance máximo: 120 km (80 km para um caça)  

     - taxa de atualização: 1 s 

   - Missão Tiro 

     - alcance máximo: 70 km (45 km para um caça)  

     - rastreia 2 alvos por painel 

- Teto máximo: 20 km 

- Radar definido por software: outras missões podem vir a ser adicionadas a radares já 

em uso. 

 O radar primário possuirá as seguintes especificações técnicas: 

a) 4 painéis fixos com feixe eletrônico (Antenas “Phased Array”) 

b) Frequência portadora: Banda “S” 

e) Resolução em alcance: 75m 

f) Precisão angular em azimute e elevação: 0,05º  

g) Ângulo de iluminação em elevação: 60º  

h) Potência máxima de pico: 115KW por painel 

i) Contramedidas eletrônicas: agilidade de frequência 

j) Polarização: circular 

k) Tempo de varredura:  

 - Modo de vigilância: 9s 

 - Modo Busca: 1s 

O sistema será capaz de desempenhar simultaneamente as funções de radar primário e 

secundário. Sendo capaz, assim, de realizar a identificação de aeronaves através do sistema 

IFF.  

 O radar está sendo concebido para conciliar um material de emprego estratégico com 

grande mobilidade, pois será montado em uma plataforma tipo container de 20 pés, podendo 

então valer-se dos diversos modais de transporte. Destaca-se, também, que poderá ser 

aerotransportado pelo C-130 Hércules, a principal aeronave de transporte militar brasileira, e 

pelo Embraer KC-390, aeronave de transporte e reabastecimento que esta sendo desenvolvida 

também pelo Brasil que substituirá os C-130 Hércules. 
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 Sua logística está sendo projetada para facilitar a manutenção e o apoio logístico 

avançado, tendo como base para o projeto o conceito de modularização, composto por 

módulos, unidades e subunidades.  

Essa concepção possibilita um ganho em economia de recursos na logística de 

manutenção. Um módulo defeituoso pode ser substituído em poucos minutos, maximizando o 

tempo de operação e evitando a reposição e substituição de componentes desnecessários que 

poderiam necessitar também de mão de obra mais especializada. O que permitirá um apoio 

logístico cada vez mais próximo as áreas de combate e simplificado 

 Seu projeto está utilizando a nova tendência para construção de sistemas de 

processamentos, o de hardware definido por software, que permite uma rápida configuração 

da estrutura de ligação do sistema realizando mudanças de parâmetros no programa. O radar 

poderá se comportar como uma unidade de processamento de alto desempenho, possuindo 

capacidade computacional de mais de 30Tflops. 

 O SABER M-200 foi pensado para ser o radar do Sistema de Defesa Antiaérea de 

Média Altura. Seu principal objetivo é detectar aeronaves de grande velocidade, grande 

manobrabilidade e avançados meios de guerra eletrônica, voando na faixa de média altura. 

 O conhecimento da tecnologia a ser aplicada, os recursos humanos especializados e os 

componentes necessários para o desenvolvimento de um radar de vigilância de média altura 

com as capacidades definidas para o SABER M-200 são muito complexas e demandam 

grandes investimentos na formação de pessoal especializado e nas indústrias que fornecerão 

os meios para que o projeto seja realizado. Com todas as condicionantes é impreciso afirmar o 

tempo para que haja o domínio de todo o processo e a cadeia logística que dará suporte ao 

projeto 

 O “know-how” adquirido com o Projeto SABER M-200, que foi concebido para ser 

um radar moderno e atualizado quando comparado a outros matérias existentes no mercado 

mundial, permitirá a realização de diversos outros projetos baseados na tecnologia adquirida. 

 De acordo com o Sr Heraldo Cesar Alves Costa, Capitão Engenheiro Militar do 

Exército, gerente do Projeto Radar SENTIR M-20 do CTEx, o CTEx pretende iniciar este ano 

o subprojeto Radar SABER M-200 VIGILANTE, resultado de toda a tecnologia desenvolvida 

até o momento para o Radar SABER M-200. 

 O Radar SABER M-200 VIGILANTE terá concepção e princípio de funcionamento 

parecidos com o radar do projeto principal. Porém, será um radar mais leve e mais barato, e 
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terá com função principal realizar a vigilância com foco na defesa antiaérea de baixa altura. 

Deverá possuir as seguintes características: 

 - Radar tipo “Phased Array” com varredura 100% eletrônica (apenas horizontal); 

 - Alcance: cerca de 120 km para o F-5; 

 - Teto máximo: 20 km; 

 - Taxa de atualização: 8 s; 

 - Antena mecanicamente elevada: 6 m; 

 - IFF igual ao do M-200; 

 - Alojável em um contêiner de 20 pés (junto com o sistema de elevação da antena). 

O SABER M-200 VIGILANTE será um radar que possuirá maior mobilidade quando 

comparado ao SABER M-200, pois ao contrário deste, que obrigatoriamente é instalado 

dentro de um container de 20 pés, poderá ser levado na versão veicular ou ainda ser instalado 

sobre torres ou outras plataformas de sustentação. Permitindo então que possa ser instalados 

em áreas de difícil acesso e pontos estratégicos em que o SABER M-200 não poderá chegar.  

O SABER M-200 VIGILANTE será capaz de detectar alvos pequenos, voando a baixa 

altitude, a baixa velocidade, com perfil de voo que muitas vezes utiliza a compartimentação 

do terreno para furtar-se da detecção, características dos vetores aéreos que cometem a 

maioria dos crimes transfronteiriços. 
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4     O SENSORIAMENTO E DETECÇÃO NA ARTILHARIA ANTIAÉREA  

 A Força Terrestre define, em seu Manual de Fundamentos “Operações” (BRASIL, 

2014), o campo de batalha como um sistema único, no qual todas as atividades de cada nível 

de condução estão relacionadas entre si, tanto as de natureza similar como aquelas que 

aparentemente não guardam uma relação direta, de tal modo que absolutamente todas se orientam 

para a consecução da mesma finalidade. 

 E trata, a Nível Operacional, a execução de uma série de atividades essenciais 

relacionadas às Funções de Combate, que são: Comando e Controle, Movimento e Manobra, 

Inteligência, Fogos, Proteção e Logística. 

 A Artilharia Antiaérea está inserida, de acordo com o Manual de Fundamentos 

Operações (BRASIL, 2014), na Função de Combate Proteção, que é definida como o conjunto 

de atividades, tarefas e sistemas interrelacionados empregados na preservação da Força, 

permitindo que os comandantes disponham do máximo poder de combate para emprego. As 

tarefas permitem identificar, prevenir e mitigar ameaças às forças e aos meios vitais para as 

operações, de modo a preservar o poder de combate e a liberdade de ação. Permitem, também, 

preservar populações civis.  

 Assim, a AAAe, de acordo com o Manual de Campanha C44-1 Emprego da Artilharia 

Antiaérea (2001), tem como missões: 

1) impedir ou dificultar o reconhecimento Ae inimigo; 
2) impedir ou dificultar ataque Ae inimigo a fim de: 
a) na Zl, possibilitar o funcionamento de órgãos e 
instalações vitais sediadas no TN; 
b) no TO, permitir a liberdade de manobra para 
elementos de combate, o livre exercício do Comando (Cmdo) e uma maior disponi-
bilidade e eficiência das unidades (U) de Apoio ao Combate (Ap Cmb) e Ap Log. 
3) em determinadas situações, dificultar a utilização pelo inimigo de porções do EA, 
na ZI ou no TO. 
4) durante as operações de não guerra, impedir ou dificultar a utilização de vetores 
aeroespaciais hostis convencionais ou não pelo inimigo. 

 

 Além dessas missões, que são previstas em manual e voltadas diretamente ao combate 

convencional, a AAAe deve ser capaz de executar operações de não guerra, como a defesa 

antiaérea de grandes eventos, como por exemplo as missões realizadas durante a Copa das 

Confederações de Futebol em 2013 e a Copa do Mundo de Futebol no ano de 2014, ambas no 

Brasil, bem como atuar contra as novas ameaças do combate de quarta geração, provendo a 

defesa antiaérea de instalações e estruturas não relacionadas diretamente ao esforço de guerra.  
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 Para cumprir essas missões, a AAAe, dentro de seus diversos escalões, foi organizada 

em sistemas, que abrangem todas as necessidades para que possa prover uma Defesa 

Antiaérea eficaz. São sistemas da AAAe: Sistema de Controle e Alerta, Sistema de Armas, 

Sistema Logístico e Sistema de Comunicações. 

 O Sistema de Controle e Alerta tem como missão “realizar a vigilância do espaço 

aéreo sob responsabilidade de determinado escalão de artilharia antiaérea, receber e difundir o 

alerta da aproximação de incursões, bem como acionar, controlar e coordenar a artilharia 

antiaérea subordinada”. (BRASIL, 2001) 

 O Sistema de Armas é o responsável por destruir os vetores aéreos inimigos, 

empregando canhões, mísseis, radares de tiro e de busca. 

 O Sistema Logístico é quem deve possibilitar a permanência da artilharia antiaérea em 

operação contínua e eficiente diuturnamente, provendo desde suprimento de munição, 

lubrificantes, componentes específicos e de manutenção especializada, até os suprimentos 

necessários para a subsistência da tropa. 

 O Sistema de Comunicações destina-se a ligar os meios de alerta (sensores e postos de 

vigilância) aos centros de operações antiaéreas e estes a outros centros de operações e aos 

Sistema de Armas, bem como assegurar as comunicações necessárias ao comando dos 

diversos elementos que constituem o escalão considerado. 

 Apresentada a missão e organização da Artilharia Antiaérea, faz-se necessário uma 

abordagem mais profunda sobre o Sistema de Controle e alerta, pois é ele o principal 

responsável pela detecção de ameaças aéreas no âmbito da defesa antiaérea. 

 

3.1 O SISTEMA DE CONTROLE E ALERTA 

 O Sistema de Controle e Alerta, para cumprir a finalidade para qual foi criado, é 

composto por diversos órgãos em todos os escalões da artilharia antiaérea, o que permite um 

fluxo rápido, contínuo e preciso das informações obtidas, permitindo que os elementos com 

poder decisório tenham uma consciência situacional constantemente atualizada e possam 

empregar seus meios com maior eficácia e rapidez, pois estas são caraterísticas vitais quando 

se opera com vetores aéreos onde cada segundo é de vital importância para o êxito da 

operação. 

 Tem como órgãos principais os Centros de Operações Antiaéreas (COAAe), Sensores 

de Vigilância e Postos de Vigilância. 
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3.1.1 O COAAe 

 Segundo o manual EB 60-ME-23.021 (2013), o COAAe é o centro de controle da 

artilharia antiaérea e tem por finalidade propiciar ao comandante de cada escalão que o 

estabelece condições de acompanhar continuamente a evolução da situação aérea e de 

controlar e coordenar as defesas antiaéreas desdobradas. Todos os escalões de AAAe devem 

desdobrar os seus COAAe de acordo com suas necessidades e disponibilidades de meios.  

 Devido à existência de diversos COAAe desdobrados, é estabelecida uma relação de 

subordinação entre eles. É denominado COAAe principal o COAAe estabelecido pelo maior 

escalão de artilharia antiaérea presente, e os demais COAAe subordinado. É através dos 

COAAe que são estabelecidas as ligações com a Força Aérea, com a Força apoiada e entre os 

escalões de artilharia antiaérea presente. 

 São os COAAe nos diversos escalões que permitem que o fluxo de informações seja 

rápido, pois a rede criada por eles vai desde o nível estratégico até o tático, de acordo com 

cada operação. 

 

3.1.2 Sensores de Vigilância e Postos de Vigilância 

 O emprego dos sensores de vigilância e do Postos de vigilância tem por finalidade 

assegurar o alerta de aproximação de vetores aeroespaciais inimigos para uma defesa 

antiaérea, complementando o alerta recebido dos meios do SISDABRA (Sistema de Defesa 

Aeroespacial Brasileiro) ou da Força Aérea. 

 São esses órgãos que obtém as informações em primeiro plano, devendo informar o 

mais preciso e detalhado possível sobre a situação aérea que se configura em cada operação.  

 Os sensores de vigilância são todos os recursos técnicos disponíveis capazes de 

detectar e identificar qualquer objeto que ingresse em determinado volume do espaço aéreo. 

Esses vetores devem possuir a capacidade de identificar e classificar cada vetor com o 

máximo de antecedência e precisão, pois operam no espaço aéreo diversos agentes. Temos 

então mais uma nova característica do combate moderno, pois ao mesmo tempo estarão no ar 

vetores amigos, vetores inimigos e vetores neutros (civis e apoio). E o decisor precisa de 

informação acertadas sobre cada um deles, para evitar danos colaterais indesejados e é claro 

atingir seu objetivo principal que é prover a defesa antiaérea de maneira adequada. Os 

sensores mais eficazes e amplamente utilizados pela AAAe antiaérea são os radares. 

 Apesar de o conceito de radar ter começado anos antes, foi na Segunda Guerra 

Mundial que os radares tiveram seu emprego pleno pela primeira vez, sendo utilizados tanto 
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para detecção aérea quanto para detecção de submarinos. Os radares são dispositivos 

eletrônicos que utilizam ondas de rádio para detecção e locação de objetos, permitindo o 

reconhecimento de algumas de suas características.  

 De acordo com as diferentes capacidades técnicas e finalidades de emprego que 

possuem, os radares foram divididos em três categorias: de vigilância, de busca e de tiro. 

Apesar de a AAAe necessitar das três categorias, só fazem parte do sistema de controle e 

alerta os radares de vigilância, sendo os demais tipos de radares integrantes do Sistema de 

Armas. 

 Segundo o manual EB60-ME-23.018, os radares de vigilância tem por finalidade 

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

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

devida antecedência. Fornece dados com relativa precisão (2014). 

 Os radares de vigilância devem ser os primeiros a detectar qualquer incursão que 

ingresse no espaço aéreo, a fim de fornecer o alerta para que os meios de defesa aeroespaciais 

possam ser acionados antes que o vetor aéreo possa realizar alguma ação hostil. Após a 

detecção, a defesa aeroespacial, que é composta dos meios de defesa aérea e dos meios de 

defesa antiaérea, deverá difundir o alarme aos elementos subordinados, bem como decisões 

devem ser tomadas sobre quais meios serão empregados com o intuito de garantir que o lapso 

de tempo entre a detecção e a atuação da defesa seja o mais curto possível.  

 Os manuais não definem um parâmetro sobre o alcance mínimo de um radar para que 

ele seja considerado de vigilância, até porque existem diversos outros aspectos técnicos que 

caracterizam como tal.  

 Baseados na definição e na finalidade do radar de vigilância, chegamos à conclusão 

que ele deve ser capaz de informar ao Sistema de Controle e Alerta a presença de uma 

aeronave para que sejam tomadas uma série de medidas, tanto de caráter objetivas, como a 

transmissão de informações para que o Sistema de Armas ou aeronaves de interceptação se 

preparem para atacar o vetor hostil, como de caráter subjetivas, que dependem da ação 

humana como a identificação do vetor por meio de parâmetros e condutas da aeronave e a 

decisão de engajá-la e sobre qual meio será utilizado para engajar o vetor.  

 Para estabelecermos um parâmetro, o Radar SABER M-60, que possui o alcance do 

radar principal de 60 km, é classificado como um radar de busca. O caça GRIPPEN NG, que 

possivelmente dotará a Força Aérea Brasileira, fruto do Projeto FX-2, possui a velocidade 

máxima de 2400 Km/h. Considerando o alcance de detecção do Radar SABER M-60, caso 
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este seja detectado no alcance máximo do radar, em aproximadamente 1’30’’ ele teria 

percorrido toda a distância de alcance do radar e estaria sobre o mesmo. Logo, os radares de 

vigilância devem ser capazes de detectar incursões a distâncias maiores que a do Radar 

SABER M-60. Vale considerar, também, que o SABER M-60 tem capacidade de identificar 

aeronaves voando a até 5000m, valor pequeno considerando a altitude atingida pela maioria 

das aeronaves militares quando estão em rota de cruzeiro para realizar um ataque ou qualquer 

outra operação militar.  

 

3.2 OS MEIOS DE DETECÇÃO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 Atualmente, o Exército dispõe de radares de tiro e radares de busca capazes de realizar 

a detecção a baixa altura, que são os integrados aos sistemas de armas, não havendo nenhum 

radar que esteja associado ao sistema de controle e alerta. 

 O Exército, então, não possui radares de tiro, busca e vigilância para média altura e 

também, não possui radar de vigilância para baixa altura. Entretanto, para cumprir suas 

missões a AAAe vale-se dos radares da Força Aérea, que detém a capacidade de realizar a 

cobertura radar de todo o território nacional. 

 A detecção a média altura e a um alcance maior, com características semelhantes à 

vigilância da AAAe, atualmente é realizada com os radares fixos da Força Aérea, alocados ao 

SISDABRA, instalados principalmente nos diversos DTCEA das quatro RDA, e 

complementada com o emprego de aeronaves E-99 da Força Aérea, que conseguem realizar o 

monitoramento e o controle do espaço aéreo com as mesmas capacidades que possuem os 

meios instalados em solo. Assim, para o emprego em território nacional, a maior parte dos 

meios de detecção já estão instalados, e são esses meios que fornecem dados para a AAAe 

brasileira. 

 Todavia, em uma hipótese de conflito, onde há a necessidade de desdobrar os meios 

para realizar a vigilância do espaço em um Teatro de Operações (TO) que esteja fora do 

território nacional, nem o Exército nem a Força Aérea possuem meios suficientes (tendo em 

vista que as aeronaves E-99 não suprem toda a necessidade de detecção e os radares dos 

DTCEA são fixos) para realizar o controle e monitoramento do espaço aéreo no TO, 

carecendo, portanto, de radares de vigilância que sejam móveis. 

 O radar de maior alcance utilizado pelo Exército é o SABER M-60, que 

doutrinariamente é empregado no escalão Seção de AAAe para a busca à baixa altura.  
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 Em palestra ministrada pela BRADAR para os alunos do Curso de Artilharia 

Antiaérea para Oficiais 2015, foi informado que 18 unidades do SABER M-60 foram 

entregues para o Exército, tendo sido distribuídas para as seguintes organizações militares: 

três no 1º Grupo de Artilharia Antiaérea (GAAAe) no Rio de Janeiro-RJ, três no 2º GAAAe 

em Praia Grande-SP, três no 3º GAAAe em Caxias do Sul-RS, dois no 4º GAAAe em Sete 

Lagoas - MG, três no 11º GAAAe em Brasília-DF, um na Escola de Artilharia de Costa e 

Antiaérea no Rio de Janeiro-RJ, um no Centro Tecnológico do Exército no Rio de Janeiro-RJ, 

um para a 5ª Bateria de Artilharia Antiaérea Leve em Osasco-SP e um para a 21ª Bateria de 

Artilharia Antiaérea Paraquedista no Rio de Janeiro-RJ.    

 Desta maneira, existe a necessidade de aquisição de radares de vigilância para 

mobiliar os GAAAe e também a Força Aérea, pois no caso de conflito fora do território 

nacional, que já é coberto em sua totalidade por radares da Força Aérea, nenhuma das Forças 

singulares teria condições de desdobrar radares em terra fora do território nacional, fator 

essencial para prover um defesa antiaérea eficaz e ainda garantir que o Poder Aéreo possa 

atuar com a totalidade de seus meios com segurança. 
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5 CONCLUSÃO 

Ao final da pesquisa realizada, compreende-se o desafio que é realizar de maneira 

eficiente o monitoramento e controle da extensa fronteira terrestre brasileira, que requer uma 

quantidade considerável de recursos humanos e meios empregados. Além disso, diversos 

agentes como Polícia Federal, Polícias Rodoviárias e IBAMA também são colaboradores, 

pois possuem capacidades específicas essenciais para o cumprimento da missão, tornando a 

implantação do SISFRON mais complexa, pois operará em um sistema interagências.  

Assim, o SISFRON, que ainda está em seu projeto piloto e não dispõe de todos os 

meios, possuirá uma série de capacidades até então inexistentes em qualquer uma das Forças. 

O emprego dos meios do SISFRON não deve ser limitado somente ao projeto, ao Exército ou 

às Forças Armadas. Seus produtos e capacidades devem ser estendidos para diversas outras 

áreas, como apoio a preservação ambiental e ao controle de tráfego aéreo civil.  

Retomamos então os objetivos específicos estabelecidos para o trabalho, que são 

identificar as possibilidades e os meios de sensoriamento do SISFRON para a detecção de 

ameaças aéreas, verificar as capacidades e limitações do Sistema de Controle e Alerta da 

AAAe brasileira atualmente e verificar quais meios de sensoriamento do SISFRON atendem 

às necessidades da AAAe. 

Como está no projeto piloto e ainda não tem todas suas capacidades instaladas, 

buscou-se identificar suas possibilidades e meios de sensoriamento para a detecção de 

ameaças aéreas, partindo de como será sua atuação e qual tipo de vetor ele deverá detectar.  

A área a ser abrangida pelo SISFRON é muito grande, pois além da extensa fronteira 

terrestre, deverá ser realizada ainda a vigilância da faixa de fronteira, que é de 150km de 

largura. Considerando essas dimensões e que grande parte dessa faixa não é habitada e é 

coberta por floresta amazônica, serão necessários radares que realizarão a detecção a um 

alcance mínimo de 150km, pois em qualquer ponto em que forem posicionados na faixa de 

fronteira, realizarão a cobertura radar de toda a área e ainda terão a capacidade de detectar a 

ameaça antes que ingresse no volume do espaço aéreo brasileiro. Outro aspecto positivo é a 

possibilidade de desdobrá-los longe da fronteira e em áreas seguras, evitando a exposição 

desnecessária do material e permitindo que se opere em segurança contra quaisquer tipos de 

ataque externos que possam ocorrer 

Os vetores que serão monitorados pelo SISFRON não possuem tecnologia de ponta 

para voar a grande altitude, pois se tratam de aeronaves pequenas e ágeis para transporte de 

drogas, por exemplo. Assim, o SISFRON deverá possuir radares com alcance mínimo de 
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150Km e capazes de realizar a detecção a baixa altura, faixa de emprego desse tipo de ameaça 

aérea.  

Não obstante a Força Aérea já realizar a cobertura radar de todo o território nacional 

com radares, com as mesmas características de um radar de vigilância, e consequentemente de 

toda a faixa de fronteira, a concepção do projeto prevê que todos os meios controlados sejam 

orgânicos do Exército, o que exclui o emprego dos radares da Força Aérea como meios de 

vigilância do SISFRON. Também é de interesse do Exército desenvolver essa tecnologia, que 

indo ao encontro deste trabalho, absorverá a tecnologia desenvolvida para esse projeto e a 

utilizará em diversas outras  

Até o momento, o SISFRON recebeu somente o Radar SENTIR M-20, que por sua 

concepção de emprego, é um radar de vigilância terrestre. O Radar SABER M-60, que já teve 

seus ROB definidos, ainda não teve nenhuma unidade entregue para emprego no SISFRON. 

Porém deverá ser empregado para prover a cobertura aérea com o desenrolar do projeto, tendo 

em vista que o SABER M-20 não é capaz de detectar alvos aéreos. O Radar SABER M-200 e 

seu derivado, Radar SABER M-200 VIGILANTE, não tiveram seus ROB estabelecidos e não 

há uma definição se serão utilizados pelo SISFRON, porém seriam alternativas viáveis de 

emprego, tendo em vista as características técnicas que se propõem atender. 

O Radar SABER M-60, apesar de ser um radar de busca e não ser capaz de cobrir toda 

a área da faixa de fronteira com seu alcance de 60Km, pode ser empregado como radar de 

vigilância com certa limitação e em situações excepcionais devido a suas funcionalidades, não 

atuando isoladamente, mas como uma rede de radares que proporcionarão a cobertura radar e 

o alerta antecipado, ou ainda aos moldes que é empregado pelo AAAe em situações 

excepcionais. Porém, esta provavelmente não será uma solução definitiva, tendo em vista os 

objetivos que o SISFRON pretende alcançar..  

O SABER M-200, que está sendo desenvolvido pela indústria nacional, requisito 

descrito na END, e em parceria com o CTEx, seria a melhor opção a ser empregado pelo 

SISFRON. É difícil precisar como será o andamento do projeto do SABER M-200, 

principalmente em relação ao tempo que ainda será necessário para a conclusão do projeto, 

pois ainda é necessário que os aportes financeiros para o desenvolvimento do projeto 

continuem ocorrendo e que a indústria nacional seja capaz de desenvolver e dominar diversas 

tecnologias para a sua conclusão.  

Ficou evidente durante o trabalho que a AAAe brasileira ainda precisa adquirir novas 

capacidades para cumprir de maneira plena suas missões, principalmente quando se trata de 
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defesa antiaérea no Teatro de Operações, pois não possui radares de tiro, busca e vigilância a 

média altura e radares de vigilância de baixa altura orgânicos de suas Unidades. Tal 

vulnerabilidade é extremamente relevante, tendo-se em consideração a importância que o  

Poder Aéreo possui atualmente, seja na busca pela superioridade aérea no início das 

operações ou no apoio as operações desenvolvidas pelo Poder Terrestre e Naval. 

Para suprir essa necessidade, poderá ser empregado o RADAR SABER M-200, que 

foi concebido para desempenhar a função de radar de tiro, busca e vigilância a média altura e 

o RADAR SABER M-200 VIGILANTE para vigilância a baixa altura. O Radar SENTIR    

M-20 não atende as necessidades da AAAe por ser principalmente para a detecção de vetores 

terrestres, podendo talvez ser uma opção para a Artilharia de Campanha. O Radar SABER M-

60 já é empregado pela AAAe como radar de busca e seu emprego como radar de vigilância 

principal não é adequado. 

Atingidos os objetivos específicos, foi possível atingir o objetivo principal do trabalho: 

verificar a viabilidade de emprego dos meios de sensoriamento do SISFRON como 

integrantes do Sistema de Controle e Alerta da AAAe brasileira, especificamente os radares 

de Vigilância. Fica claro, então, que é viável o emprego dos meios do SISFRON, ou aqueles 

que ele possuirá ao final da implantação do projeto. Mesmo que não sejam utilizados os 

Radares SABER M-200 e SABER M-200 VIGILANTE, o SISFRON deverá possuir um radar 

com características semelhantes a esses dois radares, para que possa ser capaz de realizar o 

controle e monitoramento do espaço aéreo da faixa de fronteira terrestre brasileira. 

Face ao exposto, conseguimos responder a problemática do trabalho, que questiona se 

os meios de sensoriamento alocados para o SISFRON poderão ampliar a capacidade de 

detecção e sensoriamento do Sistema de Controle e Alerta da Artilharia Antiaérea brasileira, 

corroborando a hipótese de que, efetivamente, o SISFRON possuirá meios de sensoriamento e 

detecção aéreos capazes de serem empregados pela AAAe e que ampliarão as capacidades da 

Defesa Antiaérea brasileira, pois suprirão as necessidades de vigilância a baixa altura e 

permitirão a AAAe brasileira ingressar no volume do espaço aéreo de média altura. 

Essa pesquisa por sua vez não esgota o assunto, pois o SISFRON ainda está em seu 

projeto piloto, fase essa em que ainda são levantadas novas demandas e são verificados se os 

aspectos considerados inicialmente são coerentes. Certamente, serão feitas retificações no 

escopo inicial do projeto, bem como poderão surgir novas demandas com o próprio passar do 

tempo. Da mesma forma, alguns dos radares citados anteriormente ainda estão em 

desenvolvimento, o que torna difícil precisar suas capacidades. Há que se realizar muitos 
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estudos e pesquisas para que o nível tecnológico que foi estabelecido como parâmetro para o 

Radar SABER M-200 seja atendido.  
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