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RESUMO 

 

 

CURVELO, Adler Santos. Radares da AAAe brasileira: sua história e evolução. Rio 

de Janeiro, 2014. 

 

 

O presente trabalho expõe a gênese da Artilharia Antiaérea e dedica atenção ao 

material que eleva a eficiência da defesa antiaérea: o RADAR. Esta obra objetiva-se 

a delinear a evolução histórias dos sensores que integraram o sistema de controle e 

alerta dotados na artilharia antiaérea brasileira desde a sua primeira aquisição, na 

década de 40, até o momento. Para tanto, as possibilidades do inimigo aéreo no 

ataque, os fundamentos básicos do radar, seus primeiros usos são abordados como 

características importantes do combate moderno que aumentam a importância de se 

possuir equipamentos de controle e alerta mais eficientes. Será necessário tomar os 

com os atuais modernos radares empregados no mundo como parâmetro para situar 

a AAAe brasileira. Para alcançar estes objetivos, foi realizada uma pesquisa 

baseada em publicações de militares especializados em artilharia antiaérea, em 

artigos da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe) e do Centro 

Tecnológico do Exército (CTEx) bem como nos manuais doutrinários do Exército 

Brasileiro. Desta forma, pretende-se concluir qual o patamar se encontram os 

radares empregados na AAAe brasileira destacando os seus pontos fortes e suas 

oportunidades de melhoria. 

 

Palavras-chave: sistema de controle e alerta, radares, história e defesa antiaérea.  
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ABSTRACT 

 

 

CURVELO, Adler Santos. Antiaircraft Artillery (AAA) Brazilian Radar: Their History 

And Evolution. Rio de Janeiro 2014. 

This paper exposes the genesis of the Antiaircraft Artillery and devotes attention to 

the hardware that improves the efficiency of air defense: the RADAR. This work 

aims to outline the historical evolution of the sensors which composed the system of 

control and awareness adopted by brazilian antiaircraft artillery since its adoption, 

early in the 40s, up to date. To do so, the chances of the enemy in air attack, the 

elements of radar and its early use are addressed as important characteristics in 

modern warfare that increases the importance of having more efficient control and 

alert equipment. It will be necessary to take the modern RADAR in worldwide use as 

basis to review the status of Brazilian Antiaircraft Artillery. To achieve these 

objectives, a research based in publications specialized in military flak, articles in the 

School of Coast Artillery and Antiaircraft (EsACosAAe) and Army Technological 

Center (CTEx) as well as in the Brazilian Army doctrinal manuals. Thus, we intend 

to conclude in which is the level radars employed in Brazilian flak, highlighting their 

strengths and opportunities for improvement. 

 

Keywords: antiaircraft operations center and warning and control system, radar, 

history and antiaircraft artillery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As atividades beligerantes na história do homem lhe resultaram impactos em 

diversas áreas. Assim como o legado da destruição, a guerra também traz o legado 

do desenvolvimento tecnológico. É notório que aquele que possuir acesso as 

informações que antecipem uma ação do oponente e também deter o controle de 

uma tecnologia mais avançada tenderá a se inserir numa situação mais propícia 

para atingir seus objetivos militares. A partir desta constatação, é compreensível que 

a guerra tenha seguido para atuar com aeronaves (plataformas aéreas).  

Naturalmente, o passo seguinte ao do desenvolvimento do combate pelo ar é 

estruturação de uma defesa efetiva para estes tipos de ameaças aéreas. Segundo 

Werrell (2005, p.1), a gênese da defesa antiaérea apareceu logo depois que o 

homem se elevou ao ar. Há relatos de artilharia antibalão na Guerra Civil Americana 

e na Guerra Franco-Prussiana. Durante esta última, 66 balões são conhecidos por 

terem deixado a cidade sitiada de Paris, tendo uma destas sido destruída por armas. 

A primeira aeronave abatida em combate caiu na Guerra Italo –Turca de 1912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Improvisação de um armamento de artilharia antiaérea. No início da I Guerra 

Mundial, a necessidade de proteção antiaérea ultrapassou o equipamento disponível. Isto forçou os 

combatentes a improvisarem usando peças de artilharia padrão e arranjos adaptados. (Reproduzido 

do Imperial War Museum.) 
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Tratando-se da Batalha Aérea há um recuso técnico que uniu os fatores de 

informação antecipada com o emprego de novas tecnologias no campo de batalha, 

foi o desenvolvimento do RADAR. A palavra RADAR corresponde à sigla retirada 

das palavras RADIO DETECTION AND RANGING (detecção e medida de distâncias 

por ondas de rádio). 

Segundo Werrell (2005, p. 4), todas as grandes potências no início da 

Primeira Grande Guerra experimentaram novos dispositivos de detecção, mas foi o 

britânico, que forjou uma liderança no campo do radar.  Radar foi uma vantagem 

gigantesca para o defensor, inicialmente como um alerta rápido (alerta antecipado), 

depois como controle de interceptação de aeronaves (inicialmente com o solo e, em 

seguida, radar aerotransportado) e, finalmente, com o objetivo de abater a ameaça 

aérea com canhões antiaéreos. 

O emprego de radares integrado ao sistema de armas antiaérea fez uma 

feroz diferença aos britânicos.  Em outubro 1940 os britânicos começaram a equipar 

suas forças com radar de colocação de arma. Observou-se que o grande número de 

disparos por aeronaves abatidas durante a noite caiu de 30.000 em Setembro 

(quando o bombardeio noturno alemão começou) para 11.000 em outubro e para 

4.087 em janeiro de 1941. Conforme apresenta Werrell (2005, p. 7). 

O Brasil iniciou as obtenções de equipamentos de detecção, para emprego na 

defesa antiaérea, no final da década de 40 e desde então adquiri e desenvolve este 

tipo de material de emprego militar. Os sensores (radares) possuem alto valor 

estratégico e tático pois são elementos fundamentais no SISTEMA DE CONTROLE 

E ALERTA da estrutura de defesa antiaérea do Exército Brasileiro, segundo Brasil 

(2001, p. 2-8) 

“Para cumprir sua missão principal (básica), os diversos escalões de 

AAAe, da seção à brigada, apresentam a seguinte estrutura: 

(1) um sistema de controle e alerta; 

(2) um sistema de armas; 

(3) um sistema de apoio logístico; e 

(4) um sistema de comunicações.” 

Os objetivos desse trabalho são: definir os conceitos e princípios básico de 

radar e descrever a evolução histórica dos Radares de emprego na Defesa 

Antiaérea, em especial no Brasil, afim de trilhar o seu desenvolvimento até a sua 
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situação atual.  

As fontes de consulta foram os dados coletados através de pesquisas 

documentais, bibliográficas e por meio da web. Nos capítulos seguintes, partindo de 

dados particulares, serão apresentados as características dos materiais. 

 

2 METODOLOGIA 

O presente trabalho se configura em uma pesquisa do tipo qualitativa, quanto a 

forma de abordagem, e se enquadra na modalidade descritiva na qual objetiva o 

detalhamento e a exposição dos dados afim de solucionar quais os tipos de 

sensores montam a história da Artilharia Antiaérea Brasileira e qual a sua atual 

conjuntura, que é o cerne do problema geral da pesquisa. 

A essência do trabalho se refere ao estudo bibliográfico que, para sua 

realização, terá por método a leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, 

realizando os levantamentos bibliográficos junto a livros, jornais, revistas e WEB, 

objetivando a realização um trabalho atualizado, desta forma o meios auxiliar 

amplamente empregado serão as fichas de coletas de dados. 

A escolha e seleção dos obras que comporão as fontes de pesquisa será 

referenciadas em publicações de reconhecida relevância e importância dos autores 

e instituições no meio acadêmico em artigos veiculados em periódicos indexados 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das 

fontes. 

No desenvolvimento serão abordadas as seguintes seções secundárias: 

- FUNDAMENTOS DO RADAR - Pretende apresentar os princípios básicos 

do radar e os primeiros empregos como DAAe; 

- A AMEÇA AÉREA - Pretende descrever as características das ameaças 

aérea; 

- OS RADARES DE AAAe BRASILEIROS - Pretende apresentar os radares 

adquiridos e desenvolvidos na história da AAAe brasileira, focando nas 

características, possibilidades e limitações; 
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- RADARES EMPREGADOS EM OUTRAS NAÇÕES - Pretende apresentar 

os principais radares atualmente em uso em outras nações; e 

- DEMANAS DOS ATUAIS RADARES DE AAAe BRASILEIRO - Pretende 

analisar quais as demandas à serem supridas nos atuais radares de AAAe brasileiro. 

 

3 FUNDAMENTOS DO RADAR 

 

“Desde o início do poder aéreo, os aviadores têm se confrontado com a 

forma de evitar, derrotar, ou destruir as defesas aéreas baseadas em terra. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a invenção e a implantação do radar 

aumentaram drasticamente a dificuldade desta tarefa. O radar 

essencialmente, fornece um aviso e permite que o tempo de defesa para 

reagir e se engajar atacando efetivamente aviões – fazendo as defesas de 

radares terrestres formidáveis. Sem algum método de supressão de defesa, 

qualquer campanha aérea ofensiva resultará em sucesso limitado e elevado 

desgaste das aeronaves.” (Tradução livre, na Obra Defense Suppression – 

Building Some Operational Concepts, do Major Stanley J. Doughuerty – 

USAF). 

 

 O primeiro uso de ondas de rádio foi para a comunicação e o seu crescente 

uso, no início de 1900, levou a observações de que os objetos que passavam entre 

os transmissores e receptores produziam padrões de interferência (exatamente 

como aeronaves hoje afetam a recepção de televisão). Este padrão de interferência 

despertou interesse na área militar. Se determinados objetos produzem padrões de 

interferência, como utilizar ondas de rádio para identificar à distância estes objetos? 

A possibilidade de se conhecer a aproximação de uma aeronave inimiga é uma 

informação de grande valor no campo de batalha. A partir do momento que surgiu a 

possibilidade de detectar uma aeronave inimiga à distância, com tempo suficiente 

para se tomar medidas de proteção e/ou contra-ataque, nasceu o conceito de alerta 

antecipado. 

 

 3.1 FUNCIONAMENTO DE UM RADAR 

O radar foi patenteado pela primeira vez na Alemanha em 1904 por Christian 

Hülsmeyer, seguindo o trabalho pioneiro de James Clerk Maxwell em teoria 

eletromagnética no Reino Unido e por Heinrich Hertz, na Alemanha. O radar foi 
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tecnicamente refinado continuamente, à medida que as inovações foram 

comprovadas, desenvolvidas e integradas na prática aos sistemas operacionais. 

Os princípios de um radar primitivo são a transmissão, propagação e reflexão. 

Desta forma, o objetivo de um radar é fazer com que energia eletromagnética (ondas 

de rádio) seja transmitida, propague-se pela atmosfera, atinja um alvo e reflita-se de 

volta ao radar, fornecendo informações sobre o alvo. Um diagrama funcional de um 

sistema de radar é mostrada na Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Diagrama do Radar 

 

 

 O funcinamento completo de um radar pode ser descrito da seguinte forma:  

Um pulso de energia eletromagnética, oscilando em uma freqüência pré-

determinada, é gerada pelo transmissor. O pulso é encaminhado através de um 

“switch” (interruptor) transmissor-receptor para uma antena. O transmissor-receptor 

“switch”, ou duplex , protege o receptor sensível do pulso transmitido de alta 

potência. O pulso é irradiado para o espaço livre através de uma antena. O pulso 

eletromagnético propaga para fora na velocidade da luz, espalhando (reradiação) a 

partir de objetos que encontra ao longo do caminho. Uma parte do sinal disperso 

retorna ao radar. O sinal disperso é coletado pela antena e encaminhado através do 

switch transmissor-receptor para o receptor. A presença do sinal recebido pode ser 

detectada no receptor, uma vez que imita a  requência e a duração da transmissão 

do pulso. O sinal recebido é aumentado, os sinais de interferência são reduzidos, e 

as medições do objeto são feitas por processamento de sinal. As resultantes 
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detecções de sinais recebidos são apresentados aos operadores de radar em 

displays. Detectar a presença de um objeto é importante, mas o valor real do radar 

será na capacidade de medir a distância entre o radar e o objeto, assim como a sua 

velocidade e altitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3: Sala do radar de navio militar americano – 1945. 

(Edward Steichen/George Eastman House/Getty Images) 

Fonte: http://www.monolitonimbus.com.br/radar/ em 01/05/2014 às 18:34. 

 

3.2 CENTRO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA DEFESA ANTIAÉREA 

 

O Centro de Operações Antiaéreas (COAAe) é o centro de controle da AAAe, 

e tem por finalidade propiciar ao Cmt de cada escalão que o estabelece condições 

de acompanhar continuamente a evolução da situação aérea e de controlar e 

coordenar as DAAe desdobradas. 

Todos os escalões de artilharia antiaérea, da bateria de artilharia antiaérea à brigada 

de artilharia antiaérea, instalam COAAe. A quantidade de equipamentos, o efetivo da 

guarnição, o modo de operação e os sistemas de referência empregados, variarão 

em função de cada escalão e das necessidades da própria defesa. 

Uma das atribuições do COAAe é a de receber as informações oriundas dos 

RADARES DE BUSCA e de VIGILÂNCIA do elemento de AAAe considerado, 
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processá-las, transformando-as em elementos de designação para as unidades de 

tiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: COAAe Eletrônico de Seção – Shelter Orbisat 

 

3.3 TIPOS DE RADARES MILITARES NA ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 

O Radar 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. 

O Radar de Busca é associado a um sistema de armas  antiaéreas destinado 

a cobrir o espaço aéreo sob responsabilidade desse sistema e capaz de fornecer 

indicação de azimute e altura, de forma rápida e precisa, sobre qualquer aeronave 

que penetre em sua área de cobertura. 

O Radar de Tiro é integrado a um sistema de armas antiaéreo, a fim de 

acompanhar precisamente um vetor hostil, fornecendo à unidade de tiro elementos 

precisos para o ataque à ameaça aérea. 

 

3.4 AMEAÇA AÉREA 

3.4.1 Conceito 

“A Força Terrestre Brasileira dimensionada para o primeiro 

quartel do século XXI deverá estar em condições de assimilar a 

evolução da ameaça aérea como fator decisivo no combate 

moderno” (SANTOS, 1999, p. 7). 
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 A atual doutrina define que a missão principal da AAAe tem por finalidade 

impedir ou dificultar o reconhecimento e o ataque aéreo inimigo, desta forma sua 

“razão de ser” está centrada nas ações contra a ameaça área, cuja definição é: todo 

vetor aeroespacial cujo emprego esteja dirigido a destruir ou neutralizar objetivos 

terrestres, marítimos (submarinos) e outros vetores aeroespaciais. 

 O avião dotado de metralhadora, durante I Guerra Mundial, abriu a escalada 

do desenvolvimento da ameaça aérea, na qual somente deste tipo de vetor 

aeroespacial (Anv de asa fixa) atualmente pode-se subdivide em: 

3.4.2 Anv de Guerra Eletrônica: AWACS (airborne warning and control 

systems – sistema de controle e alerta aéreo), AEW (airbone early warning – alerta 

aéreo antecipado) e de alarme terrestre, possuem a bordo um centro de controle e 

equipamentos de Com aptos ao controle, vetoramento de Anv de interceptação e 

acionamento de Bia AAAe de Me Altu contra Elm hostis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Anv BEM 145 AEW&C / E-99 

Fabricada pela empresa brasileira EMBRAER 
(fonte: http://www.embraer.com.br em 20/07/2014 às 16:50) 

 

3.4.3 Anv de ataque ao solo, Também conhecidos como caça-bombardeiros, 

são do mesmo porte dos caças, porém configurados para Atq contra alvos na 

superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – A1 AMX da FAB 
(Fonte: http://www.aereo.jor.br/2008/10/27/pintura-de-baixa-visibilidade/ em 20/07/2014 às 18:30) 

http://www.embraer.com.br/
http://www.aereo.jor.br/2008/10/27/pintura-de-baixa-visibilidade/
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3.4.4 Anv de transporte, são as responsáveis por todas as missões de 

transporte de cargas em geral e tropas. Variam desde as de transporte leve aos 

maiores de transporte pesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – C-130 Hércules da FAB 

(Fonte: http://www.aereo.jor.br/2008/10/27/pintura-de-baixa-visibilidade/ em 20/07/2014 às 18:30) 

3.4.5 Anv de caça, São Anv pequenas de um ou dois assentos, a jato e 

otimizadas para combate Ae, ou seja, “caçar” outras Anv. Para isso, são armados 

com Can e Msl ar-ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Super Tucano da FAB. 

Fabricada pela empresa brasileira EMBRAER 

(fonte: http://www.embraer.com.br em 20/07/2014 às 16:50) 

3.4.6 Anv de reabastecimento; 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aereo.jor.br/2008/10/27/pintura-de-baixa-visibilidade/
http://www.embraer.com.br/
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Figura 9 – KC-137 Boeing B707-345C, da FAB, realizando reabastecimento em voo. 

 (Fonte: http://freepages.military.rootsweb.ancestry.com/~otranto/fab/boeing_kc137.htm em 

20/07/2014 às 17:30) 

3.4.7 Anv bombardeiros, são Anv de grande porte, capazes de carregar 

grande quantidade de poderosas bombas e Msl, possuindo grande raio de 

ação sem REVO; 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – B-2 Spirit americano. 

(Fonte: http://www.af.mil em 20/07/2014 às 18:00) 

3.4.8 Anv de reconhecimento, normalmente, são caças e Anv de Atq 

configurados para este tipo de missão. Podem ser equipados com diversos tipos de 

câmeras fotográficas, de imagens, Sns IR e outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Lockheed SR-71 Tipo A – Blackbird 

(Fonte: http://abertoatedemadrugada.com/2010/05/manual-de-voo-do-blackbird-sr-71.html em 

20/07/2014 às 23:30) 

 3.4.9 Anv de asa rotativa, além das Anv de asa fixa, há as Anv de asa 

rotativa, que iniciaram como vetor aeroespacial de combate na Guerra da Coréia e 

do Vietnã. Pode-se dividir em helicópteros de ataque e utilitários. 

http://freepages.military.rootsweb.ancestry.com/~otranto/fab/boeing_kc137.htm
http://www.af.mil/
http://abertoatedemadrugada.com/2010/05/manual-de-voo-do-blackbird-sr-71.html
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Figura 12 – AS550 C3e / Fennec. Helicóptero de ataque do Exército Brasileiro 

Fabricado pela empresa brasileira HELIBRAS 

(Fonte: http://www.helibras.com.br/produtos/militar/as550-c3e/ em 20/07/2014 às 18:35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Black Halk. Helicóptero utilitário do Exército Brasileiro 

 (Fonte: http://www.cavex.eb.mil.br/4bavex.html em 20/07/2014 às 23:10) 

 

3.4.10 Os Msl balísticos são normalmente empregados contra alvos fixos, 

localizados na ZI ou à retaguarda do TO Ini, sendo assim, são classificados em 

táticos e estratégicos. Isto influencia na flecha máxima de utilização destes artefatos, 

que pode chegar aos limites da atmosfera, e, consequentemente no alcance. O Msl 

balístico, após lançado, ascende até um ponto máximo no espaço, quando então 

inflete rumo ao seu alvo, guiado pelo seu Sist de navegação inercial. Alguns Msl 

estratégicos carregam mais de uma ogiva, o que lhe confere um poder múltiplo de 

destruição. Ao se aproximar do alvo, o Msl terá uma área provável de impacto em 

cujo centro estará o próprio objetivo do Msl. O raio desta área varia de acordo com o 

grau tecnológico do artefato. 

http://www.helibras.com.br/produtos/militar/as550-c3e/
http://www.cavex.eb.mil.br/4bavex.html
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Figura 14 – Míssil SCUD 

(Fonte: http://www.military-today.com/missiles/scud.htm em 21/07/2014 às 00:05) 

 

3.4.11 Os Msl de cruzeiro são normalmente empregados contra alvos fixos de 

grande importância operacional ou estratégica, localizados na ZI do Ini ou à 

retaguarda do TO. Podem ser dotados de cabeças de guerra do tipo autoexplosiva, 

nuclear ou ainda submunições do tipo utilizadas em bombas de feixe. 

Constantemente aperfeiçoados, os Msl de cruzeiro são dotados de dispositivos de 

guiamento, particularmente terminal, que lhes conferem a capacidade de engajar 

alvos móveis, além de aumentar a velocidade de cruzeiro. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15 - Tomahawk Block IV Tactical Cruise Missile 

(Fonte: http:// http://defense-update.com/products/t/tomahawk.htm) 

 

 

http://www.military-today.com/missiles/scud.htm%20em%2021/07/2014
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3.4.12 O Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotados (SARP) 

 

A maior motivação para o emprego de SARP é permitir a 

ampliação de capacidades, evitando-se ao mesmo tempo a 

exposição de pessoas ao cumprimento de missões perigosas, 

cansativas ou complexas, tais como tarefas repetitivas de 

inteligência, vigilância e reconhecimento, operação em 

ambiente QBRN, vigilância de áreas fronteiriças, proteção de 

estruturas estratégicas, ações em profundidade em território 

hostil e outras. Quaisquer que sejam os argumentos, o fato é 

que as estatísticas dos conflitos atuais demonstram que a cada 

dia se utilizam mais as aeronaves não habitadas no 

cumprimento de missões anteriormente atribuídas a vetores 

tripulados, de todas as classes. (BRASIL, NOTA DE 

COORDENAÇÃO DOUTRINÁRIA Nº 03/2012)  

  

Figura 16 – SARP Falcão 

Fabricado pela empresa brasileira AVIBRAS 

(Fonte: http://www.avibras.com.br em 20/07/2014 às 23:00) 

 

 

http://www.avibras.com.br/


27 

4. RADARES DA AAAE BRASILEIRA 

4.1 RADAR DE TIRO ANTIAÉREO No.3 MK7 

4.1.1 Histórico 

O AA3 MK7 era uma estação radar de controle de armas antiaérea, móvel 

montado sobre um reboque, o projeto original data de meados dos anos 1940. O 

radar foi originalmente usado para controlar armas antiaéreas de 5,25 polegadas e 

de 3,7 polegadas em elevação, azimute e alcance através de um dispositivo de 

computação mecânica intermediário conhecido como um Predictor AA. 

O Brasil observou a necessidade de adquirir equipamentos mais complexos e 

adquiriu este material no final da década de 40, impulsionado com o término da II 

Guerra Mundial. O Rdr Tir AAe No.3 MK 7 operava o sistema de armas do canhão 

90mm, que funcionava em conjunto com o preditor de tiro Contraves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Rdr Tir AAe No.3 MK 7 

(Fonte:  http://www.duxfordradiosociety.org/restoration/equip/aa3mk7/jun10-2007-0040-

1024p.jpg em 17/08/2014 às 20:30) 

 

4.1.2. Características 

AA3 MK7 é capaz de detectar um Spitfire em 25.000 jardar (22.860 metros) e 

aviões do tamanho de um Beaufighter ou maior a 36.000 (32.918 metros).  

A estação de radar está alojado em um aço, possui ar-condicionado, o trailer 

possui quatro rodas que carrega uma antena parabólica de 5 pés que realiza a 

rotação no teto. O trailer radar pesa cerca de 5.125 toneladas e tem dimensões de 

15 pés de comprimento, 12 pés de altura e 12 pés de largura. 

http://www.duxfordradiosociety.org/restoration/equip/aa3mk7/jun10-2007-0040-1024p.jpg%20em%2017/08/2014
http://www.duxfordradiosociety.org/restoration/equip/aa3mk7/jun10-2007-0040-1024p.jpg%20em%2017/08/2014
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A faixa de freqüência de operação é 3.0-3.1G Hz (9.7-10cm) com uma 

potência de saída de transmissão de 200kW de pico, o que dá um alcance de 

detecção entre 950-36,000 jardas (869-32.918 metros). A antena gira a 20rpm e 

também executa uma elevação varredura a cada 4 segundos.  

O sistema pode operar em qualquer modo de busca ou o modo de 

rastreamento/acompanhamento. Isto significa que tanto a estação pode adquirir e 

seguir alvos em movimento em alcance, azimute e elevação.  

A energia elétrica é obtida a partir de um três cilindros Lister / lavra-Stevens 

gerador diesel montado reboque separado, tipo X2 / X8 / 17472, que pode fornecer 

17k VA trifásico AC de 240 Volts 50c / s. 

O sistema possuía controle de temperatura da cabine possibilitando operar 

em climas de extremas temperaturas e grande umidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Rdr Tir AAe No.3 MK 7 com o seu gerador. 

(Fonte: http://www.duxfordradiosociety.org/restoration/equip/aa3mk7/2008-01-

24-73-1280p.jpg em 17/08/14 às 20:30) 

 

4.2 RADAR DE VIGILÂNCIA AN / TPS – 1D 

4.2.1 Histórico 

O radar AN/TPS-1D foi desenvolvido pela Bell Telephone Laboratories e 

fabricado, mais tarde, pela Western Electric durante a 2ª GM. Com um alcance de 

160 milhas (equivalente a 257 km) foi a evolução do AN/TPS-1B que detectava alvos 

no alcance de 120 milhas (193 km). 
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O Exército Brasileiro o adquiriu no mesmo período do radar AA No.3 MK 7, 

sendo empregado nos GAAAe executando a missão de atuar como radar de 

vigilância, atuando de forma conjunta com o Sistema Canhão 35mm Oerlikon e o 

Equipamento Diretor de Tiro Superfledermaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Radar de Vigilância AN/TPS-1D em posição 

(Fonte: http://martinshough.com/aerialphenomena/Lakenheath/60thAA7.jpg 

em 17/08/2014 às 21:00) 

4.2.2 Características 

Este foi um sistema muito eficiente que fora empregado por muitas décadas 

na Inglaterra, se caracterizava pela necessidade de uma pequena guarnição para 

operá-lo e era detentor de grande mobilidade. 

Destacava-se por já possuir MTI (através do qual ignora os “ecos fixos”, 

chamados de cluters) permitindo a distinção entre alvos falsos, objetos parados no 

terreno ou partes do terreno e alvos verdadeiros, ou seja, vetores aeroespaciais 

inimigos em movimento. Com o radar principal funcionava de maneira integrada com 

o Radar Secundário, o IFF (identifiction friend or foe) para identificação aeronaves 

amigas. 

Operava na banda L, na faixa de frequência de 1220-1350 Mhz, com largura 

de pulso de 2 microssegundos, emitindo FRP (frequência de repetição de pulso) no 

intervalo de 360-400 pps (pulsos por sugundo). Possuía uma válvula magnetron 

(responsável por gerar a freqüência de operação). 

O alcance mínimo do radar era de 300 jardas (274m) e a distância máxima de 

detecção era de 160 milhas (257 km). 
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Era capaz de ser empregado em conjunto com o sistema 35 mm, realizado 

posteriormente no Brasil, por exemplo. 

O radar AN/TPS 1D trouxe alguns avanços tecnológicos para época, com o 

seu refletor no formato de casca de laranja, possuía radiação suficiente no plano 

vertical para cobrir quase todas as altitudes ao mesmo tempo e determinar a altitude 

das aeronaves. 

Possuía cobertura horizontal de 360º e uma antena cuja seção parabólica 

com cerca de 180 cm de largura. 

Foi um expoente de tecnologia ao optar por um novo modelo para o formato 

da seu refletor de emissão de RF, que proporcionava a emissão de radiação no 

plano vertical de tal maneira que fosse suficiente para pudesse cobrir de maneira 

simultânea mais de 90% de suas altitudes, o que possibilitava o cálculo da altura dos 

vetores aeroespaciais inimigos.  

Este equipamento elevou o poder de combate de maneira preponderante para 

a Artilharia Antiaérea Brasileira, uma vez que possibilitava a detecção em 360º, com 

um alcance de mais de 250 km, na qual funcionava com o radar secundário e fora 

empregado com o sistema de Can 35mm e o EDT Superfledermaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Radar de Vigilância AN/TPS-1D 

(Fonte: http://www.mobileradar.org/picts/radar_sets/tps_1/tps_1.html às 21:00) 
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4.3 RADAR RAR 103 

4.3.1 Histórico 

Desenvolvido nos EUA durante a II Guerra Mundial com a denominação SCR-

584, o Radar RAR 103 no Brasil funcionou como sensor de controle e alerta para as 

baterias que possui como sistema de armas o canhão 90 mm M1, também de 

fabricação americana. Se caracterizava pela mobilidade por se tratar de um Rdr 

móvel de médio alcance com duplo emprego: fornecendo informações de posições 

dos vetores aeroespaciais e dados de controle de fogo antiaéreo destinados às Bia 

Can 90mm M1 por meio de um rádio transmissor. Este equipamento poderia ser 

integrado ao radar secundário (IFF), sendo capaz de reconhecer aeronaves amigas 

com a troca de sinais apropriado.  

A primeira vez que teve seu uso em combate foi em 

Anzio em fevereiro de 1944, durante a 2ª Guerra Mundial, onde 

desempenhou um papel chave na destruição da Força Aérea 

Alemã (Luftwaffe). Ele também foi empregado nas tropas de 

vanguarda, sendo usado para localização de aeronaves, 

localização de veículos inimigos e acompanhar as trajetórias de 

granadas de artilharia, tanto para ajustar as tabelas balísticas 

para os Canhões 90 milímetros quanto para identificar a 

localização das baterias alemãs no fogo de contra-bateria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Radar RAR 103 desdobrado no terreno com uma Bia 90mm 
(Fonte: 

http://i6.photobucket.com/albums/y235/Section1/swiki/s1/scr584gunbattery.jpg em 
17/08/2014 às 22:20) 
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4.3.2 Características 

A base da tecnologia deste sensor é o magnetron, de origem britânica, 

podendo ser definida como um avanço considerado para a época por se diferenciar 

dos demais sensores em emprego naquele período. Vale ressaltar o aumento do 

poder de combate com o seu empego em conjunto com o eletromecânico diretor M9. 

Destacou-se pela elevada mobilidade, uma vez que para dados médios de 

planejamento, este equipamento estava em condições de operar em 

aproximadamente 30 minutos. Este tempo em referência às 06 horas gastas para o 

Radar SCR-268, também se soma nas qualidades adicionadas pelo emprego deste 

sensor. 

Sua precisão para localizar alvos era mais eficaz, na qual inovou com o 

emprego do tipo de emissão de rádio frequência que era do tipo varredura cônica. 

Possuía uma característica que permitia fazer frente a guerra eletrônica 

inimiga, pois operava em 04 (quatro) tipos de frequências diferentes, o que dificulta 

em elevado nível a determinação do radar emissor por parte inimigo.  

Sua tecnologia permitia identificar as posições inimigas das baterias de 

artilharia de obuses, pois era possível empregar o RAR 103 para realizar o 

acompanhamento das granadas de artilharia. 

Realizava a varredura em 360º com os limites de elevação que variava de -

9,8º à 88,9º, isto com a taxa de varredura de 5 rotações por minuto. 

O limite máximo da pesquisa PPI era de 70 km com a localização automática 

de 32 km. Possuía 4 bandas de frequência em torno de 3.000 Mhz, com a 

frequência de repetição de pulso de 1.707 pulsos por segundos, com o cumprimento 

da onda de 10 cm e a largura de pulso de 8,8 microssegundos. Sua antena possuía 

1,83m de diâmetro com a largura de feixe de meia potência de 4 graus. 
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Figura 22: Radar RAR 103 
(Fonte: http://www.reocities.com/Pentagon/quarters/3996/SCR584.jpg em 

17/08/2014 às 22:00) 
 

4.4 EDT SUPERFLEDERMAUS 

4.4.1 Histórico 

O EDT Superfledermaus foi adquirido na década de 70, como um dos 

resultados da montagem da “Comissão de Estudo para Reaparelhamento da 

Artilharia Antiaérea” que tinha como um dos objetivos a viabilização da substituição 

do Can 90mm M1, que eram o sistema de armas que mobilhavam os GAAAe até 

aquele momento. Fruto deste estudo foi adquirido o Sistema Antiaéreo 35mm 

Oerlikon-Contraves, com a seguinte composição: 01 (uma) Central de Direção de 

Tiro Superfledermaus e 02 (dois) Canhões Automáticos Antiaéreos Geminados 

35mm. Manteve-se operando até o ano de 2013 no 1º GAAAe, sediado no Rio de 

Janeiro. 

Conforme nota do manual EB60-ME-23.008, o Exército Brasileiro, a exemplo 

da organização estabelecida em outros Exércitos, não dotou as Seções (Sec) 35mm 

com o Radar Tático LPD-20, optando pelo emprego de um Radar de Vigilância NA-

TPS/1D em cada Grupo. 
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Figura 23. Visão do computador e do radar do EDT Superfledermaus 
 

4.4.2 Características 

Sua missão é buscar, detectar, localizar, apreender, acompanhar alvos 

possibilitando às unidades de tiros engajá-los. Possui como principal componente 

um computador de tiro (CDT), que calcula os dados apresentados pelo alvo 

detectado e os dados futuros para que estas informações alimentem o sistema de 

armas podendo realizar o tiro para engajamento do alvo.  

Este equipamento é definido por uma grande probabilidade de acerto, 

devendo um alvo ser batido com uma rajada de 60 tiros/1,5 s.  

Pode detectar Anv em velocidade de até 475 m/s em uma detecção máxima 

de 50 km de distância (onde realiza a busca e detecção), entretanto somente sendo 

capaz de realizar o acompanhamento automático dentro do alcance de 250 m à 40 

km e computar os dados do alvo de 300m a 13,2 Km de distância. A altura limite 

máxima de computação é de 7560 m. Possui como limites de sítio de -100’’’ até 

1500’’’. 

Uma funcionalidade que eleva as possibilidades deste equipamento é 

realização também da detecção, apreensão e acompanhamento pelo modo ótico. 

Conforme o Manual C 44-61 SERVIÇO DA PEÇA DO EDT FILA, 2003, este 

equipamento possui a tecnologia de indicação de alvos móveis (MTI – Moving 

Target Indicator), na qual eliminam os “ecos fixos”. Com capacidade de resolução 

angular de 50’’’ e em distância de 75 m (para pulso de 0,3 µs) ou 310 m (para pulso 

de 1,4 µs). Realiza apresentação do sinal de vídeo tipo MTI, bruto ou sintético.  
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É um equipamento apto para atuar em ambiente de guerra eletrônica uma vez 

que é dotado de dispositivos eletrônicos que atenuam as interferências que por 

ventura sejam lançadas pelo inimigo. 

Como medida de proteção eletrônica o transmissor é equipado com duas 

magnetrons, de maneira que possa operar em uma posição alternativa com 

freqüências sintonizáveis manualmente. 

O equipamento opera com um radar de pulso de microondas com um 

comprimento de onda de aproximadamente 3 cm, Banda I. 

Para operar sob condições atmosféricas desfavoráveis a sua antena principal 

pode ser substituída pela antena de polarização circular, inclusa no conjunto do 

equipamento. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Visão lateral do EDT Superfledermaus 
 

4.5 EQUIPAMENTO DE DIREÇÃO DE TIRO FILA 

4.5.1 Histórico 

O EDT-FILA (Fighting Intruders at Low Altitude – atacante de invasores a 

baixa altura) é um equipamento de fabricação nacional (produzido pela empresa 

AVIBRAS AEROESPACIAL), o embrião de sua história data de 1982 quando se 

iniciou o projeto do Equipamento de Direção de Tiro (EDT) do Exército Brasileiro 

para adoção de sua Artilharia Antiaérea. Foi apresentado um protótipo para testes e 

avaliações em 1985 e em 1987 iniciou a produção em série para emprego no Brasil. 



36 

Estruturado sobre um reboque, possui perfil de desempenho compatível para 

combater vetores aeroespaciais que realizam seu voo à baixa altura e com elevada 

manobrabilidade. Opera em condições meteorológicas adversas e foi concebido 

para integrar um sistema de defesa antiaérea. Este sistema foi operado pelas Forças 

Armadas argentinas na guerra da Malvinas, com a nomenclatura de SKYGUARD. 

No Brasil foi, e ainda o é, empregado com o sistema de armas Canhão 40mm c/70 

BOFORS. 

O Sistema Antiaéreo 40 mm EDT FILA BOFORS adotado pelo Brasil é 

formado por dois canhões 40mm C/70 e um Radar FILA, entretanto o equipamento 

possui a possibilidade de comandar até 3 Can Au AAe 40 mm C/70 BOFORS ou 3 

Can Au AAe Gem 35 mm OERLIKON e um lançador de mísseis solo-ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Desenho do EDT FILA 

(Fonte: ME B-2 SISTEMA ANTIAÉREO 40 MM FILA BOFORS) 

 

4.5.2 Características 

Destina-se à busca, detecção, identificação e acompanhamento de alvos 

aéreos com o objetivo de fornecer elementos de tiro para canhões, além da 

designação inicial (direcionamento do feixe do radar de tiro para o alvo) para 

lançadores de mísseis solo-ar ou outro EDT. 

O EDT pode ser transportado via terrestre, aquática ou aérea. Possui rapidez 

de entrada e saída de posição. Realiza simultaneamente busca e acompanhamento 

de alvos, podendo realizar, com limitações, a vigilância do espaço aéreo. Possui 
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reduzido tempo de reação de 5,5 segundos, alta precisão no comando dos canhões, 

com tecnologia compatível para se contrapor às modernas ameaças aéreas. Possui 

ainda MPE eficientes, sistema de supervisão e testes automáticos para a indicação 

de panes e simulador embutido para treinamento da guarnição. 

O EDT FILA utiliza duas antenas para a detecção e acompanhamento dos 

alvos. O sistema compreende dois equipamentos distintos, que operam em duas 

diferentes faixas de frequência, configurando o subsistema da banda “I” (8,6 a 9,5 

GHz) e subsistema da banda “K” (34,0 a 34,5 GHz). O subsistema da banda “K” tem 

como objetivo principal complementar a função de acompanhamento do radar “I”, 

particularmente quanto à capacidade e precisão no acompanhamento dos alvos a 

baixa altura, supressão de ecos fixos e características de medidas de proteção 

eletrônica (MPE). O radar de busca e acompanhamento, que opera na banda “I”, 

tem capacidade de detecção em todas as direções e pode realizar busca 

instrumentada a uma distância de 300 até 20.250 metros a parir do EDT.  

Sua antena de busca pode operar com uma polarização vertical ou horizontal, 

que pode ser alternada manualmente a fim de um melhor rendimento. É do tipo 

cossec² modificado e realiza uma rotação de 01 rps. Possui uma resistência ao 

vento de até 120 Km/h e uma amplitude vertical do lóbulo de 88 até + 880”’. 

Sua antena de acompanhamento é do tipo cassegrain e opera com 

polarização vertical. Realiza acompanhamento em todas as direções, com um feixe 

cônico com amplitude de 2,4o, através de uma discriminação angular de monopulso 

e em sítios de 170 a 1500”’, já em direção pode atuar em 6400”’. 

Seu transmissor do tipo pulso doppler totalmente coerente com uma potência 

de pico de 25 KW utiliza vinte frequências de transmissão, com comutação 

automática, em uma faixa de frequência de 34,0 a 34,45 GHz; com uma frequência 

de repetição escalonada de 3,5 a 45 KHz; uma potência de pico de 75 W; e uma 

largura de pulso de 0,53 MS (busca) ou 0,13 (aquisição). Como medida de proteção 

eletrônica tem a possibilidade de realizar agilidade de frequência pulso a pulso 

aleatório. 

Sua alimentação pode ser obtida por duas formas, através de um grupo 

gerador ou por um conversor estático de frequência ligado na rede elétrica 

comercial. 
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Possui o subsistema de televisão que tem a finalidade de permitir a 

observação do espaço exterior à cabine, orientar o sistema de armas, acompanhar o 

alvo engajado em direção e sítio juntamente com o sistema de acompanhamento e 

realizar a identificação visual do vetor aéreo. Facilita, ainda, a mudança de alvo 

dentro de uma formação aérea. 

Possui um radar secundário com a finalidade de realizar a identificação de 

amigo ou inimigo (IFF - Identification Friend or Foe). 

Para o acompanhamento visual dos alvos, o EDT FILA dispõe de uma câmera 

de TV de alta precisão com um zoom de 8x, podendo seu controle ser manual ou 

automático; um foco que vai dos 14 m ao infinito. 

Com a finalidade de realizar a orientação da seção, dispõe-se de um 

telêmetro infravermelho com filtros de diodo Ga As, com precisão de 1/300, que atua 

numa faixa de 40 a 500 m em um tempo máximo de medida de 60 s.  

Conta com um Apontador Ótico Auxiliar para complementar a observação do 

espaço aéreo com a detecção de vetores aeroespaciais inimigos, particularmente 

nas direções onde o radar de busca possua menores condições de detecção, 

fornecendo ao EDT direção e sítio aproximado de maneira automática.  

Uma característica de elevada tecnologia deste material é a possibilidade de 

realizar uma verificação mais precisa de distância usando o telêmetro laser de alvos 

acompanhados em 3D, cujo alcance atinge até 7 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - EDT FILA 
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4.6 RADAR SABER M60 

4.6.1 Histórico 

O Radar SABER-M60 (Sistema de Acompanhamento de alvos aéreos 

Baseado em Emissão de Radiofrequência) é um projeto desenvolvido entre o Centro 

Tecnológico do Exército e a empresa brasileira BRADAR e destina-se a integrar um 

sistema de defesa antiaérea de baixa altura visando à proteção de pontos e áreas 

sensíveis, como indústrias, usinas e instalações governamentais. É integrável a 

sistemas de armas baseados em mísseis ou canhões antiaéreos. Também é capaz 

de integrar-se ao Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) e ao 

Sistema de Controle de Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), assim como a outros 

sistemas de interesse. 

Consiste em um radar tridimensional (3D), modular, de estado sólido - Pulso 

Doppler Coerente, que incorpora as mais avançadas tecnologias para detectar e 

identificar, simultaneamente, até 40 alvos que estejam sobrevoando a área vigiada. 

É um equipamento eficaz para a busca e vigilância de alvos aéreos em baixa 

altura, em proveito da artilharia antiaérea. O SABER-M60 é capaz de classificar as 

aeronaves como amigas ou inimigas, bem como identificar asas fixas ou rotativas, 

permitindo assim a avaliação precisa de uma eventual ameaça. 

O Radar SABER-M60 é facilmente montado e colocado em operação por uma 

guarnição de apenas três homens em 15 minutos de trabalho. Robusto e flexível, 

sua antena de banda L foi especialmente projetada para o transporte e instalação 

em qualquer tipo de terreno, mesmo sob condições climáticas adversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Radar SABER M60 montado 
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4.6.2 Características  

Devida as suas dimensões e seu baixo peso (peso total bruto de 563,30 Kg e 

peso total líquido de 318,05 Kg) possui alta mobilidade estratégica e 

transportabilidade, na qual emprega um efetivo relativamente reduzido de pessoal 

para a operação do sistema, com uma guarnição composta de 3 militares, e 

transportado em qualquer viatura de capacidade superior a 1 Ton ou por 

helicópteros. Este sistema é detentor de uma logística simplificada, pela 

disponibilidade de suprimento e manutenção de todos os escalões em território 

nacional, além da facilitada atualização do software.  

Possui a flexibilidade de operar entre – 25º C e + 45 º C o que lhe garante o 

status de “suportar a operação em todas as condições climáticas do continente sul-

americano”. Fornece informações tridimensionais (distância, azimute e elevação) 

sobre os alvos aéreos, além de informações derivadas, tais como: velocidade e 

direção de voo (proa). 

Este projeto visa interligar de 4 a 8 U Tir e até 2 COAAe, na qual se destaca 

por sua interoperabilidade com sistemas de Comando e Controle do EB e do 

SISDABRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Unidade de Visualização do Rdr SABER M60 

 

O sistema de acompanhamento de alvos do SABER-M60 permite rastrear os 

"contatos radar" dentro de um raio de até 60 km (RCS 12 m2), com alcance mínimo 

de 1.750, possibilitando detectar até 5.000 metros de altura, de até 40 alvos 
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simultâneos (com o poder separador de 100 metros em alcance) no qual permite a 

classificação de Anv em asa fixa ou rotativa. Classifica, também, em amigo, inimigo 

ou desconhecido pelo seu Rdr secundário. O Rdr secundário (S60) possui alcance 

máximo de 82 km e opera nos modos 1, 2, 3A e C. 

Este equipamento possui baixa probabilidade de interceptação (LPI – Low 

Probability of Interception) resultante de uma baixa potência média de transmissão e 

de avançados meios de proteção eletrônica;  

Possui recursos de inserção de 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Montagem do Rdr SABER 
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4.7 RADAR DE VIGILÂNCIA SABER M200 

Atualmente o EB não dispõem de um sensor com as características típicas e 

definidas que se estruture como especificamente como um Radar de Vigilância (R 

Vig) para operar nas missões na qual a AAAe deva ser empregada, não obstante 

pode ser empregado o Rdr SABER M60 para suprir essa carência.  

Doutrinariamente é previsto para cada GAAAe 05 (cinco) R Vig e 02 (dois) 

para as BiaAAAe que se constitua uma OM, chamada SU isolada. 

Para fins de modernização da Força Terrestre, atualmente encontra-se em 

desenvolvimento o Radar de Vigilância SABER M200, na qual segue a sistemática 

de desenvolvimento do RADAR SABER M60, cuja fabricação brasileira, entre o 

CTEx e a empresa BRADAR já demonstra êxito nos exercícios de combate, nas 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem e nas Operações de Grande Eventos, 

tais como a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Projeto do Rdr SABER M200 

(Fonte: http://portaldefesa.com/site/index.php/programasmilitares/3440-

bradar-anuncia-saber-m200-para-2015.html em 10/09/2014 à 01:05) 

 

No escopo do projeto, o radar SABER-M200 é totalmente modularizado, o 

que possibilita um grande ganho em economia de recursos na logística de 

manutenção; por exemplo: um módulo defeituoso pode ser substituído em poucos 

minutos, o que maximiza o tempo em operação do radar. 

As características básicas deste sistema podem ser facilmente 

reconfiguradas, bastando alterar parâmetros em arquivos de configuração. O radar, 

http://portaldefesa.com/site/index.php/programasmilitares/3440-bradar-anuncia-saber-m200-para-2015.html
http://portaldefesa.com/site/index.php/programasmilitares/3440-bradar-anuncia-saber-m200-para-2015.html
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como um todo, pode se comportar como uma unidade de processamento de alto 

desempenho, pois possui capacidade computacional de mais de 30 Tflop/s. 

Ressalte-se que, embora o funcionamento básico seja em modo de vigilância, 

a capacidade computacional do sistema faz com que ele possa desempenhar, 

simultaneamente, as funções de radar primário e secundário, rastreamento de 

mísseis, artilharia, InSAR e meteorologia. 
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5. RADARES DE OUTRAS NAÇÕES 

5.1 GIRAFFE AMB 

Radar de fabrocação sueca, da empresa SAAB, foi esenvolvido para uso 

com o RBS 23 BAMSE e RBS 97 sistemas de mísseis de defesa aérea, GIRAFFE 

AMB está equipado com um ativo phased-array, antena e oferece uma capacidade 

total de 3-D. Possui capacidade otimizada para uso com sistemas de defesa aérea 

de curto para médio alcance. Outras características de sistemas incluem:   

Coerência;  

Teologia multifeixe;  

Formação de feixe digital;  

Um envelope de detecção que se estende do nível do solo, a uma altitude de 

mais de 20 km;  

Detecção automático de helicóptero automático pairando;  

Um mastro da antena dobrável, que, quando totalmente implantado, dá uma 

altura matriz de 13 m;  

Funções de controle de combate totalmente automáticos (acompanhamento, 

identificação de alvo, classificação e designação de alvo e evalução de ameaça);  

A capacidade de exercer o controle tático até 20 unidades para 

engajamento;  

A capacidade de trocar dados com um sub-sistema IFF;  

 

Frequência 5.4-5.9 GHz 

Tipo de transmissor Air-cooled TWT 

Tipo de antena Phased-array; formação de feixe digital; 

lobulos laterais ultra-baixo. 

Cobertura efetiva do radar 30, 60 e 100 km (selecionável) 

Cobertura > 20 km (altitude); > 70º (elevação) 

Capacidade > 150 alvos (simultâneos) 

Modos de IFF 1, 2, 3C, 4 e S 

Voltagem 240/400 V (50 Hz) 

Montagem 10 min 

Desmontagem 6 min 

Tabela 1 – Especificações do Rdr Giraffe AMB 
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O fabricante declara que o GIRAFFE AMB oferece os seguintes recursos-

chave como parte da vigilância de curto e médio alcance: 

Ele integra poderoso radar de vigilância 3D e funcionalidade de comando e 

controle em um mesmo sistema e fornece forças com a compreensão rápida da 

situação aérea, permitindo resposta imediata e eficaz a evolução das ameaças, 

novas táticas e mudanças de condições operacionais. 

O sistema monitora o volume de ar de 360 graus para alvos aéreos e, 

simultaneamente, localiza e adverte contra foguetes, artilharia e morteiros rodadas 

de entrada, e ao mesmo tempo capaz de fornecer vigilância costeira. 

Combate comprovada capacidade de 24/7 com mais de 150.000 h em pleno 

funcionamento. 

Sistemas GBAD médio integrado e de curto alcance são suportados em 

vários compromissos simultâneos. O GIRAFFE AMB pode classificar e rastrear asa 

fixa, helicópteros, superfície, jammer e alvos balísticos. 

O sistema de vigilância radar GIRAFA AMB médio alcance 3D é um gap filler 

ideal que fornece comandantes do espaço aéreo com os recursos necessários para 

a manutenção da consciência aérea situacional de forma contínua e precisa.  

Ele é um ativo para vigilância aérea que pode ser operado remotamente ou 

localmente com a capacidade de fornecer uma imagem ar em rede. GIRAFFE AMB 

permite a integração de enlace de dados padrão ou personalizado. 

Fornece vigilância aérea simultânea, aquisição de alvos GBAD e senso e 

avisar capacidades sem degradação do desempenho. 

Combate-comprovada ao longo de mais de 150.000 h em pleno 

funcionamento. 

Cobre todo o volume de pesquisas a cada segundo. 

Capacidade de detecção Superior pequeno, lento e baixo-alvo. 

Dados 3D precisos para todos os alvos no volume de pesquisa. 

Metas de detecção de muito baixa e de alta altitude. 

360˚ detecção e rastreamento de pequenos objetos (conchas balísticos e 

foguetes), mesmo na desordem chão grave. 

Previsão de local de impacto. 

Aviso automático gerado antes do impacto em área protegida. 

Avaliação automática de ameaças e atribuição arma. 
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Capaz de lidar com vários ativos defendidos e vários tipos de unidades de 

disparo. 

Pode ser integrado com o controle de tráfego aéreo militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Rdr GIRAFFE AMB 

 

5.2 EL/M-2084 

O ELM-2084 de fabricação israelense, na qual integra o Sistema Iron Dome, 

consiste em uma Família de Radares Multi-Missão (MMR) móveis em Faixa S 

implementando uma Matriz 3D Ativa Eletronicamente Guiada (AESA) apoiando uma 

arquitetura modular e escalável. 

A família MMR apoia as missões operativas de  Localização de Armamento 

de Artilharia e a Defesa Aérea e fornece soluções ideais para missões de curto, 

médio e longo alcance. 

O ELM-2084 apresenta alta redundância, degradação harmoniosa, alta 

confiabilidade e disponibilidade muito elevada.  

Realiza as seguintes missões: 

Localização de Armamento de Artilharia:  

- Detecção de Morteiros, Can, Fgt e Msl; 

- Localização de armamento hostil; 

- Cálculo de pontos de impacto; 
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- Medição de alcance de fogo de próprias forças;  

Defensa Aérea: 

- Detecção e classificação de todos os tipos de alvos aéreos; 

- Taxa de atualização rápida para o acompanhamento dos alvos 

manobrantes; 

- Geração de Quadro de Situação Aérea em tempo real; 

 

Controle de fogo:  

- Sistemas de intercepção Anti-mísseis; 

- Sistemas SAM; 

 

 

Tabela 2 – Desempenho do Rdr EL/M-2084 

 

Características: 

Operação 3D em Multi-feixe por Matriz Ativa eletronicamente Guiada.. 

Dois modos operacionais: 

- Localização de Armamento de Artilharia (WLR): Setor de até 120;° 

- Defesa Aérea: Rodar até 30rpm para rápida taxa de atualização. 

Ajustável para vários tamanhos / configurações. 

Alta mobilidade e rápida posicionamento. 

Transportável por ar (por C-130). 

Operação Remota. 

Operações Integradas em rede. 

Processamento de sinal avançado para: 

- Operação em ambientes altamente de Clutter e ruidosos. 

- Operação em Ambientes densos. 

- Classificação e identificação de alvos. 
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- Desempenho superior em operações em baixas altitudes. 

Degradação harmoniosa e muito alta disponibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Rdr EL/M-2084 

(Fonte: http://poadu.files.wordpress.com/2010/06/elm2084.jpg em 

10/09/2014 à 1:55) 

 

http://poadu.files.wordpress.com/2010/06/elm2084.jpg
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6. CONCLUSÃO 

O sistema defesa antiaérea surgiu no momento que plataformas 

aeroespaciais foram empregadas com objetivos táticos de guerra, ou seja como 

arma de guerra, desta forma verifica-se como natural o surgimento da defesa aérea 

e antiaérea após o advento da ameaça área. Análogo a estruturação dos meios de 

DAAe necessários a confrontar os ataques aéreo também o foi seu desenvolvimento 

tecnológico, uma vez que é impulsionado a evoluir, de maneira compatível, com o 

avanço da ameaça. 

Um dos ramos desenvolvidos na AAAe foram os sensores, com o objetivo de 

fornecer um alerta antecipado permitindo negar a surpresa do ataque do inimigo e 

estruturar a defesa da melhor forma. Estes sensores compreendem um setor 

fundamental na execução das missões da AAAe, por isso integram o Sistema de 

Controle a Alerta. 

Observa-se o largo espectro dos elementos que constituem atualmente as 

ameaças aéreas, não somente limitado às Anv de asa fixa e rotativa, mas também o 

SARP, mísseis balísticos e de cruzeiro, o que exige uma estrutura adequada para se 

fazer frentes a todas estas possibilidades de ameaça área. 

Para desenvolver esta pesquisa fora necessário apresentar como 

fundamentos, o funcionamento de um Rdr, assim como a definição do Centro de 

Coordenação e Controle da Defesa Antiaérea e quais são os tipos de Rdr militares 

na Artilharia Antiaérea. Fora necessário também, apresentar os tipos de vetores 

aeroespaciais definido como ameaça área, na qual os sensores se encarregam de 

monitor. 

O cerne do presente trabalho descreveu os sensores empregados na 

história da AAAe brasileira, desde as primeiras aquisições influenciado com o 

término da II Guerra Mundial até a mais recente aquisição com o RADAR SABER 

M60, apresentando seus respectivos históricos e características, com o objetivo de 

responder quais foram os sensores de AAAe do EB empregados no decorrer de sua 

história. 

Observa-se o aumento das possibilidades da AAAe brasileira com a 

aquisição do Rdr SABER M60. Assim, atualmente, a Força Terrestre Brasileira 

dispõem de Radar de Tiro e Radar de Busca, não obstante há a carência do Radar 

de vigilância, mesmo existindo, doutrinariamente, a sua presença nas OM de AAAe. 
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Devido a esta circunstância, fez-se necessário tornar objeto de análise 02 (dois) 

materiais que se enquadram como R Vig de fabricação israelense e sueca. 

Conclui-se que há uma atual defasagem de meios de AAAe através da 

ausência do R Vig, entretanto há esforços para a solução desta demanda, pois o EB 

em parceria com a empresa ORBISAT desenvolve um R Vig, o RADAR SABER 

M200. Pode-se afirmar que com a concretização deste material, o EB, no quesito de 

sensores de AAAe estará em pleno emprego da doutrina, com a possibilitando 

organizar, planejar e empregar na execução de suas missões com os todos os tipos 

de sensores previstos de AAAe (Rdr de vigilância, busca e de tiro).
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