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O EMPREGO DE MEDIDAS DE ATAQUE ELETRÔNICO NO APOIO DA 
GUERRA ELETRÔNICA AOS GRANDES EVENTOS 

 
Alexandre Bassetto Okamura1 

Raphael Alves da Silva2 
 

RESUMO 

Introdução: Nos últimos anos, tem-se observado o aumento do emprego das Forças Armadas 
em operações de apoio aos grandes eventos. Neste cenário, cresce de importância a 
disponibilidade efetiva de todos os elementos de apoio, entre estes a guerra eletrônica (GE), 
responsável pelas medidas de apoio à guerra eletrônica (MAGE) e medidas de ataque eletrônico 
(MAE). Ainda que ambas sejam excelentes ferramentas de apoio à tropa, atualmente observa-
se pouca utilização das ações de MAE nas operações realizadas. Em virtude disto, o presente 
trabalho teve como objetivo analisar o apoio de guerra eletrônico prestado às tropas empregadas 
nos grandes eventos, particularmente no tocante à realização de ações de MAE. Metodologia: 
Foram realizadas pesquisas em periódicos especializados, monografias e trabalhos de 
conclusão de curso, regulamentos e relatórios de testes de equipamentos, com vistas a verificar 
as possibilidades e limitações dos elementos de GE em relação à MAE, assim como foram 
coletados relatos de militares para verificar o real emprego destas ações nas operações. 
Discussão: Observa-se que atualmente o Exército Brasileiro não possui doutrina específica para 
o emprego de GE em operações de garantia da lei e da ordem, o que dificulta o planejamento e 
a execução deste apoio, principalmente no tocante às MAE, pelos riscos e efeitos relacionados 
à estas ações. Percebe-se também que, apesar desta deficiência, ações de MAE têm sido 
realizadas no apoio aos grandes eventos com limitações, normalmente em testes de 
equipamentos, porém apresentando resultados efetivos. Conclusão: Foi verificado que a 
demanda pelo apoio de GE no tocante às MAE vem aumentado por conta dos novos cenários 
enfrentados. Em virtude disto, torna-se necessário um aprimoramento das capacidades dos 
elementos de GE, principalmente na questão da doutrina de emprego e dos equipamentos 
existentes, viabilizados pelo adestramento constante das tropas de GE e sensibilização dos 
comandantes da importância deste apoio.   
 
Palavras-chave: Medidas de Ataque Eletrônico; Grandes Eventos; Garantia da Lei e da Ordem. 
 

ABSTRACT 

Introduction: Nowadays, the employment of Armed Forces in operations to support major events 
are growing. In this scenario, is important to have a full availability of support elements, among 
them the electronic warfare (GE), responsible for support electronic warfare measures (MAGE) 
and the electronic attack measures (MAE). Although both are excellent tools to support the troop, 
there is currently little use of MAE actions in the operations carried out. For that reason, the 
purpose of this work was to analyze the electronic warfare support provided to the troops 
employed in major events, particularly concerning MAE actions. Methodology: Researches were 
carried out in specialized journals, monographs and course completion papers, regulations and 
equipment testing reports, in order to verify the possibilities and limitations of the GE elements 
regarding to MAE, as well as reports of military personnel were collected to verify the effective 
use in these operations. Discussion: It is noted that Brazilian Army has no specific doctrine for 
GE employment in law and order guarantee operations, which makes difficult to plan and execute 
this support, especially concerning MAE, because of the risks and effects related to these actions. 
It is also noticed that, despite this deficiency, MAE actions have been carried out in support of 
large events with limitations, usually in equipment tests, but with effective results. Conclusion: It 
has been found that the demand for GE's support, particularly MAE actions, has been increased 
due to the new scenarios faced by Armed forces. Because of this, it is necessary an enhancement 
of the capabilities of GE elements, especially in the issue of employment doctrine and its 
equipment, enabled by the constant training of GE troops and commanders awareness of the 
importance of this support. 
 
Keywords: Electronic Attack Measures; Major events; Law and Order Guarantee. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Dentre os atores responsáveis por desenvolver as capacidades de 

emprego da Força Terrestre, destaca-se como um dos elementos de apoio ao 

combate a Guerra Eletrônica (GE), responsável por planejar e executar o 

combate no espectro eletromagnético (BRASIL, 2014). 

 Segundo o manual de campanha Operações (2017), a GE é o conjunto 

de atividades que visa garantir a utilização eficiente das emissões 

eletromagnéticas pelas nossas forças, ao mesmo tempo em que busca dificultar 

ou negar esta liberdade para o inimigo. Estas ações estão intimamente ligadas 

com as operações de informação no apoio ao poder decisório, assim como na 

neutralização da influência inimiga na dimensão informacional (BRASIL, 2017). 

 As atividades de GE são divididas, de acordo com os objetivos do 

emprego, em três ramos: Medidas de Ataque Eletrônico (MAE), Medidas de 

Apoio de Guerra Eletrônica (MAGE), e Medidas de Proteção Eletrônica (MPE). 

Enquanto os dois últimos grupos são de natureza passiva, com vistas à obtenção 

de informações inimigas e segurança das transmissões próprias, 

respectivamente, o ramo das MAE é um conjunto de ações ativas, que visa 

impedir ou dificultar o uso do espectro eletromagnético pelo oponente. Este 

objetivo pode ser atingido através de técnicas não destrutivas, como o bloqueio 

e o despistamento, ou técnicas destrutivas, como a emissão de energia 

direcionada (EED) e o guiamento de armas pela emissão do alvo (GAEA) 

(BRASIL, 2013). 

 

Figura 1. Medidas de Ataque Eletrônico (CIGE, 2013). 
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 O planejamento do apoio de GE às operações é realizado pelo Estado-

Maior do escalão apoiado, de acordo com a missão e a diretriz do comandante, 

que levam ao desenvolvimento do estudo de situação e dos demais documentos 

(BRASIL, 2013). É neste momento que são definidas as ações a serem 

realizadas pela GE, em qualquer um dos ramos em que se dividem as ações. 

 Em operações realizadas em ambiente urbano, este planejamento 

minucioso redobra de importância, uma vez que as características do ambiente 

operacional provocam uma série de limitações aos meios de comunicações, e 

consequentemente à GE. A escolha criteriosa dos equipamentos a serem 

empregados, assim como o adestramento do pessoal, são fundamentais para o 

êxito da missão (BRASIL, 2013). Ainda segundo o manual C 34-1, neste cenário 

“As MAE serão particularmente úteis para interromper ou degradar as 

comunicações para fora da área edificada, contribuindo para o seu isolamento”. 

 Dentro do ramo das MAE, ressaltam-se as ações de bloqueio como uma 

ferramenta eficaz para a multiplicação do poder de combate da tropa apoiada. 

Este tipo de ação tem por propósito intervir na utilização inimiga do espectro 

eletromagnético, através da transmissão de sinais de alta potência, em forma de 

voz ou de não-voz, sobre a frequência ou dentro da faixa de frequência utilizada 

pelo oponente (ADAMY, 2001). Segundo Poisel (2011), estes sinais irradiados 

podem ser classificados em Bloqueio por ruído (Noise Jamming); Bloqueio por 

tom (Tone Jamming); e Bloqueio por pulso (Pulse Jamming). 

 No bloqueio por ruído, é utilizado um sinal de ruído branco aleatório para 

saturação e degradação do sistema de comunicação inimiga (SILVA, 2009). O 

bloqueio por tom, também conhecido por bloqueador por portadora singela, 

consiste em inserir sinais de tom contínuo nas faixas de frequência a serem 

interferidas (HENRIQUES, 2015). Já o bloqueio por pulso é semelhante ao 

bloqueio por ruído, diferindo por atuar em frações de tempo sobre o espectro 

(POISEL, 2011). 

 Em contrapartida, o manual C 34-1 apresenta uma classificação dos tipos 

de bloqueio de acordo com o método, nas seguintes categorias: bloqueio de 

ponto, bloqueio de barragem e bloqueio por varredura (BRASIL, 2013).  
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Figura 2. Bloqueio de ponto (CIGE, 2013). 

 

 
Figura 3. Bloqueio de barragem (CIGE, 2013). 

 

Figura 4. Bloqueio de varredura (CIGE, 2013). 

 

 As características que envolvem as operações em ambiente urbano, hoje 

em dia exemplificadas pelo apoio do Exército Brasileiro às operações de garantia 

da lei e da ordem (GLO) e participação nos grandes eventos, tornam as 

atividades de GE uma considerável vantagem operacional na execução das 

missões, particularmente as ações de ataque eletrônico. No entanto, não existe 
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atualmente doutrina militar específica para o emprego da GE nestes tipos de 

operação (HENRIQUES, 2015). 

 

1.1 PROBLEMA  

Nos últimos anos, tem crescido a quantidade de eventos em que a 

presença das Forças Armadas é solicitada para a preservação e garantia da lei 

e da ordem, seguindo o que prescreve a constituição de 1988 como uma de suas 

missões (BRASIL, 1988). Os exemplos mais atuais e de maior vulto destas 

situações são a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, a Copa do mundo de 

futebol, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016. 

 Nestas oportunidades, crescem de importância a efetividade e integração 

entre todos os elementos do poder combate, com o objetivo de propiciar ao 

comando todas as ferramentas disponíveis para o melhor emprego dos meios e 

o cumprimento da missão recebida (BRASIL, 2014). Entre os vetores 

responsáveis por estes elementos, encontra-se a guerra eletrônica, tendo como 

uma de suas missões o planejamento e execução das ações de MAGE e MAE 

em apoio às operações. 

 Devido às consequências de sua utilização, que por vezes podem resultar 

em cenários de vulnerabilidade para as forças amigas, ou efeitos colaterais na 

região empregada, as ações de MAE costumam não ter o mesmo protagonismo 

das ações de MAGE e de MPE nos planejamentos de apoio de GE, o que vem 

a ser um fator negativo, visto que a aplicação bem estudada e direcionada de 

ações de bloqueio eletrônico, por exemplo, trazem grande vantagem à tropa 

apoiada por negar a utilização do espectro eletromagnético pelo inimigo. E 

operações como o apoio aos grandes eventos são excelentes oportunidades 

para se utilizar esta ferramenta em prol da operação, assim como analisar sua 

eficiência, possibilidades e limitações. 

 De posse deste cenário, surge o questionamento: Os elementos de GE do 

Exército hoje em operação têm realizado ações de MAE no apoio às forças 

empregadas nos grandes eventos? Quais as possibilidades e limitações 

apresentadas hoje pelo Exército para a execução destes tipos de ação? 
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1.2 OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL 

- Analisar o apoio de guerra eletrônico prestado às tropas empregadas nos 

grandes eventos, particularmente no tocante à realização de ações de MAE em 

proveito da tropa apoiada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Verificar as situações em que as medidas de ataque eletrônico vieram a 

ser empregadas durante as operações nos grandes eventos; 

- Levantar possibilidades de emprego destas medidas pelos elementos de 

GE atualmente em operação no Exército Brasileiro, de acordo com os 

equipamentos existentes e a doutrina em vigor; 

- Levantar limitações existentes, quer seja na parte de material, pessoal ou 

doutrinária, que restrinjam e/ou impossibilitem a realização destes tipos de ação. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

- As ações de bloqueio são medidas de ataque eletrônico previstas na 

doutrina com a finalidade de restringir a utilização do espectro eletromagnético 

pelo inimigo/oponente, oferecendo desta maneira vantagem para nossa Força; 

- O fato de criar um cenário de vulnerabilidade faz com que estas 

ferramentas sejam raramente utilizadas quando confrontados inimigos 

detentores de tecnologia de guerra eletrônica, porém esta mentalidade acaba 

sendo difundida para outros cenários menos sensíveis. Desta maneira, poucas 

são as oportunidades de testar a eficiência dos equipamentos de MAE 

disponíveis nas unidades de GE; 

- Com o conhecimento da real utilização destas medidas nas grandes 

operações em que o Exército é empregado, como por exemplo, os grandes 

eventos, assim como das possibilidades e limitações para sua realização 

atualmente existentes, pode-se planejar uma diretriz que norteie o emprego 

desta técnica e dos equipamentos/pessoal responsáveis, de maneira que os 

mesmos também tenham sua aplicabilidade e eficiência constantemente 

avaliadas, e os ajustes e atualizações que se mostrem necessários possam ser 

identificados e corrigidos.  
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2 METODOLOGIA  

 O presente trabalho pretendeu atingir seus objetivos através do 

levantamento das informações gerais em pesquisas bibliográficas, tanto 

nacionais quanto estrangeiras. Foram realizadas pesquisas em periódicos 

especializados em tecnologia militar, monografias e trabalhos de conclusão de 

curso, regulamentos e relatórios de testes de equipamentos em operações. As 

ideias-chave que nortearam a seleção das referências foram: doutrina de 

utilização da guerra eletrônica; medidas de ataque eletrônico; utilização de ações 

de bloqueio e despistamento em operações militares; ameaças à realização dos 

grandes eventos; equipamentos para ataque eletrônico, possibilidades e 

limitações; e combate em ambiente urbano. Também foram coletados relatos de 

militares do 1º Batalhão de Guerra Eletrônica que estiveram presentes nas 

tropas de GE empregadas em apoio aos grandes eventos. 

 

3 DISCUSSÃO 

 Fruto da pesquisa realizada, é possível verificar que o Exército Brasileiro 

carece de uma doutrina do emprego da GE em operações de Garantia da Lei e 

da Ordem, tipo de operação onde se enquadram as atividades realizadas 

durante os grandes eventos. O próprio manual MD33-M-10 GARANTIA DA LEI 

E DA ORDEM, publicado em 2014 com o objetivo de orientar e planejar o 

emprego das Forças Armadas em operações de GLO (BRASIL, 2014), não 

contempla o assunto de guerra eletrônica entre suas diretrizes. A existência 

deste lapso na coordenação dificulta o planejamento e emprego efetivo dos 

meios de GE no apoio à tropa em operação, particularmente no que se refere à 

realização de ações de MAE, que necessitam a avaliação de diversos 

pormenores. 

Como forma de solução paliativa para esta situação, usualmente são 

adotadas como referência para o emprego dos meios de GE em operações de 

GLO as diretrizes referentes ao apoio às operações em ambiente urbano, estas 

sim já contempladas nos manuais doutrinários, por se tratarem de ambientes 

operacionais semelhantes (HENRIQUES, 2015), apesar das diferenças 

significativas quanto aos objetivos a serem atingidos, as atividades realizadas e 

suas peculiaridades, a força oponente, etc. 
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Cabe destacar que as características de uma área urbana (grande 

quantidade de edifícios e construções, linhas de alta tensão, antenas de 

transmissão de diversos canais de comunicação) afetam diretamente o 

planejamento e emprego dos meios de comunicações e, consequentemente, da 

GE (JUNIOR, 2012). Da mesma forma, a utilização das MAE neste cenário pode 

prejudicar os diversos enlaces rádio civis existentes (rádio e tele difusores civis, 

redes de dados Wi-Fi, telefonia celular, etc.), havendo a necessidade de estrito 

planejamento e coordenação entre os diversos órgãos envolvidos na operação. 

 Em relação ao emprego da guerra eletrônica pelo Exército Brasileiro nas 

operações em apoio aos grandes eventos nos últimos anos, verifica-se a 

participação efetiva do 1º Batalhão de Guerra Eletrônica em todas as ocasiões. 

Particularmente naquelas realizadas a partir de 2014, têm-se buscado o 

emprego de equipamentos de MAE, tanto para o apoio direto às tropas 

desdobradas, como para o teste dos materiais visando uma futura aquisição. Em 

operações realizadas antes deste período, não foram encontrados registros do 

emprego de meios de MAE, apesar da presença dos elementos de GE 

realizando o apoio às atividades. 

 Durante as operações de apoio à Copa do Mundo FIFA 2014, pela 

primeira vez foi desdobrado no terreno o equipamento interferidor GRJ 

8000V/UHF EA SYSTEM, da empresa Sul-Africana GEW, para avaliação de seu 

desempenho contra drones. Para tal, o mesmo foi instalado em cabine sobre 

uma viatura UNIMOG, e posicionado nas proximidades do estádio do Maracanã, 

no Rio de Janeiro - RJ, e do Morumbi, em São Paulo - SP, porém não há registros 

de que os equipamentos tenham sido efetivamente empregados contra algum 

equipamento, conforme relatado por militares participantes da operação 

(HENRIQUES, 2015).  

 Já na Operação São Francisco, realizada no Complexo da Maré, na 

cidade do Rio de Janeiro no ano de 2015, observou-se uma demanda por ações 

de MAE contra os equipamentos utilizados pelos elementos da força adversa, 

atualmente identificados pela sigla APOP (Agentes Perturbadores da Ordem 

Pública). Naquele momento, o 1º BGE não possuía em sua dotação 

equipamentos capazes de realizar tal apoio (HENRIQUES, 2015), porém tal 

oportunidade foi aproveitada para realizar o teste de campo do mesmo 

interferidor GRJ 8000V/UHF EA SYSTEM, já em processo de aquisição pelo 
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Exército, neste caso contra transmissores em V/UHF. Nesta ocasião, o 

equipamento mostrou-se eficaz no bloqueio dos equipamentos utilizados pelos 

olheiros do tráfico, não permitindo que estes pudessem alertar sobre a 

movimentação das tropas militares na região da operação, e colaborando com a 

prisão de um dos APOP alvo da operação. Cabe ressaltar que, conforme relatos 

de militar envolvido diretamente no teste, o equipamento utilizado neste apoio 

não apresentava sua máxima capacidade de emprego, já que não contava com 

o módulo de amplificação, e dessa maneira atingia a potência máxima de 

operação de 100W.  

 Após estas duas experiências, ficou constatada a pertinência da utilização 

de interferidores em apoio às ações da força desdobrada, com o intuito de evitar 

que alertas de possíveis ações a serem desencadeadas fossem emitidos via 

rádio pelos APOP, conforme registrado nas Lições Aprendidas 1/2016 do 

Comando de Operações Terrestres (BRASIL, 2016).  

 Em 2016, no contexto da preparação das tropas para o apoio aos Jogos 

Olímpicos Rio 2016, foi realizado um evento teste nas imediações de estádio 

Mané Garrincha, em Brasília – DF, onde se buscava, ademais de outros 

objetivos, verificar a integração entre todos os órgãos e agências envolvidos na 

segurança daquela zona (1º BGE, 2016), estando entre estes um destacamento 

de GE do 1’ BGE. Aproveitando esta oportunidade, foi realizado também o teste 

do equipamento SCE 0100 – JAMMER DRONES, da empresa nacional IACIT, 

dentro deste contexto de operação conjunta e interagências.  

 Após levantamento de dados da região e de todos os atores envolvidos 

na atividade, constatou-se que haveria limitações no emprego do interferidor, 

visto que a utilização de alguns de seus canais, que apresentam frequências de 

utilização fixas e pré-programadas, poderiam afetar e danificar transmissões 

civis (1º BGE, 2016), como alguns sinais de TV analógica e digital, o sistema de 

controle aeroportuário, além de meios de comunicações interna da própria tropa 

desdobrada e sistemas de vigilância de câmeras sem fio. Por conseguinte, a 

capacidade de interferência em toda a faixa coberta pelo equipamento foi 

reduzida quase em 50%. 

 Com as limitações de emprego já consideradas, verificou-se que o 

interferidor foi efetivo no bloqueio dos sinais de controle dos drones utilizados, 

mostrando-se uma ferramenta eficiente para impedir a aproximação destes 
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veículos da região de competição. Além disso, observou-se também que, após 

retirados os canais que poderiam gerar efeitos colaterais em outros sistemas de 

comunicação, o equipamento não gerou prejuízo para as transmissões de TV ou 

para o sistema de comunicações das tropas desdobradas (1º BGE, 2016). 

 Corroborando com os dados supracitados, relatos de militares do 1º BGE 

diretamente envolvidos no apoio de GE às diversas operações contribuem para 

a formação do cenário atual das capacidades de apoio de guerra eletrônica do 

Exército Brasileiro, particularmente no que tange as ações de MAE. Segundo os 

mesmos, apesar de o Batalhão possuir equipamentos aptos a realizar tanto o 

bloqueio de transmissores de radiofrequência como de drones, somente o 

segundo caso tem sido efetivamente realizado, com restrições. As principais 

causas para a não execução das MAE estariam relacionadas com limitações dos 

equipamentos, como a constante necessidade de manutenção, inviabilizando 

seu emprego, e as grandes dimensões dos equipamentos, dificultando sua 

instalação em plataformas com maior mobilidade, e consequentemente 

impedindo o apoio cerrado. Este último aspecto é agregado à falta de 

planejamento e doutrina de emprego das MAE referentes aos efeitos colaterais 

nas comunicações civis, justificando a baixa demanda por estas ações por parte 

do comando e estado-maior das operações. 

 

4. CONCLUSÃO 

 É notório que nos últimos anos a demanda pela participação das Forças 

Armadas em operações de GLO tem aumentado significativamente. Tal 

constatação ratifica a importância de o Exército Brasileiro buscar aproximar-se 

da plenitude de suas capacidades de emprego, particularmente dos elementos 

de apoio à operação, que tanto podem contribuir para o êxito da missão. Estas 

ocasiões demonstram ser também excelentes oportunidades para o teste de 

novos equipamentos, assim como de doutrinas de emprego. Particularmente em 

relação à guerra eletrônica, é possível verificar que existe uma necessidade de 

desenvolvimento de diretrizes para o planejamento e execução do emprego da 

GE em operações de GLO, de maneira a regular e orientar a utilização de tão 

nobre meio de apoio à informação e às operações. 

 A respeito das possibilidades de GE do Exército, verifica-se que o 1º BGE 

tem buscado mobiliar-se de novos equipamentos capazes de realizar todas as 
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atividades previstas para o apoio de GE, principalmente aqueles relacionados às 

ações de MAE, de maneira a aumentar suas capacidades e prover o máximo 

apoio às tropas em operação quando empregado. É de suma importância que 

os comandantes e demais apoiadores das decisões tenham conhecimento das 

possibilidades e limitações do sistema de GE atualmente existente, se 

sensibilizem de sua importância e solicitem ao máximo seu emprego, com o 

objetivo de que se desenvolva cada vez mais a doutrina do emprego de GE em 

apoio às diversas missões realizadas pelo Exército. Outrossim, que estas 

demandas colaborem com o aumento e o aperfeiçoamento das capacidades das 

OM de GE na realização de ações de MAGE e MAE, e propiciem as 

coordenações e planejamentos necessários para o êxito da missão e em 

benefícios de todos os agentes desdobrados nas muitas operações que ainda 

surgirão. 
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