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RESUMO

DE SOUZA, Raphael Almeida Gonçalves. Logística e Transporte do radar SABER M60 em 
ambiente de selva. Rio de Janeiro, 2013.

O presente  trabalho  tem  por  finalidade  mostrar  as  possibilidades  de  transporte  do  radar 
SABER M60 em ambiente  de selva e  apresentar  propostas de como será a  logística para 
mantê-lo  em funcionamento,  com  a  intenção  de  mostrar  como  este  sensor  de  Artilharia 
Antiaérea é capaz de superar  as dificuldades  impostas  pelo ambiente  amazônico.  O autor 
aponta para o problema da região amazônica não possuir  unidades  militares  de Artilharia 
Antiaérea até o presente momento e da diversidade de problemas que essa região apresenta, 
como densas florestas, que escondem o relevo do terreno e o tempo quente e úmido o ano 
todo. Porém destaca positivamente a riqueza de rios em tamanhos e números, indispensáveis 
para a vida na região, por serem um ótimo recurso de transporte. O autor também fala sobre o 
radar SABER M60, descrevendo suas características, expondo os motivos de sua criação e 
abordando a habilidade do material ser dividido em diversos módulos que evidenciam facilitar 
o acondicionamento deste sensor no meio de transporte que vai utilizar. Aborda também o que 
a infra-estrutura existente na região amazônica pode oferecer de recursos para repor possíveis 
peças defeituosas do radar, apresentando propostas de como o apoio logístico poderia ser feito 
para manter o radar em funcionamento. Sequencialmente, devido ao seu baixo peso e sua alta 
capacidade  de  ser  desmontado  em  várias  partes,  o  autor  aborda  como  este  material  de 
Artilharia Antiaérea pode contar uma ampla variedade de tipos de transporte e de métodos de 
deslocamento existentes no Exército, na Marinha e na Força Aérea do Brasil, para se chegar a 
lugares de difícil acesso. Os meios de transporte que podem ser utilizados para transportar o 
radar  SABER M60 são  aviões,  helicópteros,  embarcações,  viaturas  e  búfalos,  além deste 
material  ser  transportado  por  própria  tropa  a  pé,  de  acordo  com  a  sua  flexibilidade 
apresentada. Com essa ampla variedade de movimentação em território amazônico, o objetivo 
deste trabalho é de descrever essas formas de transportes, apresentando-os como forma de 
resolver o problema de movimentação nesse tipo de terreno, com tão poucas estradas e com 
muita vegetação, mas porém com uma enorme quantidade de rios. Todas as possibilidades de 
transporte do radar SABER M60, a Logística do Exército Brasileiro e a região amazônica 
foram títulos das pesquisas bibliográficas, em adição à consulta aos manuais e contato cerrado 
com o material através da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, serviram de alicerce para 
a formulação deste trabalho, que vem a concluir que este sensor de defesa antiaérea a baixa 
altura é o mais capacitado a operar nessa região existente no Brasil.

Palavras-chave: radar SABER M60, selva, transporte.



ABSTRACT

DE SOUZA, Raphael Almeida Gonçalves.  Logistics and Transportation SABER M60 radar 
in a jungle environment. Rio de Janeiro, 2013.

This  paper  aims  to  show the  possibilities  of  transporting  SABER M60 radar  in  a  jungle 
environment and propose how the logistics will be to keep it in operation, with the intention 
of showing how this Artillery Antiaircraft sensor is able to overcome the difficulties imposed 
by the Amazonian environment. The author points to the problem of the Amazon region has 
no military units Artillery Antiaircraft at the present time and the variety of problems that this 
region is as dense forests, hiding the relief of the terrain and the weather hot and humid all 
year round. But positively highlights the wealth of rivers in sizes and numbers, essential for 
life in the region, for being a great resource transport. The author also talks about the SABER 
M60 radar, describing its characteristics, explaining the reasons for its creation and addressing 
the  ability  of  the  material  to  be  divided  into  several  modules  that  demonstrate  facilitate 
packaging  of  this  sensor  means  of  transport  to  be  used.  Also  addresses  the  existing 
infrastructure in the Amazon region can offer resources to replace defective parts possible 
radar, presenting proposals and logistical support could be done to keep the radar in operation. 
Sequentially, due to its low weight and its high ability to be disassembled into several parts,  
the author discusses how this Artillery Antiaircraft material can tell a wide variety of types of 
transport and shifting methods existing in the Army, the Navy and the Air Force of Brazil, to 
reach inaccessible places. The means of transport that can be used to transport the SABER 
M60 radar are airplanes, helicopters, boats, cars and buffaloes, besides having this material 
transported by own troops on foot, according to its flexibility presented. With this wide range 
of movement in the Amazon territory,  the aim of this paper is to describe these forms of 
transport, presenting them as a way of solving the problem of handling this type of terrain,  
with so few roads and lots  of greenery ,  but  however with a huge amount  of rivers.  All 
transportation possibilities  SABER M60 radar,  Logistics  Brazilian Army and the Amazon 
were titles of literature searches, in addition to consulting the manual and closed contact with 
the  material  through  the  School  of  the  Coast  Artillery  and  Antiaircraft,  served  as  the 
foundation for the formulation of this work, which comes to the conclusion that this sensor at 
low altitude air defense is better able to operate in this region exists in Brazil.

Keywords: SABER M60 radar, jungle, transport.
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1 INTRODUÇÃO

O emprego da Artilharia Antiaérea no Brasil segue uma doutrina ora sobre rodas ora 

blindada,  como se espera que realmente siga  a  doutrina da brigada a qual é subordinada, 

utilizando, respectivamente, os vastos campos abertos da metade sul do país e as estradas de 

nosso imenso Brasil. Tal fato se deve aos materiais adquiridos possuírem a sua origem em 

países do exterior, consequentemente atendendo mais a demanda destes. Em consequência, as 

limitações dos materiais adquiridos foram tantas o suficiente a estruturarem as unidades de 

Artilharia Antiaérea em diversos lugares no país, menos na Região Amazônica.

Até então, a questão da Artilharia Antiaérea tinha os seus problemas resolvidos apenas 

na parte de armamento a ser empregado (neste caso o míssil IGLA da Rússia, por ser um 

material leve e portátil). Agora também vemos da mesma forma o radar SABER M60 como 

forma de resolver a problemática de qual tipo de radar empregar em um ambiente tão peculiar 

como esse de selva. 

O grande  desafio  consiste  agora  em fazer  esses  meios  terem condições  de  serem 

levados aonde devem atuar no ambiente amazônico, bem como de se estudar condições de 

manter  o  funcionamento  dos  mesmos.  Para  isso,  o  presente  trabalho  tem por  finalidade 

verificar,  com  enfoque  no  radar  SABER  M60,  possíveis  métodos  e  meios  existentes  de 

transporte usados na Amazônia, bem como estudar sobre o apoio logístico necessário para seu 

constante funcionamento nesta parte do território brasileiro.

Falar  da possibilidade  de sensores operarem na região amazônica  é de inovação e 

futuro. A logística e o transporte do radar SABER M60 em ambiente de selva, inseridos no 

contexto da Logística  Militar  Terrestre,  e no que diz  respeito  ao emprego de radares  em 

ambiente amazônico, tem grande importância na evolução de nossa Força Terrestre.

Segundo BRASIL (1997, p. 2-1), o ambiente amazônico:
Possui  uma  área  aproximada  de  5  milhões  de  quilômetros  quadrados, 
correspondente  a  mais  de  50%  do  território  nacional.  Contém  a  maior  bacia 
hidrográfica  do  planeta,  a  do  rio  SOLIMÕES/AMAZONAS,  estendendo-se  do 
oceano ATLÂNTICO aos contrafortes dos ANDES, limitada ao norte pelo planalto 
GUIANENSE e ao sul pelo planalto CENTRAL BRASILEIRO.  

O que se pressupõe problemas tais que (BRASIL, 1997, p. 2-10): 
(3) No interior da selva existem os mais variados obstáculos naturais (pântanos, rios, 
áreas  alagadas,  escarpas,  barrancos,  etc).  Por vezes,  as condições meteorológicas 
adversas tendem a agravar,  ainda mais, estes obstáculos ou a criar  outros. Como 
exemplo, nos períodos de chuvas, o deslocamento de tropas a pé por estradas não 
revestidas, é dificultado, pois a argila molhada transforma-se em liga, chegando a 
impedir o movimento de veículos. 
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Problemas esses que tornam inviáveis materiais auto rebocados na região, ao mesmo 

tempo que se fariam mais necessários meios de transporte aéreos e fluviais. Assim sendo, vêm 

sendo procurado um material que tenha a flexibilidade suficiente para vencer as dificuldades 

suscintamente expostas no parágrafo anterior.

Com  o  surgimento  do  radar  SABER  M60,  aparece  uma  solução  frente  a  esse 

problema,  pois  possui  volume  e  peso  muito  pequenos,  boa  rusticidade,  um  sistema  de 

consumo de energia menor em relação aos outros radares existentes no Exército Brasileiro e 

desempenha  suas  atividades  eletromagnéticas  com  praticamente  o  mesmo  e  até  maior 

rendimento que os comparados. Sendo assim, seria esse radar o mais adequado a ser utilizado 

na  Amazônia?  Suas  características  proporcionarão  flexibilidade  na  logística  e  na  sua 

capacidade de transporte?

Inicialmente  e  de  uma  maneira  bem  genérica,  podemos  vislumbrar  que  o  radar 

SABER M60 à investigação dos mais diversificados meios de transporte capazes de atender 

às necessidades de emprego do radar SABER M60 e todo desdobramento logístico necessário 

para manter o referido material em contínuo funcionamento quando em operação. Para isso, o 

radar conta com uma enorme variedade de meios de transporte existentes nas forças Armadas. 

Na Força Aérea e na Aviação do Exército, podemos contar com aviões de transporte e de 

helicópteros  para  executar  o  aerotransporte  de  maneira  administrativa  ou inserido  em um 

contexto tático. Na Marinha e, especificamente na Amazônia por parte do EB, o CECMA, a 

utilização  das  vias  fluviais  é  composta  por  uma  enorme  gama  de  embarcações  que  se 

apresentam soluções de transporte para o radar SABER M60. Quanto à Logística nesse tipo 

de ambiente para o radar, podemos ver em BRASIL (1997, p. 9-1) que:
c. O apoio logístico nas operações na selva se caracteriza por ampla diversidade de 
procedimentos, em função da região onde as mesmas se desenvolvem. É importante 
destacar que, dentro da unidade geográfica proporcionada pelo ambiente de selva, 
deve-se  considerar  as  várias  microrregiões  que  a  compõem,  fazendo  com  que 
procedimentos adotados em uma delas não tenham forçosamente emprego em outra. 

Durante o decorrer do trabalho, algumas situações serão apresentadas com o intuito de 

propor  soluções  parciais  para  as  questões  de  estudo.  Para  tal,  algumas  perguntas  serão 

naturalmente formuladas e respondidas. São elas:

a)  Quais  são  as  peculiaridades  apresentadas  pela  Região  Amazônica  no  que  diz 

respeito à capacidade de deslocamento?

b) Porque o radar SABER M60 é apontado como o tipo de radar mais adequado a 

operar nesse tipo de ambiente?

c)  Quais os meios de transporte que se adequam às necessidades do radar SABER 
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M60 existentes, nas três Forças Armadas?

d) Como se deve dar a organização logística de modo que o funcionamento do radar 

seja o mais constante possível?

e) O quanto necessário se faz a implementação do radar SABER M60 em ambiente 

amazonico,  e,  por  consequência,  uma  organização  concreta  de  uma  Artilharia 

Antiaérea na Amazônia?

O porquê deste radar? Podemos ver a reputação deste equipamento ombreando com as 

principais  tecnologias  no  mundo  existentes  em diversas  fontes  de  entrevistas.  Como  por 

exemplo  em JONES e  PIMENTA (2009),  que  caracteriza  muito  bem esse  radar  em sua 

matéria:
O equipamento pode ser transportado para qualquer parte do território nacional ou  
estrangeiro e montado em menos de 15 minutos
Desenvolvido  pela  parceria  entre  a  empresa  Orbisat  e  o  Centro  Tecnológico  do 
Exército (CTEx), o radar nacional SABER M60 foi um dos destaques da LAAD. 
Voltado para defesa antiaérea de baixa altitude, o sistema já está em operação e foi 
testado pelo CAEx (Centro de Avaliação do Exército).
O SABER M60 é um radar com capacidade de detecção a baixa altura que pode ser 
montado e colocado em operação completa em menos de 15 minutos por apenas três 
soldados. Com tecnologia 100% brasileira, o sistema permite rastrear e acompanhar 
até 40 alvos simultaneamente de forma automática ou manual em um raio de até 60 
quilômetros e a uma altitude de até 5 mil metros para aeronaves de asa fixa e de asa 
rotativa. É capaz de detectar alvos que voam em baixíssima velocidade - a partir de 
32Km/h  para  aviões  -  e  detecta  helicópteros  ainda  em  voo  pairado.
O radar identifica o alvo desejado e as informações são processadas por um software 
e transmitidas, em tempo real, a um Centro de Operações de Artilharia Antiaérea, 
integrante  do  Sistema  de  Defesa  Aeroespacial  Brasileiro  (SISDABRA). O  radar 
fornece a localização exata de cada aeronave sobrevoando a área vigiada, bem como 
sua identificação, classificando os alvos de acordo com o tipo, diferenciando aviões 
de helicópteros. 
O equipamento  pode ser  integrado a sistemas de armas  baseados  em mísseis  ou 
canhões,  sendo capaz  de  trabalhar  em conjunto com até  12 armas antiaéreas.  O 
sistema possui três modos de IFF - Modo 1, 2 e 3/A -, tendo como opcional o Modo 
4.
De acordo com a Orbisat, o SABER M60 possui as mesmas funções de um radar de 
grande porte de aeroporto e oferece, como vantagens, custo mais baixo e capacidade 
de  rastreamento,  mesmo  em  ambientes  como  a  densa  Floresta  Amazônica.
Esta capacidade  permite  seu uso na  proteção  de  pontos  e  áreas  sensíveis,  como 
indústrias, usinas, instalações governamentais e locais de eventos importantes, como 
conferências  de  chefes  de  Estado  ou  competições  esportivas  internacionais.  O 
equipamento foi testado com sucesso durante os Jogos Pan-Americanos no Rio, em 
2007.
Uma característica do produto bastante ressaltada pela OrbiSat é a liberdade dada ao 
cliente que adquirir o SABER M60 de definir de maneira independente o Código de 
Pulso. O comprador pode ajustar o grupo de freqüências de repetição de pulso, a 
forma e modulação de transmissão coerente, a freqüência de transmissão de pulsos e 
a freqüência de parâmetros acima do tempo de acordo com suas necessidades, sem 
depender da empresa, resguardando assim suas informações reservadas.

Ao  final  deste  trabalho,  espera-se  que  todos  estes  questionamentos  estejam 

respondidos da melhor maneira possível.
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2 O TEATRO DE OPERAÇÕES AMAZÔNICO

De fato, a Amazônia é uma região ímpar no mundo e, também ímpar aqui no Brasil, e 

exige,  de  tudo  que  se  for  utilizado,  uma  série  de  adaptações  e  restrições  que  este  vasto 

ambiente impõe.  Uma região densa de todo tipo de riqueza e que gera cobiça em muitos 

países do mundo. A imponência das águas fluviais, das florestas volumosas e fechadas, com 

os seus perigos naturais, fazem dela uma aventura que pode custar caro demais.

Neste capítulo, pretende-se apresentar o que vem a ser o ambiente amazônico na sua 

vastidão  territorial  e  peculiaridade  de  atuação  como  ambiente  operacional,  como 

características que o fazem fugir da linha convencional adotada como doutrina de combate na 

Força  Terrestre,  exigindo  da  tropa  uma enorme variedade  de adaptações.  Para  isso,  é  de 

grande importância  entender  como que se constituem o relevo,  a  hidrografia,  o  bioma,  a 

população e o clima regentes na região amazônica. Dar-se-á maior ênfase no que cada tópico 

poderá vir a interferir no desdobramento de um radar.

2.1 O RELEVO NA REGIÃO AMAZÔNICA

A primeira impressão que se tem do relevo amazônico é de que se constitui em um 

terreno plano, nivelado, tal como uma planície, cujo formato do terreno visto de cima, quer 

por via satélite, quer por vista aérea, parece não demonstrar altos e baixos. Na verdade são 

apenas as árvores que, para receberem a mesma quantidade de raio solar, acabam que por 

crescerem nivelando-se umas com as outras, dando a falsa impressão de um terreno plano. 

Enfim,  quem entra  mata adentro não imagina os “altos e baixos” que o relevo apresenta. 

Podemos ver mais no manual IP-72 (BRASIL, 1997, p. 2-2), que diz:
(1)  A  região  é  caracterizada,  topograficamente,  por  um  imenso  baixo  platô, 
abrangendo  as  áreas  de  terra  firme,  por  uma  planície,  que  engloba  as  áreas 
alagadiças  de  várzeas,  e  pelas  encostas  de  dois  planaltos  que  a  limitam,o 
BRASILEIRO, ao sul, e o GUIANENSE, ao norte.
(2)  A  planície  estende-se  de  leste  para  oeste  com  uma  baixíssima  declividade. 
TABATINGA  que está  a  mais  de  3.000 km do oceano,  possui  uma altitude  de 
apenas 65 m.
(3) No escudo GUIANENSE encontra-se o ponto culminante do BRASIL, o PICO 
DA NEBLINA com 3.014 m.
(4) A densa cobertura da floresta faz com que não existam documentos topográficos 
que representem com fidelidade o relevo no interior da selva, mas sabe-se que este  
terreno é bastante movimentado, com aclives e declives,formando pequenos vales 
conhecidos como “socavões”, com desníveis de até40 m.

Saber do relevo da Amazônia era uma tarefa quase impossível, pelo seguinte fato dos 

processos de construção de cartas topográficas não haver sensores eficazes o suficiente para 
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fazer um mapeamento que condiz com a realidade do relevo desta região. Para se ter uma 

ideia desse problema a figura 1 mostra quantos “vazios cartográficos” se mostram inerentes a 

um processo cartográfico de poucos recursos para se fazerem levantamentos topográficos na 

Amazônia (os vazios cartográficos estão representados pelos quadrados brancos da figura).

Figura 1 - Articulação de Cartas Topográficas da Amazônia Legal.
Fonte: BRASIL, 2009, p. 5.

Recentemente, o EB desencadeou um projeto de captação de dados topográficos para 

confecção  de  mapas  que  exige  a  inclusão  de  sensores  no  interior  da  selva  com pessoal, 

material  e  diuturna  atividade  de  estaqueamento  dos  sensores.  Este  projeto  é  chamado 

Radiografia  da  Amazônia.  Podemos  ver  num  artigo  do  projeto  na  Revista  do  Serviço 

Geográfico (BRASIL, 2009, p.5-9), como este vinga de maneira positiva para a soberania do 

pais:
A constante existência de grande quantidade de nuvens na região, a alta densidade 
da vegetação, as dificuldades de logística e os perigos naturais da selva, são fatores 
responsáveis por tornar o mapeamento da Amazônia o maior desafio nacional para 
os profissionais da área. 
Mesmo  com  o  uso  das  mais  diversas  e  modernas  tecnologias  de  produção 
cartográfica, essa floresta grandiosa em sua beleza e extensão, cria obstáculos quase 
que instransponíveis às atividades de cartografia e topografia. 
Inserido neste contexto de vencer desafios e garantir a soberania nacional, encontra-
se o Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, na execução do Projeto Radiografia 
da Amazônia, cuja a denominação foi dada pela Diretoria de Serviço Geográfico 
(DSG) do  Exército  Brasileiro  ao  Subprojeto  Cartografia  Terrestre  do  Projeto  de 
Implantação do Sistema da Cartografia da Amazônia”. 
O Projeto de Implantação do Sistema de Cartografia da Amazônia é resultado de um 
acordo de Cooperação Técnica estabelecido, em 26 de fevereiro de 2008, entre o 
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), 
Marinha,  Exército,  Aeronáutica  e  o  Serviço Geológico  do Brasil  –  CPRM, com 
vigência de cinco anos, tendo como objeto a realização de atividades conjuntas pelos 
partícipes  na  consecução  do  referido  projeto,  cujos  resultados  esperados  são  a 
geração  de  produtos  cartográficos  (plani-altimétricos),  na  escala  de  1:100.000,  a 
geração de cartas geológicas nas escalas 1:100.000 e 1:250.000 e a atualização da 
cartografia  náutica  na  escala  1:100.000  das  principais  hidrovias  da  região 
amazônica.
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O  Projeto  Cartografia  da  Amazônia  compõe-se  de  três  subprojetos:  Cartografia 
Terrestre (sob a responsabilidade da DSG, com apoio da Força Aérea Brasileira – 
FAB),  Cartografia  Geológica  (sob  a  responsabilidade  do  Serviço  Geológico  do 
Brasil  –  CPRM)  e  Cartografia  Náutica  (sob  a  responsabilidade  da  Diretoria  de 
Hidrografia e Navegação – DNH da Marinha). 
O projeto tem dimensão estratégica e sua realização permitirá o aprofundamento do 
conhecimento sobre a Amazônia brasileira, bem como o suporte a projetos de infra-
estrutura  a  serem  implantados  na  região.  Além  do  desenvolvimento  regional,  o 
projeto prevê a geração de informações para monitoramento, segurança e defesa na
cionais, com especial ênfase nas áreas de fronteira. 
Os benefícios que serão obtidos não se restringem apenas à grande base de dados 
geoespaciais que serão produzidos, mas propiciará significativo avanço estratégico 
das  expressões econômicas  e  psico-sociais  nacionais,  com reflexos  positivos nos 
campos  político  e  das  relações  internacionais,  uma  vez  que  o  Brasil  estará 
satisfazendo a vários requisitos da agendas internacionais das quais participa.
[...]
As  áreas  de  floresta  estão  sendo  imageadas  com  radares  de  abertura  sintética 
interferométricos  (InSAR)  nas  bandas  “P” e  “X”,  possibilitando,  desta  forma,  o 
mapeamento plani-altimétrico no nível do solo. Para estas áreas,  foi contratada a 
empresa Orbisat da Amazônia Indústria e Aerolevantamento S/A, responsável pelo 
vôo radar. As áreas de não-floresta, que compreendem as áreas desmatadas, áreas de 
cultivo  agrícola,  áreas  de  pecuária  e  etc,  serão  imageadas  utilizando-se  radares  
interferométricos nas bandas “L” e “X” (com as aeronaves R99-B do SIPAM). 
Os principais produtos gerados serão: Cartas Topográficas na escala de 1:100.000; 
Orto-imagens  e  Modelos  Numéricos  de  Elevação  nas  escalas  de  1:100.000  e 
1:50.000. 
Devido  às  características  do  voo  radar  e  dos  pontos  de  campo,  será  possível 
posteriormente a geração de produtos cartográficos em escalas cadastrais.
A quantidade de dados produzidos é imensa. Todos os  Hard Disks  produzidos são 
remetidos para o Centro de Imagens e Informações Geográficas  do Exército,  em 
Brasília, onde são processados os dados e dar-se-ão sequência às próximas fases de 
gabinete. 
No campo, é inserida grande quantidade de pontos de rastreio GPS e a implantação 
de refletores de canto, denominados corner reflectors. Estas atividades estão a cargo 
da 4ª Divisão de Levantamento do Exército (4ª DL), sediada em Manaus. 
A Cartografia Terrestre mais parece uma operação de guerra! 
A região é totalmente inóspita e todos os deslocamentos de pessoal e transporte de 
suprimentos, equipamentos e outros materiais são muito difíceis. 
As equipes são compostas por topógrafos e outros militares, chefiada por um oficial 
engenheiro cartógrafo. Esse pessoal é destacado em bases estabelecidas em cidades 
próximas às áreas de trabalho.
A partir daí, pequenas equipes, geralmente com quatro homens, seguem para o meio 
da floresta por meio fluvial ou aéreo. 
Os deslocamentos até os locais nos quais são feitos rastreios GPS e colocados os 
refletores, podem levar até dois dias de voadeira (lancha regional). Ressalta-se que 
são  transportados  aparelhos  GPS,  notebooks,  gerador,  equipamentos  de 
comunicação, combustível, materiais de apoio e individuais, gêneros alimentícios, 
etc.
Estas equipes acampam na selva em média por uma semana, até que a aeronave 
realize o voo radar previsto para aquela área, daí então, podem retrair para a base. 
Estes militares passaram por um treinamento intensivo no ano de 2008. Foram ao 
todo 220 horas  de instruções,  que abrangeram a  área  técnica  (rastreio  e  proces
samento  com  GPS  dupla  frequência,  GPS  de  navegação,  utilização  de  imagens 
orbitais para navegação, softwares técnicos, instalação de  corner reflectors,  etc), a 
área administrativa e operacional. No tocante à vertente operacional dos trabalhos, 
vários  cursos  foram  realizados,  como  Curso  de  Resgate  Aquático,  Curso  de 
Condutor e Tripulante, Estágio de Emprego de Embarcações e diversos treinamentos 
fluviais conduzidos pelo Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia 
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(CECMA).  Além  das  instruções,  o  TFM  era  específico,  havendo  grande  carga 
horária de natação no rio.
Juntamente com as equipes, são mobilizadas viaturas leves, caminhão e caminhão-
tanque com combustível de aviação para aeronave radar, bem como inúmeros outros 
equipamentos.  Tudo isso é  feito  por  balsas,  que  podem levar  uma semana para 
transportar o material até o destino. 
Em face da obediência às legislações ambientais, é proibida a abertura de clareiras. 
Como há necessidade do uso de GPS de precisão e implantação  dos refletores que 
devem ser visualizados pelo radar, as equipes têm que procurar na selva locais que 
possibilitem o rastreio e  a  montagem dos  corner reflectors.  Desta forma,  alguns 
pontos são feitos sobre pedras existentes no leito do rio ou em cima de plataformas 
montadas na hora pelo pessoal. 
Vale lembrar que o local de trabalho possui animais selvagens,  diversas doenças 
tropicais, corredeiras e grande incidência de chuvas fortes. 
Juntamente com as equipes, são mobilizadas viaturas leves, caminhão e caminhão-
tanque com combustível de aviação para aeronave radar, bem como inúmeros outros 
equipamentos.  Tudo isso é  feito  por  balsas,  que  podem levar  uma semana para 
transportar o material até o destino. 
Em face da obediência às legislações ambientais, é proibida a abertura de clareiras. 
Como há necessidade do uso de GPS de precisão e implantação dos refletores que 
devem ser visualizados pelo radar, as equipes têm que procurar na selva locais que 
possibilitem o rastreio e  a  montagem dos  corner reflectors.  Desta forma,  alguns 
pontos são feitos sobre pedras existentes no leito do rio ou em cima de plataformas 
montadas na hora pelo pessoal. 

Ainda constante no artigo, é mostrado que, durante os sete anos de trabalho, o Exército 

Brasileiro,  pela  Diretoria  de  Serviço  Geográfico  na  condução  do  Subprojeto  Cartografia 

Terrestre, pretende confeccionar seiscentas e dez Cartas Topográficas na escala de 1:100.000 

e diversos outros produtos cartográficos através do fruto deste novo tipo de sensoriamento (p. 

7), como mostra a tabela a seguir:                       

Tabela 1 - Produtos cartográficos a serem produzidos pelo Exército Brasileiro.
Fonte: BRASIL, 2009, p. 7.

O “corner reflector” mencionado no texto é, na verdade, o sensor que fica inserto no 

chão selva adentro. Como visto no extrato do artigo, é ele quem absorve os sinais emitidos 

pelos  sensores aéreos.  O conceito  ”corner reflector” vem de  “corner” (canto,  junção ou 

extremidade, em inglês, que na verdade fica entendido como o canto de uma quadrícula ou de 

uma carta neste caso) e “reflector” (refletor, em inglês), por que é constituído de um painel 

refletor. A figura 2 ajuda a elucidar tal equipamento, este organizado numa embarcação:
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Figura 2 - Equipe em Uapuí-Cachoeira.
Fonte: BRASIL, 2009, p. 8.

Graças a projetos como esse é possível se ter uma noção maior em relação ao relevo 

da região amazônica, que até então antes nem ao menos cartas de algumas partes da região 

existiam. O Projeto Radiografia da Amazônia é mais uma prova de que o relevo da Amazônia 

é uma característica que dificulta muitas ações, como operações militares e transporte, porém, 

produziu meios que contribuem decisivamente para um estudo melhor do terreno para, por 

exemplo, um itinerário de deslocamento e transporte de material através selva e ocupações de 

radar de busca.

2.2 A HIDROGRAFIA NA REGIÃO AMAZÔNICA

Com relação à hidrografia, podemos ver em BRASIL (1997, p. 2-4 – 2-5), mais um 

outro fator que gera dificuldades de se operar em ambiente amazônico: 
(1) A hidrografia é, sem dúvida, junto com a vegetação, uma das duas características 
mais marcantes dessa região geográfica.
(2) O rio SOLIMÕES/AMAZONAS é a artéria  principal  de todo esse sistema e 
entrando em território brasileiro em TABATINGA-AM, vai desaguarn no oceano 
ATLÂNTICO depois de percorrer 3.165 km. Sua largura média é de4 km a 5 km, 
mas na foz de seus maiores afluentes chega a atingir mais de 20km. Seu ponto mais  
estreito é em ÓBIDOS-PA com, aproximadamente 1,5 km e sua foz mede da ordem 
de 400 km.
(3) A bacia como um todo possui cerca de 23.000 km de vias navegáveis e permite a 
navegação de grande calado, em qualquer época do ano, até IQUITOS, no PERU.
(4)  Recebendo  afluentes  dos  hemisférios  Norte  e  Sul  com  regimes  de  chuvas 
diferentes,  o volume d’água do AMAZONAS se mantém praticamente inalterado 
durante todo o ano.
(5)  A  bacia  AMAZÔNICA  apresenta  o  maior  potencial  hidroelétrico  dentre  as 
bacias hidrográficas brasileiras.
(6)  “Paranás”,  “furos”,  “igarapés”  e  lagos  completam  este  imenso  sistema 
hidroviário.
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(7)  Os  rios  da  bacia  [Bacia  Amazônica]  sofrem  grande  influência  das  chuvas 
modificando  completamente  a  paisagem  do  período  da  cheia  para  a  seca, 
ocasionando problemas à navegação.
(8) A sinuosidade dos rios, a variação da topografia  dos seus leitos, associada à 
inexistência de documentos hidrográficos,  impõem uma série de condicionantes à 
navegação nos rios amazônicos, tais como:
- utilização intensiva de “práticos”;
- uso de barcos com casco chato, ou de pequeno calado;
- restrição no comprimento das embarcações; e
(9) Um outro fator hidrográfico que determina modificações na topografia, além de 
ser  aspecto  importante  na  navegação  fluvial,  é  a  mudança  nos  cursos  dos  rios 
amazônicos. Por serem relativamente jovens, os rios da região ainda não possuem 
cursos estabilizados, assim o que hoje é uma alça de um rio, amanhã pode estar  
transformado em lago, pela retificação do curso.
(10) Muitos rios possuem em seus cursos, corredeiras que interrompem a navegação, 
obrigando  o  transbordo  de  embarcações,  ou  muitas  vezes,  o  transporte  do  meio 
flutuante utilizado, a braços, através desses obstáculos.
(11) Os rios podem, basicamente, ser classificados em escuros ou barrentos. Os de 
águas escuras por terem a piscosidade menor que os barrentos, são conhecidos como 
“rios  da  fome”.  No  interior  da  selva  os  igarapés  são  límpidos  e  transparentes, 
podendo suas águas,  normalmente serem utilizadas para consumo,  sem o uso de 
purificadores.

Em contrapartida do que foi apresentado, pode se perceber que a região amazônica, 

por ter  a maior  bacia de água doce do mundo,  possui uma imensa malha hidroviária  que 

possibilita  um aumento  de mobiloidade  quando se puder  contar  com meios  de transporte 

fluviais.

De acordo com TASCHETTO (2011), em seu Trabalho de Conclusão de Curso sobre 

“A  viabilidade  e  a  justificação  da  implantação  de  um  sistema  de  defesa  nas  hidrovias 

amazônicas baseado no material  RBS-70”, relata a importância sobre os principais rios da 

região  amazõnica,  principalmente  no  que  diz  respeito  à  navegação  e  à  acessibilidade  de 

recursos de cada um deles.

2.2.1 Rio Amazonas

De acordo  com TASCHETTO  (2011,  p.28),  é  possível  ver  a  grande  importância 

propiciada à bacia deste rio devido ao fato de sua malha viária ser o rio principal dessa grande 

bacia:
O rio Amazonas com sua nascente em Cusco no Peru tem sua extensão média de 
7100km de águas perenes da sua nascente até sua foz,  lhe garantindo o título de 
mais extenso rio do mundo. A vazão do rio Amazonas no período das chuvas chega  
a 270.000  m³/s (metros cúbicos por segundo) e no período da seca 127.000  m³/s 
sendo assim o rio com maior volume de água no mundo. Todo este volume de água 
garante uma largura média de 4 a5 km, em alguns trechos pode chegar a mais de 
50km. Estes dados garantem o rio Amazonas como a principal hidrovia da bacia 
amazônica.  
O  rio  Amazonas  pode  ser  considerado  como contendor  de  uma  navegabilidade 
marítima, pois seu leito pode abrigar navios oceânicos que chegam até os portos de 
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Letícia na Colômbia, Pucalpa (rio Ucayale), Borja(rio Maranhão) e  Iquitos no Peru, 
a cerca de 3.600km da foz. Nos portos fluviais brasileiros de Santarém, Itacoatiara e 
Manaus podem ser atracados navios de até 60.000 tpd (tonelagem de porte bruto: 
carga  total  que pode ser  embarcada  em um navio que  inclui  a  carga  comercial, 
combustível,  víveres,  etc)  devido  ao  grande  volume  de  água  que  gera  uma 
prufundidade média até Manaus de 13,5m. De Manaus a Tabatinga a profundidade 
encontrada é de 7m. Cartas na escala de 1:100.000 são suficientes para navegar da 
foz do rio Amazonas até o porto de Iquito no Peru.
No rio Amazonas podemos destacar os portos de Belém (1.145.000 hab.), Macapá 
(221.000 hab.), Santarém (283.000 hab.), Óbidos (45.000 hab.), Parintins (72.000 
hab.), Itacoatiara (65.000 hab.), Manaus (1.160.000 hab.), Coari (53.000 hab.), Tefé 
(63.000 hab.), Tabatinga (32.000 hab.)[...]

A figura  3 mostra  como que o rio  Amazonas  se desenvolve no interior  da região 

amazônica, interligando outros grandes rios:

Figura 3 - A Bacia Amazônica.
Fonte:http://www.mundovestibular.com.br/articles/9458/1/Bacia-Amazonica/Paacutegina1.html apud 

TASCHETTO (2011, p.29).

2.2.2 Rio Madeira

Seguimos agora com a apresentação deste rio:
O rio Madeira é a segunda mais importante hidrovia da região amazonica.  O rio 
madeira faz a ligação por via fluvial de Porto Velho no estado de Rondônia até a sua 
foz no rio Amazonas que se distancia 170km da cidade de Manaus. A extensão da 
hidrovia do rio Madeira é de 1.100km. A época das cheias vai de dezembro a maio e 
a vazante de junho a novembro, alcançado o nível mínimo em setembro.  Os calados 
médios de novembro a fevereiro é de 5m, de março a maio é de 6,80m, de junho a 
julho é de 5m e de agosto a outubro é cerca de 3m. Em pontos isolados pode ocorrer  
da profundidade mínima ficar inferior a 3m,  Com sua largura variando de 2 a 8km. 
 Nas localidades de Pombal, Abelhas, Baianos, Marmelos, Uruá Grande,Uruazinho, 
Ganchos  contem  percursos  perigosos  com  pedras  no  leito  dos  rios.   Bóias  de 
sinalização alertam as embarcações da localização destes obstáculos contribuindo 
para a navegação diurna e noturna no rio Madeira.
[...]
Em Porto velho rampas especiais garantem o carregamento ou descarregamento das 
embarcações  independentemente  do  nível  do  rio.  Este  porto  conta  ainda  com 
guindastes de 40m de comprimento, um cais de 115m com 25m de largura, pórtico 
rolante e talhas com 6t de capacidade total. A ligação do cais até o pátio é feito 
através  de uma ponte metálica medindo o comprimento de 113,50m com 7m de 
largura que capacita o deslocamento de caminhões com peso máximo de 45t. No ano 
de 1998 foi alcançada a marca de 2.300.000 toneladas de carga movimentadas no 
ano.

http://www.mundovestibular.com.br/articles/9458/1/Bacia-Amazonica/Paacutegina1.html
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Em Novo Aripuanã,  Manicoré,  Borba  e  Humaitá  existem instalações  portuárias, 
porém não suportam grandes volumes de carga e descarga diários. Manicoré (km 
458) com 45.000 habitantes e Humaitá ( km 816) com 26.000 habitantes figuram ao 
lado de Porto Velho ( km 1.100) com 295.000 habitantes como as cidades mais 
importantes ao longo do rio madeira. (TASCHETTO, 2011, p. 29-31)

A figura 4 mostra um pouco da importância econômica do rio Madeira no que diz 

respeito à escoação da produção de soja até o Estado do Mato Grosso, além de mostrar a 

localização e abrangência do rio:

Figura 4 - Transporte da soja por hidrovia em Mato Grosso.
Fonte: http://acd.ufrj.br/fronteiras/mapas.htm apud TASCHETTO (2011, p.30).

2.2.3 Rios Mamoré e Guaporé

São dois rios importantes no Estado de Rondônia que também fazem fronteira com a 

Bolívia. A importância do rio pode ser vista mais a seguir:
Os rios  Mamoré e Guaporé  garantem a ligação  fluvial  entre  Guarajá-Mirim,  em 
Rondônia,  e  Vila  Bela de Santíssima Trindade,  no Mato Grosso.  A extensão da 
hidrovia  é  de  1.370km  sendo  190km  percorridos  no  rio  Mamoré.  [...]  A 
navegabilidade entre Guarajá-Mirim e Vila Bela é considerada normal em quase sua 
totalidade. A atividade mais importante nesta hidrovia é o transporte de passageiros 
entre Guajará-Mirim no Brasil e Guayará Merim na Bolívia. A largura varia entre 
150 a 710m.
No rio Mamoré a profundidade mais baixa pode chegar a 2,5m e no rio Guaporé  
ocorre no km 145 na cidade de Príncipe da Beira onde há a ocorrência de muitas 
rochas dificultando a navegabilidade ao proporcionar uma profundidade mínima de 
1m.         
Podemos destacar Guajará-Mirim (40.000 hab.), Costa Marques e Vila Bela (10.000 
hab.)  como  as  cidades  mais  importantes  da  hidrovia  Mamoré-Guaporé. 
(TASCHETTO, 2011, p. 31).

A figura 5 mostra como os rios Mamoré e Guaporé dispõem no Estado de Rondônia:

Figura 5 - Rios Mamoré e Guaporé.
Fonte: http://historiacacoal.blogspot.com/2011/03/o-rio-mamore.html apud TASCHETTO (2011, p.31).

http://historiacacoal.blogspot.com/2011/03/o-rio-mamore.html
http://acd.ufrj.br/fronteiras/mapas.htm
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2.2.4 Rio Purus e Acre

Tratamos  agora  sobre  estes  dois  rios  importantes  para  os  Estados  do  Acre  e  do 

Amazonas:
O rio Purus proporciona 2.287 km de navegabilidade com uma declividade de 3,2cm 
por km. Ele possibilita a navegação da sua foz com o rio Solimões até a cidade de 
Boca do Acre no Amazonas. Nesta parte do rio ocorre a profundidade mínima de 
2,5m no período compreendido entre dezembro e maio. Ocorrem algumas passagens 
complicadas na montante de Anori distante de 100km da jusante de Boca do Acre.  
No período da seca acontece em Igarapé Preto, 20km da jusante da Boca do Acre, o 
percurso mais crítico onde a profundidade mínima pode chegar a 1,2m e a largura é 
inferior a 100m. 
No período de janeiro  a  maio onde ocorre  o período das  chuvas,  o  percurso  da 
hidrovia do rio Purus pode ser alongado até Manoel Urbano no Acre. O período das 
cheias também alonga a hidrovia do rio Acre possibilitando uma profundidade de 
2,5m e a ligação com Brasiléia (fronteira com a Bolívia), normalmente esta hidrovia 
chega somente a Rio Branco no Acre.
A  hidrovia  Purus-Acre  é  essencial  para  a  cidade  de  Rio  Branco.  Pela  hidrovia 
passam no período das cheias balsas de 1.000t carregadas de derivados de petróleo 
que abastecem a capital. Na época da seca são empregadas balsas com restrições, 
estas  balsas  carregam 300t  de  óleos e  combustíveis  até  Boca  do Acre  onde são 
passadas para a rodovia por onde percorrem 300km até Rio Branco.
Nesta hidrovia é possível citar as cidades de Lábrea com 28.000 hab distante 1.340 
km da  foz,  Boca  do  Acre  com 24.000 hab  e  distante  2.187 e  Rio  Branco  com 
230.000 hab distante 2.497km como as mais importantes. (TASCHETTO, 2011, p. 
32).

A figura 6 mostra a importância do rio Acre. Mesmo sendo relativamente curto, é um 

rio que corta a capital Rio Branco, ligando-se com o rio Purus, apresentado junto com a sua 

bacia na figura 7.

Figura 6 - Ilustração do rio Acre (circulação em vermelho pelo autor)
Fonte: http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/3-rios-terminais/rios/00-Figuras/trajeto-rio/Rio%20Acre.jpg

Figura 7 - Localização da Bacia do Rio Purus
Fonte: http://sigma.cptec.inpe.br/purus/index.jsp

http://sigma.cptec.inpe.br/purus/index.jsp
http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/3-rios-terminais/rios/00-Figuras/trajeto-rio/Rio%20Acre.jpg
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2.2.5 Rio Juruá

Aparece como uma extensa hidrovia que liga Os Estados do Acre e do Amazonas. 

Porém, apresenta alguns problemas:
A hidrovia do rio Juruá tem 3,283km, dos quais 2.464km navegáveis ligando sua foz 
com o rio Iça a cidade de Cruzeiro do Sul no Acre. Durante o período das águas  
altas a navegação é realizada até Taumaturgo a 300km de Cruzeiro do Sul rio a cima 
podendo  ainda  em  algumas  épocas  chegar  até  a  fronteira  com  o  Peru.  A 
profundidade média da Foz até Eirunepé no estado do amazonas não são inferiores a 
2,10m. Esta profundidade pode ainda ser encontrada até Cruzeiro do Sul no período 
das cheia do rio que vai de dezembro a maio, porém no período das águas baixas 
que vão de setembro a novembro esta profundidade pode chegar a 1m. A largura  
varia de 80 a 140m.
O apoio logístico é precário ao longo da hidrovia, é inexistente a presença de portos 
ao longo da hidrovia e não é aconselhável a navegação noturna. Esta hidrovia é 
extremamente sinuosa tendo a declividade menor que 5cm por km. É navegada por 
balsas de 1.000t no período das águas altas e de 300t no período de águas baixas.
Ao longo do rio podemos destacar as cidades de Carauari com 21.000 habitantes a 
610 km da foz, Eirunepé com 26.000 habitantes a 1.650 km e Cruzeiro do Sul com 
57.000  habitantes  a  2.464  km como as  mais  expressivas  ao  longo  da  hidrovia. 
(TASCHETTO, 2011, p. 32-33).

A figura 8 mostra a disposição do rio Juruá no Estado do Amazonas,  além de se 

mostrar como grande alternativa hidroviária.

Figura 8 - Ilustração do rio Juruá
Fonte: http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/3-rios-terminais/rios/00-Figuras/trajeto-rio/Rio%20Juru

%C3%A1.jpg

2.2.6 Rios Urucu e Tefé

A importância desses dois rios está relacionada a um pólo petrolífero e à cidade de 

Tefé, no Amazonas, como apresentado a seguir:
O rio Urucu é um afluente do rio Solimões que deságua no lago Coari. Para chegar a 
Cidade de Porto Urucu e a sua região petrolífera, é preciso navegar pelo lago Coari 
que não apresenta obstáculos a navegação nos primeiros 60km. Após esse primeiro 
trajeto se navega por 26km em uma região difícil conhecida como chavascal  que 
apresenta muitos troncos submersos e abundancia de vegetação aquática. Chegando 
ao rio Urucu só é possível navegá-lo no período das águas altas, pois no período das 
águas baixas a profundidade não propicia a navegação. Sua largura varia de 35 a 
98m.
O rio Tefé segue paralelamente ao rio Urucu desaguando no lago Tefé sendo mais 
extenso e tendo maior volume de água que o Urucu. (TASCHETTO, 2011, p. 33).

http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/3-rios-terminais/rios/00-Figuras/trajeto-rio/Rio%20Juru%C3%A1.jpg
http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/3-rios-terminais/rios/00-Figuras/trajeto-rio/Rio%20Juru%C3%A1.jpg
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A figura 9 prova que, embora representados no mapa de maneira simples, possuem 

grande importância para a região:

Figura 9 - Ilustração do rio Tefé (e rio Urucu).
Fonte: http://www2.transportes.gov.br/bit/hidrovias/Figuras/trajeto-rio/Rio%20Tef%C3%A9.jpg  apud 

TASCHETTO (2011, p. 34).

2.2.7 Rios Negro e Branco

Vejamos, agora, a parte hidroviária da Bacia Amazônica que é de suma importância 

para o Estado de Roraima:
A  hidrovia  do  rio  Negro  e  Branco  é  vital  para  o  abastecimento  do  estado  de 
Roraima. Navegasse por 310km no rio Negro cuja profundidade é maior que 2,40m 
e mais 470km até Caracaraí pelo rio Branco. No período das cheias que compreende 
os meses de maio e agosto as profundidades do rio Branco permitem a navegação de 
balsas  de  até  4m de  calado  até  Caracaraí.  Durante  as  águas  baixas  que  vão  de 
dezembro a fevereiro a profundidade fica em torno de 1m no trecho de Santa Maria 
do Boiaçu e Caracaraí restringindo muito a navegação. Na época das chuvas o rio 
transborda e inunda uma área de 32 a640km.
Em Caracaraí as corredeiras do Bem Querer com desnível de 7,50m inviabilizam a 
navegação em direção a nascente. Porém o trecho após essas corredeiras até Boa 
vista é navegável com pequenas embarcações.
No rio Negro pode-se navegar até Cucuí próximo a fronteira com a Venezuela. É 
possível chegar a Venezuela através do canal natural de Cassiquiare que liga o rio 
Negro ao Orinoco porém sua navegação é difícil. 
A única instalação portuária desta hidrovia é o porto flutuante de Caracaraí  cujo 
produto mais importante transportado são os derivados de petróleo.
As cidades mais importantes no rio Negro são Barcelos com 16.000 habitantes a 470 
km  da  foz  e  São  Gabriel  com  27.000  habitantes  a  1030km.  No  rio  Branco 
destacamos as cidades de Caracaraí com 10.000 habitantes a 427km da foz e Boa 
Vista com 154.000 habitantes a 551km. (TASCHETTO, 2011, p. 34-35).

Reparemos na figura 10 como o rio Branco é a única saída hidroviária para o interior 

da região amazônica:

Figura 10 - Bacia amazônica (com os rios Negro iluminado próprio da figura e o Branco circulado em 
vermelho pelo autor).

Fonte: http://www.turmadobigua.com.br/forum/viewtopic.php?t=1283

http://www.turmadobigua.com.br/forum/viewtopic.php?t=1283
http://www2.transportes.gov.br/bit/hidrovias/Figuras/trajeto-rio/Rio%20Tef%C3%A9.jpg
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2.2.8 Rio Japurá e Içá (ou Putumayo)

Vejamos as características do rio Japurá:
A  cidade  mais  importante  desta  hidrovia  é  Maraã  tendo  14.000  habitantes.  É 
navegável até Vila Bittencourt já na fronteira com a Colômbia. Sua profundidade 
mínima é alcançada na época de estiagem que vai de dezembro a março atingindo 
1,50m de  profundidade.  No  período  das  cheias  que  abrange  maio  a  outubro,  a 
profundidade permanece superior a 2,10m. (TASCHETTO, 2011, p. 35).

O rio Içá não é muito diferente deste último:
Pode ser navegado até a fronteira com a Colômbia. Atinge profundidades superiores 
a 3,50m de março a agosto no período da cheia e cai para 2,10m no período da seca. 
Esta hidrovia constitui uma importante saída para o Atlântico para a Colômbia, o 
Peru e o Equador. A largura pode chegar a 700m. (TASCHETTO, 2011, p. 35).

Uma certeza se pode tirar do que foi apresentado com relação a esses dois rios. Estes 

suportam no máximo embarcações de pequeno porte.

A figura 11 mostra no mapa, na verdade, dois rios pequenos que vem da Colômbia e 

que se apresentam como hidrovia de ligação entre os dois países:

Figura 11 - Ilustração do rio Japurá (e Içá).
Fonte: http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/3-rios-terminais/rios/00-Figuras/I-japura.htm

2.2.9 Rio Uatumã

A importância deste rio é descrita suscintamente logo a seguir:
É navegável até a hidrelétrica de Balbina, tendo profundidades médias de 2,10m no 
período de fevereiro a agosto. Nesta época é possível a transposição da cachoeira 
Morena. No afluente Jatapu há valiosas jazidas de minério de ferro.
Ao longo deste rio há escassa presença humana, não havendo cidades importantes. 
(TASCHETTO, 2011, p. 35).

A figura 12 mostra a posição deste rio na região amazônica:

Figura 12 - Ilustração do rio Uatumã.(circulação do autor)
Fonte: http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/3-rios-terminais/rios/00-Figuras/I-uatuma.htm

http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/3-rios-terminais/rios/00-Figuras/I-uatuma.htm
http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/3-rios-terminais/rios/00-Figuras/I-japura.htm
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2.2.10 Rio Tapajós,Xingú e Trombetas

São estes três rios importantes na malha hidroviária da Bacia Amazônica, todos 

contidos no Estado do Pará. Vejamos algumas características do rio Tapajós:
É navegável regularmente de Santarém até Itaituba na Pará podendo ser navegado 
até São Luiz do Tapajós no Pará onde sucessivas quedas de água interrompem a 
possibilidade de navegação. Os navios marítimos de cabotagem podem chegar até 
Aveiro no Pará, pois a profundidade é superior a 5,50 e a largura chega a 18km de 
extensão. No período de dezembro a abril a profundidade entre Aveiro e Itaituba 
chega a 4,50m, pois compreende a época de cheias, já na época da seca cai para 3m.
De cidade de Beburé a Jacareacanga acima das cachoeiras, embarcações de menor 
calado navegam com irregularidade.
Em Santarém  há  uma  instalação  portuária  que  comporta  navios  marítimos.  Em 
Itaituba há um cais em rampa e patamares. 
Santarém com 243.000 habitantes,  Aveiro com 14.000 habitantes  e  Itaituba  com 
98.000  habitantes  nos  quilômetros  0,  170  e  280  respectivamente  constituem  as 
cidades mais importantes da hidrovia do Tapajós.(TASCHETTO, 2011, p. 36).

Os rios Tapajós e Xingú ocupam do centro ao sul do Estado do Pará, sendo grandes 

veredas do rio Amazonas muito volumosos. Podemos verificar as características do rio Xingú 

logo a seguir:
É navegável por 263 km até a Vila de Belo Monte no Pará. No período das cheias 
que  abrangem  dezembro  a  maio  as  profundidades  superam  os  6m  sofrendo 
influência da maré que avança pelo Amazonas, no período da baixa do rio pode 
chegar a 2,30m além da cidade de Senador José Porfírio. 
Em Belo Monte as instalações portuárias são dotadas de dispositivos que se adaptam 
a variação do nível do rio. Além de Altamira não há navegação comercial.
Porto de Móz com 24.000 habitantes e Senador José Porfírio com 17.000 habitantes 
juntamente com a cidade de Altamira que é ligada por estrada a Belo Monte com 
80.000  habitantes  são  as  Localidades  mais  importantes  do  rio  Xingu. 
(TASCHETTO, 2011, p. 36).

Já o rio Trombetas ocupa a parte norte do Estado, mas tendo praticamente a mesma 

capacidade dos citados anteriormente, como podemos verificar a seguir:
A sua navegação pode ser feita até Porto de Trombetas com o auxílio de cartas do 
Ministério da Marinha. Possui profundidades superiores a 10m com a utilização de 
dragagem, por isso navios marítimos de até 30.000t podem navegar sem maiores 
problemas. Sua largura varia de 400 a 1.800m.
A navegabilidade é possível até o km 260, porém nos últimos 90km a profundidade 
varia de 4m na época das águas altas e 1,50m nas águas baixas.
Em Porto Trombetas ficam as importantes instalações automatizadas privadas do 
complexo minerador-portuário que são fundamentais para o transporte de bauxita.
A cidade mais importante da hidrovia é Oriximiná com 42 mil habitantes no km 30. 
(TASCHETTO, 2011, p. 37).

A figura 13 a seguir mostra a localização dos rios no Estado do Pará. Para melhor 

identificação,  os  rios  Trombetas,  Tapajós  e  Xingú  foram circulados,  respectivamente,  de 

vermelho, verde e marrom:
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Figura 13 - Projeto da hidrovia tapajós-Teles Pires.
Fonte: http://ipirangadonorte.blogspot.com.br/2012/11/hidrovia-tapajos-teles-pires-estudo-de.html

2.2.11 Rio Jarí

É um rio que serve de referência na divisão dos Estados do Pará e Amapá e, junto com 

o rio Araguari,  é uma das únicas hidrovias deste Estado. Vejamos algumas características 

deste rio: 
Este rio pode ser navegado até o quilometro 110 sendo interrompida a navegação 
pela cachoeira de Santo Antônio. Sua profundidade média varia de 4m na estação 
chuvosa e 2,40m na época da seca a largura em alguns pontos chega a 1000 metros. 
O rio foi dragado da foz até Monte Dourado possibilitando o acesso de navios com 
capacidade  de  12.000t.  Monte  dourado  no  Pará  Possui16.000  habitantes.
(TASCHETTO, 2011, p. 37).

A figura 14 mostra a localização do rio Jari e um pouco de sua importância para o 
Estado do Amapá:

Figura 14 - Ilustração do rio Jari.
Fonte:http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/3-rios-terminais/rios/00-Figuras/trajeto-rio/Rio%20Jari.jpg

http://www2.transportes.gov.br/bit/04-hidro/3-rios-terminais/rios/00-Figuras/trajeto-rio/Rio%20Jari.jpg
http://ipirangadonorte.blogspot.com.br/2012/11/hidrovia-tapajos-teles-pires-estudo-de.html
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2.2.12 Rios Guamá, Capim, Mojú e Acará

O Estado do Pará possui um complexo hidroviário apresentado por bacias de quatro 

rios na parte oeste do estado. Vejamos uma breve explicação sobre estes rios:
O rio Guamá é navegável por 160km até São Miguel do Guamá no Pará onde é 
cortado  pela  BR-010.  Na  foz  do  rio  Capim  no  Km  120  a  largura  é  de 
aproximadamente 1.000m. A maré ocasiona boas profundidades até São Miguel do 
Guamá e no rio Capim.
O trafego de embarcações levando areia, brita e seixo para Belém é constante. 
O  rio  Capim mesmo sinuoso,  é  navegável  atéa  foz  do  rio  Puritirá  no  Km 275 
apresentando larguras  superiores  a  90m e profundidades  maiores  que 1,60m. Os 
principais  produtos  transportados  são  a  bauxita  de  Paragominas  e  o  Caulim em 
Militônia.
São Domingos do Capim com 24 mil habitantes e São Miguel do Guaná com 40 mil 
habitantes apresentam um grau de importância maior na hidrovia.
[...]
O rio Moju pode sustentar barcos com até 3m de calado até o quilometro 160 na 
Vila Soledade no Pará e de até 2m no quilometro 247 na cidade de Santa Maria 
também no Pará. O rio Acará chega até a cidade de Acará. Em ambos os rios a maré  
ocasiona um aumento da profundidade.
Moju com 46 mil habitantes e Acará com 51 mil habitantes constituem os principais 
núcleos habitacionais da hidrovia. (TASCHETTO, 2011, p. 37-38).

A figura 15 a seguir mostra de maneira bem ilustrativa como as malhas hidroviárias 

dos quatro rios estão dispostas no estado do Pará, com o rio Acará ao centro, o rio Mojú à 

esquerda, o rio Capim à direita e embaixo e o rio Guamá na parte de cima:

Figura 15–REGIÃO COSTA ATLÂNTICA-NORDESTE – Sub-região do Guamá-Mojú.
Fonte:http://www.para30graus.pa.gov.br/Rec_MojuCapim.htm

2.3  O BIOMA NA REGIÃO AMAZÔNICA

Com certeza, O bioma desta região funciona como uma “grande máscara” do relevo e 

também da  hidrografia.  Todas  as  dificuldades  impostas  pela  selva  tem a  participação  da 

http://www.para30graus.pa.gov.br/Rec_MojuCapim.htm
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vegetação característica da Região Amazônica, como podemos ver em BRASIL (1997, p. 2-2 

– 2-4):
(1) A floresta Equatorial constitui-se na característica dominante da área, apesar de 
não apresentar um aspecto uniforme.
(2)  De  forma  genérica,  pode-se  dividir  a  floresta  Equatorial  em  dois  tipos 
principais:a floresta de Terra Firme e a floresta de Terras Inundáveis.
(3) A floresta de Terra Firme ocupa áreas que se acham fora do alcance das águas 
das cheias e constitui a floresta Amazônica típica, com árvores de grande porte onde 
as  copas  se  entrelaçam  impedindo  a  penetração  de  raios  solares.  Abaixo  dessa 
cobertura vegetal,  o ambiente é úmido e sombrio. Nessa floresta são encontradas 
duas variações:
(a)  a  floresta  Úmida Primária (em terras  baixas e  terras  altas),constituída de um 
complexo  aglomerado  de  numerosas  espécies  de  árvores,trepadeiras  e  outros 
vegetais, dispostas em camadas de diferentes alturas (de30 m a 40 m), com troncos 
lisos e diâmetro variando em torno de 1 m. Seu interior é permeável ao movimento 
de tropas à pé;
(b)  a  floresta  Úmida  Secundária,  normalmente  encontrada  nas  vizinhanças  das 
aldeias, vilas e estradas, com pouca profundidade (cerca de 50m a 100 m). Consiste  
numa densa mistura de moitas, espinheiros e trepadeiras existentes em regiões que 
foram limpas de sua vegetação natural, utilizadas e,posteriormente, abandonadas. O 
seu interior apresenta grande dificuldade ao movimento de tropas à pé. Ela ocorre 
principalmente  onde  a  mão  do  homem  já  iniciou  o  desmatamento,  ou  seja,  na 
vizinhança dos povoados e às margens das rodovias.
(4) As árvores, embora nasçam em cotas diferentes no solo, crescem até nivelarem 
suas  copas  com  as  demais,  na  busca  da  luz  solar.  Tal  peculiaridade  tem  duas 
implicações básicas:
(a) forma-se entrelaçamento nas copas tão espesso, que impede a visibilidade do céu 
a um observador  no interior  da  selva  e,  que a fumaça de uma granada  de  mão 
fumígena ultrapasse o “tapete” das copas;
(b) para um observador que se oriente com base em uma fotografia,ou carta feita a 
partir  de  levantamento  aerofotogramétrico,  a  realidade  do  relevo  no  solo  não 
aparecerá, ocorrendo a falsa sensação de um terreno quase plano.
(5) A floresta de Terras Inundáveis desenvolve-se nas margens dos principais rios da 
PLANÍCIE AMAZÔNICA, sendo chamada de mata de várzea e de igapó. Na mata 
de várzea, o terreno é relativamente limpo e a vegetação apresenta também árvores  
de  grande  porte,  diferentemente  da  mata  de  igapó,que  é  constituída  de  uma 
vegetação mais densa e de menor porte.
(6) A AMAZÔNIA apresenta ainda como outras formações vegetais:
-  florestas  de  transição,  com  vegetação  de  altitude  e  savanas,  nas  encostas  dos 
maciços das GUIANAS, ANDES e PLANALTO CENTRALBRASILEIRO;
- cerrados e campos, na faixa central e NE de RORAIMA, área do NW e NE do 
PARÁ, na ilha de MARAJÓ, áreas no AMAPÁ, áreas no SW de RONDÔNIA e na 
região de HUMAITÁ (AM) no médio MADEIRA;
-  cocais,  principalmente  no  MARANHÃO,  na  região  de  transição  para  o 
NORDESTE;
- manguezais, na planície litorânea.
(7) O solo no interior da selva é todo recoberto por uma espessa camada de material  
vegetal  em  decomposição.  Deste  material  podem  será  proveita  das  folhas  ou 
pequenos galhos,  que adquirem uma camada luminescente,  para  sinalizadores  ou 
marcadores, à noite.
(8) O entrelaçamento das raízes dificulta sobremaneira a construção de abrigos tipo 
trincheira, no interior da selva. Entretanto, ultrapassada uma primeira camada (0,6 m 
a 1 m), é possível cavar com facilidade.
(9) No interior da selva encontra-se grande variedade e quantidade de palmas, com 
espinhos nas  folhas  e  caules,  o  que pode tornar  penoso o deslocamento  para os 
menos experientes.
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(10)  Outro  obstáculo  ao  deslocamento  que  pode ser  encontrado,  são  as  grandes 
árvores caídas. Na queda, normalmente arrastam pelo menos duas ou três, formando 
uma barreira considerável no solo e obrigando seu desbordamento.
(11)  Existe  um  grande  número  e  variedade  de  plantas  e  frutas  silvestres  que 
proporcionam alimento,  condicionando,  naturalmente,  a  quantidade  de homens  a 
alimentar e o período de tempo a sobreviver.

As figuras 16 e 17 a seguir mostra um desenho que nos faz ter uma idéia de que nem 

todo “chão verde” é firme o suficiente  para se instalar  algo ou para deslocamentos.  Com 

certeza existem na Amazônia regiões que só ficam secas na parte do ano em que o nível das 

águas abaixa, e torna-se importante entender isso a fim de planejar um deslocamento terrestre 

ou aquático mais eficiente, por exemplo:

Figura 16 – Características da vegetação.
Fonte: BRASIL, 1997, p.2-3

Figura 17 – Ilustração da matéria “Áreas protegidas da Amazônia têm falhas na gestão e pressão por 
desmatamento”

Fonte: http://www.odiarioverde.com.br/2011/04/areas-protegidas-da-amazonia-tem-falhas-na-gestao-e-pressao-
por-desmatamento/

2.4 O CLIMA NA REGIÃO AMAZÔNICA

Quem opera em ambiente de selva deve entender que, independente de chuva ou não, 

o calor e a umidade se mantém elevados, e isso causa um desgaste maior na tropa e nos meios 

desta,  principalmente  quando  se  trata  de  eletroeletrônicos.  Mais  detalhes  sobre  o  clima 

podemos ver em BRASIL (1997, p. 2-6 – 2-7), que diz:
(1) As estações do ano são reduzidas a duas: a estação das chuvas ou inverno - de 
outubro a abril - com índice pluviométrico elevado, e a estação seca ou verão - de 
maio a setembro - com chuvas esporádicas.
(2) O clima predominante é o quente e úmido. As temperaturas médias atingem os 
24º C no inverno e 32º C no verão. A umidade relativa é elevada, com média de  

http://www.odiarioverde.com.br/2011/04/areas-protegidas-da-amazonia-tem-falhas-na-gestao-e-pressao-por-desmatamento/
http://www.odiarioverde.com.br/2011/04/areas-protegidas-da-amazonia-tem-falhas-na-gestao-e-pressao-por-desmatamento/
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89%. As madrugadas são sempre com temperaturas mais baixas, particularmente no 
interior da selva, podendo chegar aos 16º C.
(3) O céu no verão é normalmente limpo, mas no inverno torna-se nublado, com 
inúmeras formações que provocam constantes descargas elétricas.
(4)  As  condições  atmosféricas  podem mudar  em questão  de  minutos  e  ocorrem 
tempestades intensas mas, normalmente, de curta duração.
(5) O índice pluviométrico é, também, elevado, com médias de 2.500mm a 3.000 
mm anuais.
(6) Ocasionalmente a região é atingida por frentes frias provenientes dos ANDES, 
que podem provocar uma súbita queda de temperatura.
(7)  No  interior  da  selva,  os  horários  do  amanhecer  e  anoitecer,  não  podem ser 
tomados  com base  nos crepúsculos  náuticos,  particularmente  devido  à cobertura 
vegetal.
(8) A visibilidade que poderia ser fornecida pelo luar no interior da selva é quase 
imperceptível.
 (9) Os ventos, que na ocorrência de tempestades podem derrubar árvores de porte 
considerável nas margens dos rios, rodovias ou áreas habitadas, no interior da selva 
o seu efeito é nulo.

A figura 18 apresenta como o clima equatorial se manifesta na região durante o ano 

todo. Desde já podemos perceber que há uma constância na temperatura, em que os meses 

compreendidos entre agosto e novembro deve ocorrer uma queda brusca no nível dos rios: 

Figura 18 – Ilustração da tabela do clima equatorial
Fonte: http://geovitinho.blogspot.com.br/2012/09/nota-de-aula-climogramas.html

2.5 AS CONDICIONANTES DE OPERAÇÕES DO AMBIENTE AMAZÔNICO

É preciso entender primeiro como é o tipo de terreno no qual este material de 

Artilharia está se submetendo. Muitos outros fatores poderiam ser mencionados neste capítulo 

como população, aspectos políticos e econômicos, por exemplo, mas serão mencionados mais 

a frente, pois entende-se que sejam mais solução do que problemas na questão de logística e 

transporte. Para uma compreensão futura de nosso trabalho, é preciso entender sobre esses 

aspectos que mais podem dificultar  as operações em que se pretende abordar,  que é a de 

deslocamento e manutenção de material.

A  selva  Amazônica  é,  como  dito  antes,  uma  região  ímpar  no  mundo,  com 

características que ora podem facilitar, ora podem dificultar a vida das pessoas que vivem 

http://geovitinho.blogspot.com.br/2012/09/nota-de-aula-climogramas.html
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nela.  Com  isso,  pensar  em  transportar  algo  de  considerável  peso  em  um  ambiente 

diversificado como esse vai exigir um planejamento bastante flexível. Em BRASIL (1997, p. 

3-17) há um levantamento generalizado das possibilidades e limitações de transporte neste 

tipo de ambiente operacional, que diz:
(1) É grande a dependência do transporte hidroviário.
(2)  Necessidade  de  se  integrar  vários  meios  de  transporte,  com a  realização  de 
transferência de carga em locais pré-selecionados.
(3)  As  condições  climáticas  e  meteorológicas,  quando  desfavoráveis,  poderão 
impedir ou retardar deslocamentos aéreos, além de tornarem indisponíveis grande 
parte das pistas de pouso não asfaltadas.
(4) A vegetação muito alta e próxima de áreas de lançamento, pistas e ZPH, poderá  
dificultar a identificação do local de pouso, lançamento de carga ou resgate de tropa, 
além de oferecer riscos à segurança física das aeronaves.
(5) A carência de recursos locais e a limitada infra-estrutura de apoio ao vôo farão 
com que sejam utilizados processos especiais de suprimento de 
(6) Por ocasião do verão, o nível dos rios baixa consideravelmente, fazendo com que 
haja, para determinadas regiões da AMAZÔNIA, total dependência do transporte 
aéreo, em virtude da quase impossibilidade de navegação.
(7)  A  malha  rodoviária,  na  AMAZÔNIA  como um todo,  é  bastante  reduzida  e 
apresenta  precárias  condições  de  trafegabilidade.  As  condições  climáticas  e 
meteorológicas, principalmente no inverno, tornam difícil a manutenção, deixando 
intransitáveis as poucas rodovias existentes.
(8) A falta de obras de arte nas estradas faz com que existam muitas balsas para  
travessia dos cursos de água. Esta limitação reduz a rapidez dos deslocamentos.
(9)  A população  local  detém os  conhecimentos  fundamentais  para  a  fabricação, 
manutenção e operação de embarcações regionais.
(10)  Os  práticos  assumem papel  de  destaque  para  a  condução  de  embarcações,  
principalmente na vazante dos rios.

Levando a problemática para a Artilharia  Antiaérea,  é  muito necessário que o 

material  a ser utilizado nesse terreno tão exigente possua os requisitos suficientes para se 

adaptar a essa situação, de modo a estar em condições de executar missões de tiro típicas da 

Artilharia, os quais podemos ver em BRASIL(1997, p. 8-2) que afirma:
(1) Além da cobertura de colunas de embarcações e viaturas, a artilharia antiaérea 
tem  emprego  principalmente  na  defesa  de  portos,  aeroportos,  cabeças-de-
ponte,locais de desembarque e de travessia, instalações logísticas,bases de combate, 
posições de artilharia e localidades.
(2)  A  utilização  de  mísseis  portáteis  terra-ar  aumenta  de  importância  devido  à 
facilidade de transporte em relação a outros armamentos de artilharia antiaérea. Este 
armamento deve ser de dotação, inclusive, de todas as organizações militares em 
presença na área, para sua defesa AAe aproximada.

Um fato que podemos perceber é que o próprio conceito subentende a exigência 

de um sensor capaz de acompanhar o mencionado sistema de armas, porém, uma crítica a se 

fazer neste extrato é de que não se foi mencionado nada a respeito do sistema de controle e 

alerta,  que se preza  pelos  radares.  O que pode direcionar  como proceder  com meios  que 

utilizam  o  espectro  eletromagnético  seria  melhor  abordado  no  Manual  Escolar  C-5 

“DIAGRAMA DE COBERTURA RECONHECIMENTO, ESCOLHA E OCUPAÇÃO DE 
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POSIÇÃO DE RADAR DE VIGILANCIA”( BRASIL, 2007, p. 2-11 – 2-14). Mesmo tendo 

esse título,  os conceitos pertinentes  a este manual  são de grande importância  na ajuda de 

levantamento  das  necessidades  de  desdobramento  de  um  sensor  de  AAe  em  ambiente 

amazônico:
3) A posição  ideal  para  o Rdr Vig é  aquela  que permite  a  detecção  no alcance 
máximo e em todas as direções, com um mínimo de ecos fixos, zonas de sombra e  
imagens fantasmas.
a) Alcance máximo em todas as direções
Isto  depende exclusivamente do terreno ao redor da posição.  O alcance  máximo 
somente pode ser obtido com a reflexão da energia por uma boa superfície refletora.
Quando a energia é irradiada pela antena, uma porção dela se propaga abaixo da 
linha do horizonte e causa uma onda refletora que é introduzida no feixe da energia  
direta. Esta onda resulta da reflexão da energia pela superfície terrestre [...] e irá 
somar-se ou subtrair-se com a onda vinda diretamente da antena. Se os dois sinais se 
somam, um lóbulo é formado e se dois sinais se subtraem uma área nula é obtida. Os 
lóbulos assim formados aumentam consideravelmente o alcance do radar.
Para que o radar de vigilância, detecte no seu máximo alcance, é essencial que a 
antena seja colocada numa altura favorável e que uma boa superfície refletora seja 
conseguida. Aumentando-se a altura da antena dentro dos limites do material e com 
boa superfície refletora, as áreas nulas serão diminuídas e a capacidade de detecção 
a baixa altura aumentada.
A água é a melhor superfície refletora devido a sua superfície plana e capacidade de 
propagação, contudo, é difícil poder utiliza-la sempre. Para os radares de vigilância 
porém, uma posição para ser escolhida deve possuir, ao redor, uma superfície que 
seja a mais plana possível, muito pouca acidentada, e sem bosques ou construções  
que possam interferir na transmissão da energia de rádio - freqüência.
Aumentando-se a altura da antena (dentro de limites), a extensão da área utilizada 
como superfície refletora será necessariamente maior.
Como todos os radares, o radar de vigilância propaga o seu feixe de energia em linha 
reta  e para que seja possível  a detecção em todas as  direções,  deve ter linha de 
visada em 360°.
Posições  em  picos  muito  altos,  embora  proporcionem  ótimas  linhas  de  visada, 
devem  ser  evitadas  devido  aos  ecos  fixos  oriundos  da  reflexão  de  lóbulos 
secundários. [...]
b) Mínimo de ecos fixos
Os ecos fixos [...], que se apresentam na tela do radar resultam de sinais de grande  
amplitude  refletidos  pelos  alvos  fixos  tais  como  construções  e  elevações 
(irregularidades no terreno) existentes nas proximidades da posição do radar.
Torna-se assim necessário que a posição seja escolhida o mais afastada possível de 
grandes elevações e de densas áreas povoadas.
c) Mínimo de zonas de sombra
As zonas de sombra [...]  são causadas por obstruções (montanhas,  edifícios,  etc) 
existentes na trajetória do feixe do radar.
Tais obstruções bloqueiam o feixe impedindo assim a detecção. Os alvos situados no 
trajeto da energia do radar (acima ou ao lado das obstruções) podem ser detectados, 
enquanto que os alvos atrás dos obstáculos (tanto em azimute como em elevação) 
ficam na zona de sombra por tanto não sendo detectados.
Estas zonas de sombra diminuirão à medida que a distância do radar ao obstáculo 
aumentar. Obstáculo do mesmo tamanho, todavia mais próximos, formarão sombras 
em setor maior.
Desde que a posição  tenha extensas  linhas de visada,  as  zonas de sombra  serão 
evitadas.
d) Mínimo de jmaqens fantasmas .
[...]
- Um sinal emitido que refletir,  por exemplo, em dois alvos antes de retornar ao 
radar  produzirá,  além  da  verdadeira  indicação  do  alvo,  uma  imagem  falsa  ou 
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fantasma no mesmo azimute do primeiro, porém num alcance maior e com menor 
intensidade do que a indicação verdadeira.
- Alvos próximos ao radar podem refletir sinais emitidos lateralmente provenientes 
de lóbulos secundários, além do sinal do lóbulo principal. Isto acarretará múltiplos 
retornos de um único alvo a proporção que o feixe atingir o alvo.
Obs.:As  imagens  fantasmas  normalmente  só  são  produzidas  por  alvos  de  largas 
dimensões localizados próximo ao radar e comumente não chegam a prejudicar a 
operação do radar do tipo do radar de Vigilância. Entretanto, estas imagens tendem a 
aumentar e intensificar a indicação de ecos fixos nas telas do radar (reflexão dos 
lóbulos secundários).
-  Devem ser  evitadas  regiões  acidentadas,  áreas  construídas  e  outros  obstáculos 
próximos à posição do radar.
- Uma boa posição para o radar de vigilância é aquela situada numa elevação de um 
terreno predominantemente plano, com colinas de inclinação suave e cujas alturas 
não ultrapassem a altura da antena.

Fruto do que foi exposto pode-se deduzir que os rios serviriam como grandes espelhos 

refletores  e  que  a  vegetação  alta  próxima  a  um sensor  seria  um  grande  obstáculo  para 

propagação das ondas eletromagnéticas. Ocupar uma posição no interior da selva seria algo 

inviável, devido à incerteza do relevo e à alta densidade da vegetação. Sendo assim, o mais 

eficiente seria a ocupação de uma clareira, área desmatada ou de pastoril, para que o sensor 

não perca o seu rendimento.

Levando  em consideração a  todas  essas  características  abordadas  neste  capítulo,  é 

possível  que,  de  acordo com os  meios  que  as  Forças  Armadas  do Brasil  (em especial  o 

Exército  Brasileiro),  o  radar  SABER M60 seja  o equipamento  mais  habilitado  a  cumprir 

missões na selva, mesmo este sendo um radar de busca.
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3 O RADAR SABER M60

Muitos  países  optam por  utilizar  radares  auto  rebocados  ou  autopropulsados  pela 

característica plana e vegetação espalhada dos seus terrenos. Contudo, todas as características 

apresentadas no capítulo anterior materializam uma grande possibilidade de tornar materiais 

projetados para operar em terreno aberto em meios inúteis frente a tanta dificuldade imposta 

pela selva amazônica. 

Conhecedor das dificuldades de seu próprio ambiente operacional e, além de ver a 

necessidade de revitalizar os meios de AAAe para tornar eficiente a DAAe do país, o Brasil 

envidou  esforços  para  o  projeto  de  um radar  que,  prioritariamente,  tivesse  condições  de 

fornecer  dados precisos  e  com antecedência  para as UTir  de Msl  Ptt  IGLA 9K38 (agora 

substituídos pelo 9K338), oferecesse a possibilidade de ser transportado de diversos tipos de 

meios e suportasse grande variedade dos rigores apresentados pelo terreno em que atua. E 

assim vingou o radar SABER M60, que é o “Sistema de Acompanhamento de alvos aéreos  

Baseado em Emissão de Radiofrequência”.  Esse radar foi projetado para ser um radar de 

busca, para atender às necessidades anteriormente ditas, que tem a missão de,integrado a um 

sistema de armas ,  detectar  qualquer  incursão que ingresse no volume do espaço de uma 

defesa, propiciando seu engajamento em tempo útil, fornecendo dados mais precisos que os 

Radares de Vigilância (BRASIL, 2007b, p. 7-11). Ou também, se a situação o exigir e pelo 

fato da antena principal  possuir alcance de 60 Km, desempenhar  funções de um radar de 

vigilância,  que  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, fornecendo dados com relativa precisão 

(BRASIL, 2007b, p. 7-9).

Neste  capítulo  pretende-se  apresentar  o  referido  material  como  uma  solução  para 

implantação real da Artilharia Antiaérea no ambiente amazônico, fazendo um estudo de suas 

características, seu modo de atuação e dos principais recursos relacionados a sua conservação 

e funcionamento. 

3.1 HISTÓRICO
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O projeto do radar SABER M60 passou por várias concepções de estudo e finalidades 

até chegar ao produto final nos moldes como está hoje em vigor, mesmo que este, como um 

meio eletrônico que é, passe por atualizações constantes. Os motivos para sua fabricação e 

relatos sobre os primeiros radares do projeto serão expostos a seguir como forma de mostrar a 

importância de se ter um sensor deste tipo no âmbito das Forças Armadas, que careciam dele.

3.1.1 As necessidades

Tendo em vista as evoluções tecnológicas do vetor aéreo na atualidade. O EB viu a 

necessidade de se adquirir um sensor que pudesse dotar as unidades de AAAe existente no EB 

que fornecesse dados mais precisos para as unidades de tiro de MslPtt IGLA, além de também 

poder contribuir com o alerta antecipado às referidas UTir, uma vez que em nossa doutrina é 

possível um radar de busca atuar como se um radar de vigilância fosse de acordo com o 

exposto  do  manual  C  44-8  O  COMANDO  E  O  CONTROLE  NA  ARTILHARIA 

ANTIAÉREA (BRASIL, 2001, p. 5-5), que diz:
(1) emprego de radar de busca em missão de vigilância - neste caso,eventualmente,  
o radar de busca emite em proveito de duas ou mais defesas antiaéreas distintas, com 
o objetivo de fornecer o alerta antecipado. Para efeito de planejamento, o raio do 
ACR  para  este  radar  é  calculado  e  empregado  de  modo  idêntico  ao  descrito 
anteriormente,  sendo que  os  P  Vig  referentes  às  zonas  de  sombra  desse  sensor 
deverão ser planejados.
(2)  emprego  de  radar  de  busca  em vigilância  local  -  o  radar  de  busca  atua  em 
proveito de uma única defesa  antiaérea,  fornecendo-a o alerta  antecipado,quando 
existirem outros radares de busca dentro da mesma DAAe. Nesta hipótese, o raio do 
ACR deverá ser calculado e aplicado no caso de DAAe estáticas, possibilitando aos 
outros radares permanecerem em silêncio até o recebimento do alerta antecipado. Os 
P Vig deverão ser planejados.
(3) busca em vigilância - a defesa antiaérea possui apenas um sensor de busca para 
todas as  unidades  de tiro  e  a  vigilância  local  corresponderá  também à busca  de 
alvos. Este tipo de emprego de radares  de busca é típico de situações em que a  
DAAe considerada está localizada em uma zona de sombra ou fora do raio do ACR 
de  um  RdrVig,  sendo  normalmente  adequada  à  defesa  antiaérea  móvel.  Nesta 
hipótese específica o raio do ACR não é calculado, mas deverão ser previstos P Vig 
em proveito dessa DAAe.

Sobre o histórico do projeto do radar SABER M60 começamos com o Projeto M.01.00 

que,  de  acordo  com  Wurts  (apud PINTO,  2011,  apud  BARBOSA,  2012  p.  18),  a  1ª 

BdaAAAe  elaborou  e  encaminhou  ao  EME  uma  proposta  de  ROB  para  um  radar  que 

atendesse à essas demandas. Este trabalho então deu origem ao ROB 01/05, Sensor Radar de 

Defesa Antiaérea de Baixa Altura – Radar SABER M60, em julho de 2005.

No ano de 2006, o CTEx confeccionou os RTB02/06 e deu início a uma parceria com 

a empresa nacional Orbisat da Amazônia Indústria e Aerolevantamento S.A(DE OLIVEIRA, 
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2012, p.11).

Participaram  do  desenvolvimento  do  projeto  um  número  significativo  de  oficiais 

engenheiros militares de diversas especialidades, além de oficiais combatentes especialistas 

em AAAe e em guerra eletrônica(DE OLIVEIRA, 2012, p.11).

Em agosto de 2010, após realizadas as correções das irregularidades que por sinal 

haviam  aparecido  nos  protótipos,  na  melhor  adequação  de  alguns  requisitos  técnicos  e 

homologação do produto pelo CAEx, no intuito de manter o trabalho conjunto que era feito 

entre os engenheiros do CTEx e da empresa Orbisat, que recebiam o crente investimento da 

FINEP, foi feita uma retificação dos ROB, desta vez sendo o de nº 04/10. Os ROB tiveram 

alguns dos pesos de avaliação recalculados e requisitos retificados.

Os ROB nº 04/10 possui os dados de avaliação vistos nos radares SABER M60 de 

hoje é  está  apresentado na íntegra para se ter  a real  noção de quanto foi  complexo e de 

sucesso esse projeto no Boletim do Exército nº 34, de 27 de agosto de 2010 (p. 41-44):
a. Absolutos
1) Ser capaz de detectar e de apresentar as medidas de alcance, azimute e altura 
relativas a vetores aéreos de baixa altura, entre o limite inferior de altura de 40 m 
(quarenta metros) e o teto de, pelo menos,5.000 m (cinco mil metros), permitindo o 
alerta antecipado em tempo hábil com alcance médio de 20Km(vinte quilômetros) 
aeronaves de asa fixa de porte médio. (peso dez).
2) Ser capaz de detectar e de apresentar as medidas de alcance, azimute e altura 
relativas a vetores aéreos de baixa altura, entre o limite inferior de altura de 40 m 
(quarenta metros) e o teto de, pelo menos,5.000 m (cinco mil metros), permitindo o 
alerta  antecipado  em  tempo  hábil,  com  alcance  médio  de  40Km(quarenta 
quilômetros), aeronaves de asa fixa de grande porte. (peso dez).
3) Ser capaz de detectar e de apresentar as medidas de alcance, azimute e altura 
relativas a vetores aéreos de baixa altura, entre o limite inferior de altura de 40 m 
(quarenta metros) e o teto de, pelo menos,5.000 m (cinco mil metros), permitindo o 
alerta antecipado em tempo hábil com alcance médio de 15Km(quinze quilômetros) 
aeronaves de asa rotativa de pequeno porte. (peso dez).
4) Ser capaz de disponibilizar as medidas de alcance, azimute, altura e velocidade 
relativas a vetores aéreos de baixa altura, entre o limite inferior de altura de 40 m 
(quarenta metros) e o teto de, pelo menos, 5.000 m (cinco mil metros), permitindo o  
alerta antecipado em tempo hábil e disponibilizá-los para a intervenção do Sistema 
de  Defesa  Antiaérea  de  Baixa  Altura  disponível  no  Exército  Brasileiro,face  a 
eventuais ameaças (peso dez).
5) Ser capaz de acompanhar,  simultaneamente,  pelo menos 40 (quarenta) vetores 
aéreos,  mantendo as informações sobre os alvos atualizadas e apresentando-as na 
tela do operador. (Peso nove).
6) Possuir indicadores visuais capazes de apresentarem as informações de maneira 
sintética,  precisa  e  simplificada,  além  de  eliminar  a  apresentação  de  reflexões 
provenientes de obstáculos fixos,possibilitando ao operador distinguir aeronaves de 
asas fixas das de asas rotativas, sem a presença de reflexões de obstáculos fixos 
(clutters). (Peso nove).
7) Permitir selecionar frequências do espectro de transmissão com ajuste automático 
e sintonia instantânea. (Peso nove).
8)  Permitir  que  o  operador  bloqueie  setores  de  emissão  (blanking sectors),  no 
mínimo  em  duas  faixas  angulares  azimutais,  compreendendo  valores  de  5º  (ou 
menores) e de 120º (ou maiores). (Peso nove).
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9)  Apresentar  características  que  dificultem as  ações  de  medidas  eletrônicas  de 
apoio  (MEA)  e  Contramedidas  Eletrônicas  (CME),  por  parte  do  inimigo, 
especialmente contra mísseis anti-radiação;(Peso oito).
10)  Apresentar  os  seguintes  valores  máximos na  precisão  de  medidas  (acuidade 
radar): (Peso sete):
a) de alcance, 50 m (cinquenta metros);
b) de altura, 1º (um grau); e
c) de azimute, 2º (dois graus).
11) Possuir abertura de feixe horizontal e do feixe vertical capazes de conferir um 
formato de feixe típico de um radar de busca ou vigilância. (Peso sete).
12) Possuir o valor máximo de 100 m (cem metros) para o “poder separador em 
alcance” (resolução em alcance). (Peso sete).
13) Permitir  a  transmissão de dados da ameaça,  em tempo real,  para  centros  de 
controle, via rádioou cabo, utilizando-se de protocolo de conhecimento público com 
acesso completo e livre ao adquirente.(peso dez).
14) Possuir, como equipamento de série, todas as interfaces que permitam ao sensor 
radar interligardados, via rádio, com outros centros. (peso dez).
15) Possibilitar a inserção da posição nas telas dos operadores do controle do sensor  
radar em coordenadas UTM. (peso dez).
16) Possibilitar a operação remota do sistema com uma distância mínima de 100 m 
(cem metros)entre a tela do radar e a antena. (peso dez).
17)  Possuir  capacidade  para  trabalhar  em  ambiente  eletromagnético  hostil, 
apresentando  baixa  probabilidade  de  detecção  por  equipamentos  de  medidas 
eletrônicas de apoio (MEA) do inimigo. (peso dez).
18)  Possuir  capacidade  de  ser  integrado  a  dispositivos  para  a  identificação  de 
aeronaves amigas(Identification Friend-Foe - IFF), compatível com os modos 1, 2 
e 3/A e C. (Peso oito).
19) Possuir, o radar e suas interfaces, capacidade de serem transportados de uma só 
vez,acondicionados em embalagens, em pelo manos um tipo de aeronave de asas 
rotativas ou fixas, em viaturas,  e em embarcações,  usadas pelas Forças  Armadas 
Brasileiras. (peso dez).
20)  Funcionar  em  qualquer  período  do  dia,  e  ser  manutenido  em  condições 
climáticas adversas do território brasileiro. (peso dez).
21) O sistema completo deve suportar ventos de,  pelo menos 60 km/h (sessenta  
quilômetros por hora). (Peso oito).
22) Operar com fonte de alimentação comercial de corrente alternada, disponível na 
rede de distribuição de baixa tensão do território brasileiro, ou veicular de corrente  
contínua. (Peso sete).
23) Possuir dispositivos para minimizar ou eliminar eventuais perturbações elétricas, 
provenientes das fontes de alimentação ou de outros componentes internos do radar. 
(Peso sete).
24) Ser montado, instalado e operado por uma guarnição constituída de, no máximo, 
3 (três)militares. (peso dez).
25) Possibilitar ser montado e instalado em, no máximo, quinze minutos, para início 
de operação.(Peso oito).
26) Possibilitar ser desmontado para transporte em, no máximo, dez minutos. (Peso 
oito).
27)  Permitir  o  treinamento  de  formação  da  guarnição  e  dos  responsáveis  pela 
manutenção de até segundo escalão em até 3 (três) semanas de jornadas completas 
de 08:00h (oito horas). (Peso oito).
28) Apresentar os seguintes meios auxiliares de instrução, necessários à formação e 
ao treinamento do pessoal, em língua portuguesa: (peso dez):
a) manuais de operação;
b) manuais de instrução;
c) manuais de manutenção;
d) manuais de procedimentos de segurança (operação e manutenção); e
e) catálogos de suprimento, de acordo com a classificação da NATO Codification 
System(NCS), e cartas-guia de manutenção.
29)  Possuir  inscrições  de  identificação  nos  módulos  principais,  em  língua 
portuguesa ou inglesa.(peso dez).



44

30) Permitir ser utilizado e armazenado em temperaturas entre - 20º C (menos vinte  
graus centígrados) e + 50º C (mais cinquenta graus centígrados). (peso dez).
31) Apresentar tempo médio entre falhas (Mean Time Between Failure - MTBF) 
superior  a um período de operação de quarenta e  cinco dias ininterruptos.  (Peso 
nove).
32) Apresentar um tempo médio para reparos (Mean Time toRepair - MTTR) de 
primeiro  escalão  suficiente  para  que  sejam sanadas  eventuais  panes  num tempo 
inferior a trinta minutos. (Peso nove).
33)  Possuir  equipamento  de  teste  integrado  (Built-in-Test)  que  possibilite 
diagnosticar automaticamente os subsistemas do radar, identificando os módulos em 
pane. (Peso nove).
34) Ser modular. (Peso nove).
35) Possuir ferramental  para a manutenção até segundo escalão e a descrição do 
ferramental necessário para a manutenção até quarto escalão. (peso dez).
36)  Disponibilizar  toda  a  documentação  de  engenharia  e  de  desenvolvimento, 
caracterizando a total transferência da tecnologia empregada no radar. (Peso nove).
b. Desejáveis
1) Possuir faixa de frequência de operação que melhor as características LPI (Low 
Probability of Intercept) e apresente um bom desempenho em condições climáticas 
adversas presentes em todo o território brasileiro. (Peso seis).
2) Possuir banda de operação do sinal transmitido suficientemente larga capaz de 
suportar, pelo menos, seis canais de transmissão/recepção. (Peso seis).
3) Possuir acessórios que permitam seu transporte a braço, por uma guarnição de até 
3 (três)militares. (Peso cinco).
4) Possuir recursos de medidas de proteção eletrônica (MPE), capaz de caracterizá-
lo como um radar de baixa probabilidade de interceptação (LPI – Low Probability 
of Intercept). (Peso seis).
5)  Permitir  o  rastreamento  de  vetores  aéreos  enquanto  executa  a  varredura  de 
vigilância (TWS –Track While Scan). (Peso seis).
6) Possuir amplificadores de potência para transmissão construídos exclusivamente 
com dispositivos de estado sólido. (Peso seis).
7) Permitir a seleção de, no mínimo, 2 (dois) valores de velocidade para a varredura 
do espaço aéreo. (Peso cinco).
8) Possuir a apresentação da cobertura azimutal em graus e milésimos. (Peso cinco).
9)  Ser  pintado nas  cores  e  padrões  estabelecidos  pelo  Exército  Brasileiro.  (Peso 
cinco).
10) Ser capaz de detectar e de apresentar as medidas de alcance, azimute e altura 
relativas a vetores aéreos de baixa altura, entre o limite inferior de altura de 40 m 
(quarenta metros) e o teto de, pelo menos,5.000 m (cinco mil metros), permitindo o 
alerta  antecipado  em  tempo  hábil,  com  alcance  médio  de  15Km(quinze 
quilômetros),  Veículos  Aéreos  Não  Tripulados  (VANT)  de  médio  porte.(Peso 
cinco).
11)  Funcionar  em  qualquer  período  do  dia,  e  ser  manutenido  em  condições 
climáticas adversas do território sul-americano. (Peso cinco).
c. Complementares
1) Ser capaz de detectar e de apresentar os dados de alcance, azimute, velocidade e 
altura, relativos a mísseis, voando dentro de um alcance médio de detecção de 10 km 
(dez quilômetros) e entre o limite inferior de altura de 40 m (quarenta metros) e o 
teto de, pelo menos, 5.000 m (cinco mil metros). (Peso três).
2) Permitir a inserção direta de dados provenientes de Sistemas de Posicionamento 
Global (GPS ou DGPS), sem necessidade de digitação de valores. (Peso três).
3) Permitir a inserção na tela de apresentação do radar (display) de dados de cartas 
digitais de terreno. (Peso três).
4)  Possibilitar  ao  operador  do  radar  selecionar  escalas  para  o  alcance  máximo 
apresentado na tela.(Peso três).
5)  Possuir  pintura  que  reduza  a  assinatura  infravermelha  dos  equipamentos 
componentes do sistema. (Peso três).

3.1.2 O radar SABER X60
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Na concepção da construção do radar, tão logo havia entrado em vigor os ROB 01/05, 

o CTEx e a empresa Orbisat fizeram duas versões do material,  uma experimental e outra 

operacional. A experimental teve o nome de radar SABER X60. Esta versão do mesmo modo 

que apresentava algumas falhas técnicas também atingia alguns requisitos muito acima do 

estabelecido.

Após saído da fase experimental para a parte operacional que é o radar SABER M60 

que  conhecemos  hoje,  podemos  ver  como  este  sensor  cresce  cada  vez  mais  no  mercado 

nacional baseado na reportagem a seguir (PADILHA, 2013):
Em 2011, a Orbisat passou a ser controlada pela Embraer Defesa & Segurança, e 
com a mudança da estrutura gerencial que se seguiu, a empresa conquistou vários 
novos contratos.  Especializada em radares  sintéticos (SAR) para  aplicações  civis 
(mapeamento,  sensoriamento e cartografia)  e militares (radares  de defesa aérea e 
antiaérea  e vigilância terrestre)  a  empresa anunciou nesta terça (09/04) um novo 
contrato para fornecer quatro radares SABER M-60 para a Força Aérea Brasileira, 
visando equipar dois Grupos de Artilharia Antiaérea de Auto Defesa, um baseado no 
sul do País, em Santa Maria, e outro baseado em Manaus, na região amazônica. A 
compra  envolve  a  entrega  de  ferramental  e  peças  sobressalentes,  apoio  de 
manutenção e treinamento das equipagens selecionadas para operar o novo sistema. 
Outros  15  radares  do  modelo  foram  adquiridos  anteriormente  pelo  Exército 
Brasileiro  para  reequipar  suas  unidades  de  artilharia  antiaérea,  e  todos já  foram 
entregues e encontram-se operacionais.

3.2 POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES

O que era teoria nos ROB 04/10 virou realidade quando a versão operacional do radar 

ficou pronta  e  operando nos  quartéis  de  AAAe do EB e  nas  bases  da FAB. Muitas  das 

características referenciam o radar de maneira positiva, mas a maior delas se dá ao fato do 

radar SABER M60 ser um meio em que se permite trabalhar em sintonia com o SISDABRA, 

com o SISCEAB (Guia do usuário do radar SABER M60, 2011b, p. 1-1) e, por consequência, 

a fração que o opera estar subordinada ao COMDABRA.

A  seguir,  podemos  ver,  no  manual  “Guia  do  usuário  do  radar  SABER M60”  as 

principais características que fizeram deste radar tomar destaque ímpar no cenário mundial 

(BRASIL, 2011b, p. 1-1 – 1-2):
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  –  LowProbabilityofInterception) 
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 defindo por software”; 
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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 1Ton 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. 

3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Com as características citadas anteriormente e mais os dados extraídos do Guia do 

usuário do radar SABER M60, apresentados pela tabela 2, vislumbramos os objetivos dos 

ROB 04/10 atingidos. Com o radar SABER M60, por exemplo, é possível fazer a defesa de 

um P Sen ou de uma A Sen com Msl Ptt  se  valendo do radar  da maneira  mais  flexível 

admitida, podendo ser levado ao topo de uma edificação ou de uma elevação em que não se 

chega viatura nenhuma, e nele ser montado.

A tabela 2 a seguir será mostrada sem os dados considerados “omitidos” (pois são de 

informações sigilosas).
a. Dados Gerais

Designação Sensor de Acompanhamento de alvos aéreos 
Baseado na Emissão de Radiofreqüência

Abreviatura SABER M60
b. Condições de Transporte

Peso Total Bruto 563,30 Kg
Peso Total Líquido 318,05 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°

c. Alimentação
Alimentação Comercial / Gerador Ext 110 / 220 V – CA / 50 a 60 Hz

Alimentação da Caixa de Bateria 28 V - CC
d. Radar

Alcance Útil 60 km (Alvo de 20m²)
Alcance Mínimo 1750 m

Direção 6400””
Teto Máximo Aproximado 5000 m

d.1 Transmissor
Tipo Estado Sólido - Pulso Doppler Coerente

Faixa de Frequência Banda D (Antiga L)
Nr de Canais de Frequência 40 Canais

FRI Variável, em conjuntos de 04 valores com algoritmo 
pseudo-aleatório

d.2 Receptor
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Tipo Super-heterodino
Canais 02 Canais

d.3 Antena
Tipo Guia de Ondas com Fendas
Peso 74,06 kg

Largura 3,1 m
Polarização Horizontal
Inclinação -2° a +10°

3 dB Azimute 4,5° ± 1°
3 dB Elevação 34°± 5° (17° c/ soma 2 canais)

Rotação 7,5 -15 RPM programável
Vento Máximo 60 km/h

e. 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 
0 Km/h para Asa Rotativa

f. IFF
Modos 1, 2, 3A e C

Alcance Máximo 82 km
Inclinação da Antena de IFF 5° a 27°

Tabela 2 – Tabela de dados técnicos do radar SABER M60.
Fonte: BRASIL, 2011b, p. 1-2 – 1-4.

3.3.1 Componentes do sistema e cuidados

Como conseqüência da boa mobilidade proporcionada pela sua alta modularidade, o 

radar SABER M60 é demasiadamente manipulado, quer na sua montagem e desmontagem, 

quer na sua operação em grandes intervalos de tempo.

A seguir será apresenta da as partes do radar e os possíveis cuidados de acordo com o 

que podemos chamar de “volume”, no total de dez deles, necessários para o funcionamento do 

radar. Na verdade é o óbvio dizer que tudo o que vai ser usado será transportado. São eles:

• Seis caixas, numeradas de 1 a 6;

• A bobina do cabo que liga a UV ao radar (W5);

• Uma bolsa que contém a rede de helitransporte;

• Um gerador  da marca  Toyama,  que  possui  modificações  específicas  para  a 

alimentação do radar;

• Uma caixa de ferramentas.
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Tal  abordagem  das  partes  que  compõe  o  completo  funcionamento  do  radar  será 

abordado dessa forma com o objetivo de realçar a alta modularidade de transporte apresentada 

pelo mesmo.

A montagem basicamente se dá através da junção das partes  maiores  que vão das 

sapatas e quadripé até o módulo IFF S60 montado na antena principal, simultaneamente com 

a instalação de alguns cabos e posteriormente com o erguimento do conjunto de antenas, na 

ligação do gerador e sua conexão com o radar e a conexão da UV com o radar, finalizando 

com a ativação do  “software”(que é o programa do radar).  O processo de desmontagem 

basicamente a ordem inversa da montagem. Esses dois processos suscintamente mencionados 

não são o real enfoque deste trabalho.

A figura a seguir mostra um rápido resumo de como procede na montagem do radar.

Figura 17 – Montagem do radar SABER M60
Fonte: http://www.forte.jor.br/tag/saber-m60/

Um fator que se deve levar bastante em consideração é a guarnição que compõe o 

radar. O fato do radar ser montado por três homens como apresentado anteriormente é, na 

verdade,  a  extrema  guarnição  mínima  para  a  montagem  para  o  radar,  apresentando 

dificuldades pontuais na montagem e desmontagem, que se resumem na movimentação de 

partes pesadas. A continuidade do funcionamento do radar e a possível condução a braço dos 

módulos para a posição de montagem ou para o meio de transporte irão com certeza exigir o 

planejamento de uma guarnição maior.

Vejamos  a  seguir  parte  por  parte  em  que  este  material  é  modularizado  para  o 

transporte.

3.3.1.1 A caixa1

De  todas  as  caixas,  a  1  é  a  de  maior  volume  e  peso,  servindo  de  base  para  a 

compactação e acondicionamento das outras. O seu conteúdo está descrito na tabela a seguir:

http://www.forte.jor.br/tag/saber-m60/
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Caixa 1

Antena do Primário+  Módulo de Controle e RF  +  Sapatas

Peso Líquido 207,90 Kg
Peso Bruto 109,45 Kg

Peso da Caixa 98,45 Kg
Dimensões C 3213  X  L 854  X  A 463 mm

Tabela 3 – Dados da caixa 1.
Fonte: Etiqueta metálica existente na parte externa da referida caixa do radar de código M60 – 0002, da 

EsACosAAe.

A antena  do primário  e  o  módulo  de controle  estão  como um só,  não precisando 

montá-los outro. A antena do primário“três importantes finalidades: irradiar a radiofrequência 

gerada no Módulo de Controle e RF, receber  o eco do alvo e transmiti-lo ao Módulo de 

Controle e RF e sustentar os módulos do S60 (IFF) e Controle e RF.” (BRASIL, 2011b, p.2-

5). 
A Antena propriamente dita possui 04 irradiadores ocos de metal, identificados de 
WG-A a WG-D, de baixo para cima. Cada irradiador possui, na face anterior, as 
ranhuras de saída da RF, cobertas por um Radome feito de Kevlar. O irradiador A se 
difere dos demais por receber a Carga em sua face inferior. 
[...]a Antena apresenta instalados em sua extremidade esquerda, 04 Acopladores de 
RF e na extremidade direita 04 Cargas, em cada Irradiador.
Os Irradiadores são sustentados por 06 (seis) Suportes da Guias, numerados de 01 a 
06, da esquerda para a direita. 
Os suportes são numerados de 1 a 6, sendo que: 
O Suporte Nr 01 possui Alças de Transporte. 
O  Suporte  Nr  02  difere  do  Suporte  Nr  05  apenas  por  não  apresentar  o 
Transmissor/Receptor do IFF.
O Suporte Nr 03 sustenta a Luneta de Orientação. 
O Suporte Nr 04 se difere do Suporte Nr 03 apenas por não apresentar o Suporte da  
Luneta. 
O Nr Suporte 05 sustenta o Transmissor/Receptor do IFF. 
O Suporte Nr 06 possui Alças de Transporte e as Cargas. (BRASIL, 2010, p. 2-6)

O que torna importante as características da antena descrito acima é a sua fragilidade, 

pois podemos ver em PINTO (2011, p. 27 apud BARBOSA, 2011, p. 49), que:
A  antena  do  Rdr  primário,  com  3,20  m  de  largura  e  elevado  peso,  oferece 
dificuldades para os 3 homens da guarnição transportá-la até a posição. Além disso,  
deve-se ter cuidado para que choques não causem mossas nos irradiadores, o que 
comprometeria a transmissão e recepção da radiofrequência.

O Módulo de Controle e RF, segundo BRASIL (2011b, p.2-8):
tem  a  finalidade  gerar  a  RF  para  a  transmissão  e  receber  a  RF  da  recepção,  
entregando-a à unidade digital de controle, para ser tratada e apresentada na UV. 
Caso o S60 (IFF) esteja em funcionamento recebe o sinal dele para consolidação 
com o sinal de RF e apresenta-os condensados na tela da UV do Rdr.

Estes  dois  componentes  do  sistema  devem  ser  manuseados,  manutenidos  e 

transportados  da  maneira  mais  cautelosa  possível,  pois  qualquer  choque  mecânico  ou  à 

exposição  das  partes  eletrônicas  direto  com a  água  poderão  ocasionar  na  danificação  do 
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sistema  de  emissão,  recepção  e  processamento  da  RF,  valendo  lembrar  que  estes 

componentes, mais especificamente a eletrônica interna do Módulo de controle e RF, é de 

difícil manutenção e reposição. 

“A  antena  e  o  Módulo  de  Controle  e  RF  são  ligados  pelo  cabo  M60_W4  cabo 

M60_W4,  conectado  nos  irradiadores  WG-A,  WG-B,  WG-C e  WG-D,  respectivamente.” 

(BRASIL, 2011b, p. 2-6).

As sapatas são no total de quatro blocos de borracha que calçam as sapatas de metal do 

quadripé. Essas sapatas foram uma melhoria posterior das primeiras versões do radar que tem 

a finalidade de separar o radar do solo e de conservar os pés do quadripé, que se deteriorariam 

com a sujeira do solo mais o contato com a água local.

A figura a seguir mostra a imagem dos componentes que vão nessa caixa:

Figura 20 – Sapata(à esqueda), Antena Principal e Módulo de Controle e RF (este no centro)
Fonte: EsACosAAe

3.3.1.2 A caixa 2

Essa caixa acomoda o quadripé e os cabos externos. Junto na caixa 2 também vem 

uma haste de cobre que serve para o aterramento do radar.

 A tabela a seguir mostra o conteúdo da caixa 2.

Caixa 2
Quadripé+  Cabos Externos

Peso Líquido 115,25 Kg
Peso Bruto 56,50 Kg

Peso da Caixa 58,75 Kg
Dimensões C 1870X  L 525  X  A 520 mm

Tabela 4 – Dados da caixa 2.
Fonte: Etiqueta metálica existente na parte externa da referida caixa do radar de código M60 – 0002, da 

EsACosAAe
.

A função do quadripé, segundo BRASIL(2011b, p. 2-1) é de:
sustentar, nivelar, elevar e permitir a colocação do rdr SABER M60 em posição. 
[...]
O Quadripé é dividido em 03 (três) partes principais: 
a. Sapatas – São as partes do Quadripé que tocam o solo, sustentando e nivelando o 
equipamento.  Cada Sapata é  dotada de uma base  vazada,  na qual são colocadas 
estacas de aço para a ancoragem do Radar, e de um parafuso sem fim com uma haste 
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retrátil e uma arruela limitadora, que permitem o ajuste do material às imperfeições 
do terreno. 
b.  Conjunto  do  tubo  Telescópico  –  É  responsável  pela  elevação  do  Radar, 
possuindo em seu interior o dispositivo de elevação acionado pela parafusadeira. Em 
sua extremidade superior é fixado o Conjunto Base Pedestal, o qual contêm quatro 
ganchos de fixação. Nessa base que o pedestal é montado e os quatro ganchos de 
fixação são utilizados para prendê-lo ao quadripé. 
c.  Pernas  –  São  as  partes  do  Quadripé  que  se  localizam  entre  as  Sapatas  e  o 
Telescópio, tendo a finalidade de sustentar o mesmo. Servem também como base 
para a instalação da Caixa de Baterias e da Fonte de Alimentação.

Os cabos  fazem a  conexão tanto  de  energia  elétrica  (força)  como de informações 

(dados) por todo o radar. A tabela 5 a seguir apresenta todos os cabos existentes no radar e o 

que transmitem.
CABO LIGAÇÃO TIPO

M60_W1 Fonte de Alimentação - Pedestal Força e Dados
M60_W2 Pedestal - Módulo de controle e RF Força e Dados
M60_W3 Módulo de Ct e RF - Transmissor/Receptor do IFF Força e Dados
M60_W4 Módulo de Controle e RF - Antena do Radar Força e Dados
M60_W5 Bobina - Fonte de Alimentação Força
M60_W6 Fonte de Alimentação - Gerador Externo Força
M60_W7 Fonte de Alimentação - Caixa de Baterias Força
M60_W8 Bobina - UV do Operador do Radar Dados
M60_W9 Bobina - UV do Operador do Radar Força e Dados
M60_W10 Bobina - UV do Oficial de Controle Força e Dados
M60_W11 Caixa de Baterias – Furadeira DC Força
M60_W12 Fonte de Alimentação – Ethernet (externa) Dados
M60_W13 Módulo de Controle e RF - GPS/Bússola Força e Dados
M60_W14 Módulo de Controle e RF – Manutenção (IHM) Dados
M60_W15 Fonte de Alimentação – Furadeira AC Força

Tabela 5 – Cabos do radar SABER M60 .
Fonte: BRASIL, 2011b, p. 2-14 - 2-15.

A figura mostra o quadripé e os cabos que ficam na caixa 2. Reparemos que os cabos 

tem uma moldura de identificação para cada um e que os cabos são a tampa da caixa e que a 

haste para o aterramento do radar se encontra  dentro da caixa,  circulado de amarelo pelo 

autor.

Figura 21 – Quadripé (à esqueda) e cabos (à direita)
Fonte: EsACosAAe

3.3.1.3 A caixa 3
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A caixa 3 contém única e exclusivamente o  pedestal., conforme vemos na tabela 6 a

seguir.

Caixa 3
Pedestal

Peso Líquido 80,85 Kg
Peso Bruto 46,70 Kg

Peso da Caixa 34,15 Kg
Dimensões C 713X  L 453  X  A 840 mm

Tabela 6 – Dados da caixa 3.
Fonte: Etiqueta metálica existente na parte externa da referida caixa do radar de código M60 – 0002, da 

EsACosAAe
.

O pedestal tema seguinte função no radar, como podemos ver em BRASIL (2011, p. 

2-5 – 2-6):
O  Pedestal  tem  a  função  de  sustentar  e  girar  o  conjunto  das  antenas,  além  de 
repassar os dados vindos do Módulo de Controle e RF para a Fonte de Alimentação. 
[...]
O Pedestal consiste basicamente numa caixa que contém o motor responsável pelo 
giro  da  Antena.  Seu  transporte  é  realizado  através  de  duas  alças  laterais,  e  é 
instalado acima do Quadripé, fixado por quatro ganchos. Além do motor, o Pedestal 
é composto pela Placa de Transmissão. Esta placa recebe os dados do Módulo de 
Controle e RF e os repassa para a Fonte de Alimentação,  que posteriormente os 
enviará para a UV do Rdr, e vice-versa. 
Em uma das faces do Pedestal, está o Painel de conexão, onde se localiza o conector  
baioneta do cabo M60_W1 que interliga o Pedestal e Fonte de Alimentação. Nessa 
mesma face tem um desumidificador e um horímetro, que marca o tempo trabalhado 
pelo motor. Logo acima do horimetro, está a lâmpada VBAT, que indica se existe 
passagem de  corrente  elétrica  pela  Placa  Transmissora.  Na parte  superior  está  a 
bolha de nível. Na parte superior do Pedestal está a Mesa do pedestal, a caixa do 
conector  M60_W2 e os Suportes de ligação da mesa do pedestal  com a unidade 
móvel[...]
Na  Mesa  do  pedestal  está  o  mecanismo  de  inclinação  que  é  composto  de  um 
parafuso sem fim dotado de uma alavanca retrátil para rotação, e composto ainda por 
02 (duas) porcas de aperto (metal serrilhado) e 02 arruelas de teflon branco, uma 
acima da Base Superior e uma abaixo. Elas tem a finalidade de fixar a angulação da 
Antena,  evitando  a  desregulagem  da  mesma.  Contém também um Marcador  de 
Inclinação graduado de -2 (acima) a + 10 (abaixo).

A figura 20 mostra o pedestal e sua respectiva caixa.
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Figura 22 – Pedestal
Fonte: EsACosAAe

3.3.1.4 A caixa 4

A importância destes componentes, segundo BRASIL(2011b, p. 2-2 – 2-3), está 

exposta no manual da seguinte maneira:
O Módulo de Distribuição de Energia tem a finalidade de alimentar o Sistema Rdr 
com a energia fornecida pelas baterias (28 Volts), as quais podem ser carregadas por 
grupo gerador ou por energia da rede comercial. Além disso, permite a mudança da 
forma de alimentação sem interrupção do funcionamento. 
[...]
O módulo é composto pela Caixa de Baterias e Fonte de Alimentação. 
 Caixa de Baterias - A Caixa de Baterias consiste numa caixa metálica que abriga 
duas  baterias  comerciais  (12V  /  55Ah),  ligadas  em  série,  responsáveis  pela 
alimentação do Sistema Radar. Ela é composta pela Base da Caixa de Baterias (base 
de nylon),  pela Tampa da Caixa de Baterias  e  pelas baterias  propriamente ditas. 
Além  disso,  essa  caixa  tem  dois  conectores  baionetas  para  encaixe  do  cabo 
M60_W7 e M60_W11. 
A Base da Caixa de Baterias é encaixada no Quadripé através de canaletas-guias 
localizadas  na  base  de  nylon.  Além disso,  tem 1  pino  para  encaixe  na  base  do 
quadripé, para melhor fixação. 
 Fonte de Alimentação - A fonte de alimentação tem as seguintes funções: 
 Distribuir a energia recebida da Caixa de Baterias; 
 Proteger o sistema de tensões excessivas; 
 Receber energia de fonte externa para carregamento da bateria; 
 Rotear os comandos entre UC e UV; 
 Desligar o sistema em caso de emergência. 
Ela é encaixada no Quadripé através de canaletas-guias localizada na base de nylon. 
Na sua parte frontal, possui o Painel de Conectores da Fonte de Alimentação, onde 
se conectam diversos cabos e na parte superior os botões de controle[...]

A caixa 4 comporta o Módulo de Distribuição de Energia, como está apresentado na 

tabela 7 e na figura 23 a seguir.
Caixa 4

Fonte de Alimentação  +  Caixa de Baterias
Peso Líquido 104,65 Kg
Peso Bruto 77,50 Kg

Peso da Caixa 27,15 Kg
Dimensões C 809X  L 672  X  A 425 mm

Tabela 7 – Dados da caixa 4.
Fonte: Etiqueta metálica existente na parte externa da referida caixa do radar de código M60 – 0002, da 

EsACosAAe.
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Figura 23 – Fonte de Alimentação e Caixa de Baterias
Fonte: EsACosAAe

3.3.1.5 A caixa 5

Na caixa 5 vão acondicionados a antena do radar secundário S60 (IFF)e a luneta do 

mesmo. Por medidas de conservação a UV não mais  vai na caixa,  indo em uma mochila  

personalizada para a mesma feita pela empresa Orbisat. A tabela 8 e a figura 22 mostra como 

esses componentes estaria acondicionados, sendo que o círculo amarelo mostra o espaço na 

caixa relativo à UV.
Caixa 5

S60 (IFF)+  Luneta  +  UV
Peso Líquido 54,65 Kg
Peso Bruto 27,90 Kg

Peso da Caixa 26,75 Kg
Dimensões C 1437X  L 527  X  A 257 mm

Tabela 8 – Dados da caixa 5.
Fonte: Etiqueta metálica existente na parte externa da referida caixa do radar de código M60 – 0002, da 

EsACosAAe

Figura 24 – Luneta do radar e o S60
Fonte: EsACosAAe

BRASIL (2011b, p. 2-9 – 2-10) assim descreve o S60:
Também  chamado  de  Radar  Secundário,  o  Sistema  de  IFF  tem  por  finalidade 
realizar  a  identificação  de  aeronaves  como amigas  ou  inimigas  pelos  modos  de 
interrogação, e saber seu nível de voo pelo modo C. Pode operar em conjunto ou não 
com a Antena. 
[...]
O Sistema de S60 (IFF) é composto por 04 (quatro) componentes principais: 
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a.  Antena  do  IFF  –  Caixa  metálica  selada,  de  forma  retangular  destinada  a 
acomodar e proteger os elementos radiantes da antena. 
b.  Módulo Transceptor  e  Controle  do IFF  – Caixa metálica  selada,  de forma 
retangular. Essa caixa e a antena do IFF são fixadas uma na outra, formando um 
único módulo, o qual vai encaixado na Antena do primário. O módulo transceptor e 
controle  do  IFF  tem por  finalidade  transmitir  para  a  Antena  do  IFF  o  sinal  de 
interrogação destinada à aeronave, e recebe da Antena o sinal de resposta, enviando-
para o Módulo de Controle e  RF para ser  processado e apresentado  na tela.  Na 
lateral existe um conector baioneta para o cabo M60_W3. Além disso, possui um 
horímetro e sílica gel. 
[...]
d.  Mecanismo de Inclinação da Antena do S60 (IFF)  – Tem a  finalidade  de 
regular  a  elevação  da  Antena  do  IFF;  é  composto  por  um  Trinco  de  Fixação 
responsável por manter o suporte travado em uma elevação específica.  A Escala 
Graduada do Mecanismo de Inclinação da Antena de IFF varia de 5° a 27°, sendo 
numerada  de dois  em dois  graus  e  é  ajustada  por um Parafuso Serrilhado e um 
Apontador de Metal. 

A luneta é assim descrita em BRASIL (2011b p. 2-11):
A  Luneta  tem a  finalidade  de  orientar  o  Sistema  Rdr.  Este  pode  ser  orientado 
porqualquer processo, mas para facilitar a troca de dados com as UTir, utiliza-se 
oNorte Magnético como referência. 
[...]
Luneta de tiro comercial, modelo 3-9 x 56 mm, presa em suporte na base superior da 
antena. Possui a regulagem de distância na lente anterior  e a regulagem de foco 
nalente posterior.

A UV é, na verdade, um notebook robustecido, tendo as mesmas acessibilidades de um 

aparelho civil, como pode ser visto em BRASIL (2011b, p.2-11 – 2-13):
A Unidade de Visualização do Radar tem por finalidade apresentar visualmente, em 
tempo real  as informações contidas no eco e no sinal de resposta do IFF, para a 
interpretação, ação do operador e emissão de ordens e comandos. 
[...]
A  Unidade  de  Visualização  do  Radar  é  um  Computador  Portátil,  robustecido, 
estruturado em uma maleta plástica que apresenta os seguintes componentes: 
a. Tela da UV - tela de Matriz Ativa de 14 pol, onde é apresentado o Aplicativo 
Operacional. 
b. Teclado Universal  – Teclado universal para a entrada de dados que permite ao 
operador interagir com o Aplicativo Operacional. 
c. Conjunto Lateral de Conectores – Conjunto composto por 03 (três) conectores 
militares dotados de tampas de proteção metálicas, destinados à conexão dos cabos 
M60_W8 e M60_W9, que ligam a Unidade de Visualização do Radar com a Bobina 
Metálica. 
O Cabo M60_W8 pode ser ligado aos dois conectores extremos do Conjunto Lateral 
de Conectores e é destinado à comunicação do tipo RS 422 com o Radar. 
O Cabo M60_W9 é ligado ao conector central e é destinado à alimentação (19 V) da 
Unidade de Visualização do Radar e à ligação a Ethernet, se necessário. 
d. Conjunto Traseiro de Conectores - Compartimento protegido de conexões que 
apresenta as seguinte entradas padrão, distribuídas da Esquerda para a direita: 
- Conector de Alimentação destinado à conexão do Cabo de alimentação, ligando a 
UV Rdr à rede comercial de energia. 
- Conectores do tipo USB (2) para ligação eventual de periféricos. 
- Conector do tipo Porta Multiplicadora para ligação eventual de periféricos.
- Conector do tipo Rede (RJ-45), destinada à conexão da Unidade de Visualização 
do  Radar  à  Rede  Ethernet  e  conector  tipo  (RJ-11)  destinado  à  conexão  com a 
internet. 
- Saída tipo DB-15, de alta densidade destinada a saída de Vídeo. 
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- Porta do tipo paralela, de destinada à conexão da UV com a impressora. 
- Porta tipo serial, destinada à comunicação RS-232. 
- Conectores do tipo Infravermelho, destinado à comunicações.

A figura a seguir mostra um pouco do que seria a UV.

Figura 23 – UV
Fonte: BRASIL 2011b, p.2-12.

3.3.1.6 A caixa 6

Nessa caixa vão acessórios importantes para o radar, como as cintas de unitização, os 

cabos adaptadores e bobinas de cabos de extensão de rede elétrica AC. A tabela 9 e a figura 

24 mostram mais detalhes.
Caixa 6

Cintas de Unitização + Cabos Adaptadores + Extensão de Rede Elétrica AC
Peso Líquido 62,90 Kg
Peso Bruto 39,80 Kg

Peso da Caixa 23,10 Kg
Dimensões C 647X  L 470  X  A 363 mm

Tabela 9 – Dados da caixa 6.
Fonte: Etiqueta metálica existente na parte externa da referida caixa do radar de código M60 – 0002, da 

EsACosAAe

Figura 26 – Acessórios existentes na caixa 6
Fonte: EsACosAAe

Da esquerda para a direita, vemos a primeira fita, que serve para prender as caixas às 

outras, sendo no total de cinco no radar. As segunda e terceira fitas formam um conjunto de 
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pressão que serve para prender o radar ao meio de transporte (pode ser viatura sobre rodas, 

prancha de transporte de aviões, embarcações, etc), totalizando quatro por radar. As bobinas 

são no total de três e são para tensão elétrica de corrente alternada, cada uma com a extensão 

de  30  metros.  Para  a  alimentação  do  radar  podemos  ver  logo  abaixo  da  bobina  três 

adaptadores comumente existentes no meio civil:  um no estilo  três pontas ABNT; um no 

estilo de três pontas de computador; e uma no estilo de três pontas de ar condicionado. Abaixo 

dos três adaptadores podemos ver mais um adaptador parecido com um “jacaré” utilizado para 

alimentar o radar com bateria de carro, e à direita do mesmo vemos um adaptador que serve 

para ligar o sistema no gerador. Os adaptadores são um de cada para cada 

radar.

3.3.1.7 A bobina

A bobina é, na verdade, o cabo M60_W5 e, juntamente com o cabo M60_W4, não fica 

junto com os outros. É o cabo que liga o radar à UV e seu grande tamanho se deve ao fato da 

situação  tática  do  operador  nunca  ficar  junto  do  radar,  tendo  essa  distância  baseada  no 

comprimento do cabo, que é de 100 metros.  A figura 25 mostra  como essa bobina é um 

volume tão distinto como as caixas.

Figura 27 – Cabo M60_W5
Fonte: EsACosAAe

3.3.1.8 A rede de helitransporte

Ter uma rede de helitransporte própria facilita muito o transporte do radar quando este 

estiver  inserido  em  uma  operação  aeromóvel.  Assim  a  manutenção  e  a  checagem  das 

condições de uso da mesma é mais facilitada. A rede de helitransporte fica acondicionada em 

uma bolsa azul e está representada na figura 26 a seguir, dobrada dentro da bolsa e esticada.
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Figura 28 – Rede de helitransporte do radar SABER M60
Fonte: EsACosAAe

3.3.1.9 O gerador

A tabela 10 aborda as características técnicas do gerador extraídas do próprio site da 

empresa. 

Tabela 10 – Dados técnicos do gerador Toyama TD4000 CX.
Fonte: http://www.toyama.com.br/imagens/produtos/pdf/1342012-135015-u71d75c1b-bded-4967-9615-

c61ef922daa9u_td4000cx.pdf

Este  gerador  da  marca  Toyama  (modelo  TD4000  CX)  é  de  origem  civil,  com 

adaptações para o radar, principalmente no tocante à sua tensão de saída do mesmo que é de 

135  Volts,  pois  se  percebia  que  o  gerador  em  si  era  desregulado  para  o  radar,  o  que 

ocasionava sempre na danificação dos componentes mais sensíveis do radar e na queima da 

fonte de alimentação. Para isso a empresa Orbisat colocou uma proteção que escondesse a 

saída de tomada 110V/220V juntamente com a sua chave de tensão(na figura 27 marcado com 

um círculo amarelo), como podemos ver na a seguir:

http://www.toyama.com.br/imagens/produtos/pdf/1342012-135015-u71d75c1b-bded-4967-9615-c61ef922daa9u_td4000cx.pdf
http://www.toyama.com.br/imagens/produtos/pdf/1342012-135015-u71d75c1b-bded-4967-9615-c61ef922daa9u_td4000cx.pdf
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Figura 29 – Gerador Toyama T4000 CX adaptado para o radar SABER M60
Fonte: EsACosAAe

3.3.1.10 A caixa de ferramentas

Por fim, vemos a seguir pela figura 30 como é a caixa de ferramentas.

Figura 30 – Caixa de ferramentas para montagem e manutenção em 1º escalão do radar SABER M60
Fonte: EsACosAAe

Tal qual o gerador, a caixa de ferramentas é composta por componentes oriundos do 

mercado  comum.  Existem  itens  que  tanto  agilizam  a  montagem  do  radar,  como  a 

parafusadeira com duas baterias (uma delas reserva), como um conjunto de chaves para fazer 

a mesma tarefa de maneira emergencial, por exemplo. Como conseqüência disso, quaisquer 

avarias ou perdas de material tem a possibilidade de reposição no mercado comum.

A seguir vemos pela tabela 11 a disponibilidade ferramentas contida na caixa:
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Tabela 11 – Ferramental da caixa de ferramentas
Fonte: BRASIL, 2011, p. B-1 

4 A LOGISTICA DO RADAR SABER M60 NO AMBIENTE AMAZÔNICO

Tendo em vista do que foi apresentado até agora , podemos ver que tratar da Logística 

em ambiente de selva requer uma série de medidas que envolvem preocupação constante com 

o material e com a tropa. O rigor do ambiente amazônico e a complexidade dos componentes 

do radar SABER M60 são problemas fundamentais a serem levantados ao se pensar em apoio 

logístico nesse tipo de região. Neste capítulo,  pretende-se apresentar como que se poderia 

manter o pleno e constante funcionamento desse radar frente a condições adversas impostas 

pela Região Amazônica, no que tange ao suprimento e manutenção deste material.

4.1  O  BATALHÃO  DE  MANUTENÇÃO  E  SUPRIMENTO  DE  ARTILHARIA 

ANTIAÉREA
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O B Mnt  Sup  AAAe  é  uma  unidade  subordinada  a  uma  Bda  AAAe e  tem por 

finalidade realizar o suprimento de material de AAAe, bem como a manutenção de 2°e 3° 

escalões  dos  mesmos  existentes  nas  unidades  de  AAAe  subordinadas  à  esta  Bda,  como 

podemos ver sua posição num organograma de valor brigada na figura 31 a seguir:

Figura 31 – Organograma de uma Bda AAAe (com o B Sup Mnt AAAe circulado em amarelo pelo autor)
Fonte: BRASIL, 2011c, p.2-5

Esta  unidade  cumpre  suas  missões,  fazendo parte  do  Sistema Logístico,  conforme 

apresentado em BRASIL (2011c, p. 8-1), que diz:
 b. O Sist Log da AAAe deve estar capacitado a executar todas as atividades Log  
que lhe forem pertinentes, com especial  atenção para o Suprimento (Sup) Classe 
(Cl) I, III e V e para a manutenção (Mnt) especializada do armamento AAe, dos Sist 
Ct Alr e dos ED Tir. 
[...]

d.  A  atividade  de  Mnt  é  fundamental  para  que  a  AAAe  opere 
diuturnamente.  Portanto,  faz-se  necessário  que  a  Mnt  e  o  Sup  de  componentes 
específicos de AAAe sejam prestados por uma U específica que é o B Mnt Sup 
AAAe, orgânico da Bda AAAe.

 O referido batalhão, inserido no contexto da Logística Militar Terrestre e interpretado 

como uma OM Log Mnt e Sup, executa as funções logísticas de Suprimento e de Manutenção. 

Manter o equilíbrio entre estas duas funções é muito importante quando se trata deste tipo de 

atividade em ambiente amazônico, pois podemos ver em BRASIL (2003, p. 9-15 – 9-16), que:
a.As atividades da função logística manutenção e da função logística suprimento são 
interdependentes. A manutenção inadequada impõe um aumento das necessidades 
de suprimento e, inversamente, as deficiências de suprimento exigem maior esforço 
de manutenção.
b.A  manutenção  corretamente  planejada  e  executada  aumenta  a  vida  útil  dos 
equipamentos, reduz as necessidades de suprimento e permite otimizar a aplicação 
dos  recursos.  Por  isso,  os  planejamentos  das  atividades  de  manutenção  e  de 
suprimento  devem  ser  perfeitamente  integrados  e  coordenados  pelo  comando 
enquadrante.
[...]
a. Aquisição
(1)  Cabe  ao  ODS responsável  pela  direção  funcional  da  manutenção  do  MEM 
normatizar e coordenar a aquisição, a armazenagem e o fornecimento dos seguintes 
itens necessários à realização das atividades de manutenção:
(a) conjuntos e peças de reposição das diversas classes de suprimento;
(b) ferramentas e equipamentos;
(c) sobressalentes e acessórios;
(d) manuais de operação e manutenção, incluindo as cartas-guias;e
(e) combustíveis, lubrificantes e artigos para consumo nas atividades.
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(2) A aquisição far-se-á com base em informações estatísticas ou através
de dados de necessidades informados pelas OM Log Mnt. Estas, por sua vez,
consolidarão as necessidades das OM que apóiam.
b. Fornecimento
(1)  O  fornecimento,  por  parte  das  OM  Log  Sup,  dar-se-á  com  base  em 
recompletamento  automático  de  níveis  de  estoque  ou  para  atender  a  pedidos 
específicos.
(2) As OM Log Mnt deverão manter um nível de estoque de conjuntos e peças de 
alta mortalidade para emprego em manutenção ou para fornecimento imediato aos 
elementos apoiados.
(3) Essa prática é essencial  e obrigatória nas situações de emprego operacional e 
será concretizada por meio da troca direta da peça ou conjunto defeituoso por outro 
em perfeitas condições de uso, sem que ocorram entraves burocráticos de qualquer 
ordem.
(4)  Os  conjuntos  e  as  peças  defeituosos,  recebidos  por  troca  direta,  cuja 
reparação/recuperação for econômica e tecnicamente viável, deverão ser reparados
e, na primeira oportunidade, recolhidos às OM Log Sup para constituírem estoques 
de segunda classe. Os demais deverão ser destruídos.

O  manual  C  44-1  reforça  a  necessidade  de  se  fazer  uma  manutenção  correta, 

principalmente em materiais eletrônicos como é o caso do radar, dizendo que: 
b) A combinação da temperatura elevada com alto grau de umidade e de chuvas 
constantes ocasiona ferrugem em partes metálicas e corrosão em equipamentos. A 
fim de que o material AAe se mantenha com um grau aceitável de disponibilidade e 
confiabilidade  deve-se  realizar  uma  constante  limpeza  e  manutenção,  e  o 
equipamento eletrônico, sempre que possível, ligado.(BRASIL, 2011c, p. 6-24- 6-
25)

4.2 OS ESCALÕES DE MANUTENÇÃODO RADAR SABER M60

No Guia de Manutenção de 1° e 2° escalões do radar SABER M60 podemos ter uma 

idéia de como que se faz a manutenção do referido material nos quatro escalões:
a. Manutenção de 1º escalão 
As  atividades  neste  nível  de  manutenção  são  de  natureza  preventiva  de  forma 
simples, a cargo da guarnição. Objetivos: 
 Apronto do Radar para operação; 
 Verificação funcional do Sistema Radar; 
 Localização de falhas ao nível de módulos; 
 Relato da(s) falha(s) para o 2º escalão; e 
  Correção  de  panes  no  funcionamento  causadas  por  falta  de  observância  das 
normas de montagem. 
Meios disponíveis: 
 Teste de inicialização; 
 Auto-teste; 
 Material de consumo (material de limpeza); e 
 Documentação (manuais, livro-registro). 
b. Manutenção de 2º escalão 
As atividades neste nível de manutenção são de natureza preventiva e corretiva, a 
cargo Sec Mnt OM. Objetivos: 
 Verificação funcional (periódica ou não) dos módulos e unidades; 
 Localização de falhas a nível unidade; 
 Substituição de módulos e/ou unidades; 
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 Apoio direto aos Radares posicionados no terreno, com o transporte de módulos 
de reposição e/ou unidades,  podendo ser  responsável,  dependendo da distância e 
localização, pela manutenção de pelo menos 5 sistemas Rdr. 
 Ligação com o 3º escalão para substituição ou reparo interno dos módulos e/ou 
unidades; 
 Reparos simples. 
Meios disponíveis: Além dos meios de 1º Escalão, possui os seguintes: 
 Ferramental e Sobressalentes (inclusive módulos e unidades); 
 Documentação (livro-registro, manuais técnicos e cartas guia); e 
 Outros que sejam disponibilizados. 
c. Manutenção de 3º escalão 
Compreende as ações realizadas pela unidade de manutenção designada para tal fim, 
operando em instalações fixas, próprias ou mobilizadas, contando com laboratório 
dotado  de  instrumentação  e  ferramentas  específicas  e  mão-de-obra  qualificada. 
Engloba tarefas da atividade de manutenção corretiva, com ênfase na reparação de 
falhas  de  média  complexidade,  consertando  ou  substituindo  o(s)  dispositivo(s) 
defeituoso(s) pertencente(s) ao módulo e unidades em reparação. Objetivos: 
 Reparação de módulos, unidades e/ou subnidades; 
 Apoio ao 2º escalão, em reparo de falhas de média complexidade; e 
 Suprimentos de módulos, unidades e subunidades. 
Meios disponíveis: 
 Os existentes na infra-estrutura logística do Exército Brasileiro. 
d. Manutenção de 4º escalão 
Compreende as ações realizadas para o cumprimento das  tarefas  da atividade de 
manutenção modificadora, com ênfase na reparação de falhas de alta complexidade. 
Neste  escalão  de  manutenção,  o  dispositivo  defeituoso  é  analisado  no  nível  de 
componente  avariado  o  qual  é  substituído.  Também  está  previsto  neste  nível  a 
atualização e a manutenção do “logiciário” (software e firmware). Objetivos: 
 Manutenção de fábrica (reparação de subunidade a nível componente); e 
  Possuir  infra-estrutura  que  inclua  Eqp  de  teste  controlado  por  computador. 
(BRASIL, 2011a, p. 1-1 – 1-3) 

Hoje em dia, como não há uma unidade própria de manutenção de material de AAAe e 

suprimento  do mesmo tipo  oriundo de  uma unidade  militar,  apenas  a  manutenção  em 1º 

escalão é realizada nas unidades onde se possuem o radar, sendo o 2° escalão em diante a 

cargo da empresa Orbisat, tendo em vista o radar SABER M60, como um produto comercial  

como é, estar em seu prazo de garantia. Em visita do autor deste trabalho às instalações da 

Orbisat  em meados de julho de 2013, obteve-se a informação de que a empresa pretende 

passar tecnolgia de manutenção, peças de reposição e qualificação de pessoal do EB para 

manutenção  específica  de  2°  e  3°  escalão  em um momento  do  contrato  que  o  prazo  de 

garantia expirar, e isso a empresa acredita fazer sem muitos empecilhos, pois o radar foi um 

produto feito junto com uma unidade do EB (CTEx).

   

4.3 A OCUPAÇÃO HUMANA NA REGÃO AMAZÔNICA

Uma coisa é certa: a demografia na região amazônica é distribuída de maneira precária 

e pouco desenvolvida cada vez mais que se distancia das capitais dos Estados que compõem a 
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região, sendo o povoamento baseado por população ribeirinha existente nos rios e nas tribos 

indígenas quase pouco ou não envolvidas com a civilização. Podemos ver isso em BRASIL 

(1997, p. 2-7), que diz:
a. O avanço de nossas fronteiras foi realizado através dos rios e a sua manutenção 
feita  através  de  fortes  estrategicamente  localizados  em regiões  que  dominam as 
hidrovias, os quais serviram de suporte para a criação de vilas e cidades.
b. É grande a miscigenação da população, com o traço marcante de sangue indígena. 
Pode-se dizer que o “homem da AMAZÔNIA” é produto de uma seleção natural: de 
um lado,  a  têmpera  forte  dos  nordestinos  que sobreviveram à  seca,  migraram e 
adaptaram-se à selva, e do outro, o temperamento conformado e indolente do índio. 
É um tipo que, contentando se com um padrão de vida humilde, facilita a ocupação 
dos  grandes  espaços  territoriais,  vivendo  como  mateiro,  garimpeiro,  caçador, 
canoeiro, pescador, madeireiro, roceiro e colhedor dos produtos da selva.
c. A AMAZÔNIA possui imensos vazios ecumênicos. A população concentra-se nas 
capitais  estaduais  e  ao  longo  dos  grandes  rios  e  de  algumas  rodovias,  tornando 
nossas  fronteiras  muito  vulneráveis  às  ações  de  forças  adversas  e  à  prática  de 
ilícitos.
d.  O  número  de  médicos  e  instalações  de  saúde  é  bastante  reduzido,  sendo 
insuficiente para atender toda a população da área. Isso irá exigir que maiores meios 
de saúde sejam deslocados para a região, quando do desencadeamento das operações 
militares.
e.  O isolamento das habitações, vilas e cidades dificulta as atividades nas áreas da 
saúde,  da educação  e da  cultura,  que associado  à baixa densidade  populacional,  
poderá acarretar certa dificuldade à mobilização.

Porém, há um local na região amazônica que possui o potencial de atender muito bem 
às necessidades de manutenção do radar, podendo evitar assim um deslocamento prematuro 
dos referidos sensores às cidades tecnopólos como São José dos Campos (onde a parte motora 
e hidráulica do radar  é  feita)  e Campinas  (onde a parte  eletrônica  e de  software é  feita). 
Estamos falando Do Pólo Industrial de Manaus da Zona Franca de Manaus. Podemos ver em 
BOTELHO (2008), que:

Esse importante parque fabril da América Latina abriga 508 empresas com elevados 
índices  de inovação  tecnológica,  competitividade  e  produtividade.  Apresenta 
um faturamento  estimado  para  2007  de  US$  25  bilhões e  gera  quase 100 
milempregos diretos e 450 mil indiretos, somente na cidade de Manaus e outros 60 
mil nos demais estados da região.
A indústria  de eletroeletrônicos  (fabricantes  de TVs,  DVDs,  aparelhos  de som e 
fornos entre outros) é responsável por 34,58% do faturamento industrial de Manaus. 
O  segundo  lugar  em  faturamento  vem  as  empresas  de bens  de  informática com 
22,26%. Em seguida estão as empresas do cluster de motocicletas com 16,81% do 
faturamento.
É interessante lembrar  que não são só os produtos finais  que são fabricados em 
Manaus.  Alguns  produtos  como motos  de  baixa  cilindrada tem todos  as  suas 
peças produzidas na cidade.
As  indústrias  do  PIM,  boa  parte  transnacionais,  adotam  modernos  métodos  de 
gestão, investem em produtividade e, a cada dia, adquirem maior competitividade, 
sem deixar nada a dever aos grandes centros industriais do País e do exterior. Uma 
das  vantagens  do  pólo  é  que  ele  tem  alta  densidade  tecnológica,  elevado valor 
unitário,  e  absorvem com rapidez mudanças  na  tecnologia de  produto,  relevantes 
para assegurar a especialização, o aumento da escala de produção e a elevação dos 
níveis  de  produtividade  e  competitividade.  Um dado  importante  é  o  fato  de  as 
principais empresas estarem certificadas com as Normas das séries ISO 9000, 14000 
e 18000.
[...]
São diversos os produtos feitos na Zona Franca de Manaus. Aqui listamos alguns 
dos principais:
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• Televisões
• Aparelhos de DVDs
• DVDs
• Microssystens
• Fornos de microondas
• Celulares
• Aparelhos telefônicos
• Faxes
• Máquinas fotocopiadoras
• Motos
• Relógios
• Óculos
• Lentes de contato
• Cosméticos em geral
• CDs
• Brinquedos
• Produtos metalúrgicos

Em uma situação de conflito  será imprescindível  o apoio do meio  civil  e  de seus 

recursos. A seguir vemos em BRASIL (2003, p. 2-7), como que um apoio tão específico é de 

grande importância na manutenção de um meio tão específico como o radar está inserido no 

contexto de Mobilização Nacional:
a.O sistema logístico,  em situações normais e  mesmo em algumas emergenciais,  
encontra,  dentro  da  capacidade  do  Poder  Nacional,  os  meios  necessários  para 
atender às ações impostas pela Estratégia Nacional.
b.Fatores diversos poderão fazer com que os recursos disponíveis para a Logística 
Nacional sejam insuficientes. Neste caso, o Estado lança mão de outro instrumento 
mais incisivo -  a Mobilização Nacional  -  que sintetiza o conjunto de atividades, 
visando à obtenção daqueles meios que a Logística Nacional não pode proporcionar.
c.Ao atuar no Potencial  e Poder Nacionais,  a Mobilização Nacional faz com que 
sejam  obtidos,  transferidos  ou  transformados,  oportunamente,  recursos  de  toda 
ordem, requeridos pelas ações estratégicas de defesa.
d.O entendimento fundamental é que cabe à Mobilização complementar a logística,  
sendo esta, portanto, o ponto de partida para o planejamento da Mobilização.

Também podemos  ver  a  seguir  uma figura  que representa  melhor  o percentual  de 

produtos feitos nessa região:
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Figura 32 – Diagrama percentual de produtos feitos no PIM
Fonte: http://empresasefinancas.hsw.uol.com.br/zona-franca-manaus5.htm

Sendo assim, a capacidade de emprego do radar SABER M60 aumenta muito mais, 

pois as possíveis dificuldades de manutenção e suprimento apresentadas na região amazônica 

serão suplantadas devido ao contato fundamental com a população e com as empresas que 

podem contribuir com uma manutenção mais específica do material.

5  OS  MEIOS  DE  TRANSPORTE  POSSÍVEIS  NO  ÂMBITO  DAS  FORÇAS 
ARMADAS

O radar SABER M60 pode contar com todo tipo de transporte que tiver condições de 

acomportar todos os seus módulos. Existem processos externos de transporte,  mas mesmo 

assim exige um certo grau de cuidado, pois existem circuitos internos dos refletores da antena 

http://empresasefinancas.hsw.uol.com.br/zona-franca-manaus5.htm
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principal, por exemplo, que podem ser danificados.

A concepção de rusticidade atribuída a esse radar se dá apenas entre os outros radares, 

o que permite o referido sensor manter uma grande mobilidade em relação aos outros. Como 

todas as três Forças Armadas em um tempo futuro terão este radar (no caso a MB ainda não 

possui),  a  principal  questão será de avaliar  cada uma quais meios  podem ser utilizados e 

também quais os ideais para o transporte do radar como solução da transposição de possíveis 

obstáculos a serem encontrados na selva amazônica.

Neste capítulo, então, pretende-se apresentar os meios de transporte existente nas três 

Forças Armadas que podem fazer o transporte do radar, tanto de maneira administrativa como 

operacionalmente tendo um foco mais direcionado para o EB e para o apoio que as demais 

Forças  podem  proporcionar  para  a  Força  Terrestre.  Ou  seja,  é  comum  no  histórico  das 

operações  que  o  Exército  faz  com as  outras  forças  de  solicitar  apoio  de  meios  aéreos  e 

aquáticos (estes quando muito precários ou muito específicos).

5.1 POSSÍVEIS MEIOS AÉREOS DISPONÍVEIS NAS FORÇAS ARMADAS

Se deslocar por ar é uma possibilidade que viabiliza muito as operações na selva. De 

todos  os  meios,  os  meios  aéreos  são  os  mais  rápidos,  tanto  em deslocamento  a  grandes 

distâncias, de maneira estratégica, onde se empregaria Anv de asa fixa, ou de maneira tática, 

onde se empregariam Anv de asa fixa.  Um grande problema, do contrário,em se usar este tipo 

de meio, requer um apoio logístico maior que os demais, além de muitas peculiaridades de 

manutenção e considerável Espaço para decolagem e pouso (asa fixa).

Vejamos  nos  dois  tópicos  a  seguir  os  meios  disponíveis  no  âmbito  das  Forças 

Armadas.

5.1.1 Aeronaves de asa fixa

As Anv de asa fixa serão encontradas apenas na FAB. O principal emprego deste tipo 

de meio se dá através da mobilidade estratégica, que consiste no deslocamento de material a 

grandes distancias, mais especificamente de um extremo ao outro do país (como ir de Palmas, 

no Tocantins até Rio Branco, no Acre, por exemplo). Isso fica exemplificado em BRASIL 

(2011a, p. 5-2), que diz:
Transporte  Aéreo  –  Pode  ser  transportado  por  qualquer  aeronave  militar  que 
suporte seu peso. O acondicionamento deve ser feito em suportes e devidamente 



68

ancorado no interior da aeronave. O sistema não pode ser lançado de pará-quedas.

A partir  de cada meio aéreo de transporte que será apresentado a seguir,  podemos 

adiantar que o radar se adéqua aos volumes das mesmas de maneira exemplar. E a Anv é de 

pequeno tamanho (como um monomotor), os módulos são realocados de modo que venha a 

caber tudo se possível em um avião só, como podemos ver a seguir em um transporte do radar 

em um C-98 Caravan.

Figura 33 – Acondicionamento do radar SABER M60 dentro da Anv C-98 Caravan
Fonte: EsACosAAe

No caso de ser um avião de grande porte (geralmente bimotor ou quadrimotor), da 

categoria  de carga,  é  comum prender  o radar  a uma prancha de transporte  (vulgo  pallet) 

através das cintas de unitização, como podemos ver na figura 32 a seguir em que o radar é 

preparado par a embarque na Anv C-130 Hércules.

Figura 34 – Embarque do radar SABER M60 na Anv C-130 Hércules
Fonte: EsACosAAe

Vejamos a seguir os tipos de Anv que transportam o radar dessa forma. A FAB possui 

uma grande quantidade  de aviões  que se,  devido às suas características  e  adaptados para 

serem Anv de carga (indicativo “C”), poderão transportar o radar sem problema algum. Este 

trabalho só abordará as Anv da FAB que desempenham a função de transporte e que são de 

imediato as mais indicadas e preparadas para fazer o transporte do material. Outros aviões 

também  podem  fazer  o  transporte  tendo  capacidade  para  tal,  mas  teriam  que  ser 

desconfigurados de sua função antiga para que o radar consiga entrar.

5.1.1.1 C-95 Bandeirante
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Essa Anv de transporte de carga está em serviço nas Bases Aéreas Fortaleza, Belém, 

Recife, Galeão (Rio de Janeiro-RJ), São Paulo, Canoas (Rio Grande do Sul) e Brasília e é, 

junto com o C-98 Caravan, as Anv mais habilitadas a transportar o radar SABER M60, uma 

vez que o já fizeram. Essa Anv tem o nome de fábrica EMB-110e está assim descrita:
O Embraer EMB-110 Bandeirante é um avião turbo-hélice com capacidade de 15 
a  21  passageiros,  para  uso  civil  ou  militar,  desenvolvido  pela  fabricante 
brasileira Embraer.
[...]
No  final  da década  de  1960 o  governo  brasileiro  desencadeou  uma  política  de 
expansão da indústria nacional, época em que havia a necessidade de se obter um 
avião de propósito geral, para uso civil e militar, a ser utilizado no transporte de 
cargas  e  passageiros.  Desta  forma  promoveu  o  desenvolvimento  de  uma  nova 
aeronave, que viesse a operar com baixo custo operacional e fosse capaz de ligar  
regiões remotas e dotadas de pouca infra-estrutura.
Coube a uma equipe do Centro Técnico  Aeroespacial,  liderada  inicialmente pelo 
projetista francês Max Holste, a missão de desenvolver o produto.
Nasceu  assim  o Bandeirante,  primeiro  avião  comercializado  pela  então  estatal 
Embraer, e o primeiro grande voo da empresa rumo ao sucesso, com a venda de 498 
unidades para diversos países, incluindo forças armadas. (Wikipédia, 2013)

 Podemos ver suas características na tabela 12 e ter uma breve visualização desta Anv 

através da figura 35.

Figura 35 – C-95 Bandeirante
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB-110_Bandeirante

Descrição
Fabricante  Embraer
Missão Aeronave de Transporte
Tripulação 2 ou 3

Dimensões
Comprimento 15,08 m
Envergadura 15,32 m
Altura 4,73 m
Área (asas) 29 m²

Peso
Peso bruto máximo 5.670 kg

Propulsão
Motores 2 motores Pratt&Whitney PT6A-34

Performance

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB-110_Bandeirante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Max_Holste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_T%C3%A9cnico_Aeroespacial
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turbo-h%C3%A9lice
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Velocidade máxima 426 km/h
Alcance 1.900 km
Teto máximo 8.260 m

Tabela 12 – Dados do C-95 Bandeirante
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB-110_Bandeirante

5.1.1.2 C-97 Brasília

Essa Anv de transporte de carga está em serviço nas Bases Aéreas de Belém, Recife, 

Galeão, São Paulo,Canoas Brasília e Manaus. Também é capaz de realizar o transporte do 

radar SABER M60 com os seus módulos espalhados em seu interior. Seus dados técnicos 

estão expostos na tabela 13 e podemos ter uma idéia de como é seu formato através da figura 

36. 

Figura 36 – C-97 Brasília
Fonte:http://freepages.military.rootsweb.ancestry.com/~otranto/fab/brasilia_vc97.htm     apud FAUSTINO, 2009, 

p.40

Ficha Técnica
País de origem: Brasil 

Fabricante: Embraer 
Tipo: Avião pressurizado para 30 passageiros 

Desempenho: - vel. máx. cruzeiro: 556 Km/h
- vel. longo alcance: 494 Km/h
- alcance: 1.750 Km
- razão de subida: 2.120 pés/minuto
- teto: 32.000 pés

Pesos: - vazio: 7.580 Kg
- máx. decolagem: 11.500 Kg 

Dimensões: - envergadura: 19,78 m
- comprimento: 20,02 m
- altura: 6,35 m
- área de asa: 39,43 m2 

Operador: Brasil
Tabela 13 – Ficha técnica do C-97 Brasília

Fonte: http://freepages.military.rootsweb.ancestry.com/~otranto/fab/brasilia_vc97.htm apud FAUSTINO, 2009, 
p.40

http://freepages.military.rootsweb.ancestry.com/~otranto/fab/brasilia_vc97.htm
http://freepages.military.rootsweb.ancestry.com/~otranto/fab/brasilia_vc97.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB-110_Bandeirante
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5.1.1.3 C-98 Caravan

Essa Anv de transporte de carga está em serviço nas Bases Aéreas de Belém, Recife, 

Canoas,  Manaus  e  no  Centro  de  Lançamento  de  Alcântara.  Assim  como  a  Anv  C-95 

Bandeirante dito anteriormente,é um avião que foi utilizado para fazer o transporte do radar 

SABER  M60.  Podemos  ver  suas  características  na  tabela  14  a  seguir  e  ter  uma  breve 

visualização na figura 37. 

Figura 37 – C-98 Caravan
Fonte:o autor

Ficha Técnica
País de origem: USA

Fabricante: Cessna ou Reims Aviation
Tipo: Avião de transporte 

Motores: 1 turboélice Pratt& Whitney, Canadá PT6A-114, de 600 SHP
Desempenho: vel. máx. cruzeiro: 341 Km/h

alcance: 2.066 km (a 10.000ft)
Pesos: vazio: 1.748 Kg

máx. decolagem: 3.630 Kg 
Dimensões: envergadura:  15,88 m

comprimento: 11,46 m
altura:  4,32 m
área de asa: 25,96 m2

Tripulação: 1
Armamento: Nenhum
Operadores: Brasil, Estados Unidos, Bolívia e Liberia
Passageiros: Caravan I:  10 passageiros ou 1.361 Kg de carga

Caravan II: 14 passageiros ou 1.897 Kg de carga 
Tabela 14 – Ficha técnica do C-98 Caravan

Fonte: http://freepages.military.rootsweb.ancestry.com/~otranto/fab/caravan.htm apud FAUSTINO, 2009, p.38-
39

5.1.1.4 C-105 Amazonas

http://freepages.military.rootsweb.ancestry.com/~otranto/fab/caravan.htm
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Diferente das outras aeronaves citadas anteriormente,  esta e a Anv C-130 Hércules 

levam o radar SABER M60 preso a uma prancha de transporte. Este avião da Empresa EADS 

Casa (tendo seu real nome CASA C-295) da Espanha está sendo empregado nas Bases Aéreas 

de Manaus e Campo Grande. Vale lembrar que esta Anv substituiu muito bem a Anv C-115 

Búfalo. 

A seguir temos suas características técnicas apresentadas na tabela 15.

Ficha Técnica
Tipo: Cargueiro militar tático

Motores: - 2 motores turbo-hélices PW127G de 2.645 HP cada
Desempenho: - velocidade máx. cruzeiro: 474 Km/h

- teto operacional: 27 mil pés (8.230 m)
Compartimento de carga: 57 m3

Alcance: - com carga máxima: 1.455 Km
- com 4.000 Kg de carga: 4.969 Km

      Dimensões: - comprimento: 24,45 m
- envergadura: 25,81 m

Capacidade: - 73 soldados 
- ou 48 pára-quedistas totalmente equipados
- ou 21 feridos e mais 3 assistentes médicos
- ou 9.250 Kg de carga útil

Operadores: Brasil, Espanha, Turquia, Irlanda, Coréia do Sul e outros
Tabela 15 – Ficha técnica do C-105 Amazonas

Fonte: http://freepages.military.rootsweb.ancestry.com/~otranto/fab/amazonas_casa.htm apud FAUSTINO, 
2009, p.33-34

Figura 38 – Aeronave C-105 Amazonas
Fonte:http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/2/2/8/1524822.jpg apud FAUSTINO, 2009, p.34

5.1.1.5 C-130 Hércules 

A Anv C-130 Hércules é o avião mais requsitado de todos existentes na FAB para 

missões de transporte tanto de material como de pessoal, sendo consequentemente o que mais 

percorre o espaço aéreo do Brasil por décadas. Esse avião de transporte está nas Bases Aéreas 

dos Afonsos e do Galeão, ambos sediados na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Vejamos a seguir 

http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/2/2/8/1524822.jpg
http://freepages.military.rootsweb.ancestry.com/~otranto/fab/amazonas_casa.htm
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algumas informações sobre este avião de transporte de carga:  
O Lockheed C-130 Hercules é um avião com quatro turbopropulsores cuja função 
principal é a de transporte aéreo em várias forças armadas em todo o mundo. Capaz 
de aterrar ou descolar em pistas pequenas ou improvisadas, foi concebido com o 
intuito de transporte de tropas e carga. Atualmente desempenha uma larga gama de 
papeis,  incluindo  transporte  de  pára-quedistas,  reconhecimento  climatérico, 
reabastecimento  aéreo,  combate  aéreo  a  incêndios  e  evacuação  médica.  Existem 
mais de 40 modelos doHercules utilizados em mais de 50 nações. Com mais de 50 
anos de serviço, a família C-130 estabeleceu um sólido recorde de confiabilidade e 
durabilidade, participando em missões militares, civis e de ajuda humanitária.
A  família  C-130  detém  o  recorde  de  mais  longo  ciclo  de  produção  de  aviões 
militares  em  toda  a  história.  O  primeiro  protótipo,  o  YC-130  voou  a 23  de 
agosto de 1954 decolando nas instalações da Lockheed em Burbank, naCalifórnia. O 
protótipo, número de série 53-3397, foi pilotado por Stanley Beltz e Roy Wimmer. 
Uma  vez  construídos  os  dois  protótipos,  a  produção  foi  trasladada 
para Marietta, Geórgia, onde foram construídos mais de 2 000 
[...]
A Força Aérea Brasileira recebeu seus primeiros três C-130E em 1964. Outras cinco 
aeronaves se juntaram a frota até 1968. Estas aeronaves equiparam o 1º/1º Grupo de 
Transporte. Em 1969, foram recebidos três SC-130 para busca e salvamento (SAR) 
para equipar o 1º/6º Grupo de Aviação e, a partir de 1988, para o 1º/1º Grupo de 
Transporte.
Em  1975  e  1976,  foram  recebidos  três  C-130H  e  dois  KC-130H  (versão 
de reabastecimento  em voo).  Essas  aeronaves  foram entregues  ao 2º/1º Grupo de 
Transporte de Tropa e hoje são operadas pelo 1º/1º Grupo de Transporte.
Em  1987,  foram  adquiridos  outros  três  C-130H.  Finalmente  em  2001,  foram 
compradas 10 aeronaves C-130H da Itália.  Estas últimas estão passando por um 
amplo processo de modernização, estão recebendo cockpit digital e um sistema de 
auto-defesa  com chaffs eflares.  Isto  permitirá  o  emprego  operacional  destas 
aeronaves inclusive em zonas de combate, bem próximo a linha de frente ou com 
ameaça aérea inimiga.
Em sua história, a FAB operou 29 aeronaves C-130. Destas, estão operacionais 23. 
São missões do C-130 na  FAB:  transporte  de carga,  transporte de tropas,  apoio 
ao programa antártico brasileiro, lançamento de pára-quedistas, reabastecimento em 
voo e busca e salvamento. (Wikipédia, 2013)

A seguir podemos ver seus dados técnicos dessa Anv na tabela 16:

Descrição
Fabricante Lockheed Martin
Entrada em serviço 9 de dezembro de 1956
Missão Transporte aéreo
Tripulação 4-6

Dimensões
Comprimento 29,79 m
Envergadura 40,4 m
Altura 11,9 m
Área (asas) 162,12 m²

Peso
Tara 33 063 kg
Peso total 70 310 kg
Peso bruto máximo 79 380 kg

Propulsão

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quilo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_a%C3%A9reo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1956
http://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_ant%C3%A1rtico_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=2%C2%BA/1%C2%BA_Grupo_de_Transporte_de_Tropa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=2%C2%BA/1%C2%BA_Grupo_de_Transporte_de_Tropa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reabastecimento_em_voo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA/1%C2%BA_Grupo_de_Transporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA/1%C2%BA_Grupo_de_Transporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Busca_e_salvamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3rgia_(Estados_Unidos)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marietta_(Ge%C3%B3rgia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Burbank_(Calif%C3%B3rnia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin
http://pt.wikipedia.org/wiki/1954
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda_humanit%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_armadas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_a%C3%A9reo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turbopropulsor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%A3o
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Motores 4x Allison T-56-A-15 de 16 800 cv ou 
4xturbopropulsores Rolls-Royce AE2100 de 19 800 cv

Performance
Velocidade máxima 621 km/h

(Mach
0,5

Alcance 7 410 km
Teto máximo 7 010 m
Relação de subida 580 m/min

Armamento
Capacidade: 92 soldados ou 64 pára-quedistas

Tabela 16 – Ficha técnica do C-130 Hércules
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/C-130_Hercules

Figura 39 – Aeronave C-130 Hércules
Fonte: o autor

5.1.2 Aeronaves de asa rotativa

Fora o deslocamento estratégico por ar que se faz através dos aviões de asa fixa, temos 

os helicópteros os meios aéreos mais utilizados na região amazônica. Toda vez que se utiliza 

uma Anv de asa rotativa para o deslocamento, a operação vigente passa a ter características de 

uma operação aeromóvel,em que nada difere do que podemos ver nas Instruções Provisórias 

IP 90-1 Operações Aeromóveis, em que o emprego de helicópteros nessa região (BRASIL, 

2000 p. 1-2) segue o que está exposto a seguir: 
(1) A área estratégica da AMAZÔNIA, com 80% da superfície coberta por floresta 
tropical  e  possuindo clima,  hidrografia,  vias  terrestres  de  circulação  e condições 
sanitárias bastante peculiares, impõe servidões às operações militares.
(2) A inviabilidade do emprego de grandes efetivos, obrigando a descentralização 
das ações e a inexistência de linhas de contato, retaguarda, profundidade, flancos e 
frentes definidas, são algumas das características das operações em terreno de selva.
(3)  Esse  cenário  operacional  indica  que,  em caso  de  emprego  da  F  Ter  [Força 
Terrestre]  no âmbito de Defesa Externa (Def Ext),  as operações aeromóveis [Op 
Amv] terão predominância sobre os demais tipos de operações.
(4) O combate na Região AMAZÔNICA envolve ações em localidades, operações 
convencionais e ações de defesa em determinados trechos do litoral.
(5) O poder militar do inimigo define, quanto ao emprego da F Ter, qual a estratégia  
a ser adotada, ofensiva ou resistência, com reflexos diretos nas Op Amv.

http://pt.wikipedia.org/wiki/C-130_Hercules
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Mach
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rolls-Royce_AE2100&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turbopropulsor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo_(unidade)
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Allison_T-56&action=edit&redlink=1
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Assim, podemos ver também em BRASIL (2005, p. 61), que, embora a utilização 

do helicóptero seja de extrema importância  no apoio cerrado à arma base, é um meio de 

condições consideravelmente limitantes, mostrando que: 
A  utilização  de  meios  aéreos  no  interior  de  ambientes  hostis,  como  a  selva, 
minimiza as restrições de movimento e multiplica o poder de combate das forças 
empregadas.  [...]  Em contrapartida,  devido  ao  custo  elevado  e  às  limitações  de 
disponibilidade  das  aeronaves  e  tripulações,  os  helicópteros  nem sempre  estarão 
disponíveis.

Para  o  radar  SABER M60  o  helitransporte  é  o  mais  desejado  tendo  em vista  as 

operações com Anv de asa fixa terem uma grande rapidez. BRASIL (2011, p. 5-2) até aponta 

uma relação nominal das Anv que podem fazer o processo do helitransporte: 
Helitransporte – O Rdr SABER M60 pode ser transportado internamente pela Anv 
HM-3 (Cougar), e no gancho pelas Anv HM-1 (Pantera) e HM-2 (Black Hawk). A 
Anv HA-1 (Esquilo ou Fennec) pode transportar  no gancho,  caso venha a sofrer 
adaptação para tal.

Quando se trata de transportar o radar SABER M60 por helicóptero, podemos levá-lo 

com seus módulos espalhados dentro do helicóptero, se assim permitir, ou utilizar a rede de 

helitransporte para transportar o módulo unido como carga externa.

A figura mostra a seguir como os módulos do radar SABER M60 são preparados para 

o helitransporte.

Figura 40 - Preparo do radar para o transporte com a rede de helitransporte
Fonte: EsACosAAe

Esta técnica de transporte do radar se atém a todas as Anv de asa fixa que tem a 

capacidade de levantar e sustentar o conjunto para deslocamento.

Figura 41 – Acondicionamento do radar SABER M60 dentro do HM-3Cougar
Fonte: EsACosAAe
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Vimos agora a técnica de transporte de levar os módulos dentro do helicóptero, mais 

especificamente o HM-3 Cougar. 

As três Forças Armadas possuem Anv de asa rotativa. Qualquer helicóptero pode ser 

preparado para fazer o helitransporte do radar, se tornando mais um recurso para o transporte 

do mesmo, mas há de se ver se essa preparação ocasiona na desconfiguração original das 

missões  que  estes  helicópteros  anteriormente  desempenhavam.  A  seguir  veremos  os 

helicópteros, estes mencionados pelo próprio manual do radar, que possuem a capacidade e 

preparo material para fazer o transporte do radar âmbito EB.

5.1.2.1 HÁ-1 Esquilo ou Fennec

Por ser uma Anv de tamanho muito pequeno, só irá haver a possibilidade de se fazer o 

helitransporte  do  radar  como  carga  externa.  Vejamos  a  seguir  um texto  que  descreve  as 

possibilidades de emprego desta Anv:
A doutrina de emprego da Aviação do Exército prevê missões de reconhecimento e 
de  ataque  executadas  por  aeronaves.  Para  cumpri-las,  a  AvEx  lança  mão  dos 
helicópteros Esquilo (HB 350 L1) e de sua versão aprimorada, o Fennec (AS 550), 
designados helicópteros de ataque (HA-1).
Ambas são aeronaves de pequeno porte dotadas de um único motor Arriel de 625 
Hp, o que proporciona uma grande reserva de potência, mesmo operando com peso 
máximo.
Tratam-se de aeronaves ágeis, rápidas, versáteis e com considerável autonomia de 
vôo (três horas) e velocidade (podem atingir até 287 Km/h), características que as 
avalizam para o emprego em reconhecimentos - quando se quer chegar rapidamente 
até o inimigo, observá-lo e retornar sem ser visto - e em missões de ataque, pois 
podem ser armadas com metralhadoras .50 e foguetes SBAT 70, nos quais podem 
ser usadas ogivas anti-carro e anti-pessoal, dentre outras. 
Além de  cumprir  suas  missões primordiais,  esses  helicópteros  são  utilizados em 
evacuações aeromédicas, transportes de carga externa (750 Kg por meio de gancho 
externo), infiltração e exfiltração de pessoal (através de Rapel, Mac Guaire e Hello 
Casting), podendo, com o uso de guincho, içar cargas de até 136 kg de locais em que 
não possam pousar. 
O Esquilo, por sua versatilidade, potência e simplicidade de manutenção con-tribui 
significativamente para a operacionalidade da AvEx. (ESQUILO, sem data)

Figura 42 – HÁ-1 Fennec ou Esquilo
Fonte: http://www.cavex.eb.mil.br/

5.1.2.2 HM-1Pantera

http://www.cavex.eb.mil.br/
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Este helicóptero foi uma adaptação militar a uma Anv que veio do meio civil. Suas 

características estão bem descritas logo adiante: 
Com a aquisição dessa aeronave, o Exército passou a ter o meio de manobra que lhe  
permitiu utilizar a terceira dimensão do teatro de operações na condução de suas 
operações.
Conceitualmente, o Pantera é um helicóptero de manobra da Aviação do Exército 
(HM-1),  tendo  como  missão  primordial  o  transporte  de  tropa  em  operações 
aeromóveis.  Em  face  de  suas  características,  pode  ser  empregado  também  em 
missões secundárias, tais como reconhecimento, apoio à guerra eletrônica, busca e 
salvamento, evacuação aérea e transporte de carga.
Assim  como  o  Esquilo,  o  Pantera  é  de  procedência  francesa,  sendo  concebido 
segundo  a  mais  evoluída  tecnologia  aeronáutica.Impulsionado  por  dois  motores 
Arriel de 653 Hp, transporta nove homens - um grupo de combate - além de sua 
tripulação. Pode conduzir até 1600 Kg de carga externa e, em circunstâncias ideais, 
atingir a velocidade de 324 Km/h. Modernos equipamentos de navegação permitem 
ao Pantera realizar vôos precisos, inclusive o vôo por instrumentos, praticado em 
situações  de  baixa  ou  nenhuma  visibilidade.  Recentemente  a  aeronave  adquiriu 
poder  de  fogo  com  a  instalação  de  metralhadoras  laterais  (7,62  mm).
Com seu  troar  característico,  o  Pantera  já  percorreu  todos  os  rincões  deste  pas 
continente,  levando  consigo  os  ideais  e  a  imagem  de  um  exército  moderno. 
(PANTERA, sem data)

Figura 43: Anv HM-1 Pantera
Fonte: http://www.cavex.eb.mil.br/

5.1.2.3HM-2 Black Hawk

Dos helicópteros existentes no 4º BAvEx, temos o S70A - Black Hawk (HM-2), 

aeronave que compõe a linha de helicópteros de transporte de carga e pessoal do batalhão, 

este com suas características bem definidas em BLACK (sem data), que diz:
A  aeronave  S70A  -  Black  Hawk  (HM-2),  helicóptero  de  manobra  básico,  foi 
concebido a partir das experiências do Exército Americano na Guerra do Vietnã. 
Adquirido  inicialmente  para  emprego  na  Missão  de  Observadores  Militares 
Equador-Peru (MOMEP) ao final da missão as aeronaves passaram a integrar a frota 
de helicópteros do 4º Esquadrão de Aviação do Exército (4º Esqd Av Ex), sediado 
em Manaus-AM.
Apto para operar em qualquer parte do globo terrestre, seja em regiões frias ou de 
altas temperaturas, graças a sua configuração e sua reserva de potência, tem como 
missão principal o transporte de tropa, sendo capaz de conduzir quatorze homens 
totalmente equipados, além da tripulação da aeronave (dois pilotos e um mecânico 
de vôo). Extremamente versátil, pode ser armado com vários armamentos, como os 
mísseis do tipo Hellfire, os mesmos que foram utilizados com sucesso na Guerra do 
Golfo. Sua autonomia é de 3 horas, mas com tanque de traslado pode se estender 
para cinco horas e meia.
Fabricado pela empresa americana Sikorsky,  a aeronave é impulsionada por dois 
motores General  Electric T700-701C de 1940 Hp cada, que lhe permite atingir a 
velocidade de até 315 km/h e transportar, no seu gancho, até 4.500 kg. Também é 
dotado de equipamentos que lhe permitem realizar o vôo por instrumentos e está 

http://www.cavex.eb.mil.br/
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configurado  de  maneira  a  possibilitar  o  vôo  com óculos  de  visão  noturna.  Seu 
emprego  pela  Aviação  do  Exército  nas  mais  diversas  condições  e  ambientes 
operacionais faz dessa aeronave trunfo de grande valia no cumprimento das missões 
atribuídas à Unidade que o possui.

Figura 44 – Anv HM-2 BlackHawk
Fonte: http://www.cavex.eb.mil.br/

5.1.2.4 HM-3 Cougar

Além do  Black  Hawk,  temos  a  aeronave  AS  532  UE Cougar  (HM-3),  outro 

helicóptero  capaz  de  realizar  o  helitransporte  do  M56  Oto  Melara  no  4°  BAvEx.  Em 

COUGAR (sem data), podemos ver algumas de suas características:
O Cougar  UE é  uma das  várias  versões  da família  militar  da  aeronave  SUPER 
PUMA MK1, fabricado pela empresa francesa EUROCOPTER. 
Capaz de transportar até 27 homens, entre passageiros e tripulação, o Cougar UE, 
esperado pelo Exército Brasileiro, está apto para emprego em missões de combate, 
apoio ao combate e apoio logístico.
Possui  diversos  equipamentos  e  acessórios  opcionais,  entre  os  quais:  posto  de 
pilotagem  blindado  e  compatível  com  NVG  (óculos  de  visão  noturna),  duas 
metralhadoras  7,62 mm laterais,  ganchos de 4,5 Ton [limite,  não sendo o ideal], 
guincho  de  272  Kg,  06  macas  para  Evacuação  Aeromédica  e  cinco  tanques  de 
combustível suplementares que lhe conferem até 7,5 horas de autonomia. 

Figura 45 – HM-3 Cougar
Fonte: http://www.cavex.eb.mil.br/

5.2 POSSÍVEIS MEIOS AQUÁTICOS DISPONÍVEIS NAS FORÇAS ARMADAS

Tendo  em vista  a  grande  disponibilidade  de  rios  existentes  na  região  amazônica, 

sempre que houver quaisquer indisponibilidades que impossibilitem o uso de Anv de asa fixa 

http://www.cavex.eb.mil.br/
http://www.cavex.eb.mil.br/
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ou até mesmo rotativa, ou houver muita dificuldade de deslocamento em terra devido a alta 

densidade da vegetação e à precariedade das vias em geral, o uso de meios aquáticos para se 

deslocar será uma ótima alternativa de transporte. Os principais meios de transporte fluvial 

que podem ser encontrados em unidades do EB e da Marinha que operam na região. Também 

não se poderia deixar de mencionar que há uma facilidade de transporte do radar por meio 

marítimo também, como podemos ver em BRASIL (2011, p. 5-2):
Transporte Marítimo – O içamento do material do cais e sua deposição nos porões 
dos navios de transporte devem ser feitos pelos paus de carga, obedecendo ao peso 
limite desses. Deve ser içado em suportes, por redes evitando a queda do material.

O  EB possui  uma  quantidade  considerável  de  meios  de  transporte  fluviais  muito 

parecidos com os da Marinha do Brasil. Portanto, será feita mais a frente a exposição apenas 

doas navios de patrulha pertencentes à Marinha.

 

5.2.1 Meios do Exército Brasileiro  

O EB tem uma unidade específica que trata de embarcações âmbito CMA. Trata-se do 

CECMA.  Podemos ver em CECMA (2008) um pouco de seu histórico:
Assim como sua  área  de  atuação,  a  Amazônia,  região  repleta  de  características 
próprias, muitas ainda desconhecidas e inexploradas, o Centro de Embarcações do 
Comando Militar da Amazônia, CECMA, é uma unidade militar única no Exército 
Brasileiro,  ainda  muito  pouco  conhecida,  mas  que  muito  bem  representa  as 
peculiaridades existentes nas OM do Comando Militar da Amazônia. Oriundo da 1ª 
Cia  Especial  de  Transporte,  criada  em  01  de  outubro  de  1969,  o  Centro  de 
Embarcações do CMA é responsável  pelo transporte fluvial  tático e logístico no 
âmbito da 12ª RM/CMA, missão que se reveste de uma constante busca em superar  
as mais variados desafios. 
A inexistência de referências cartográficas, falta de sinalização de pontos críticos, o 
regime  dos  rios,  o  isolamento,  as  dificuldades  nas  comunicações,  a  manutenção 
diferenciada  dos meios  utilizados,  e  a  primordial  necessidade  de  possuir  pessoal 
especializado  e  habilitado  para  conduzir  com  segurança  as  embarcações 
empregadas,  são  apenas  alguns  exemplos  dos  obstáculos  enfrentados  nesse  tipo 
peculiar de transporte. Para suprir não só as necessidades, como as das demais OM 
que possuem dotação de embarcações, o CECMA ministra sob supervisão do DEE, 
o Curso de Navegação Fluvial, que duração de 16 semanas, e é destinado à formação 
dos futuros comandantes de embarcações.
No  Centro  também  funcionam  ao  longo  de  todo  ano  vários  estágios,  de 
especialização, como o Emprego de Embarcações, o Condutor de Embarcações, o de 
Tripulação de Embarcações, o de Salvamento Aquático, o de Operador de Radar, o 
de Operador de Ecossonda, e o de Manutenção de Embarcações e de Motores de 
Popa, formando dessa maneira o material humano necessário para o cumprimento 
das mais variadas missões. Sendo os rios as "estradas" da Amazônia, é de grande 
importância que o Exército detenha o conhecimento de como empregar e melhor 
utilizar  essas  "vias  de  acesso",  dominando  essa  modalidade  de  transporte  tão 
característica da região. O CECMA, com seu trabalho diário e ininterrupto, contribui 
para que isso seja possível,  formando a mão de obra necessária,  experimentando 
novas  embarcações,  mantendo  seus  meios  prontos  para  uso,  armazenando 
experiência e acumulando conhecimento para utilizá-lo da melhor forma quando o 
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mesmo se fizer necessário.

Vemos, em seguida, os tipos de embarcações gerenciadas âmbito CMA pelo CECMA.

5.2.1.1 Embarcação Patrulha de Esquadra (EPE) 

Segundo  CHANDRETTI(2009,  p.40)  “Tem  por  finalidade  o  transporte  de  uma 

esquadra para reconhecimento de um determinado local, onde, posteriormente, realizar-se-á o 

combate. São embarcações para um efetivo de até 8 homens, com autonomia de 2 horas.” 

Pelas suas dimensões , duas EPEs são o suficiente para leva o radar. A tabela 17 e a figura 46 

apresentam melhor esta embarcação:

Tabela 17 – Especificações técnicas da EPE
Fonte: www.portalamazonas.com.br apud CHANDRETTI, 2009, p.41

Figura 46 – Embarcação patrulha de esquadra
Fonte: www.portalamazonas.com.br apud CHANDRETTI, 2009, p.41

5.2.1.2 Embarcação Patrulha de Grupo (EPG)

De acordo com BRASIL (2005, p. 16) ”A Embarcação Patrulha de Grupo (EPG) 

tem por finalidade o transporte de um grupo de combate em operações. São embarcações para 

um efetivo de até 12 homens, com autonomia de 12 horas.” Nela já se pode imaginar em 

http://www.portalamazonas.com.br/
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dividir os módulos do radar em dois, mas com a guarnição para tomar conta junto. A tabela 18 

e a figura 47 apresentam melhor a embarcação.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características

Nomenclatura Embarcação Patrulha de Grupo – 
EPG

Tipo Operacional Tática
Comprimento 8,20m
Calado 0,50m

Tripulação Passageiros 10
Tripulação 2 (1 Cmt Emb e 1 SCmt / Mec Pps

Motor Propulsor

Velocidade de 
Serviço 20 Kt / 36 Km/hora

Velocidade Máxima 30 Kt / 54 Km/hora
Autonomia 12 horas

Comunicações e 
Navegação

Rádio Pode-se  adaptar  diversos  tipos  de 
equipamentos,  dependendo  da 
natureza da missão.

Bússola
Radar

Tabela 18 – Especificações técnicas da EPG
Fonte: CECMA apud BRASIL, 2005. p. 16.

Figura 47 – Embarcação patrulha de grupo
Fonte: www.portalamazonas.com.br apud CHANDRETTI, 2009, p.42

5.2.1.3 Embarcação Base de Grupo (EBG)

Ao contrário da EPG, a EBG é uma embarcação que possui mais espaço. A tabela 

19 e a figura 48 (esta em uma operação de desembarque do obuseiro M56 Oto Melara) mostra 

dados dessa embarcação que mostram sua capacidade de acondicionar a guarnição mais o 

radar SABER M60 juntos:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características

Nomenclatura Embarcação Base de Grupo – EBG
Tipo Operacional Tática
Comprimento 8,56m
Calado 0,67m
Deslocamento leve 2,3 Ton
Deslocamento 
máximo 4,8 Ton

Manutenção e Tripulação Passageiros 14
Tripulação 2 (1 Cmt Emb e 1 SCmt/Mec Pps)

Motor propulsor

Potência máxima 2 x 165 HP

Cpcd Res combustível 900 litros
Velocidade de serviço 50 Km/hora
Velocidade máxima 64 Km/hora
Autonomia 13 horas / 650 Km

http://www.portalamazonas.com.br/
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Comunicações e Navegação
Rádio Pode-se  adaptar  diversos  tipos  de 

equipamentos,  dependendo  da 
natureza da missão.

Bússola
Radar

Tabela 19- Especificações técnicas da EBG
Fonte: CECMA apud  BRASIL, 2005. p. 18-19.

Figura 48-EBG(ao fundo indicado com uma seta amarela pelo autor)
Fonte: BRASIL, 2005. p. 49

5.2.1.4 Embarcação Logística Flutuante Balsa Aberta 

De  acordo  com  CHANDRETTI  (2009,  p.44)  “A  Embarcação  Logística  Flutuante 

Balsa Aberta é empurrada ou rebocada e tem por finalidade o transporte de carga ou pessoal.” 

Nela pode se transportar o radar mais sua guarnição sem grande problemas. Um detalhe que 

desperta nesta embarcação e que, como ela é grande e pesada, se a mesma não oscilar muito 

talvez seria interessasnte avaliar o radar SABER M60 operando em cima da mesma. A figura 

49 e a tabela 20 mostram de maneira mais clara esta embarcação:  

Figura 49 – Embarcação Logística Flutuante – Balsa aberta
Fonte: www.portalamazonas.com.br apud CHANDRETTI, 2009, p.44

http://www.portalamazonas.com.br/
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Tabela 20 – Especificações técnicas da Balsa Aberta
Fonte: www.portalamazonas.com.br apud CHANDRETTI, 2009, p.44

5.2.1.5 Embarcação Logística de Transporte de Carga (ELTCg) 

De acordo com CHANDRETTI (2009, p.42) “A Embarcação Logística de Transporte 

de Carga (ELTCg) tem por finalidade realizar o transporte de cargas.” Pelas suas dimensões é 

possível tentar fazer o mesmo experimento que na embarcação anterior. A figura 50 e a tabela 

21 apresentam mais informações sobre esta embarcação: 

Figura 50 – Embarcação Logística de Transporte de Carga
Fonte: www.portalamazonas.com.br apud CHANDRETTI, 2009, p.43

http://www.portalamazonas.com.br/
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Tabela 21 – Especificações técnicas da ELTC
Fonte: www.portalamazonas.com.br apud CHANDRETTI, 2009, p.43-44

5.2.1.6 Embarcação Logística Flutuante Balsa Fechada  

De acordo com CHANDRETTI (2009, p.45) “É empurrada e tem por finalidade servir 

como alojamento de tropa em deslocamento para operações.” Esta embarcação, como também 

é pesada, também pode-se fazer o teste de ver se o radar consegue funcionar sem apresentar 

problemas. O ganho que se pode ter operando o radar do centro de um rio caudaloso é, além 

de uma clareira, achar uma posição com um mínimo de zonas e sombra. A figura 51 e a tabela 

22 ajudam a mostrar mais informações sobre esta embarcação:

Figura 51– Embarcação Logística Flutuante - Balsa fechada
Fonte: www.portalamazonas.com.br apud CHANDRETTI, 2009, p.45
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Tabela 22 – Especificações técnicas da Balsa Aberta
Fonte: www.portalamazonas.com.br apud CHANDRETTI, 2009, p.45

5.2.3 Meios da Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil opera na região amazônica por meio da Flotilha do Amazonas. 

Em que mais riqueza de detalhes foram tirados do site da Marinha do Brasil, que diz: 
A principal área de operações da Flotilha do Amazonas engloba o eixo estratégico 
Amazonas-Solimões, a partir da cidade de Parintins, início das águas sob jurisdição 
do Comando do 9° Distrito Naval, até a fronteira Ocidental em Tabatinga, ambas no 
Estado do Amazonas, e seus principais tributários, cujas nascentes originam-se dos 
vizinhos Andinos e Caribenhos.  Esta imensa malha fluvial,  com mais de 20.000 
milhas navegáveis abrange uma área de mais de 2.500.000 m2. A área secundária de 
operação  da  Flotilha  do Amazonas  situa-se  na  parte  Oriental  da  Amazônia,  nos 
Estados do Pará e Amapá. 
O decreto baixado por D. Pedro II, que permitiu a livre navegação do Rio Amazonas 
às  nações  amigas,  teve  como  conseqüência  direta  a  criação  da  Flotilha  do 
Amazonas, em 1868 e com sede em Manaus, que visava garantir os interesses do 
Império brasileiro nessa já estratégica região.  Após esse fato histórico, foram os 
compromissos  internacionais  assumidos  pelo  Brasil  relacionados  com  a  saída 
Atlântica de países ribeirinhos, que condicionaram a efetiva presença da Marinha do 
Brasil na Amazônia Ocidental. 
Intimamente associado ao aspecto anterior, encontramos nas calhas fluviais as vias 
naturais de penetração de e para o território brasileiro, com a relevância que se faz  
necessário  o  trânsito  em  águas  brasileiras  de  navios  mercantes  e  de  guerra, 
particularmente do Peru e Colômbia para alcançar pontos de seu próprio território.
A importância estratégica desta área de operações reside fundamentalmente, no fato 
de  possuir  limites  com  a  Venezuela,  Colômbia,  Peru,  Bolívia  e  Guiana.  Dessa 
forma, as vias fluviais se constituem em fator predominante, visto que pelos rios que 
compõem a bacia amazônica podem ser atingidos quase todos os países ribeirinhos. 
O Rio Javari, formata a fronteira entre o Brasil e o Peru. Para o exercício de patrulha 
fluvial de navios de guerra peruanos na sua margem esquerda, esses para alcançá-lo 
passam por águas jurisdicionais brasileiras.
O Solimões, Iça e Japurá, são os rios de penetração no território colombiano, e os 
seus  navios  de  guerra  para  atingirem  Letícia,  Tarapacá  e  La  Pedrera,  também 
navegam por águas brasileiras. 
Partindo do Solimões, o Rio Madeira é via natural de penetração para a Bolívia, pelo 
Rio Beni/Madre de Dios tendo um trecho não navegável de Porto Velho a Guajará-
Mirim, e prossegue já como Rio Guaporé. Por ele também se pode alcançar Puerto 
Maldonado, no Peru.
O Rio Negro permite atingir a fronteira com a Colômbia e Venezuela, dificultado,  
porém, pelas corredeiras  à montante de São Gabriel  da Cachoeira que limitam a 
navegação somente aos períodos de cheias.
Entretanto,  é  o  grande  eixo  estratégico  Amazonas-Solimões  que  permite  uma 
navegação  regular  durante  todo o ano para  navios  com até 10 metros  de calado 
atingir Manaus, e com 4,5 metros demandar Tabatinga, constituindo-se na artéria 
vital do intenso tráfego fluvial da Amazônia Ocidental, onde são escoados cerca de 
90% do fluxo de comércio de e para a Região. Alia-se a forte dependência da Região 
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Norte  do  país  de  hidrocarbonetos  extraídos  da  Bacia  petrolífera  de  Urucu,  cujo 
transporte se realiza, primordialmente, por via fluvial. 
Assim, se faz necessária  uma diuturna presença dos Navios-Patrulha Fluvuais da 
Flotilha do Amazonas nos rios, cumprindo tarefas de Patrulha Fluvial e realizando 
ações  de  Inspeção  Naval  em  suas  respectivas  Áreas  de  Operações,  visando  à 
garantia dos nossos interesses e à manutenção da soberania nacional nas fronteiras 
vivas da Amazônia Ocidental. 
Também,  o  Amazonas-Solimões  e  seus  tributários  constituem-se  nas  Áreas  de 
Operações  dos  Navios  de  Assistência  Hospitalar  subordinados  à  Flotilha  do 
Amazonas, carinhosamente chamados pelas populações ribeirinhas de "Navios da 
Esperança", por representarem geralmente o único contato dessas comunidades com 
médicos,  dentistas,  farmacêuticos  e  enfermeiros,  todos  do  quadro  de  pessoal  da 
Marinha, constituindo importante vetor de integração nacional. (BRASIL, sem data)

Os principais navios que compõem a Flotilha do Amazonas atualmente que podem 

ajudar  no  transporte  do  radar  SABER M60  se  alguma  situação  exigir  são  os  navios  de 

patrulha da Classe Pedro Teixeira e da Classe Roraima, brevemente expostos a seguir.   

5.2.3.1 Navio de Patrulha Classe “Pedro Teixeira”

A classe de navio que compõe a Flotilha do Amazonas com os navios P-20 PEDRO 

TEIXEIRA e P-21 RAPOSO TAVARES possuí as seguintes características a seguir:

CARACTERÍSTICAS:
Deslocamento (toneladas): 690-padrão
Dimensões (metros): 63,3 x 9,7 x 1,7
Velocidade (nós): 16
Raio de Ação (milhas): 6.800 a 13 nós
Tripulação: 60 homens
Armamento: 1 canhão Bofors 40mm; 6 metralhadoras 12,7mm; e 2 morteiros 81mm
Helicóptero: 1 UH-12 Esquilo
Embarcação de Desembarque de Viatura e  Pessoal:  2 (PEDRO TEIXEIRA,  sem 
data)

Figura 52-Navio de Patrulha Classe Pedro Teixeira
Fonte: http://www.mar.mil.br/menu_h/navios/patrulha/pedro.htm

 
5.2.3.2 Navio de Patrulha Classe “Roraima”

A  classe  de  navio  que  compõe  a  Flotilha  do  Amazonas  com  os  navios  P-30 

RORAIMA, P-31 RONDONIA e P-32 AMAPÁ e possui as seguintes características a seguir:
CARACTERÍSTICAS:

http://www.mar.mil.br/menu_h/navios/patrulha/pedro.htm
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Deslocamento (toneladas): 340-padrão / 365-plena carga
Dimensões (metros): 46,3 x 8,5 x 1,4
Velocidade (nós): 14
Raio de Ação (milhas): 6.000 a 12 nós
Tripulação: 40 homens
Armamento: 1 canhão Bofors 40mm; 2 metralhadoras Oerlikon 20mm; 2 morteiros 
81mm e 6 metralhadoras 12,7mm
Embarcação de Desembarque de Viatura e Pessoal: 2 (RORAIMA, sem data)

Figura 53-Navio de Patrulha Classe RORAIMA
Fonte: http://www.mar.mil.br/menu_h/navios/patrulha/roraima.htm 

É interessante ressaltar que, como visto nos dois navios, a existência de helicópteros 

como dotação destes navios, se preparados para o helitransporte, facilitariam uma possível 

situação de transporte para o radar SABER M60, ressaltando a capacidade de interação entre 

os meios de transporte. 

5.3  POSSIBILIDADES  DE  DESLOCAMENTO  POR  TERRA  PARA  O  EXÉRCITO 

BRASILEIRO

Por fim, sempre haverá o recurso de deslocamento por terra. Algo que se deve levar 

em consideração  é  que  este  tipo  de  deslocamento  simples  é,  infelizmente,  recoberto  por 

dificuldades impostas pela selva.A precariedade das estradas e as trilhas quase fechadas são 

desafios inevitáveis. A seguir será abordado os principais meios e técnicas de transporte do 

radar SABER M60 que podem ser utilizados para deslocamento na selva por terra.

5.3.1 O transporte com viaturas sobre rodas

Devido às suas dimensões,  o radar SABER M60 só consegue ser transportado por 

viaturas com capacidade maior ou igual a 1 tonelada, como podemos ver em BRASIL (2011, 

p.5-2):
Transporte Terrestre  – Pode ser realizado em qualquer viatura maior que 1 Ton, 
com carroceria estendida ou em vagão ferroviário,  de modo que caibam todas as 
caixas, pessoal, acessórios externos e os fardos de bagagem e combate.

http://www.mar.mil.br/menu_h/navios/patrulha/roraima.htm
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Para isso, deve-se evitar que as caixas fiquem soltas no interior da viatura, com o risco 

de deslizarem em seu interior e causar acidentes. Isso se faz prendendo todas as partes do 

radar utilizando as cintas de unitização, como podemos ver na figura 54 a seguir: 

Figura 54-Fixação do radar SABER M60 para transporte em uma viatura sobre rodas maior que 1 
tonelada

Fonte: EsACosAAe
As viaturas  a  que  utilizam esse  tipo  de  técnica  de  transporte  são  as  viaturas  que  comumente  são 

utilizadas nos corpos de tropa do EB. A seguir mostraremos algumas viaturas que tem a   capacidade de utilizar 

essa técnica de transporte.

Figura 55 – Caminhão Mercedes Benz LKA 1418
Fonte: http://www.basemilitar.com.br/forum/viewtopic.php?f=5&p=143806. apud DE OLIVEIRA, 2012, p. 38

http://www.basemilitar.com.br/forum/viewtopic.php?f=5&p=143806
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Figura 56 – Caminhão VW Worker 15-210
Fonte: http://www.basemilitar.com.br/forum/viewtopic.php?f=5&p=143806 apud DE OLIVEIRA, 2012, p. 

38

Figura 57 – Caminhão Unimog U1300L
Fonte: http://www.forte.jor.br/2010/03/23/1%C2%BA-gac-sl-recebe-novas-viaturas apud DE OLIVEIRA, 2012, 

p. 39

5.3.2 O transporte por búfalos

O búfalo, embora seja um modo de transporte muito rudimentar,  tem condições de 

atender a uma necessidade de transporte do radar SABER M60 se a situação exigir.  Este 

animal está bem caracterizado por BRASIL (2005, p.138), que diz respeito ao seu uso no 

ambiente de selva:
Originário da Ásia, o búfalo foi introduzido no Brasil ao final do século passado, na 
Ilha de Marajó-PA. A maior parte do rebanho bubalino nacional, estimado em 3 
milhões de cabeças em 1995, está na região amazônica.
Como animal de trabalho o búfalo apresenta rendimentos superiores ao do bovino, 
devido  a  possuir  características  físicas  adequadas  para  o  desenvolvimento  da 
atividade de tração, pois seus largos cascos fendados, e a grande articulação de seus 
membros, fazem com que o esforço do animal seja bastante reduzido.
Os trabalhos com o búfalo tiveram início em 2000 quando o CIGS recebeu,  por 
doação, um casal de bubalinos. Os búfalos já participaram de operações com o 1º 
BIS e com os Cursos de Operações na Selva - Categorias “B” e “C”. Realizaram 
diversas marchas através selva, apresentando bastante facilidade nos deslocamentos.

Segundo TEIXEIRA (2006), em sua pesquisa feita com base nas experimentações 

feitas no CIGS acerca da utilização do búfalo no transporte de carga em ambiente de selva, 

apresentou dados importantes em seu trabalho com relação ao tempo gasto em deslocamento 

por parte desses amimais, sob diversos tipos de situações impostas pelo ambiente amazônico:
A experimentação  doutrinária  realizada pelo CIGS permitiu que se chegasse  aos 
seguintes Dados Médios de Planejamento após um ano e meio de avaliações diárias 
do desempenho dos búfalos em diversas situações, conforme retratado abaixo: 
Tempo médio de deslocamento em estrada acidentada: 
▪ Aliviado (sem carga): 19 min/Km  
▪ Carregado (animal com 400 Kg): 25 min/Km 
▪ Tracionando carroça sem carga: 25 min/Km  
▪ Tracionando carroça carregada: 1 Km/30 minutos
Tempo médio de deslocamento em trilha com variações de relevo: 
▪ Aliviado (sem carga): 25 min/Km  

http://www.forte.jor.br/2010/03/23/1%C2%BA-gac-sl-recebe-novas-viaturas/
http://www.basemilitar.com.br/forum/viewtopic.php?f=5&p=143806
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▪ Carregado (animal com 400 Kg de carga): 37 min/Km 
Tempo médio de travessia de curso d’água, andando e nadando: 
▪ 100 metros em 3 minutos 
Tempo médio de montagem do colete e dos 6 bolsos: 
▪ 5 min

O búfalo transporta o peso a carregar em fardos nas costas ou em carroças. É fato que 

não se vislumbra a possibilidade de transporte do radar na cangalha do búfalo, mas pode se 

possível colocar todo o material em uma carroça, como podemos ver na figura 58, em que 

traciona um obuseiro M56 Oto Melara em desmontado em uma carroça. 

Figura 58- Obuseiro M56 Oto Melara desmontado em uma carroça para transporte por búfalo
Fonte: BRASIL, 2005. p. 142.

5.3.3 O transporte a braço

O transporte a braço é, sem sombra de dúvida, o último recurso de transporte do radar 

SABER M60. Foi visto que para sua montagem é necessário de no mínimo três militares para 

realizar  sua  montagem,  mas  para  levar  todas  as  partes  a  braço,  a  grandes  distâncias  irá 

requerer o maior efetivo possível. 

Porém, mediante planejamento e previsão de possíveis operações, é possível desdobrar 

no terreno cachês para conservar o radar para ser operado em uma região próxima onde foi 

escondido, como podemos ver em BRASIL(2011, p.6-24), que diz:
O Sist Log da AAAe na selva deve utilizar os transportes Ae e fluvial, o Ap Log  
deverá considerar processos e adaptações, tais como, a utilização de “Cachês” para a 
estocagem  de  Mun  e  combustível  para  geradores  de  Eqp  Elt  (computadores, 
radares). A “mobilidade Log”, no tocante à Mnt e Sup, deve considerar o aspecto 
modular de seus componentes, permitindo o ressuprimento imediato pelas vias Ae, 
terrestres e fluviais.
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6 CONCLUSÃO

Neste  trabalho  pudemos  apresentar  possibilidades  de  uso  do  radar  SABER  M60 

expondo suas características e suas limitações. Tal como todo problema, a apresentação de 

sua resposta se mostra, além de diferente, nova.

 Até  então  era  impossível  vislumbrar  a  defesa  de  um  ponto  sensível  na  região 

amazônica em tempo hábil. Podemos pegar o próprio PIM, mencionado neste trabalho: uma 

DAAe à BxAlt  aprendida nos bancos escolares, feita com Can e MslAAAe, viria de qual 

lugar  do pais? O 11º  GAAAe de Brasília-DF dista  de um pouco menos  de 3400 Km de 

Manaus indo por estradas, e a 14ª Bia AAAe em Olinda-PE dista de um pouco mais de 4500 

Km da mesma cidade. Essas duas unidades mais próximas do mencionado P Sen não foram 

concebidas em sua natureza operacional para fazer a proteção de lugares da região amazônica, 

sendo um dos simples motivos de se ter a necessidade de se implantar uma unidade de AAAe 

nessa região.

O radar SABER M60 é uma das peças que faltava para fechar este quebra-cabeça que 

é a proteção da Amazônia.  É uma realidade que muitas  dessas “peças” ainda faltam para 

completar  esse  quadro  da  defesa  amazônica,  mas  só  o  fato  deste  radar  oferecer  a  real 

possibilidade de ser empregado neste tipo de terreno porque consegue sobrepujar o rigor do 

mesmo através de sua alta flexibilidade de transporte, vislumbramos o aumento da capacidade 

de DAAe na região amazônica,  sem contar  que o radar  SABER M60 significa,  para nós 

brasileiros que o conhecemos, um triunfo das mentes que pensam em tecnologia em nosso 

país, pois é um produto nacional, com tecnologia de uma empresa nacional, financiado pelo 

governo brasileiro e que despertou interesse de compra de muitos países.

Tendo em vista que a própria Força Terrestre investe, hoje, em seus projetos de ponta, 

sendo  um  deles  a  revitalização  de  nossa  AAAe,  o  radar  SABER  M60  naturalmente  já 

receberia total importância, mas, com a grande possibilidade de ser empregado em ambiente 

amazônico, defendida neste trabalho, vemos que o referido sensor de DAAeBxAlt se encaixa 

perfeitamente nos objetivos estabelecidos na Estratégia Nacional de Defesa, cuja parte que 

apresenta essas idéias é apresentada a seguir:
3.Desenvolver as capacidades de monitorar e controlar o espaço aéreo, o território e 
as águas jurisdicionais brasileiras.
Tal desenvolvimento dar-se-á a partir da utilização de tecnologias de monitoramento 
terrestre, marítimo, aéreo e espacial que estejam sob inteiro e incondicional domínio 
nacional.  
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4.Desenvolver,  lastreado  na  capacidade  de  monitorar/controlar,  a  capacidade  de 
responder prontamente a qualquer ameaça ou agressão: a mobilidade estratégica. 
A mobilidade estratégica - entendida como a aptidão para se chegar rapidamente ao 
teatro de operações – reforçada pela mobilidade tática – entendida como a aptidão 
para  se  mover  dentro  daquele  teatro  -  é  o  complemento  prioritário  do 
monitoramento/controle e uma das bases do poder de combate, exigindo das Forças 
Armadas ação que, mais do que conjunta, seja unificada. 
O imperativo de mobilidade ganha importância decisiva, dadas a vastidão do espaço 
a defender e a escassez dos meios para defendê-lo. O esforço de presença, sobretudo 
ao  longo  das  fronteiras  terrestres  e  nas  partes  mais  estratégicas  do  litoral,  tem 
limitações intrínsecas. É a mobilidade que permitirá superar o efeito prejudicial de 
tais limitações. 
5.Aprofundar  o  vínculo  entre  os  aspectos  tecnológicos  e  os  operacionais  da 
mobilidade, sob a disciplina de objetivos bem definidos.
Mobilidade  depende  de  meios  terrestres,  marítimos  e  aéreos  apropriados  e  da 
maneira  de  combiná-los.  Depende,  também,  de  capacitações  operacionais  que 
permitam aproveitar ao máximo o potencial das tecnologias do movimento. 
O vínculo entre os aspectos  tecnológicos  e  operacionais  da mobilidade  há de se 
realizar de maneira a alcançar objetivos bem definidos. Entre esses objetivos, há um 
que  guarda  relação  especialmente  próxima  com  a  mobilidade:  a  capacidade  de 
alternar a concentração e a desconcentração de forças com o propósito de dissuadir e 
combater a ameaça.
[...]
Deve-se  ter  claro  que,  dadas  as  dimensões  continentais  do  território  nacional,  
presença não pode significar onipresença. A presença ganha efetividade graças à sua 
relação com monitoramento/controle e com mobilidade. 
[...]
10.Priorizar a região amazônica. 
A Amazônia representa um dos focos de maior interesse para a defesa. A defesa da 
Amazônia  exige  avanço  de  projeto de desenvolvimento sustentável  e  passa  pelo 
trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença. 
O  Brasil  será  vigilante  na  reafirmação  incondicional  de  sua  soberania  sobre  a 
Amazônia  brasileira.  Repudiará,  pela  prática  de  atos  de  desenvolvimento  e  de 
defesa, qualquer tentativa de tutela sobre as suas decisões a respeito de preservação,  
de desenvolvimento e de defesa da Amazônia. Não permitirá que organizações ou 
indivíduos  sirvam  de  instrumentos  para  interesses  estrangeiros  -  políticos  ou 
econômicos  -  que  queiram  enfraquecer  a  soberania  brasileira.  Quem  cuida  da 
Amazônia brasileira, a serviço da humanidade e de si mesmo, é o Brasil. 
11.Desenvolver, para fortalecer a mobilidade, a capacidade logística, sobretudo na 
região amazônica.  
Daí a importância de se possuir estruturas de transporte e de comando e controle que 
possam operar em grande variedade de circunstâncias, inclusive sob as condições 
extraordinárias impostas por um conflito armado. 
12.Desenvolver, para atender aos requisitos de monitoramento/controle, mobilidade 
e presença, o conceito de flexibilidade no combate. 
Isso  exigirá,  sobretudo na Força  Terrestre,  que as forças  convencionais  cultivem 
alguns predicados atribuídos a forças não-convencionais. 
Somente  Forças  Armadas  com  tais  predicados  estarão  aptas  para  operar  no 
amplíssimo espectro de circunstâncias que o futuro poderá trazer.  
A  conveniência  de  assegurar  que  as  forças  convencionais  adquiram  predicados 
comumente associados a forças não-convencionais pode parecer mais evidente no 
ambiente da  selva amazônica.  Aplicam-se  eles,  porém,  com igual  pertinência,  a 
outras áreas do País. Não é uma adaptação a especificidades geográficas localizadas. 
É resposta a uma vocação estratégica geral. 
[...]
22.Capacitar  a  indústria  nacional  de  material  de  defesa  para  que  conquiste 
autonomia em tecnologias indispensáveis à defesa. 
Regime jurídico, regulatório e tributário especiais protegerá as empresas privadas 
nacionais  de  material  de  defesa  contra  os  riscos  do  imediatismo  mercantil  e 
assegurará continuidade nas compras públicas. A contrapartida a tal regime especial  
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será, porém, o poder estratégico que o Estado exercerá sobre tais empresas, a ser 
assegurado  por  um  conjunto  de  instrumentos  de  direito  privado  ou  de  direito 
público. 
Já o setor estatal de material de defesa terá por missão operar no teto tecnológico,  
desenvolvendo as  tecnologias  que as  empresas  privadas  não possam alcançar  ou 
obter, a curto ou médio prazo, de maneira rentável.
[...]
8.A defesa da região amazônica será encarada, na atual fase da História, como o 
foco  de  concentração  das  diretrizes  resumidas  sob  o  rótulo  dos  imperativos  de 
monitoramento/controle  e  de  mobilidade.  Não  exige  qualquer  exceção  a  tais 
diretrizes;  reforça  as  razões  para  seguí-las.  As  adaptações  necessárias  serão  as 
requeridas  pela  natureza  daquele  teatro  de  operações:  a  intensificação  das 
tecnologias e dos dispositivos de monitoramento a partir do espaço, do ar e da terra; 
a primazia da transformação da brigada em uma força com atributos tecnológicos e 
operacionais; os meios logísticos e aéreos para apoiar unidades de fronteira isoladas 
em áreas remotas, exigentes e vulneráveis; e a formação de um combatente detentor 
de qualificação  e de rusticidade  necessárias  à  proficiência  de um combatente de 
selva. 
O desenvolvimento sustentável da região amazônica passará a ser visto, também, 
como instrumento  da  defesa  nacional:  só  ele  pode consolidar  as  condições  para 
assegurar  a  soberania  nacional  sobre  aquela  região.  Dentro  dos  planos  para  o 
desenvolvimento sustentável da Amazônia, caberá papel primordial à regularização 
fundiária. Para defender a Amazônia, será preciso tirá-la da condição de insegurança 
jurídica  e  de  conflito  generalizado  em  que,  por  conta  da  falta  de  solução  ao 
problema da terra, ela se encontra. 
9.Atender ao imperativo da elasticidade será preocupação especial do Exército, pois 
é,  sobretudo,  a  Força  Terrestre  que  terá  de  multiplicar-se  em  caso  de  conflito 
armado.  
10.Os imperativos de flexibilidade e de elasticidade culminam no preparo para uma 
guerra assimétrica, sobretudo na região amazônica, a ser sustentada contra inimigo 
de poder militar muito superior, por ação de um país ou de uma coligação de países 
que  insista  em  contestar,  a  pretexto  de  supostos  interesses  da  Humanidade,  a 
incondicional soberania brasileira sobre a sua Amazônia. 
A preparação para tal guerra não consiste apenas em ajudar a evitar o que hoje é  
uma hipótese remota, a de envolvimento do Brasil em um conflito armado de grande 
escala. É, também, aproveitar disciplina útil para a formação de sua doutrina militar 
e de suas capacitações operacionais.  Um exército que conquistou os atributos de 
flexibilidade  e  de  elasticidade  é  um  exército  que  sabe  conjugar  as  ações 
convencionais com as não-convencionais. A guerra assimétrica, no quadro de uma 
guerra de resistência nacional, representa uma efetiva possibilidade da doutrina aqui 
especificada. 
Cada uma das condições, a seguir listadas, para a condução exitosa da guerra de 
resistência  deve  ser  interpretada  como  advertência  orientadora  da  maneira  de 
desempenhar as responsabilidades do Exército:
a.  Ver  a  Nação  identificada  com a  causa  da  defesa.  Toda  a  estratégia  nacional 
repousa  sobre  a  conscientização  do  povo  brasileiro  da  importância  central  dos 
problemas de defesa.
b.  Juntar  a  soldados  regulares,  fortalecidos  com  atributos  de  soldados  não-
convencionais, as reservas mobilizadas de acordo com o conceito da elasticidade.
c. Contar com um soldado resistente que, além dos pendores de qualificação e de 
rusticidade, seja também, no mais alto grau, tenaz. Sua tenacidade se inspirará na 
identificação da Nação com a causa da defesa.
d.  Sustentar,  sob  condições  adversas  e  extremas,  a  capacidade  de  comando  e 
controle entre as forças combatentes.
e. Manter e construir, mesmo sob condições adversas e extremas, o poder de apoio 
logístico às forças combatentes.
f. Saber aproveitar ao máximo as características do terreno. 
[...]marinha
A Marinha  contará,  também,  com embarcações  de  combate,  de  transporte  e  de 
patrulha, oceânicas, litorâneas e fluviais. Serão concebidas e fabricadas de acordo 
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com a mesma preocupação de versatilidade funcional que orientará a construção das 
belonaves de alto mar. A Marinha adensará sua presença nas vias navegáveis das 
duas grandes bacias fluviais, a do Amazonas e a do Paraguai-Paraná, empregando 
tanto navios-patrulha como navios-transporte, ambos guarnecidos por helicópteros, 
adaptados ao regime das águas.
[...]força aérea
A terceira implicação é a necessidade de dispor de suficientes e adequados meios de 
transporte para apoiar a aplicação da estratégia da presença do Exército na região 
Amazônica  e  no  Centro-Oeste,  sobretudo  as  atividades  operacionais  e  logísticas 
realizadas pelas unidades da Força Terrestre situadas na fronteira.  
d. A índole pacífica do Brasil não elimina a necessidade de assegurar à Força Aérea 
o domínio de um potencial estratégico que se organize em torno de uma capacidade,  
não em torno de um inimigo. Sem que a Força Aérea tenha o pleno domínio desse  
potencial aeroestratégico, não estará ela em condições de defender o Brasil,  nem 
mesmo dentro dos mais estritos limites de uma guerra defensiva. Para tanto, precisa  
contar  com todos os meios relevantes:  plataformas,  sistemas de armas,  subsídios 
cartográficos e recursos de inteligência. 
2.Na região amazônica, o atendimento a esses objetivos exigirá que a Força Aérea 
disponha de unidades com recursos técnicos para assegurar a operacionalidade das 
pistas de pouso e das instalações de proteção ao vôo nas situações de vigilância e de 
combate. (BRASIL, 2008, sem página definida)

Reparemos no que foi dito anteriormente que as três forças trabalham em conjunto, 

uma  cobrindo  a  outra,  ou  seja,  vemos  que  o  EB conta  com a  FAB para  aumentar  suas 

possibilidades de deslocamento aéreo, e conta com a Marinha do Brasil no que diz respeito ao 

deslocamento pelas vias fluviais.

A par da exposição dos objetivos citados anteriormente pela Estratégia Nacional de 

Defesa, também chegamos à conclusão deste trabalho remontando à introdução, respondendo 

às perguntas feitas naquele capítulo:

• As peculiaridades apresentadas no capítulo 1 reforça a idéia de nós brasileiros 

devemos utilizar o terreno ao nosso favor. As estradas podem estar precárias e 

a  selva  possuir  uma  vegetação  muito  densa,  mas  a  diversidade  de  rios 

mencionada desse capítulo reforça a idéia de que o deslocamento pelas vias 

fluviais será sempre uma ótima opção;

• São muito poucos os radares no mundo que apresentam tamanha flexibilidade 

de transporte como o radar SABER M60. Como o mesmo é transportado em 

módulos  e  por  diversos  tipos  de  meios  de  transporte,  com  técnicas 

diferenciadas  de  transporte  e  acondicionamento,  este  trabalho  opina 

positivamente por ser este radar de busca ser o mais  adaptado a operar em 

ambiente amazônico;

• O helitransporte é o meio mais rápido e preciso para as operações com o radar 

SABER M60,  tanto  é  que  em seu  próprio  conjunto  de  materiais  o  mesmo 

possui  uma  rede  para  o  seu  helitransporte.  Os  outros  meios  não  estão 
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descartados, mas transporte por helicópteros é o mais ideal. Porém, sempre que 

houver alguma circunstância que impeça uma Anv de asa rotativa de operar, as 

embarcações aparecem como meio de transporte mais ideal. Estas na verdade 

são tão importantes quanto os helicópteros, pois mesmo sendo mais lentas, são 

mais  simples,  e  por causa da grande variedade de rios existentes  na região 

amazônica,  consegue chegar  na  maioria  das  posições  em que o helicóptero 

chegaria;

• Quando se fala em manutenção e suprimento para o radar SABER M60, vemos 

que,  na atual conjuntura,  o contato cerrado com a população para possíveis 

reparos hidráulicos, mecânicos e eletrônicos do radar em locais que possuem 

essa possibilidade será a melhor opção, desconsiderando a hipótese de ter que 

transportar  o  radar  de  volta  para  manutenção  na  Região  Sudeste.  O  PIM 

poderia  funcionar  como  este  tipo  de  suporte,  em  casos  excepcionalmente 

emergenciais,  uma  vez  que  as  técnicas  de  manutenção  e  suprimento  de 

escalões acima do primeiro para este tipo de material ainda passa por inserção 

de capacidade de pessoal e material especializado no âmbito do EB

Por fim, é possível acreditar na possibilidade de se criar uma unidade de DAAe, tanto 

no valor  Bia  subordinada  a  uma Bda,  como uma unidade  que seja  órgão permanente  ao 

SISDABRA, no valor Grupo, tanto pelas possíveis possibilidades técnicas dos meios, como 

pela necessidade de se ter uma DAAe concreta na região. Assuntos como este apresentado 

neste trabalho não esgotam o assunto de operações de AAAe em ambiente amazônico, mas 

servem para concretizar, em um futuro próximo, a figura do artilheiro antiaéreo de selva.
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