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PORTARIA Nº 1 - COTER, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014.
EB: 64322.001695/2014 - 09 

Aprova o Caderno de Instrução Medidas 
de Proteção Eletrônica  (EB70-CI-11.403), 
1ª Edição, 2014 e  dá outra providência. 

O COMANDANTE DE OPERAÇÕES TERRESTRES, no uso da 
delegação de competência conferida pelo art. 1º, XI, e) da Portaria nº 727, de 
8 de outubro de 2007 e pelo art. 44 das Instruções Gerais para as Publicações 
Padronizadas do Exército (EB10-IG-01.002), aprovadas pela Portaria do 
Comandante do Exército nº 770, de 7 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Aprovar o Caderno de Instrução Medidas de Proteção Eletrônica  
(EB70-CI-11.403), 1ª Edição, 2014 que com esta baixa.

Art. 2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação. ......................

Gen Div WILLIAMS JOSÉ SOARES
Comandante Interino de Operações Terrestres

(Publicado no Boletim do Exército nº 9, de 28 de fevereiro de 2014)
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PREFÁCIO

Na guerra moderna, os exércitos dependem de meios eletrônicos para 
obter e difundir informações, para comandar e controlar suas forças e para 
operar seus sistemas de armas.

Este Caderno de Instrução propõe medidas a serem observadas por 
qualquer militar envolvido com o emprego desses meios eletrônicos em ambiente 
eletromagnético hostil, de modo a obter o mais adequado planejamento e a 
máxima eficácia na sua exploração.  Dessa forma, busca-se empregar conceitos 
de conhecimento geral, evitando-se, ao máximo, o uso de termos técnicos. 

Os seguintes princípios devem nortear a utilização deste Caderno:

- seu manuseio não deve ser privativo de elementos de Comunicações e 
Guerra Eletrônica, mas sim extensivo a todos os operadores e planejadores de 
sistemas que empreguem emissores de ondas eletromagnéticas com finalidades 
militares;

- sua difusão deve ser a mais ampla possível; e

- o elenco de medidas aqui abordadas não esgota o assunto. O 
conhecimento da doutrina de emprego e das características do material de 
dotação, a experiência adquirida pela operação diuturna e o espírito criativo 
dos planejadores e operadores são fontes seguras para a definição de novos 
procedimentos.

Todas as dúvidas, sugestões e observações a respeito deste Caderno 
de Instrução deverão ser encaminhadas ao Centro de Instrução de Guerra 
Eletrônica, onde serão avaliadas, respondidas e, se for o caso, difundidas para 
toda a Força Terrestre.





EB 70-CI-11.403

1-1

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 ASPECTOS DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

1.1.1 A evolução tecnológica tem tornado os equipamentos de Guerra Eletrônica 
(GE) cada vez mais eficientes. 

1.1.2 A crescente automatização dos sistemas de GE agrega qualidades que 
contribuem para que o processo de aquisição das emissões seja mais eficaz, com 
equipamentos que podem trabalhar ininterruptamente, realizar diversas tarefas ao 
mesmo tempo e agilizar atividades, em segundos, o que antes consumiria dias de 
trabalho.

1.1.3 Diante da extraordinária capacidade de produção de dados desses equi-
pamentos, procedimentos de Medidas de proteção Eletrônica (MPE), que antes 
surtiam efeitos satisfatórios, hoje, dependendo do oponente, não são tão eficazes 
diante do poder de processamento dos equipamentos de GE modernos. Há pouco 
tempo, por exemplo, recomendava-se nunca ultrapassar mais que três a cinco 
segundos apertando o combinado de um transceptor para, com isso, evitar que a 
comunicação fosse interceptada, pois um tempo pequeno de transmissão poderia 
não ser captado durante uma varredura realizada por um receptor especializado 
em monitorar o espectro. 

1.1.4 Atualmente, porém, bastam apenas milésimos de segundo para que um 
receptor consiga detectar, identificar, monitorar, classificar e localizar vários sinais 
ao mesmo tempo em uma larga faixa do espectro, sem que haja necessidade 
de qualquer intervenção do operador. Um simples toque no combinado de um 
transceptor é suficiente para denunciar a posição de uma estação-rádio no terreno.

1.1.5 Até mesmo tecnologias desenvolvidas para contrapor equipamentos de 
monitoração e localização eletrônica, exemplo do salto de frequência, já não são 
eficazes frente a modernos sistemas de GE dotados de receptor de banda larga.

1.1.6 Assim, em tempos cujas mudanças ocorrem cada vez mais rápido, cresce 
de importância a atuação do militar responsável pelo planejamento do sistema 
de comunicações, focado nas potencialidades e vulnerabilidades dessas novas 
tecnologias.

1.1.7 Em termos dos sistemas de Não Comunicações, a evolução dos últimos 
anos apresenta mudanças que são também de interesse da Guerra Eletrônica, 
especialmente, os sistemas de radiofrequência.
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1.1.8 Os radares pulsados, por exemplo, contam com novas características para 
aumentar a efetividade na localização dos alvos e dificultar a aquisição de seus 
sinais. A modulação intrapulso permite a inserção de um código no interior do 
pulso do radar, fazendo com que este apresente grande resolução em distância, 
mesmo empregando baixas potências. Dessa maneira, não apenas o retorno 
do pulso, mas também as características do código nele modulado apresentam 
informações sobre os alvos, tornando todo o sistema mais eficiente.

1.1.9  A evolução tecnológica dos radares diminuiu a necessidade do movimento 
físico das antenas. Os arranjos em fase (antenas phased array) permitem 
diversas combinações de varreduras e até mesmo combinações de frequências 
de operação. O uso das antenas phased array também diminui a intensidade dos 
lóbulos secundários, dificultando ações de Medidas de Ataque Eletrônico (MAE) 
sobre esses dispositivos.

1.1.10 Desse modo, fica evidente que os sistemas radares modernos, ditos 
sistemas LPI (Low Probability of Intercept) – baixa probabilidade de interceptação 
– dificultam as ações de Guerra Eletrônica ao mesmo tempo em que garantem a 
acurácia na localização de alvos de interesse. 

1.1.11 Por fim, o conhecimento profundo dos equipamentos que irão ser 
empregados em um enlace de comunicações, a utilização de ferramentas 
que auxiliem no planejamento e na predição do comportamento das ondas 
eletromagnéticas, de acordo com o perfil do terreno, a criptografia das mensagens, 
a integração dos diversos sistemas de comunicações e o profundo adestramento 
de todos os envolvidos na exploração desses sistemas são condições essenciais 
para qualquer operação militar.

1.2 AMBIENTE ELETROMAGNÉTICO HOSTIL

1.2.1 É aquele em que o oponente realiza, de modo ininterrupto, ações de Guerra 
Eletrônica visando:

1.2.1.1 levantar dados e conhecimentos por meio da intercepção das transmissões 
e da localização dos emissores no terreno;

1.2.1.2 impedir ou dificultar as emissões ou induzir ao erro os operadores e 
equipamentos; e

1.2.1.3 destruir alvos de interesse após a obtenção das suas posições.

1.2.2 A GE oponente pode realizar ações de Medidas de Apoio de Guerra Eletrônica 
(MAGE), a fim de identificar as frequências, monitorar (ouvir) e registrar (gravar) 
essas transmissões, bem como realizar Localização Eletrônica (identificar a 
posição geográfica do equipamento-rádio que está transmitindo em determinado 
momento). Também, pode-se realizar ações de MAE, a fim de bloquear (impedir ou 
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dificultar que haja o trânsito de mensagens em uma rede) ou realizar despistamento 
(enviar mensagens falsas nas redes-rádio amigas ou nas redes oponentes.  

1.3 MEDIDAS DE PROTEÇÃO ELETRÔNICA (MPE) DE COMUNICAÇÕES

1.3.1 Para a Guerra Eletrônica, os sistemas de comunicações são formados por 
conjuntos de transmissores, receptores ou transceptores que utilizam o espectro 
eletromagnético para realizar o tráfego de mensagens. 

1.3.2 As MPE de Comunicações constituem a parte da GE que abrange ações 
para assegurar o uso efetivo do espectro eletromagnético, a despeito das ações 
de GE empreendidas pelo oponente.

1.3.3 Elas são divididas, quanto à finalidade, em ações: Anti-MAGE e Anti-MAE; 
quanto aos meios utilizados, dividem-se em PROCEDIMENTOS e TECNOLOGIAS.

1.3.4 A divisão das MPE Com em ações Anti-MAGE e Anti-MAE é realizada apenas 
para fins didáticos, pois,de acordo com as situações nas quais são empregadas, 
é extremamente complexa uma definição única. Um exemplo é a utilização da 
tecnologia de salto de frequência que, quando utilizada na transmissão entre dois 
equipamentos-rádio, irá dificultar a interceptação e monitoração pelos sistemas 
MAGE. Contudo, essa tecnologia também impede ou diminui a eficiência de 
uma ação de bloqueio pelas MAE oponentes, sendo classificada, portanto, como 
Anti-MAGE e Anti-MAE. Por exemplo, pela execução de manobras com navios, 
aeronaves ou plataformas terrestres, mantendo-os fora do alcance de detecção 
do sistema de GE oponente. São implementados pelo planejamento da utilização 
de sistemas de comunicações que não irradiem na direção da possível posição 
da força oponente pelo uso de códigos e cifras nas mensagens ou pela disciplina 
na exploração dos meios de comunicações e de não comunicações. Geralmente, 
são de simples planejamento e execução; podem ser, em sua maioria, adotados 
por qualquer operador.

1.3.5 Os PROCEDIMENTOS de MPE são comportamentos, atitudes, ações 
realizadas para aumentar a confiabilidade e a segurança das emissões, impedir, 
retardar ou dificultar o emprego das MAGE e MAE pelo oponente, por meio 
da execução de manobras, artifícios e da correta exploração dos recursos de 
comunicações.

1.3.6 Por outro lado, as TECNOLOGIAS de MPE são recursos de proteção 
eletrônica, projetados, especificamente, para este fim ou não, existentes nos 
sistemas de emprego militar, das forças amigas que os resguardam de ações 
de MAGE e MAE inimigas, dependendo, invariavelmente, das características de 
cada equipamento.
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1.3.7 As tecnologias de MPE também são divididas, em termos da característica 
do sistema a ser protegido, em COMMUNICATIONS SECURITY (COMSEC) e 
TRANSMISSIONS SECURITY (TRANSEC), termos originários do idioma inglês, 
que significam, respectivamente, segurança das comunicações e segurança das 
transmissões. 

1.3.8 As COMSEC incluem medidas de segurança criptográfica que visam à 
proteção do conteúdo transmitido, a fim de evitar acessos não autorizados, ou seja, 
objetiva-se garantir que a mensagem não seja decifrada em caso de interceptação 
por parte do oponente.

1.3.9 As TRANSEC consistem na aplicação de tecnologias destinadas a proteger 
as transmissões contra interceptações por parte do oponente, incluindo técnicas 
de espalhamento espectral como salto de frequência e transmissão por salvas, 
assim como controle automático de potência e modulação adaptativa.

1.4 MEDIDAS DE PROTEÇÃO ELETRÔNICA DE NÃO COMUNICAÇÕES

1.4.1 Os sistemas de não comunicações são todos os sensores ativos ou passivos 
que obtêm dados a partir de sinais eletromagnéticos. Tal conceito abrange, 
portanto, radares de todos os tipos, telêmetros, sistemas de visão noturna e até 
mesmo câmeras de vídeo e fotográficas.

1.4.2 As MPE de Não Comunicações ( MPE N Com) são uma série de medidas 
a serem adotadas quando do emprego desses sistemas, procurando dificultar a 
execução das MAGE e neutralizar os efeitos das MAE oponentes.

1.4.3 As MPE N Com têm como objetivo impedir o inimigo de:

1.4.3.1 interceptar e localizar emissores de Não Comunicações ( N Com);

1.4.3.2 obter informações por meio da análise de sinais; e

1.4.3.3 obter êxito nas suas ações de bloqueio e despistamento.

1.4.4 Do mesmo modo que nas MPE de Comunicações, ( MPE Com) as MPE N 
Com dividem-se em  Anti-MAGE e Anti-MAE, estando essas ações muito relacio-
nadas às tecnologias incorporadas aos respectivos equipamentos.

1.4.5 No entanto, ao contrário das MPE Com, a divisão das MPE N Com em 
PROCEDIMENTOS e TECNOLOGIAS não é tão simples, devido às características 
de operação dos equipamentos. Dessa maneira, as MPE N Com serão descritas, 
didaticamente, em ações Anti-MAGE e Anti-MAE.

1.5 AÇÕES ANTI-MAGE

- Constituem um conjunto de ações que visam evitar que o inimigo utilize os 
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sistemas de Comunicações e/ou de Não Comunicações das forças como fontes de 
informações, negando-lhe o sucesso nas ações MAGE (Busca de Interceptação, 
Monitoração, Localização Eletrônica, Registro e Análise de GE) e, consequente, 
impedindo a ação de dados. São de vital importância para a segurança de toda 
a tropa, devendo ser realizadas permanentemente.

1.6 AÇÕES ANTI-MAE

- Constituem um conjunto de ações a serem tomadas no instante em que o 
operador de um equipamento de comunicações (Com) ou de Não  Comunicações 
(N Com) identifica que está sendo alvo de ações de MAE.
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CAPÍTULO II

MPE NOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES (MPE COM)

2.1 AS MPE COM NAS AÇÕES ANTI-MAGE E ANTI-MAE

2.1.1 Inicialmente, é importante ressaltar que todas as MPE descritas neste 
caderno de instrução, bem como outras medidas que, eventualmente, possam ser 
executadas, devem constar das Instruções Padrão de Comunicações e Eletrônica 
(IPComElt). Isto porque a execução de uma MPE, que não esteja planejada ou 
prevista, poderá surtir efeitos indesejados e, por vezes, até mesmo impedir as 
comunicações.

2.1.2 Todas as MPE devem ser treinadas. Muitas das ações descritas neste 
caderno de instrução são de fácil execução; outras, contudo, exigem maior grau 
de planejamento e adestramento da tropa. 

2.1.3 Mesmo as MPE mais simples como a mudança de polarização da antena 
-  inclinar a antena mudando da posição horizontal para vertical ou vice-versa  
podem se tornar ações ineficazes ou prejudiciais se os operadores não realizarem a 
mudança ao mesmo intervalo de tempo, na mesma polarização ou desconhecerem 
as características da antena.

2.1.4 Destaca-se que as MPE mais simples ou mais complexas não refletem, 
necessariamente, maior ou menor grau de proteção eletrônica. Um exemplo de 
procedimento que costuma ser eficiente como ação Anti-MAGE, dificultando o 
acesso ao conteúdo que é transmitido, é o uso de mensagens preestabelecidas.
Afinal, no curto prazo, para um analista de GE,qual pode ser o significado de uma 
mensagem interceptada: “PEDRA CARRO FOGO”?

2.2 PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE MPE COM

2.2.1 MUDANÇA DE FREQUÊNCIA – ANTI-MAGE

2.2.1.1 Em equipamentos não dotados de tecnologias que variam a frequência 
do rádio automaticamente, por exemplo: salto de frequência, a mudança manual 
dessa frequência,  intervalos de tempo não uniformes, é uma boa MPE, quando 
bem planejada e executada. A troca de frequência deve sempre estar prevista 
nas Instruções para Exploração das Comunicações e Eletrônica (IEComElt), 
devendo haver frequências reservas. É fundamental que a troca não siga um 
padrão, ou seja, não devem ser utilizados os mesmos intervalos de tempo para 
a troca da frequência (de 10 em 10 minutos, por exemplo). Este padrão facilita 
muito o trabalho do analista oponente, pois este poderá inferir quando a rede 
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trocar novamente a frequência.

2.2.1.2 A mudança de frequência é dispensável quando o equipamento for dotado 
de tecnologia de salto de frequência.

2.2.2 MUDANÇA DE FREQUÊNCIA – ANTI-MAE

2.2.2.1 Como ação Anti-MAE, a frequência deve ser trocada toda vez que for 
identificada uma ação de bloqueio. É fundamental que esta troca não seja realizada 
de forma ostensiva, ou seja, que fique claro que a rede está trocando a frequência 
por causa das MAE. Isto sendo percebido pela GE inimiga, demostra que a MAE 
empregada foi eficaz. A certeza da eficiência do posto de MAE em sua atividade 
só reforçará sua ação.

2.2.2.2 Ao identificar uma MAE na rede, a mensagem deve ser transmitida até o 
final. A rede deverá trocar a frequência por meio de mensagem preestabelecida  
ou quando chegar a hora de mudar a frequência. 

2.2.3 MUDANÇA DE INDICATIVO – ANTI-MAGE

2.2.3.1 A mudança de indicativo dificulta a Análise de Tráfego, principalmente 
quando não está associada à mudança de frequência.

2.2.3.2 Quando, em uma mesma frequência, um indicativo é alterado, o analista de 
GE inimigo pode ser induzido a concluir que outro posto-rádio está ativo na rede.

2.2.3.3 Os efeitos dessa medida são potencializados quando os indicativos são 
alterados em horários distintos da troca de frequência. No caso de redes-rádio 
em voz, a mudança de operadores contribui para a eficácia dessa medida.

2.2.4 AUTENTICAÇÃO DO POSTO – ANTI-MAE (DESPISTAMENTO)

2.2.4.1 É uma ação eficaz quando é identificada a suspeita de ações de 
DESPISTAMENTO IMITATIVO, que é uma atividade em que o operador do posto 
de MAE envia uma mensagem falsa na rede. Dessa maneira, se for solicitada a 
autenticação deste posto, é provável que não seja realizada corretamente.

2.2.4.2 A autenticação do posto deverá ser solicitada sempre que:

2.2.4.2.1 for dada uma ordem na rede que fuja dos padrões de mensagens que 
vinham sendo transmitidas (a tropa está em um aproveitamento do êxito bem 
sucedido e recebe uma ordem para recuar, por exemplo);

2.2.4.2.2 forem dadas ordens de deslocamento de tropa não previstas no contexto 
da operação (exemplo: mudança de direção);

2.2.4.2.3 forem dadas ordens para que sejam informados determinados dados 
(posições de unidades no terreno, efetivos, nomes, situação, etc);
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2.2.4.2.4 quando o radioperador identificar que a voz do seu interlocutor não é 
conhecida; e
2.2.4.2.5 sempre que o operador tiver suspeitas sobre a autenticidade de uma 
transmissão feita na rede.

2.2.4.3 A autenticação, apesar de ser um importante procedimento, é dispensável 
em redes-rádio que operem exclusivamente com equipamentos dotados de 
tecnologia criptográfica. 

2.2.5 MUDANÇA DE POSIÇÃO – ANTI-MAGE/ANTI-MAE

- A mudança de posição do posto-rádio ou da antena dificulta a análise de 
localização eletrônica por parte do oponente, porque altera os alcances de 
transmissão (influenciando na recepção MAGE por parte do inimigo) e de recepção 
(influenciando a recepção de ações de MAE inimigas). Dessa forma, sempre que 
possível, é importante prever a mudança de posição, mesmo sendo uma ação que 
deva ser coordenada, na medida em que os planejamentos da manobra podem 
impor posições de desdobramento.

2.2.6 APROVEITAMENTO DO TERRENO – ANTI-MAGE/ANTI-MAE

2.2.6.1 Para desdobrar um posto-rádio, além de verificar se o enlace será feito com 
os outros postos, deve-se considerar os obstáculos no terreno que influenciem 
na segurança do posto frente às MAGE e/ou MAE inimigas.

2.2.6.2 É importante, sempre que possível, instalar os postos-rádio em posições, 
onde encostas (ou mesmo edifícios, espelhos d’água, linhas de alta tensão, 
florestas ou matas densas) estejam entre o posto-rádio e a direção do inimigo. 
Isto porque a onda eletromagnética é impedida (refratada, refletida ou absorvida) 
por estes acidentes seja na direção do oponente para o posto-rádio ou vice-versa

2.2.7 ANTENAS DIRECIONAIS – ANTI-MAGE/ANTI-MAE

2.2.7.1 O uso de antenas direcionais paralelas à direção do inimigo dificultará ou 
impedirá a recepção de nossas emissões pelas MAGE do oponente e os efeitos 
das MAE inimigas sobre nossos postos-rádio (Fig 1).

Fig 1- Rede-rádio composta por dois postos-rádio (PEDRA e COIOTE)
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Observa-se que, em uma correta disposição no terreno, os postos COIOTE e PEDRA fecham o enlace 
(representado pela linha verde) e o posto de MAGE inimigo não consegue interceptar nenhum dos 
dois postos. Essa simulação foi realizada por meio do programa Radio Mobile.

2.2.7.2  Essas antenas devem ser utilizadas, preferencialmente, em direção 
paralelas à frente do inimigo e, sempre que possível, evitar sua utilização na 
direção perpendicular.

2.2.7.3 A complexidade baseia-se no fato de que, se as antenas não forem 
direcionadas corretamente, as comunicações podem não ser possíveis. Além 
disso, normalmente, devido à direcionalidade das antenas, não é possível fechar 
mais de um enlace com diferentes postos dispostos em azimutes diferentes.

2.2.7.4 As principais antenas direcionais utilizadas no Exército Brasileiro são: 
Dipolo, Log-periódica e Yagi-uda.

Fig 2 - Os mesmos postos da Fig 1 dispostos na região de Brasília 

Observar que, apesar da região de Brasília possuir terreno relativamente plano, sem grandes 
obstáculos, e o posto de MAGE estando em posição de comandamento, este não consegue interceptar 
os dois postos-rádio. Isso porque, nesta simulação, os dois postos (PEDRA e COIOTE) utilizam antenas 
do tipo Yagi direcionadas entre eles e paralelas à direção do posto de MAGE. Essa simulação foi 
realizada por meio do programa Radio Mobile.

2.2.8 MENSAGEM PREESTABELECIDA – ANTI-MAGE

2.2.8.1 O uso de mensagens preestabelecidas apresenta maior efetividade 
quando utilizado em situações específicas. Por exemplo, quando a GE intercepta 
uma mensagem com o seguinte teor: “51° BIMtz iniciar ataque de O1”, sabe-se 
exatamente o que irá acontecer. Contudo, se essa mesma mensagem fosse 
transmitida como “ESTÁ CHOVENDO NA FAZENDA”, o analista não conseguiria 
concluir nada de imediato, porque seria impossível antever o que aconteceria a 
não ser que ele possuísse a IEComElt do oponente.
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2.2.8.2 Com o transcorrer da operação é possível, pela análise de GE, relacionar 
ações com essas mensagens preestabelecidas, por isso, as IEComElt devem 
prever novos códigos de mensagens em um prazo aproximado de 48 horas, 
realizando a troca das instruções a intervalos de tempo. 

2.2.8.3 Os aspectos negativos do uso de mensagens preestabelecidas são a 
necessidade de adestramento e as possibilidades de erros no processamento e 
interpretação das mensagens por parte das tropas amigas.

2.2.9 CÓDIGO DE NOMES – ANTI-MAGE

2.2.9.1 O resultado final é o mesmo da mensagem preestabelecida: dificultar a 
análise de conteúdo. A grande diferença é que estas mensagens são exclusivas 
para cada situação (“ESTÁ CHOVENDO NA FAZENDA” só serve para indicar: 
“51° BIMtz iniciar ataque de O1”, por exemplo) ao passo que, no código de nomes, 
cada código se refere a uma situação específica.

2.2.9.2 É possível combinar, por exemplo, os códigos abaixo para formar a frase 
“ÁRVORE NUVEM CARRO” (Tab 1), ou seja, o código de nomes possibilita 
grande flexibilidade nas mensagens, ao passo que mensagens preestabelecidas 
são específicas para determinadas ações de grande importância. No entanto, 
deve-se ter o cuidado de evitar a combinação de palavras em claro e palavras do 
código de nomes, devido à grande possibilidade de equívocos na interceptação 
do significado.

CÓDIGO SITUAÇÃO
ÁRVORE 51° BIMtz
NUVEM Iniciar ataque
CARRO O1

                                                 Tab 1 -  Código de nomes   

2.2.10 CONTROLE DE POTÊNCIA – ANTI-MAGE/ANTI-MAE

2.2.10.1 As MAGE oponentes são dificultadas quando as forças amigas utilizam 
sempre a menor potência de transmissão necessária para o estabelecimento das 
comunicações.

2.2.10.2 O aumento da potência de transmissão pode ser empregado para 
suplantar a ação de bloqueio, sendo uma medida  Anti-MAE eficiente. Contudo, 
embora não indique ao posto de MAE, explicitamente, o resultado da eficácia 
da ação de bloqueio, tal ação pode ser descoberta pela verificação do nível de 
potência que chega do posto. 

2.2.10.3 Esse é um PROCEDIMENTO de MPE que pode ser realizado de 
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maneira manual pelo operador. Porém, rádios modernos possuem tecnologia 
para fazer esta ação automaticamente, podendo, assim, ser classificado como 
PROCEDIMENTO e TECNOLOGIA de MPE, dependendo do tipo de equipamento 
rádio utilizado.

2.2.11 USO DE REPETIDORES E RETRANSMISSORES – ANTI-MAGE/ANTI-
-MAE

- O uso de repetidores e retransmissores reduz a distância de transmissão entre 
os postos-rádio, tornando os enlaces mais consistentes e diminuindo a potência 
necessária para a transmissão. Esse procedimento dificulta as MAE e MAGE do 
oponente. 

2.2.12 MUDANÇA DE POLARIZAÇÃO – ANTI-MAGE/ANTI-MAE

2.2.12.1 Para que uma transmissão entre dois postos-rádio seja realizada, as 
duas antenas devem estar na mesma polarização, pois polarizações defasadas 
em 90° (horizontal em relação à vertical) geram grandes perdas de sinais. Esse 
princípio é aplicável à antena do posto de MAGE, que deve possuir a mesma 
polarização da antena do emissor alvo.

2.2.12.2 A mudança da polarização da antena pode ser obtida, por exemplo, 
trocando-se a antena utilizada ou inclinando de 90° da posição original uma 
antena vertical (Fig 3).

Fig 3 – Antena omini vertical

2.2.12.3 A antena inclinada, comporta-se de forma semelhante a uma antena 
com polarização horizontal. Essa simples medida poderá evitar ou dificultar a 
interceptação das MAGE por parte do oponente. A mudança de polarização 
também pode ser muito eficiente quando a rede identificar que está sob ação 
das MAE.
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2.2.12.4 É importante frisar que, quando um posto-rádio modifica a polarização 
da sua antena, conforme o exemplo apresentado (de vertical para horizontal), 
esta torna-se direcional e deve ser apontada para o azimute do posto-rádio com 
o qual se deseja estabelecer comunicação.

2.2.13  MUDANÇA DO TIPO DE MODULAÇÃO E/OU PROTOCOLO DE 
TRANSMISSÃO

2.2.13.1 A utilização de diferentes modulações digitais (FSK, PSK, MFSK, etc) 
e protocolos (BAUDOT, PACTOR, PACKET 300, etc) para a transmissão de 
mensagens (dados) dificulta a decodificação e demodulação por parte do oponente, 
caso não disponha de equipamentos compatíveis com essas tecnologias. Sem 
tais equipamentos é impossível obter o conteúdo transmitido. 

2.2.13.2 Ainda que a GE inimiga consiga inicialmente decodificar e demodular 
um sinal interceptado, a mudança da modulação e do protocolo impedirá, 
momentaneamente, o acesso ao conteúdo.

2.2.13.3 Diversos equipamentos-rádio do Exército Brasileiro (EB) possibilitam a 
execução desse procedimento, exemplo dos conjuntos-rádio EB11 MPR9600-MP 
(Falcon II), EB11 RF7800V-P/V (Falcon III), Rádio Pessoal RF7800S-TR, EB 11 
PRC910, ERC 519 YAESU System 600, Sistema TETRA, XR 3060 H (M3TR).

2.3 PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DE MPE

2.3.1 ANTIBLOQUEIO (SALTO DE FREQUÊNCIA) – ANTI-MAGE/ANTI-MAE

2.3.1.1 Os equipamentos-rádio mais modernos possuem tecnologia de salto 
de frequência, que também é conhecida como antibloqueio. É uma tecnologia 
intrínseca ao rádio, necessitando do operador apenas o acionamento de uma 
chave ou botão. A configuração dessa tecnologia é complexa, exigindo, entre 
outros procedimentos, perfeito sincronismo entre os postos. Normalmente, o 
antibloqueio também acarreta perda de alcance efetivo do equipamento-rádio. 

2.3.1.2 Exemplo de equipamentos do EB que possuem essa tecnologia: conjuntos-
-rádio EB11 MPR9600-MP (Falcon II), RF7800V-P/V (Falcon III), PRC910, ERC 
620.

2.3.2 CRIPTOFONIA (SCRAMBLER) – ANTI-MAGE

2.3.2.1 Tecnologia que permite ao rádio embaralhar o sinal antes de transmiti-lo. 
Quando isso ocorre, torna-se muito difícil para qualquer sistema MAGE identificar 
o conteúdo que foi transmitido, pois somente os postos-rádio que tiverem a chave 
criptográfica poderão ouvir a mensagem, ainda que seja possível realizar a Loc 
Elt da transmissão e bloqueá-la. 

2.3.2.2 Nos equipamentos rádio, normalmente, é necessário apenas acionar um 
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botão ou uma chave para realizar a transmissão por criptofonia.

2.3.2.3 Nas comunicações militares brasileiras, alguns equipamentos-rádio já 
possuem tecnologia de criptofonia integrada, proporcionando segurança con-
tra a análise de conteúdo por parte do oponente, exemplo dos conjuntos-rádio 
EB11 MPR9600-MP (Falcon II), EB11 RF7800V-P/V (Falcon III) e Rádio Pessoal 
RF7800S-TR.

2.3.3 CONTROLE AUTOMÁTICO DE POTÊNCIA (CAP OU APC) – ANTI-MAGE/
ANTI-MAE

2.3.3.1 É uma tecnologia presente em alguns rádios que lhes permite regular, 
automaticamente, suas potências de transmissão ao mínimo necessário para 
que o enlace seja consolidado. Quando se fala em mínima potência necessária, 
trata-se de uma ação Anti-MAGE na medida em que o posto de MAGE inimigo 
terá maior dificuldade em interceptar o sinal, mas também pode ser considerada 
ação Anti-MAE. Caso haja uma atividade de MAE sobre o posto receptor que 
contenha tecnologia CAP, o transmissor aumentará sua potência de transmissão, 
automaticamente, até que o enlace seja feito ou até que a potência máxima de 
transmissão do rádio seja alcançada.

2.3.3.2 Os equipamentos EB11 MPR9600-MP (Falcon II) e EB11 RF7800V-P/V 
(Falcon III) dispõem dessa tecnologia.

³ Os blocos em vermelho indicam cada salto do rádio. Por meio dessas informações, é possível 
identificar o azimute do alvo, mas não o conteúdo da mensagem transmitida, pois a maioria dos 
sistemas não consegue recompor estes blocos.

2.3.4 CRIPTOGRAFIA– ANTI-MAGE

2.3.4.1 A criptografia consiste na técnica de converter mensagem de sua 
forma original para outra ininteligível, de maneira que possa ser conhecida 
(decriptografada) apenas por seu destinatário. Atualmente, a criptografia é realizada 
por meio de programas computacionais que utilizam chaves criptográficas de dois 
tipos: simétricas e assimétricas. 

2.3.4.2 A criptografia simétrica é formada por um algoritmo criptográfico e uma 
única senha que é tanto empregada para codificar quanto para decodificar a 
mensagem. Assim, o remetente e o destinatário devem conhecer e utilizar a 
mesma senha usada no processo criptográfico, tornando esse sistema vulnerável 
porque uma terceira pessoa pode tomar conhecimento da senha e ter acesso ao 
conteúdo da mensagem.

2.3.4.3 Por outro lado, a criptografia assimétrica foi desenvolvida de maneira que 
o remetente e o destinatário utilizem senhas diferentes, permitindo que a chave 
utilizada para codificar seja diferente da chave utilizada para decodificar.  
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2.3.4.4 Por ser realizada por meio de computadores, a mensagem criptografada, 
na modalidade de dados, em termos de conteúdo, independe do tipo de equipa-
mento-rádio utilizado. No entanto, os MPR9600-MP (Falcon II), EB11 RF7800V-
-P/V (Falcon III) e Rádio Pessoal RF7800S-TR realizam a criptografia de dados 
e voz automaticamente.

2.3.5 ESTEGANOGRAFIA – ANTI-MAGE/ANTI-MAE

2.3.5.1 Com a acelerada evolução das telecomunicações e a crescente integração 
dos equipamentos rádio com meios computacionais, a transmissão de arquivos 
digitais (textos, imagens, áudios, programas, etc) tem se tornado cada vez mais 
comum. Devido a isso, a esteganografia surgiu como a técnica de ocultar a 
existência de mensagem dentro de outra, ou seja, a mensagem que se deseja 
transmitir, seja ela texto, imagem, áudio ou vídeo, será mesclada, bit a bit, em outro 
arquivo digital (texto, imagem, áudio ou vídeo) sem importância para a situação 
envolvida, podendo ser transmitida via meio de comunicações (rádio, internet, etc).

2.3.5.2 Somente o destinatário que possuir o programa e a chave para extrair o 
conteúdo esteganografado poderá obter a mensagem original. De fato, caso um 
posto de MAGE intercepte uma mensagem esteganografada (principalmente texto 
ou imagem), provavelmente o analista não saberá se existe uma mensagem de 
interesse no arquivo interceptado.

                    

Fig 4 – Exemplo de imagem em que foi inserida uma mensagem

2.3.5.3 No exemplo da Fig 4, foi inserida a mensagem de interesse “51° BIMtz 
iniciar ataque de O1” na imagem. Observe que as diferenças da imagem com 
mensagem estenografada (à direita) são imperceptíveis a olho nu. Contudo, os 
bits da mensagem de interesse estão inseridos nela, bit a bit, e esta é a imagem 
que será transmitida, só podendo ser recuperada por meio do programa e da 
chave criptográfica.

2.3.5.4 É importante ressaltar que criptografia e esteganografia são técnicas 
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diferentes. Enquanto a criptografia oculta o significado da mensagem, a 
esteganografia oculta a própria existência da mensagem. 

2.3.5.5 A utilização dessa tecnologia independe do tipo de equipamento 
empregado, sendo necessário apenas que disponha da capacidade de transmissão 
de dados, haja vista que a mensagem esteganografada é transmitida como um 
arquivo comum.

2.3.6 TRANSMISSÃO POR SALVAS (BURST) – ANTI-MAGE

2.3.6.1 É uma tecnologia que realiza a compressão da mensagem antes da 
transmissão. Após a compressão, o rádio transmite um pequeno pacote de 
curtíssima duração. Caso a mensagem seja tão grande, que não seja possível 
transmitir em apenas um pacote, ela é comprimida em tantos pacotes quanto 
necessários.

2.3.6.2 Na figura acima, observam-se os pacotes (linhas vermelhas horizontais) 
sendo transmitidos em intervalos, sem nenhum tipo de transmissão entre eles. 
Esta tecnologia dificulta a interceptação, localização eletrônica e a monitoração 
pela GE.

 Fig 5 – Visualização da transmissão por salvas

2.3.6.3 Os conjuntos-rádio EB11 MPR9600-MP (Falcon II) e EB11 RF7800V-P/V 
(Falcon III) possuem essa tecnologia.

2.3.7 TRANSMISSÃO DIGITAL DE VOZ – ANTI-MAGE

2.3.7.1 A tecnologia de transmissão digital de voz não foi desenvolvida para 

      

      Original Totalmente esteganografada
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ser uma tecnologia de MPE, mas sim para melhorar o canal de comunicações, 
tornando a comunicação mais confiável e menos suscetível ao ruído. 

2.3.7.2  Atualmente, somente alguns dos sistemas de MAGE mais avançados têm 
a capacidade técnica de monitorar um canal de comunicações digital, adquirindo 
o conteúdo original da mensagem transmitida, o que torna esta tecnologia 
(transmissão digital de voz) muito eficaz contra a ação de monitoração da GE.

2.3.7.3 É importante ressaltar que a transmissão de arquivos de textos digitais via 
rádio não apresenta, na maioria dos casos, segurança efetiva contra as MAGE 
inimigas. Essa tecnologia, transmissão de dados via Rádio Frequência (RF) 
deverá ser combinada com alguma MPE adequada para a transmissão, porque 
a GE tem meios de recuperar o texto digital transmitido via rádio frequência  que 
não estiver associado a nenhuma outra MPE.

2.3.7.4 Alguns equipamentos do EB possibilitam transmissão digital de voz, 
exemplo dos conjuntos-rádio EB11 MPR9600-MP (Falcon II), EB11 RF7800V-P/V 
(Falcon III) e o Sistema Tetra.

2.4 TREINAMENTO DAS MPE COM

2.4.1 ADESTRAMENTO DO PESSOAL

2.4.1.1 Os procedimentos e tecnologias Anti-MAGE e Anti-MAE apresentados 
nos itens 2.2 e 2.3 deste caderno são apenas alguns que podem ser utilizados 
pelos usuários dos sistemas de comunicações. Os Oficiais de Comunicações 
dos respectivos escalões podem desenvolver outros procedimentos que não 
constam deste caderno, desde que não contrariem ordens dos níveis superiores. 
Quanto às tecnologias, cada empresa desenvolve seus próprios equipamentos, 
tornando as técnicas específicas para cada tipo de emissor. Dessa forma, pode 
ocorrer que um determinado rádio, que esteja sendo empregado pela tropa, 
possua uma tecnologia de MPE que não conste deste caderno. O importante 
é que todos os procedimentos e tecnologias estejam previstos nas IEComElt e 
sejam de conhecimento dos usuários. Como já foi citado, alguns procedimentos 
ou tecnologias são mais complexos que outros, mas todos devem ser treinados, 
principalmente, antes de exercícios ou operações.

2.4.1.2 Tão importante quanto o uso das MPE é a correta exploração rádio. A 
utilização correta do ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL, da cadência 
de transmissão, falando de forma clara e concisa, evitando que o receptor da 
mensagem solicite ações de repetição como COTEJAR, são habilidades que 
podem ser atingidas por meio de treinamento.

2.4.1.3 Abaixo estão apresentados os principais erros de exploração rádio que 
devem ser corrigidos durante os treinamentos:
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2.4.1.3.1 apertar a tecla push to talk (PTT) por mais de  três segundos. Essa é 
uma ação que vem decrescendo de importância com o avanço tecnológico. No 
entanto, adotar este procedimento ainda influencia na interceptação em receptores 
de busca rápida e na ação de Localização Eletrônica, mas não é eficaz contra 
receptores de MAGE de banda larga;

2.4.1.3.2 transmitir mais do que o necessário. Parece óbvio, mas é um dos erros 
mais comuns. Evite comentários e conversas que não façam parte da mensagem. 
A coordenação da rede deve ser realizada em outro canal de comunicações ou 
por outro meio;

2.4.1.3.3 utilização de termos como COTEJAR e DIGA TUDO DE NOVO. Isso é 
só mais uma oportunidade para a GE realizar a AQUISIÇÃO. Se for necessário, 
transmita a mensagem por outro canal de transmissão;

2.4.1.3.4 utilização de nomes de pessoas, lugares, posições, horários, designações 
de OM, postos e graduações. Para isso, existem mensagens preestabelecidas, 
código de nomes e código de coordenadas;

2.4.1.3.5 transmissão errada de números e letras do ALFABETO FONÉTICO 
INTERNACIONAL;

2.4.1.3.6 por ocasião da transmissão do cabeçalho da mensagem, citação da 
função do emissor e do receptor. Exemplo: “TANGO aqui BRAVO, mensagem 
de E3 para S3 ...”. Com esta mensagem é possível para o analista de tráfego e 
conteúdo identificar o valor da tropa, localização, tipo de rede, entre outros dados;

2.4.1.3.7 não previsão de outros meios de comunicações (mensageiro, circuito 
físico, etc);

2.4.1.3.8 facilitar o resultado da MAE por parte do oponente. Caso seja alvo de 
uma ação de MAE, continue transmitindo a mensagem até o final. O receptor da 
mensagem deverá dar o RECEBIDO/APAGO, evitando dar noção ao oponente 
sobre a eficácia da ação, pois se o operador do MAE não tiver a confirmação do 
próprio radioperador que está sofrendo ação de MAE, dificilmente saberá que 
está sendo eficaz; e 

2.4.1.3.9 pouca utilização de mensagens preestabelecidas. Prever nas IEComElt 
este tipo de mensagem para a troca de frequência em caso de ação de MAE. O 
treinamento destas ações pode ser realizado na própria OM, utilizando um rádio 
de maior potência como posição de MAE.

2.4.2 LISTAS DE VERIFICAÇÃO

2.4.2.1 Lista de verificação do planejador:

2.4.2.1.1 verificar se o Plano de Controle das Irradiações Eletromagnéticas (Plano 
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CIEM) limita as emissões ao mínimo necessário;

2.4.2.1.2 prever a constante mudança de posição dos emissores;

2.4.2.1.3 dispor os emissores para que permitam a canalização das emissões;

2.4.2.1.4 dispor os emissores para que favoreçam a diversidade de emissões 
em cada ponto; 

2.4.2.1.5 evitar que a posição dos emissores denunciem os pontos sensíveis da 
força; e

2.4.2.1.6 adestrar a tropa em MPE Com.

2.4.2.2 lista de verificação do operador:

2.4.2.2.1 conhecer as possibilidades de MPE do meu equipamento;

2.4.2.2.2 conhecer os efeitos da MAE sobre o meu equipamento; e

2.4.2.2.3 conhecer a sequência de ações a realizar em cada situação.

2.4.2.3 procedimentos do operador com o equipamento sob o bloqueio:

2.4.2.3.1 aguardar o bloqueio;

2.4.2.3.2 reconhecer o bloqueio;

2.4.2.3.3 relatar o bloqueio;

2.4.2.3.4 tentar manter a recepção e transmissão mesmo sob ação de bloqueio; e

2.4.2.3.5 manter o equipamento em operação, se for o caso.

2.5 RELATÓRIO DE BLOQUEIO E DESPISTAMENTO(RBD) PARA COMU-
NICAÇÕES

2.5.1 A finalidade do RBD é informar ao Centro de Operações Táticas/DE que o 
oponente está realizando MAE. Tal informação resultará em ação por parte do 
escalão superior, assessorado por elementos de GE presentes no Estado-Maior, 
como a adoção de novas MPE e acionamento da tropa de GE amiga, visando a 
localização do emissor inimigo responsável pelas MAE.

2.5.2 A responsabilidade pelo correto preenchimento do RBD cabe ao chefe do 
posto-rádio que sofreu a ação de MAE e deverá ser enviado ao escalão superior 
o mais rápido possível.

2.5.3 A seguir, o modelo do Relatório de Bloqueio e Despistamento (RBD)(Fig 6).
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OM

ENDEREÇO  OU LOCAL DO PC

TEL FAX

REDE-RÁDIO BLOQUEADA 

EMISSÃO TÍPICA DA REDE FONIA CW DADOS OUTROS

LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (Fixos ou do SEC)

1)

ENDEREÇO (S) 2)

3)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (Eqp móveis ou do SISTAC)

PONTO A PONTO B PONTO C

PONTO D PONTO E PONTO F

GHD DE INÍCIO DO 
BLOQUEIO

GHD DE 
TÉRMINO DO 

BLOQUEIO

FREQUÊNCIA (S) 
OU FAIXA (S) DE 

FREQUÊNCIA 
BLOQUEADA

MODELO (S) DOS EQP RAD UTILIZADOS (1)

LARGURA DE 
FAIXA

3 KHz 4 KHz 6 KHz

OUTROS
POTÊNCIA 
UTILIZADA 

PELO RÁDIO
WATTS

25 KHz 50 KHz 125 KHz

TIPO (S) DE ANTENAS (S) 
UTILIZADAS (S)

GANHO 
DAS (S) 

ANTENAS 
(S)

TIPO (S) DE SINAL 
BLOQUEADOR

UIVO FONIA CW

TOM 

CONTÍNUO
RUÍDO BRANCO OUTROS

OUTRAS OBSERVAÇÕES (2)

LOCAL DATA ASSINATURA

Fig 6 – Relatório de Bloqueio e Despistamento (RBD)

OBSERVAÇÕES

(1) Citar os modelos dos equipamentos utilizados, por exemplo: M3TR, Harrys 7800, PRC910, SOTAS.

(2) Acrescentar outros dados julgados úteis; anexar gravação do sinal bloqueador, se possível, para 
futura análise técnica; informar se o idioma utilizado no despistamento eletrônico foi inteligível, anexando 
o texto ou o resumo da transmissão, atentando para dados relevantes como nomes, indicativos, locais, 
etc; informar se foi transmitido criptograma.



EB 70-CI-11.403

3-1

CAPÍTULO III

MPE NOS SISTEMAS DE NÃO COMUNICAÇÕES (MPE N COM)

3.1 AÇÕES ANTI-MAGE

3.1.1 CONTROLE DAS EMISSÕES

3.1.1.1 O Controle das emissões é o mais importante procedimento de MPE N 
Com, devendo ser planejado e cumprido com todo o rigor como verdadeira medida 
salva-vidas para o operador dos meios N Com.

3.1.1.2 O planejamento do controle das emissões de não comunicações resulta 
na elaboração do Plano de Controle das Irradiações Eletromagnéticas de Não 
Comunicações (Plano CIENC), que pode ser centralizado, quando o escalão 
superior determinar as condições de irradiação de cada equipamento das OM 
enquadradas, ou descentralizado, quando são expedidas apenas normas gerais, 
devendo cada escalão detentor de equipamento determinar suas condições de 
irradiação.

3.1.1.3 Deverá haver uma consonância entre o Plano CIENC e o Plano de 
Dissimulação Tática.

3.1.2 REGRAS BÁSICAS PARA ORIENTAR A CONFECÇÃO DO PLANO CIENC

3.1.2.1 O Plano CIENC deve abranger todos os emissores da Força, incluindo 
sistemas eletro-ópticos e de MAE;

3.1.2.2 Nos sistemas de vigilância aérea e terrestre, contrabateria e contramorteiro, 
que, normalmente, não podem permanecer na situação de silêncio radar, as 
demais técnicas de MPE devem ser enfatizadas e seus sítios de antenas devem 
merecer medidas especiais de segurança;

3.1.2.3 O Plano de Dissimulação Tática deve prever o uso de simulacros para 
complementar a proteção desses tipos de emissores. Por sua vez, o Plano CIENC 
deve autorizar a emissão com esses simulacros, sempre que a emissão dos 
sistemas correspondentes estiver autorizada;

3.1.2.4 Os sistemas de armas que são alimentados por dados de outros 
equipamentos devem permanecer na situação de silêncio radar até que os alvos 
estejam dentro de seu raio de ação;

3.1.2.5 Os sistemas ativos de determinação da posição dos equipamentos devem 
ser utilizados somente quando forem imprescindíveis e, sempre que possível, com 
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a preocupação de não irradiar na direção do oponente;

3.1.2.6 Para realizar testes nos equipamentos, deve-se, sempre que possível, 
utilizar cargas fantasmas, evitando a emissão de radiofrequência;

3.1.2.7 Além de observar o prescrito no Plano CIENC, é possível, na fase de 
planejamento do emprego dos emissores de Não Comunicações, usar programas 
de predição da propagação das ondas eletromagnéticas. São exemplos desses 
programas o RADIO MOBILE e o AREPS, que permitem a associação dos 
emissores ao relevo e às condições meteorológicas, respectivamente, facilitando 
o planejamento do emprego dos sistemas de Não Comunicações.

3.1.2.8 Baseados no conceito de controle de emissões e associados ao uso 
de recursos técnicos de MPE, encontram-se os radares LPI (Low Probability of 
Intercept) – baixa probabilidade de interceptação, que empregam combinações de:

3.1.2.8.1 potência de pico reduzida;

3.1.2.8.2 controle de emissões (espacial e potência);

3.1.2.8.3 ganho de processamento;

3.1.2.8.4 características de transmissão pseudorrandômicas; e

3.1.2.8.5 lóbulos secundários reduzidos.   

3.1.3 CONTROLE DE POTÊNCIA

3.1.3.1 Os emissores de N Com devem utilizar, sempre que houver esse recurso, 
a mínima potência necessária para garantir o cumprimento de sua missão, 
evitando a recepção das emissões de radiofrequência pelos postos de MAGE N 
Com do oponente. Esta característica confere ao radar a classificação de Baixa 
Probabilidade de Interceptação (Fig 7).

Fig 7 – Controle de potência
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3.1.3.2 A tecnologia de compressão de pulsos é sempre desejável nos 
equipamentos de N Com, por espalhar a energia emitida em uma larga faixa do 
espectro, dificultando a recepção não autorizada do sinal.

3.1.4 VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS DO SINAL

3.1.4.1 A variação dos parâmetros do sinal emitido, como a frequência de operação, 
frequência de repetição de pulso e largura de pulso, conforme o processo 
de classificação do sinal, dificulta bastante o trabalho da Guerra Eletrônica 
oponente. É fácil avaliar-se a dificuldade de interpretação criada por essa ação 
simples, mesmo quando realizada manualmente. Estima-se que, em ambientes 
eletromagnéticos densos, a GE oponente interceptará, simultaneamente, cerca de 
1,2 milhões de pulsos por segundo, oriundos de até 1600 emissores diferentes.

3.1.4.2 Os radares mais modernos possuem técnicas de variação automática 
desses parâmetros, chamada de agilidade, que aumentam sobremaneira a 
eficácia dessa ação de MPE, tornando-os radares classificados como de Baixa 
Probabilidade de Interceptação.

3.1.4.3 É importante salientar que, quando o equipamento tiver a possibilidade 
de trabalhar em mais de uma frequência, a metade das frequências de operação 
possíveis (no mínimo) deverá ser preservada para uso em situação real, 
constituindo as chamadas “frequências de guerra”. A mesma observação vale 
para as possibilidades de alteração dos demais parâmetros do sinal.

3.1.5 MUDANÇA DE POSIÇÃO DO EMISSOR

3.1.5.1 A mais importante norma quanto à localização dos emissores de não 
comunicações é a realização de constantes mudanças de posição. Para executar 
essa ação, é necessário prever o emprego dos emissores aos pares para que, 
enquanto um estiver emitindo, o outro possa mudar de posição e assim por diante. 

3.1.5.2 É muito importante que o posicionamento dos meios de N Com não 
denuncie a localização dos pontos sensíveis do nosso dispositivo, dada a grande 
facilidade e precisão de localização eletrônica desses meios.

3.1.5.3 Sempre que possível, devemos canalizar a emissão do nosso equipamento 
para a área do alvo, evitando irradiar em direções que não sejam do nosso 
interesse (Fig 8).
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Fig 8 – Canalização da emissão

3.1.6 APROVEITAMENTO DO TERRENO 

3.1.6.1 Da mesma maneira, havendo esta viabilidade, deve-se posicionar os 
equipamentos de forma que, após a área do alvo, haja algum tipo de obstáculo 
que evite a propagação da emissão além do objetivo.

3.1.6.2 Quando não for possível utilizar “cargas fantasmas” para realizar testes 
nos equipamentos, deve-se direcionar a antena para um obstáculo natural, como 
uma mata densa ou uma massa cobridora, proporcionando, assim, a absorção 
de parte da energia irradiada.

3.2 AÇÕES ANTI-MAE

3.2.1 Deve-se observar o princípio de que essas ações devem ir das mais simples 
às mais complexas, ou seja, utilizar o mínimo possível de recursos para anular 
uma determinada MAE. Para isso, são preconizadas sequências de operações de 
MPE a serem seguidas e interrompidas assim que o bloqueio desapareça. Esse 
princípio, no entanto, pode ser contrariado se a situação e o tempo de engajamento 
disponível exigir o emprego, de imediato, dos recursos mais fortes de MPE do 
equipamento. Tal decisão caberá ao Comandante da Seção.

3.2.2 É importante ressaltar que a principal ação Anti-MAE é a perfeita execução 
das ações  Anti-MAGE. Caso não alcance sucesso nessa primeira fase, pode-
-se combater diretamente a MAE oponente por meio das ações citadas a seguir.

3.2.3 CONTROLE DA SENSIBILIDADE DOS RECEPTORES

3.2.3.1 Os diversos circuitos de controle da sensibilidade dos receptores (controle 
de sensibilidade com o tempo, razão Constante de Falso Alarme  (CFAR) controles 
de ganho de qualquer geração e receptores logarítmicos) devem ser utilizados 
com bastante cautela e somente em momentos críticos, uma vez que, embora 
produzam algum efeito contra bloqueios de ruído, impedem a recepção de ecos 



EB 70-CI-11.403

3-5

fracos, podendo ser exatamente esse o objetivo da MAE oponente.

3.2.3.2 Alguns radares que possuem CFAR utilizam um “strobe de bloqueio”, 
que é um círculo deformado no centro da tela destinado a indicar a direção do 
bloqueio, ou seja, dos sinais fortes, uma vez que esses sinais podem não ser 
apresentados (Fig 9).

Fig 9 – Sensibilidade dos receptores

3.2.4 AUMENTO DA POTÊNCIA DE ECO

3.2.4.1 O aumento da potência de eco, bastante eficiente contra todos os tipos 
de MAE, pode ser conseguido por diversos artifícios como o aumento da potência 
de pico, aumento da largura de pulso, aumento da frequência de repetição de 
pulsos, diminuição da velocidade de rotação da antena e diminuição do setor de 
varredura, fazendo com que a relação sinal/ruído atinja o nível mínimo exigido 
pelo equipamento.

3.2.4.2 O operador deve conhecer profundamente as possibilidades do seu 
equipamento para que possa fazer uso de todas as suas características.

3.2.4.3 Com o surgimento da tecnologia stealth, vêm sendo buscadas formas de 
aumentar a potência de eco de alvos com pequena seção reta. Os métodos mais 
eficazes já desenvolvidos foram o emprego de sensores de faixa larga e biestáticos.

3.2.5 CONTROLE DE VARREDURA

3.2.5.1 Os sistemas de N Com podem possuir técnicas de controle de varredura 
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para acompanhamento do sinal bloqueador (como o controle manual da antena, o 
acompanhamento cego, o acompanhamento passivo em ângulo, a orientação pelo 
bloqueio e a indicação da direção do bloqueio) ou executar a varredura apenas 
na recepção (COSRO – Conical Scan on Receive Only e LORO – Lobe Scan on 
Receive Only) ou no processamento (monopulso).

3.2.5.2 As técnicas de acompanhamento do sinal de MAE deixam o equipamento 
cego nas outras direções e só devem ser utilizadas como último recurso.

3.2.5.3 A varredura somente na recepção ou no processamento deve ser sempre 
utilizada, particularmente em sistemas de guiamento ou direção de tiro, pois 
dificultam a execução de uma série de despistamentos.

3.2.6 DIVERSIDADE DE PARÂMETROS NA EMISSÃO

3.2.6.1 A diversidade de frequência de operação, de frequência de repetição de 
pulso (FRP), de largura de pulso (LP) e de polarização são recursos de MPE que 
devem ser sempre buscados. Consistem, basicamente, na emissão simultânea, 
a partir de uma mesma área, de sinais diferentes, prejudicando os resultados de 
qualquer tipo de MAE realizada pelo oponente.

3.2.6.2 A diversidade de frequência, FRP, LP e polarização podem ser incorporadas 
ao equipamento, como acontece em radares denominados monopulso, ou pode 
ser conseguida pela colocação, em uma mesma área, de radares com a mesma 
função e parâmetros de irradiação diferentes.

3.2.6.3 Sistemas dotados de variação automática de frequência, FRP ou LP 
conseguem, também, os efeitos de diversidade nesses parâmetros da emissão 
(Fig 10).

              

Fig 10 - Diversidade de parâmetros na emissão     

                                                     



EB 70-CI-11.403

3-7

3.2.7 DISCRIMINAÇÃO DO SINAL DE MAE

3.2.7.1 A discriminação do sinal de MAE, também chamada de resistência à MAE, 
consiste em evitar que os sistemas sejam afetados por sinais introduzidos pela 
MAE oponente (Fig 11).

Fig 11 – Provável Sinal de MAE à esquerda

3.2.7.2  Na figura 11, é possível visualizar o emprego da técnica de diversidade 
de frequências pelo emprego de uma frequência na varredura vertical e outra 
na varredura horizontal. Ainda na mesma figura, outro radar emprega a técnica 
de múltiplos feixes em elevação, facilitando o processamento da informação de 
altura do alvo conforme a frequência empregada. Em ambos os casos, para a 
MAE, do tipo bloqueio de ponto, o radar seria prejudicado em apenas uma das 
frequências utilizadas.

3.2.7.3 Nos equipamentos de vídeo bruto será mais fácil para o operador verificar 
o surgimento de novos alvos, geralmente mais nítidos, em torno do que vinha 
acompanhando e, assim, redesignar o alvo real.

3.2.7.4 Em equipamentos de vídeo tratado (vídeo sintético), esse trabalho é mais 
difícil, sendo necessário que eles incorporem circuitos especiais de discriminação 
dos sinais bloqueadores.

3.2.7.5 É sempre aconselhável a utilização de circuitos de discriminação do sinal 
bloqueador como o ‘‘FTC’’ (Constante Rápida de Tempo) e o Dicke-Fix. Esses 
circuitos fazem a comparação do sinal recebido com o eco esperado por diversas 
técnicas, rejeitando os sinais que não se encaixarem nos parâmetros avaliados 
(Fig 12).

Fig 12 – Discriminação do alvo em tela de radar com emprego de zoom
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3.2.7.6 A utilização das técnicas de supressão de lóbulos laterais depende da 
sua existência como possibilidade dos equipamentos. Apresentam excelentes 
resultados contra bloqueios de ruído muito fortes ou bloqueios programados 
que “borram” todo o indicador do equipamento. É importante salientar que essas 
técnicas não possibilitam que o equipamento “enxergue” na direção do bloqueio, 
mas conseguem limpar os demais setores.

3.2.8 ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DA EMISSÃO

- Deve-se ter sempre “guardada” a possibilidade de alterar os parâmetros da 
nossa emissão em momentos críticos. Essa mudança produz efeito semelhante 
ao da diversidade, acompanhado do fator surpresa. A medida deve ser utilizada no 
momento ideal para que o sistema de armas possa agir antes que o equipamento 
de MAE oponente consiga se adaptar à nova emissão.

3.2.9 MUDANÇA DE EQUIPAMENTO

- Como último recurso Anti-MAE, quando nenhuma outra técnica de MPE for eficaz, 
pode-se utilizar outro tipo de equipamento, substituindo, por exemplo, um radar de 
frequência mais baixa por outro de frequência mais alta ou por sistemas optrônicos 
como monitores de TV, telemetria laser ou infravermelha (Infra Red - IR), colimadores 
ou visores ópticos.

3.3 TREINAMENTO DAS MPE N COM

3.3.1 ADESTRAMENTO DO PESSOAL

3.3.1.1 Todas as oportunidades devem ser aproveitadas para o adestramento das 
MPE N Com, com simuladores do próprio equipamento, em cursos de manutenção 
da operacionalidade nas escolas que possuam simuladores com mais recursos, 
em exercícios em que se utilize equipamento semelhante para figurar sistemas 
MAGE e MAE ou em exercícios com OM de GE.

3.3.1.2 O planejamento das MPE começa com a identificação dos sistemas 
emissores de energia eletromagnética, cuja segurança é imprescindível para 
continuidade das operações das forças amigas. Ao mesmo tempo, se faz 
necessário avaliar as possibilidades do oponente no tocante à GE (MAGE e MAE) 
e concluir sobre as vulnerabilidades dos sistemas emissores eletromagnéticos da 
força face à ameaças externas.

3.3.1.3 Após essa avaliação, as MPE são planejadas, então, para sobrepujar 
essas vulnerabilidades. Além disso, deverão ser continuamente avaliadas, por 
meio das análises dos relatórios de bloqueio e despistamento, com o intuito de se 
determinar medidas adicionais, caso o efeito desejado não esteja sendo alcançado.

3.3.1.4 As MPE devem ser exaustivamente treinadas e executadas por todos 
os elementos que se utilizam ou são responsáveis pelo emprego de emissores 
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eletromagnéticos. Todos deverão estar conscientes de que um procedimento 
incorreto na manipulação desses emissores pode colocar em perigo a missão 
de sua força e ainda causar um aumento considerável do número de perdas 
(pessoal e material).

3.3.2 LISTAS DE VERIFICAÇÃO

3.3.2.1 Lista de verificação do planejador:

3.3.2.1.1 verificar se o Plano CIENC limita as emissões ao mínimo necessário;

3.3.2.1.2 prever a constante mudança de posição dos emissores;

3.3.2.1.3 dispor os emissores para que permitam a canalização das emissões;

3.3.2.1.4 dispor os emissores para que favoreçam a diversidade de emissões 
em cada ponto;

3.3.2.1.5 evitar que a posição dos emissores denuncie os pontos sensíveis da 
força;

3.3.2.1.6 verificar se o Plano de Dissimulação da força contempla os sítios dos 
radares de vigilância com simulacro; e

3.3.2.1.7 adestrar a tropa em MPE N Com.

3.3.2.2 Lista de verificação do operador:

3.3.2.2.1 conhecer as possibilidades de MPE do meu equipamento;

3.3.2.2.2 conhecer os efeitos da MAE sobre os mostradores do equipamento;

3.3.2.2.3 conhecer a sequência de ações a realizar em cada situação; e

3.3.2.2.4 realizar o autoteste do equipamento.

3.3.2.3 Procedimentos do operador com o equipamento sob o bloqueio:

3.3.2.3.1 aguardar o bloqueio;

3.3.2.3.2 reconhecer o bloqueio;

3.3.2.3.3 relatar o bloqueio;

3.3.2.3.4 buscar manter a detecção por meio do bloqueio; e

3.3.2.3.5 manter o equipamento em operação, se for o caso.
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3.4 RELATÓRIO DE BLOQUEIO E DESPISTAMENTO (RBD) PARA NÃO 
COMUNICAÇÕES

3.4.1 A finalidade do RBD é informar ao Centro de Operações Táticas/DE que o 
oponente está realizando MAE. Tal informação resultará em ação por parte do 
escalão superior, assessorado por elementos de GE presentes no Estado-Maior, 
como a adoção de novas MPE e acionamento da tropa de GE amiga, visando a 
localização do emissor inimigo responsável pelas MAE.

3.4.2 O relatório deve ser preparado e levado ao destinatário o mais rápido 
possível, mas deve ser preenchido pelo operador do equipamento que sofreu a 
ação de MAE (Fig 13).

UNIDADE
SU
SEÇÃO
LOCAL
GDH DE INÍCIO GDH DE TÉRMINO
EQP AFETADO (S)

ASPECTOS 
OBSERVADOS

PPI

Strobes (  ) fraca Pot        (   ) alta Pot

Spokes Espirais Espirais de 
pontos

Anéis Chaff
Alvos falsos 

em Dir 
Alcance

Tela de 
Distância

RPAIc Ruído
Elevado

Varredura
Encurvada

Várias Varreduras
PIP 

deslocando-
-se na tela

MPE EMPREGADA (SEQUÊNCIA E RESULTADO)
OBSERVAÇÕES

Op Eqp Cmt Seç
Fig13 – Modelo de RBD
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ANEXO A
GLOSSÁRIO

PARTE I – ABREVIATURAS E SIGLAS

C
C FAR - Constante de Falso Alarme.
Com - Comunicações.

F
FTC - Constante Rápida de Tempo.

H
HF - Alta frequência (High Frequency).

I
IEComElt - Instrução para exploração da comunicação e eletrônica.

M
MAE - Medidas de Ataque Eletrônico.
MAGE - Medidas de Apoio de Guerra Eletrônica.
MPE - Medidas de Proteção Eletrônica.

N
N COM - Não Comunicações.

P
PTT - Tecla aperte para falar (push to talk).

R
RBD - Relatório de Bloqueio e Despistamento.

V
VHF - Frequência muito alta (Very High Frequency).

A-1
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PARTE II – TERMOS E DEFINIÇÕES

Antenas direcionais – São antenas que possuem como característica a irradiação 
com maior intensidade em uma ou mais direções determinadas. 

Aquisição – É uma designação para o conjunto ações de Busca de Interceptação, 
Monitoração e Localização Eletrônica.

Análise de Guerra Eletrônica – É o método pelo qual se procura investigar, 
correlacionar e interpretar os resultados obtidos, com a finalidade de produzir 
conhecimentos oriundos das fontes de sinais.

Bit – Simplificação para dígito binário (binary digit). É a menor unidade de 
informação que pode ser armazenada ou transmitida.

Busca de Interceptação – Medida de apoio à Guerra Eletrônica que consiste na 
varredura do espectro eletromagnético, a fim de identificar frequências julgadas 
de interesse, ou para obter informações sobre os sensores do inimigo.

Carga fantasma - É um dispositivo usado para substituir as antenas, durante 
testes e ajustes, para evitar emissões indesejáveis de radiação eletromagnética, 
bem como evitar danos ao equipamento transmissor. 

Comunicações – Conjunto dos sinais eletromagnéticos utilizados para o trânsito 
de informações. São empregados, neste campo, radiotransmissores e receptores 
em geral. 

Criptofonia – Técnica utilizada para transformar um sinal de voz em sinal 
ininteligível, cujo propósito é evitar escutas não autorizadas.

Criptografia – Meios e processos utilizados para a conversão de um texto claro 
em um criptograma ou de um criptograma em um texto claro, sem a utilização 
da criptoanálise.

Criptograma – Mensagem criptografada.

Despistamento – Medida de ataque eletrônico não destrutiva que consiste na 
deliberada irradiação, reirradiação, alteração, absorção ou reflexão de energia 
eletromagnética, com o propósito de induzir o inimigo ao erro na interpretação ou 
no uso da informação recebida pelos seus sistemas eletrônicos. 

Instrução para Exploração das Comunicações e Eletrônica – Um dos 
principais documentos para administração do espectro de frequências nas 
operações militares; regula e orienta a exploração rádio, o uso de mensagens 
preestabelecidas e a criptografia.

Localização Eletrônica – Ação de determinar, por meios eletrônicos ou por 

A-2



EB 70-CI-11.403

3-13

estações gônio (navios, aeronaves ou postos de radiogoniometria), a posição de 
uma fonte de emissão eletromagnética, pelo cruzamento de marcações desta 
fonte. 

Modulação Adaptativa – Técnica utilizada por equipamentos de radiocomunicação 
para alterar a modulação de acordo com as características do canal de transmissão.

Monitoração – Consiste na sintonia deliberada de um receptor sobre uma emissão 
eletromagnética, visando a obter conhecimento sobre seu conteúdo, tráfego e 
otimização dos dados característicos da emissão.  

Não Comunicações – Enquadra os sinais eletromagnéticos e equipamentos 
utilizados na produção de informações. São empregados, neste campo, radares em 
geral, sensores infravermelho, intensificadores de imagens e diversos armamentos 
que empregam guiamento por ondas eletromagnéticas. 

Medidas de Apoio de Guerra Eletrônica – (MAGE) Parte da Guerra Eletrônica 
que engloba as ações tomadas para a monitoração, busca de interceptação, 
localização, análise, avaliação e correlação e registro dos sinais eletromagnéticos 
irradiados pelo inimigo, com a finalidade de explorá-los em apoio às operações 
militares.

Medidas de Ataque Eletrônico – (MAE) Conjunto de ações tomadas para evitar 
ou reduzir o uso efetivo, por parte do inimigo, do espectro eletromagnético, e, 
também, degradar, neutralizar ou destruir sua capacidade de combate por meio 
de equipamentos e armamentos que utilizem este espectro. São divididas em 
não destrutivas e destrutivas.

Plano CIENC - Plano de Controle das Irradiações Eletromagnéticas de Não 
Comunicações. Constitui, junto com a IEComElt, os principais documentos de 
administração do espectro.

Registro – É o armazenamento dos dados obtidos e de seus paramentos técnicos, 
a fim de permitir a posterior análise e reprodução.
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