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POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE ATUADORES NÃO CINÉTICOS NA DEFESA
ANTIAÉREA CONTRA AEORONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS

Leonardo Serra Ribeiro 
Anderson Eduardo e Souza Reis **

RESUMO
As  ameaças  aéreas,  em  especial  a  Aeronave  Remotamente  Pilotada  (ARP),  tem  propiciado  a
modernização das Forças Armadas de diversos países, devido à presença desse equipamento nos
conflitos recentes.  Este trabalho tem por objetivo apresentar alguns equipamentos disponíveis no
mercado, e considerados o estado da arte, no intuito de impedir ou limitar o emprego da ARP pelo
oponente. Para tanto, busca-se avaliar a eficiência desses equipamentos a partir de apreciações de
militares dotados de vivência profissional sobre o assunto. Sendo assim, foi realizada uma entrevista
com militares do Exército Brasileiro, antigos instrutores da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea.
Os resultados indicaram os principais materiais de emprego militar utilizados contra ARP numa defesa
antiaérea e que as medidas de ataque eletrônico (MAE) atuam especificamente nos subsistemas de
navegação e de comando e controle da ARP. Como conclusão, observou-se como vantagens que as
MAE contra ARP reduzem os efeitos colaterais no combate, possibilitam a apreensão da aeronave
ainda intacta, o que pode ser relevante para obter informações. Além disso, foi verificado quanto mais
perto do bloqueador de radio frequência (RF) e mais longe do controlador estiver a ARP, maior será a
probabilidade de bloqueio eletrônico do sinal de comando e controle do piloto e de navegação da
ARP.  Como  desvantagem  o  emprego  de  bloqueadores  de  RF  pode  atingir  não  só  uma  ARP
específica, mas todas que estão operando no alcance do bloqueador e em determinada faixa de
frequência. E ainda, o bloqueador pode interferir no uso do espectro eletromagnético pelo meio civil.

Palavras-chave: Aeronave Remotamente Pilotada. Guerra Eletrônica. Medidas de Ataque Eletrônico.
Bloqueio.

RESUMEN
Las amenazas aéreas,  en particular la Aeronave Remotamente Pilotada (ARP),  han propiciado la
modernización de las Fuerzas Armadas de diversos países, debido a la presencia de ese equipo en
los conflictos recientes. Este trabajo tiene por objetivo presentar algunos equipos disponibles en el
mercado, y considerados el estado del arte, con el fin de impedir o limitar el empleo de la ARP por el
oponente. Para ello, se busca evaluar la eficiencia de estos equipos a partir de apreciaciones de
militares dotados de vivencia profesional sobre el asunto. Siendo así, se realizó una entrevista con
militares del Ejército Brasileño, antiguos instructores de la Escuela de Artillería de Costa y Antiaérea.
Los resultados indicaron los principales materiales de empleo militar utilizados contra ARP en una
defensa antiaérea y que las medidas de ataque electrónico (MAE) actúan específicamente en los
subsistemas de navegación y de mando y control de la ARP. Como conclusión, se observó como
ventajas  que  las  MAE contra  ARP reducen  los  efectos  colaterales  en  el  combate,  posibilitan  la
aprehensión de la aeronave aún intacta,  lo que puede ser  relevante para obtener informaciones.
Además, se ha verificado cuánto más cerca del bloqueador de radiofrecuencia (RF) y más lejos del
controlador está ARP, mayor será la probabilidad de bloqueo electrónico de la señal de mando y
control del piloto y de navegación de la ARP. Como desventaja el empleo de bloqueadores de RF
puede  alcanzar  no  sólo  un  ARP específico,  pero  todos  que  están  operando  en  el  alcance  del
bloqueador y en determinado rango de frecuencia. Y además, el bloqueador puede interferir en el uso
del espectro electromagnético por el medio civil.

Palabras-llave:  Aeronave  Remotamente  Pilotada.  Guerra  Electrónica.  Medidas  de  Ataque.
Electrónico. Bloqueo.

** Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2006. Especialização em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais (EsAO) em 2015.
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POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE ATUADORES NÃO CINÉTICOS NA DEFESA
ANTIAÉREA CONTRA AEORONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS

1 INTRODUÇÃO

Os  recentes  conflitos  internacionais  têm  evidenciado  que  o  avanço

tecnológico, associado à necessidade de aumento da consciência situacional e à

valorização da maior quantidade de informações possíveis sobre o oponente, tem

possibilitado aos chefes militares certa vantagem em suas tomadas de decisão no

decorrer da evolução dos acontecimentos no campo de batalha.

O  desenvolvimento  do  ambiente  operacional  contemporâneo  tem

proporcionado  uma  grande  evolução  tecnológica  nas  indústrias  de  defesa  de

diversos  países.  Estas  empresas,  anteriormente  voltadas  para  o  meio  civil,  têm

buscado  frequentemente  o  mercado  militar  com  inovações  tecnológicas  para

armamentos,  equipamentos  e  materiais  atenderem,  de  maneira  satisfatória,  às

necessidades das Forças Armadas dos mais variados países.

Com esta evolução do combate, o Poder Militar Aeroespacial associado ao

domínio do espectro eletromagnético tem se destacado como meios fundamentais

na  decisão  das  batalhas.  Sendo  assim,  as  Forças  Armadas  do  mundo  buscam

frequentemente a modernização de seus equipamentos, visando à neutralização ou

a destruição da ameaça aérea.

Em relação ao Poder Militar Aeroespacial este trabalho abordará a Função de

Combate Proteção, por meio  da Defesa Antiaérea contra o emprego de Aeronave

Remotamente Pilotada (ARP), cuja definição é estabelecida pelo IC 100-40 (Trafego

Aéreo: sistema de aeronaves remotamente pilotadas e o acesso ao espaço aéreo

brasileiro), conforme descrito a seguir:

Uma aeronave é qualquer aparelho que possa sustentar-se na atmosfera a
partir de reações do ar que não sejam as reações do ar contra a superfície
da terra. Aquelas que se pretenda operar sem piloto a bordo são chamadas
de aeronaves não tripuladas e, dentre as não tripuladas, aquelas que são
pilotadas  por  meio  de  uma  Estação  de  Pilotagem  Remota  (EPR)  são
Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP). (BRASIL, 2016).

A ARP pode ser empregada em diversas finalidades, tanto no tempo de paz,

quanto  no  tempo  de  guerra.  Portanto  é  considerada  uma  ameaça  aérea,  cuja

definição pelo manual EB70-MC-10.231- Manual de Campanha de Defesa Antiaérea

é: 
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O emprego da arma aérea possibilita ao oponente:
a)  o  ataque a diversos alvos simultaneamente,  empregando um número
variável  de aeronaves (Anv)  e  de  outros  engenhos aeroespaciais,  como
satélites, mísseis (Msl), aeronaves remotamente pilotadas (ARP) etc;
b)  a  surpresa no ataque,  exigindo um tempo de resposta extremamente
curto;
c) o emprego de várias táticas de ataque, usando armamento e munição
diversificados, como: metralhadoras, canhões, foguetes, mísseis, bombas,
dentre outros;
d) a utilização de plataformas aeroespaciais como meio de inteligência e
contra inteligência; e
e)  o  emprego  de  variadas  táticas  e  técnicas  de  guerra  eletrônica  (GE).
(BRASIL, 2017, p. 1-1).

Já em relação ao domínio do espectro eletromagnético (EEM), este se tornou

uma nova dimensão do combate. “Quem o domina pode empregar eficientemente

seu sistema de Comando e Controle (C²) e dificultar ao oponente, o uso eficaz do

espectro eletromagnético como fonte de informações ou para emprego de sistemas

de armas contra as tropas inimigas.” (LEAL, 2017, p.12).

Este estudo abordará o emprego de atuadores não cinéticos, por meio da

Guerra Eletrônica (GE), em especial, as medidas de ataque eletrônico (MAE). A GE

é definida pelo manual C 34-1 (Emprego da Guerra Eletrônica), como conjunto de

atividades que visam desenvolver e assegurar a capacidade de emprego eficiente

das emissões eletromagnéticas próprias, ao mesmo tempo em que buscam impedir,

dificultar ou tirar proveito das emissões inimigas.

Entende-se  por  GE,  segundo  Adamy  (2001),  como  a  arte  ou  ciência  de

preservar a utilização do espectro eletromagnético pelas forças amigas bem como

negar o seu uso pelo inimigo. 

Em relação a ataque eletrônico, o manual C 34-1 o descreve como ramo da

GE que visa impedir ou dificultar o uso do espectro eletromagnético pelo oponente,

pelo uso da irradiação, reirradiação, reflexão, alteração ou absorção intencional de

energia eletromagnética.

Num conceito amplo, as MAE envolvem as ações para impedir ou reduzir o

uso efetivo do espectro eletromagnético do inimigo, assim como destruir, neutralizar

ou  degradar  sua capacidade de  combate,  irradiando  energia  eletromagnética  ou

empregando armamento guiado pela emissão do alvo.  Da mesma forma que as

Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica (MAGE) e as Medidas de Proteção Eletrônica

(MPE), as MAE constituem um ramo da GE, e é dividida, por sua vez, em MAE Não-

Destrutivas e MAE Destrutivas. (BRASIL, 2009).
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Diante do exposto, este trabalho focará o emprego de medidas de ataque

eletrônico contra ARP, assim como apresentará alguns equipamentos disponíveis no

mercado, e considerados o estado da arte, no intuito de impedir ou limitar o emprego

da ARP pelo oponente.

1.1 PROBLEMA

O emprego da ARP no ambiente operacional tem possibilitado às diversas

Forças  Armadas  do  mundo,  a  execução  de  diversas  missões,  dentre  elas:  de

reconhecimento, de localização de alvos, de observação, de ataque e de vigilância.

Tal  fato  evidencia  o  princípio  de  guerra  Surpresa,  o  qual  caracteriza-se  pela

desvantagem imposta ao oponente, que é surpreendido num local e num momento

inesperado,  em  que  se  encontra,  muitas  das  vezes,  despreparado  ou

desorganizado, conforme descrito no  EB20-MF-10.102 (Manual de Fundamentos –

Doutrina Militar Terrestre).

No sentido de orientar a elaboração deste estudo foi  formulado o seguinte

problema: com a evolução do ambiente operacional contemporâneo, como posso

impedir ou dificultar o emprego do ARP numa missão de ataque, de vigilância, de

localização de alvos, de reconhecimento ou de observação?

1.2 OBJETIVOS

De modo a atender as necessidades das Forças Armadas no que tange a

limitação do emprego da ARP nas mais variadas missões, tanto no tempo de paz

quanto  no  tempo  de  guerra,  o  presente  estudo pretende  apresentar  alguns

equipamentos de MAE contra ARP existentes no mundo, capazes de neutralizar,

inibir,  degradar ou destruir um ARP quando empregado numa missão de ataque,

vigilância, observação, reconhecimento ou localização de alvos. 

Para  viabilizar  a  consecução  da  finalidade  geral  exposta  acima,  foram

estabelecidos  e  perseguidos,  ao  longo  deste  estudo,  objetivos  específicos,  que

possibilitaram  uma  melhor  compreensão  do  encadeamento  lógico  do  raciocínio

descritivo apresentado, a saber:

a) apresentar conceitos, através de revisão da literatura, que fundamentam o

emprego da Guerra Eletrônica na evolução do combate contemporâneo;

b) apresentar o conceito, a classificação e as limitações das ARP;
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c) apresentar o conceito de ataque eletrônico como um dos ramos da Guerra

Eletrônica no âmbito do Exército Brasileiro;

d)  apresentar  o  princípio  fundamental  de  medidas  de  ataque  eletrônico

destrutivas e não-destrutiva; 

e)  apontar  as  características  e  as  possibilidades  de  viabilidade  técnica  de

bloqueadores  de  ARP  de  algumas  empresas  de  defesa  existentes  no  cenário

mundial.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

O  presente  estudo  se  justifica  por  ampliar  o  conhecimento  sobre  as

capacidades, possibilidades e limitações das principais empresas civis de diversos

países  inseridas  no  mercado  de  defesa,  que  frequentemente  desenvolvem

tecnologias, visando atender as necessidades das Forças Armadas. 

Outro argumento que evidencia a relevância deste trabalho é a possibilidade

de ampliar os subsídios técnicos visando colaborar no desenvolvimento de novos

estudos ou até mesmo na condução de um projeto. 

Cabe  ressaltar,  também,  a  importância  de  conhecer  os  mais  recentes

equipamentos, conceitos e tecnologias empregadas em materiais de emprego militar

advindos de outros países, bem como incentivar as empresas brasileiras de defesa

e os centros tecnológicos civis e militares de nosso país a desenvolverem inovações

de  forma que  possam concorrer  através  de  produtos  de  qualidade,  eficientes  e

eficazes com produtos desenvolvidos por empresas estrangeiras.

Além  disso,  possibilitar  que  estudos  mais  detalhados  sobre  aspectos

apresentados neste trabalho estimulem novas pesquisas e o desenvolvimento de

equipamentos mais seguros e eficazes para as Forças Armadas no que tange a

reduzir  ou impedir  o  uso do espectro eletromagnético  pelo  inimigo,  por  meio do

emprego da ARP nas mais variadas missões. 

2 METODOLOGIA

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento

das fontes, entrevistas com especialistas, argumentação e discussão de resultados.

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os
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conceitos de  pesquisa  qualitativa, pois busca responder aquilo que não pode ser

quantificado, que está voltado para a área das ciências sociais, ou seja, é algo bem

pessoal, ou melhor, bem particular.

Quanto ao objetivo geral,  foi  empregada a modalidade  exploratória,  tendo

em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o

que exigiu uma familiarização inicial,  materializada pelas entrevistas exploratórias

para uma amostra com vivência profissional relevante sobre o assunto.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

O  presente  estudo  está  inserido  no  núcleo  de  pesquisa  Doutrina  Militar

Terrestre  e  delimitado  na  área  da  Doutrina  Geral,  sendo  iniciado  por  meio  da

definição  de  conceitos,  com  a  finalidade  de  viabilizar  a  solução  do  problema

proposto neste trabalho, que tem como base uma revisão de literatura no período

compreendido  entre  jun/2016  a  jun/2018.  Essa  delimitação  baseou-se  na

necessidade de abordagem do tema, visto  que as tecnologias se encontram em

constante evolução e a grande preocupação com o tema no Brasil iniciou-se a partir

de 2013, por ocasião dos Grandes eventos esportivos ocorridos em nosso país. 

O escopo da pesquisa foi delimitado quanto ao espaço e à população. Esse

alvo, embora restrito, permitirá uma análise mais aprofundada dos relatos, opiniões

e críticas feitos por militares, oriundos da arma de artilharia e especializados em

Artilharia de Costa e Antiaérea, no período compreendido entre 2012 e 2017, sobre

o  emprego  de  medidas  de  ataque  eletrônico  contra  ARP,  com  foco  nos  novos

materiais  de  emprego militar  apresentados por  empresas de defesa de diversos

países.

Tendo em vista que este artigo científico tem como objetivo geral apresentar

alguns  equipamentos  de  bloqueio  contra  ARP existentes  no  mundo  capazes  de

neutralizar, inibir, degradar ou destruir um ARP quando empregado numa missão de

ataque, vigilância,  observação, reconhecimento ou localização de alvos, é mister,

primeiramente, que seja apresentado uma breve discussão sobre ARP, GE e sobre o

que consiste uma MAE.

Este artigo científico se limitará a apresentar as novas tecnologias e os novos

equipamentos de MAE contra ARP. 

Na elaboração deste trabalho foram utilizadas as palavras-chave ARP, GE,

MAE,  bloqueio,  juntamente  com  seus  correspondentes  em  inglês,  em  sítios
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eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias do Centro de Instrução

de Guerra Eletrônica (CIGE), da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), e da

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército  (ECEME).  A busca por  material

bibliográfico foi complementada por materiais de divulgação de empresas do ramo

de defesa, bem como manuais de campanha referentes ao tema, tanto do EB como

da FAB.

a. Critério de inclusão:

- Estudos publicados em português, relacionados à ARP, GE, MAE e bloqueio;

-  Estudos,  relatórios, matérias jornalísticas,  sítios eletrônicos e portfólio  de

empresas que retratam inovações tecnológicas com reflexos no desenvolvimento

tecnológico contra ARP; e

- Estudos qualitativos sobre a evolução tecnológica e as características dos

novos equipamentos empregados contra ARP.

b. Critério de exclusão: 

- Estudos e matérias publicados anteriores ao ano de 2016;

- Fontes na rede mundial de computadores não oriundas de sítios eletrônicos

não  oficiais  de  organizações  de  credibilidade  (universidades,  governos  ou

instituições de ensino militares ou civis, periódicos especializados); e

- Manuais, documentos ou legislações já revogados.

2.2 COLETA DE DADOS

Para a elaboração deste trabalho, foi realizada uma coleta de dados visando

uma abordagem mais verossímil sobre o assunto, portanto, foi realizada a entrevista

exploratória de modo a identificar as experiências vivenciadas pelos especialistas e

com o intuito de ampliar o embasamento teórico. 

Nome Justificativa

HUDSON PHILLIPI RIBEIRO BELLO
MEIJINHOS – Cap EB

Instrutor de GE na EsACosAAe (2015 a 2017) e O
Lig da EsACosAAe junto ao Grupo Especial Radar

no CTEx nos anos de 2016 e 2017

RODRIGO GONÇALVES ROCHA – Cap EB
Instrutor de Alvo Aéreo na EsACosAAe (2014 a

2017) e Assessor na criação do curso de Op ARP
categorias 0 e 1

PABLO DE OLIVEIRA BARBOSA – Cap EB
Instrutor de Radar e COAAe Eletrônico na

EsACosAAe (2016 a 2017)
QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A fim de obter uma melhor compreensão sobre o objetivo geral deste trabalho,

serão apresentadas, por meio da revisão da literatura, as principais definições sobre

GE, ameaça aérea e ARP.

3.1 GUERRA ELETRÔNICA

Segundo Adamy (2001),  a GE é a arte e a ciência de preservar o uso do

espectro eletromagnético para a utilização dos aliados, ao mesmo tempo que nega

este acesso para o inimigo.

De acordo com o manual C 34-1 (Emprego da Guerra Eletrônica), a GE é o

conjunto  de  atividades  que  visam  desenvolver  e  assegurar  a  capacidade  de

emprego eficiente das emissões eletromagnéticas próprias, ao mesmo tempo em

que buscam impedir, dificultar ou tirar proveito das emissões inimigas.

A GE pode ser exercida por diversas atividades, como por exemplo, por meio

do nível  tático  (Guerra  Eletrônica  Tática)  impedindo ou dificultando as  emissões

inimigas;  pode  assumir  um  caráter  passivo,  produzindo  conhecimentos  para  os

níveis  operacional  e  estratégico  (Inteligência  do  Sinal);  além  destas  pode  ser

empregada visando à preparação (Aprestamento de Guerra Eletrônica).

Outra característica peculiar da GE são seus campos de atuação, a saber: 

Comunicações e Não Comunicações. A diferença básica entre eles é que o primeiro

está  voltado para  o  trânsito  de  informações,  já  o  segundo,  para  a  produção de

informações. 

Outra classificação da GE é relativa a finalidade de seu emprego, de acordo

com o manual C 34-1 (Emprego da Guerra Eletrônica), a GE pode ser dividida em

ramos:

(1)  Medidas  de Apoio  de Guerra  Eletrônica (MAGE) –  Ramo da Guerra
Eletrônica, de natureza passiva, que visa obter dados do oponente, a partir
das emissões eletromagnéticas de interesse utilizadas pelo oponente;
(2) Medidas de Ataque Eletrônico (MAE) – Ramo da Guerra Eletrônica que
visa impedir ou dificultar o uso do espectro eletromagnético pelo oponente,
pelo  uso  da  irradiação,  reirradiação,  reflexão,  alteração  ou  absorção
intencional de energia eletromagnética; e
(3) Medidas de Proteção Eletrônica (MPE) - Ramo da Guerra Eletrônica que
busca  assegurar  a  utilização  eficaz  e  segura  das  próprias  emissões
eletromagnéticas, a despeito das ações de GE empreendidas pelo oponente
ou formas de interferências não-intencionais. (BRASIL 2009, p. 2-3)

Este artigo não abordará sobre MAGE e MPE, haja vista que seu objetivo está

relacionado ao emprego de atuadores não cinéticos. Sendo assim, se limitará em

focar um dos ramos da GE, mais especificamente, as MAE. 
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3.1.1 Medida de ataque eletrônico

De acordo com o  manual C 34-1 (Emprego da Guerra Eletrônica), as MAE,

por definição, envolvem as ações para impedir ou reduzir o uso efetivo do espectro

eletromagnético  do  inimigo,  bem  como  destruir,  neutralizar  ou  degradar  sua

capacidade de combate, usando energia eletromagnética ou armamento guiado pela

emissão do alvo. (BRASIL 2009, p. 3-7)

As  MAE  podem  ser  classificadas  como  Não-Destrutivas  e  Destrutivas.  A

diferença  fundamental  entre  elas  é  que  a  primeira  não  causa  dano  físico  ao

oponente. Já a segunda, tem por finalidade provocar dano físico ao oponente.

3.1.1.1 MAE não destrutiva

Segundo  o  manual  C  34-1  (Emprego  da  Guerra  Eletrônica),  MAE  não

destrutiva são aquelas que empregam a energia eletromagnética para impedir ou

degradar os sistemas do oponente, sem, no entanto, causar nenhum tipo de dano

físico ao oponente.

As MAE não destrutivas são subdivididas de acordo com a técnica, a saber:

bloqueio  e  despistamento.  A primeira  consiste  na  degradação  e  supressão  da

utilização do espectro eletromagnético pelo oponente, podendo ser ativa (bloqueio

eletrônico) ou passiva (bloqueio mecânico). Já a segunda, almeja induzir o oponente

a  interpretação  equivocada  ou  ao  uso  das  informações  recebidas  pelos  seus

sistemas eletrônicos.

O bloqueio eletrônico, de acordo com o manual C 34-1 (Emprego da Guerra

Eletrônica),  consiste  na  deliberada irradiação de energia  eletromagnética,  com o

propósito  de  restringir  ou  anular  o  desempenho  de  equipamentos  ou  sistemas

eletrônicos  em  uso  pelo  inimigo,  podendo  ser  classificado  pelo  método  como

bloqueio de ponto, barragem ou varredura. Já o bloqueio mecânico ocorre mediante

emprego de meios físicos,  que refletem a energia eletromagnética dos sensores

inimigos, visando degradar ou anular a capacidade de detecção do oponente.

O despistamento pode ser classificado quanto ao método (manipulativo ou

imitativo) ou quanto aos meios empregados (eletrônico ou mecânico).

3.1.1.2 MAE destrutiva

Segundo o  manual C 34-1 (Emprego da Guerra Eletrônica), MAE destrutiva

tem a finalidade de causar danos físicos no oponente, por meio do emprego ativo ou
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passivo do espectro eletromagnético.

As MAE destrutivas são classificadas em Emissão de Energia Direcionada

(EED) e Guiamento de Armas pela Emissão do Alvo (GAEA). O primeiro consiste na

emissão eletromagnética de alta potência, causando danos ao material ou pessoal

do  oponente.  Já  a  segunda,  consiste  no  emprego  de  sistemas  de  armas  com

sensores próprios, sendo guiados e orientados pela emissão do alvo.  

3.2 ARP

A  quarta  geração  da  Guerra  Contemporânea,  está  caracterizada  pelos

conflitos irregulares e assimétricos, onde os ataques a um país pode partir de outro

país, mas também pode ser de organizações terroristas ou grupos armados ligados

a questões políticos-religiosas ou ao narcotráfico.

O  desenvolvimento  de  novas  tecnologias  e  sua  combinação  com  o  seu

emprego  tático  passa  a  ser  fundamental,  principalmente  no  que  tange  a

superioridade aérea.

O país que detém a superioridade aérea durante um conflito ou mesmo no

tempo de paz, obtém vantagens sobre seu oponente. Além de impedir, destruir ou

neutralizar qualquer ameaça aérea que adentrar seu espaço aéreo.

A  ameaça  aérea  pode  ser  caracterizada  por  diversas  formas:  mísseis

balísticos, mísseis de cruzeiro, aeronaves de asas rotativas e fixas, bombas guiadas,

satélites, ARP, dentre outras.

Este  trabalho  se  limitará  a  ameaça  aérea:  ARP,  que  de  acordo  com  a

Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 100-40 (BRASIL, 2015), a define como

“aeronave  não  tripulada  pilotada  a  partir  de  uma  estação  de  pilotagem remota,

utilizada com propósitos não recreativos”.

A ARP foi  empregada pela primeira vez durante o período da Guerra Fria

pelos EUA para fins de inteligência, visando coletar o máximo de informações sobre

seu oponente, dentre elas, a saber: áreas de apoio logístico, postos de comando e

controle, localização de tropas, monitoramento, reconhecimento, etc.

Em 1994, os EUA iniciam os testes do emprego da ARP com a finalidade de

apoio de fogo aéreo. Porém somente em 2001, durante a invasão americana ao

Afeganistão, que ocorre de fato seu “batismo de fogo”. A partir deste episódio, a ARP

passa a ser empregada com frequência contra as chamadas guerras ao terror.
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3.2.1 Subsistemas que integram a ARP

Para  possibilitar  uma  melhor  compreensão  sobre  as  ARP,  este  estudo

abordará  sobre  os  subsistemas  que  ela  pode  ser  divida,  a  saber:  propulsão,

comando e controle e navegação.

O subsistema propulsão é o responsável por possibilitar que a ARP realize

seu  deslocamento,  desde  a  decolagem,  voo  e  aterrissagem.  Neste  subsistema

encontra-se o motor, que é considerado como principal componente. O motor pode

ser  elétrico  ou  de  combustão,  geralmente  as  ARP  menores  e  de  pouco  peso

possuem motores elétricos. Ao contrário das ARP maiores e pesadas, cujo motores

são hélices.

O subsistema comando e controle é composto por transmissores, receptores,

antenas,  computadores e outros componentes,  tendo como finalidade conduzir  a

aeronave  de  forma  remota  durante  seu  voo,  assim  como,  comandar  todos  os

sistemas que estiverem embarcados.      

O subsistema de navegação tem como finalidade auxiliar o piloto durante o

voo, ou permitir o voo independente da aeronave em caso de perda de sinal ou falha

no comando e controle.

3.2.2 Classificação da ARP

A classificação das ARP, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil

(ANAC)  regulamentou  seu  uso,  dividindo-a  em  três  classes,  conforme  o  peso

(massa) máximo de decolagem e aeronavegabilidade.

Para ARP Classe 1, que são os que estão acima de 150 Kg, estabelece que:

A regulamentação prevê que equipamentos desse porte sejam submetidos a
processo de certificação similar ao existente para as aeronaves tripuladas,
promovendo ajustes dos requisitos de certificação ao caso concreto. Esses
drones devem  ser  registrados  no  Registro  Aeronáutico  Brasileiro  e
identificados com suas marcas de nacionalidade e matrícula. (ANAC, 2017).

Para os Classe 2, que estão acima de 25 Kg e abaixo de 150 Kg, afirma que:

O regulamento estabelece os requisitos técnicos que devem ser observados
pelos fabricantes e determina que a aprovação de projeto ocorrerá apenas
uma  vez.  Além  disso,  esses  drones também  devem  ser  registrados  no
Registro  Aeronáutico  Brasileiro  e  identificados  com  suas  marcas  de
nacionalidade e matrícula. (ANAC, 2017).

E para os Classe 3, que estão abaixo de 25 Kg, afirma que:

A norma determina que as ARP Classe 3 que operem além da linha de
visada visual (BVLOS) ou acima de 400 pés (120m) deverão ser de um
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projeto  autorizado pela  ANAC e precisam ser  registradas  e  identificadas
com suas marcas de nacionalidade e matrícula.  Drone dessa classe que
operarem em até 400 pés (120m) acima da linha do solo e em linha de
visada visual (operação VLOS) não precisarão ser de projeto autorizado,
mas  deverão  ser  cadastradas  na  ANAC  por  meio  do  sistema  SISANT,
apresentando informações sobre o operador e sobre o equipamento.  Os
drones com  até  250g  não  precisam  ser  cadastrados  ou  registrados,
independentemente  de  sua  finalidade  (uso  recreativo  ou  não).  (ANAC,
2017).

3.2.3 Limitações da ARP

O avanço tecnológico associado à necessidade de inserir um equipamento

que reduzisse o número de militares mortos no campo de batalha possibilitou o

emprego  da  ARP  nos  conflitos.  As  missões  são  as  mais  variadas,  a  saber:

reconhecimento, mapeamento, observação, apoio de fogo, ataque ou localização de

alvos.

Devido a sua eficácia e sua eficiência, o emprego da ARP tornou-se cada vez

mais frequente no combate. Tal fato, logo, despertou o interesse nas indústrias civis

em desenvolver uma tecnologia capaz de reduzir, impedir ou neutralizar o uso da

ARP nos conflitos armados.

Diante disto, as empresas perceberam que dois (2) dos três (3) subsistemas

da  ARP  poderiam  sofrer  influência  de  um  atuador  não  cinético.  O  subsistema

comando  e  controle  e  navegação  são  suscetíveis  a  GE,  portanto  ao  sofrer  um

ataque eletrônico, por meio de um bloqueio eletrônico, limitam o emprego da ARP no

campo de batalha. 

 Este  bloqueio  eletrônico  ao  atuar  no  subsistema de  comando e  controle

consistiria na interferência ou neutralização do sinal de rádio frequência (RF) que

controla a aeronave, impedindo que o piloto controle a aeronave remotamente. Já ao

empregar  o  bloqueio  eletrônico  sobre  o  subsistema navegação,  este  atuará  nos

sinais de GPS, impossibilitando o guiamento da ARP através destes sinais.

As  consequências  do  bloqueio  eletrônico  de  ARP  são  as  mais  variadas

possíveis,  podem provocar  um pouso  forçado,  retornar  para  o  operador  (Return

Home), voar à deriva, etc. Porém geralmente, a ARP ao ser bloqueada, ela perde a

comunicação com seu operador e voa à deriva de acordo com a direção do vento

até  o  término  de  sua  bateria  ou  caso  o  subsistema  de  navegação  não  seja

bloqueado, a ARP voará até um ponto de referência configurado.

3.2.4 Equipamentos bloqueadores de ARP
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A seguir  serão apresentados alguns equipamentos empregados na Defesa

Antiaérea contra ARP, baseados em medidas de ataque eletrônico, a saber:

3.2.4.1 HPEM counter UAS 

A  empresa  alemã  apresentou  o  HPEM  conter  UAS  que  emite  pulso

eletromagnético direcionado de alta potência que afeta os componentes eletrônicos

dos drones na sua direção até uma distância 6 km.

A tecnologia desenvolvida pela empresa  atua diretamente na eletrônica de

controle  de  mini-drones,  tornando-os  independentemente  do  método  de  controle

utilizado  (autónomo  ou  controlado  por  rádio),  ou  seja,  o  drone deixa  de  ser

operacional após o receptar os pulsos eletromagnéticos emitidos em sua direção.

Além disso, o equipamento dispõe de um componente que oferece a possibilidade

de alcance escalável e a capacidade de interceptar enxames inteiros de mini-drones

simultaneamente.

O HPEM counter UAS apresenta como vantagens a facilidade de integração

com sistemas de sensores para detecção e verificação; a facilidade de integração

em  outras  sistemas  de  comando  e  controle;  pode  ser  instalado  em  vários

dispositivos  móveis  ou  plataformas  estacionárias;  e  é  independente  e  movido  a

bateria.

FIGURA 1 - HPEM counter UAS - pulso eletromagnético de alta potência da Diehl.
Fonte:  Relatório  Técnico  do  Cetrno  Tecnológico  do  Exército  (CTEx)  -  CP&D  /  EUROSATORY
(BRASIL, 2016, p. 18)
3.2.4.2 Red Sky 2

A  IMI  Systems  de  Israel  desenvolveu  o  sistema  antidrone Red  Sky-2,

composto por um radar, uma câmera infravermelha, um atuador laser, um emissor

de jammer, um MANPADS (adaptável para IGLA ou Mistral – mísseis de guiamento
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passivo IR) e uma unidade de controle. O sistema de defesa aérea de baixa altura

pode  detectar  mini  UAVs  até  6  km de  distância,  veículos  até  20  km,  e  possui

cobertura em azimute de 360°. Graças a sua ampla gama de atuadores contra a

ameaça  representada  pelo  drone,  pode  engajar  alvos  a  até  6  km (míssil),  2km

(jammer) e com seu dispositivo de energia direcionada (laser).

Este equipamento teve seu “Batismo de Fogo” ao ser empregado pela Força

Aérea da Tailândia, em outubro de 2017, ao proteger a família real  tailandesa e

membros oficiais de outros países contra ameaças aéreas durante as cerimônias

fúnebres do ex-rei da Tailândia Bhumibol Adulyadej.

FIGURA 2 – Red Sky 2 da IMI Systems
Fonte: Relatório Técnico do CTEx - CP&D / EUROSATORY (BRASIL, 2016, p. 19)

3.2.4.3 Drone Guard

A IAI ELTA desenvolveu o Drone Guard um sistema de detecção e inibição de

drone. O sistema detecta, identifica, toma decisão e inibe o  drone. Para detecção

utiliza o radar  3D ELM-2026D com alcance de  drone de até 5 km, abertura em

elevação  de  20°  à  60°  (AESA  em  elevação)  e  trabalha  na  banda  X.  Para

identificação usa o sensor óptico 300LR com alcance de 1.5 km. E para inibir  o

drone utiliza o jammer Comjam que trabalha na faixa de 400-6000 MHz e alcance

máximo de 2 km, atuando contra o sistema de operação remota e de orientação

GPS ou GLONASS do drone.

Os sistemas inteligentes de  jamming interferem no voo do  drone,  podendo

provocar seu retorno ao ponto de origem (função Return Home) ou a interrupção de

seu funcionamento e consequente queda.
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FIGURA 3 – Jammer Comjam e radar ELM-2026D
Fonte: Relatório Técnico do CTEx - CP&D / EUROSATORY (BRASIL, 2016, p. 20)

3.2.4.4 AUDS Counter-UAV

A empresa  britânica  Blighter  desenvolveu  o  sistema  AUDS  counter-UAV

system, resultado de uma parceria entre a Brighter Surveillance System, a Chess

Dynamics e a Enterprise Control Systems. Tal sistema apresenta-se como a primeira

solução integrada de detecção,  acompanhamento  e interceptação de  drone,  e  é

composto do radar de vigilância série A400, um sistema eletro-óptico estabilizado

com câmeras de vídeo e IR, bem como de um interferidor de RF direcional. O radar

que compõe o sistema opera na banda Ku, e o sistema como um todo está apto a

detectar,  acompanhar,  classificar e  interceptar  drone em até 10 km de distância,

estando apto também a engajar drone do grupo 1 e mini-drone a até 2 km.

Ao  empregar  o  sistema  AUDS,  o  operador  pode  efetivamente  assumir  o

controle de um drone e forçar um pouso seguro. Além disso, este sistema possui a

vantagem de operar em todas as condições meteorológicas, dia ou noite.
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FIGURA 4 – AUDS Counter UAV da Blighter
Fonte: Relatório Técnico do CTEx - CP&D / EUROSATORY (BRASIL, 2016, p. 21)

3.2.4.5 Drone Gun Tactical

De  acordo  com  a  empresa  fabricante,  a  australiana  Dronehield,  seu

equipamento consiste numa metralhadora drone altamente eficaz, pesando cerca de

6,3 kg, alimentada por 2 baterias, operada facilmente por 1 pessoa sem necessidade

de treinamento técnico e podendo ser empregada em até 1 km.

Ao ser acionado, o equipamento emite pulsos eletromagnéticos capazes de

interromper várias bandas de frequência RF simultaneamente. O pulso ao atingir o

alvo, interrompe instantaneamente a transmissão de vídeo para o operador da ARP,

fazendo retornar a seu local de origem ou interrompe seu subsistema de navegação,

possibilitando a preservação da ARP e uma futura investigação florense.

FIGURA 5 – Drone Gun Tactical
Fonte: (Dronehield 2016)
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3.2.4.6 Bloqueador SCE0100

A empresa  brasileira  IACIT  desenvolveu  uma  tecnologia  nacional  contra

drone que consiste no bloqueio ou na interferência de sinais, por meio da emissão

de sinais de RF em diversos canais. Estes, por sua vez, operam em altas potências

nas faixas de frequência detectadas.

De acordo com a IACIT, este equipamento pode ser empregado em diversas

finalidades pois, sua tecnologia é composta por  software contra Drone/ARP, contra

comunicação  celular  e  rádios,  contra  dispositivos  remotos  de  acionamento  de

explosivos;  e  contra celular/rádios/RCIED na configuração portátil  de mão.  Estes

software são integrados num sistema, protegido por  um gabinete  resistente,  que

facilmente pode ser transportado.

Este sistema foi  empregado com sucesso pelas autoridades brasileiras na

proteção das áreas onde ocorriam os eventos esportivos, por ocasião dos Jogos

Olímpicos sediados na cidade do Rio de Janeiro e 2016. 

FIGURA 6 – Bloqueador SCE0100
Fonte: http://www.iacit.com.br/pt-br/node/74 <Acessado em: 29 Jul 18>

3.3 ENTREVISTA

O instrumento  de  coleta  de  dados  utilizado  na  confecção  deste  artigo  foi

aplicado em três militares do Exército Brasileiro, que representaram a amostra com

vivência profissional relevante sobre o assunto.

Os  militares  entrevistados  e  suas  experiências  profissionais  foram

relacionados a seguir: o Cap  RODRIGO GONÇALVES ROCHA, Instrutor de Alvo

Aéreo na EsACosAAe (2014 a 2017) e Assessor na criação do curso de Op ARP

categorias 0 e 1, o Cap HUDSON PHILLIPI RIBEIRO BELLO MEIJINHOS, Instrutor

de  GE na  EsACosAAe (2015  a  2017)  e  O  Lig  da  EsACosAAe  junto  ao  Grupo

Especial Radar no CTEx nos anos de 2016 e 2017, e o Cap PABLO DE OLIVEIRA

BARBOSA, Instrutor de Radar e COAAe na EsACosAAe (2016 a 2017).

http://www.iacit.com.br/pt-br/node/74
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As  perguntas  direcionadas  aos  entrevistados  visavam  coletar  informações

destes  militares  sobre  o  emprego  de  atuadores  não  cinéticos  contra  SARP na

DA Ae, fruto de suas experiências pessoais.

Durante a entrevista, o autor deste artigo buscou saber se o ataque eletrônico

é um atuador não cinético capaz de impedir, neutralizar ou inibir o emprego da ARP

na DA Ae de um ponto sensível ou de uma tropa e todos os entrevistados afirmaram

que sim.

Além disso, o autor procurou identificar quais os tipos de MAE podem ser

empregadas contra SARP e a consolidação das respostas dos três militares apontou

os seguintes tipos de MAE: bloqueio e despistamento, ambos eletrônicos, Emissão

de Energia Direcionada e Guiamento de Armas pela Emissão do Alvo. 

Ao  serem indagados  sobre  o  tipo  de  MAE mais  eficaz  neste  cenário  de

emprego, todos os três entrevistados foram uníssonos no sentido de que todas as

técnicas de MAE são relevantes e que suas aplicabilidades são complementares.

Assim, cabe ao usuário o conhecimento das possibilidades e limitações de cada

uma das MAE para empregá-las de maneira mais eficaz, levando em consideração

com as características de cada operação, do equipamento e das considerações civis

a serem feitas. Porém os capitães Hudson Meijinhos e Pablo consideram as MAE

destrutivas mais eficazes devido ao seu efeito imediato.

De acordo com o Cap Hudson Meijinhos, a atuação da MAE não destrutiva

contra ARP pode ser realizada por meio de bloqueios e despistamentos eletrônicos.

A primeira delas consiste no envio de ruído de potência superior à empregada pela

ARP,  na  faixa  de  frequência  de  interesse  (seja  do  GPS,  seja  da  frequência  do

controle remoto), de forma a saturar a recepção de Energia Eletromagnética (EEM)

pela ARP e inviabilizar seu correto uso. Já a segunda envia informações falsas aos

receptores de EEM, com potência ligeiramente superior à empregada pela ARP, de

forma a iludir a ARP na recepção da EEM.

Os  capitães  Rodrigo  e  Pablo  consideram  que  os  bloqueios  eletrônicos

funcionam  como  uma  disputa  de  potência  entre  o  controlador  da  ARP  e  o

bloqueador. Desta forma, aquele que emitir maior potência controla a ARP.

Em relação à avaliação do emprego da MAE não destrutiva contra ARP, os

entrevistados  consideram  ser  bastante  efetivo,  mas  é  necessário  ponderar  as

considerações civis ao utilizá-la.

Para os capitães Rodrigo e Pablo a principal vantagem do emprego da MAE
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não destrutiva é ser uma medida “invisível”, sendo ideal para o emprego em meio a

um conglomerado de pessoas. Já para o Cap Hudson Meijinhos é a possibilidade de

apreender  a  aeronave  ainda  intacta,  o  que  pode  ser  relevante  para  obter

informações. 

Em relação às desvantagens do emprego da MAE não destrutiva, todos os

entrevistados consideram este tipo de MAE bastante complexo de ser realizada (no

caso do despistamento) ou pode gerar implicações para o uso civil do EEM (no caso

dos bloqueios).

Os entrevistados consideram que a atuação da MAE destrutiva contra ARP

ocorre visando sua destruição. Porém o Cap Hudson Meijinhos considera ainda, que

Armt  Laser ou Armas de Energia Dirigida, possam ser empregadas com potências

elevadas o suficiente para danificar os circuitos eletrônicos da ARP.

Já em relação à avaliação do emprego da MAE destrutiva contra ARP, os

entrevistados acreditam que seu emprego também se revela bastante efetivo, mas é

necessário ponderar as considerações civis ao utilizar este tipo de MAE. 

A principal vantagem de emprego da MAE destrutiva considerada pelos três

entrevistados é que este tipo de emprego é mais imune a eventuais medidas de

proteção eletrônica embarcadas nos ARP.

Os  Capitães  Hudson  Meijinhos  e  Pablo  consideram  que  a  principal

desvantagem do emprego da MAE destrutiva pode gerar danos colaterais maiores,

devendo seu uso ser muito ponderado, por exemplo, em áreas edificadas. O Cap

Pablo aponta também como desvantagem o fato deste tipo de MAE não ter sido

experimentado pelo EB. 

Outro questionamento feito pelo autor foi a respeito da avaliação do emprego

de bloqueadores de RF. Segundo os entrevistados, como vantagem foi elencada a

redução de efeitos colaterais no combate, além de quanto mais perto do bloqueador

e mais longe do controlador estiver a ARP, maior será a probabilidade de bloqueio

eletrônico do sinal de comando e controle do piloto e de navegação da ARP. 

Observou-se como desvantagem no emprego de bloqueadores de RF contra

ARP não atingiria o subsistema de navegação de uma aeronave específica e sim, de

todas  aquelas  ARP  que  estivessem  inseridas  no  alcance  do  bloqueador  e

operassem em determinadas faixas de frequência.

Por último, os entrevistados expuseram algumas considerações referentes à

ARP e verificou-se que a limitação do emprego da ARP ficou evidenciada por meio
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de ataques eletrônicos contra os subsistemas de comando e controle e navegação

do referido equipamento, provocando seu pouso forçado (ou queda), seu retorno ao

operador ou seu voo à deriva, de acordo com a direção do vento durante o tempo

que sua bateria funcionasse.

Cabe  ressaltar  que  uma  grande  vantagem  da  ARP  no  meio  militar  é  a

possibilidade  de  reduzir  o  efetivo  de  militares  em  diversas  missões  durante  os

conflitos, possibilitando uma redução considerável no número de óbitos em combate.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  Artigo  Científico  teve  como  objetivo  principal  apresentar  alguns

equipamentos de MAE contra ARP existentes no mundo, capazes de neutralizar,

inibir, degradar ou destruir uma ARP quando empregado numa missão de ataque,

vigilância, observação, reconhecimento ou localização de alvos.

No sentido  de orientar  a  elaboração deste  estudo  buscou-se  responder  o

seguinte problema: com a evolução do ambiente operacional contemporâneo, como

posso impedir ou dificultar o emprego do ARP numa missão de ataque, de vigilância,

de localização de alvos, de reconhecimento ou de observação? 

Para tanto,  foi  realizada uma revisão de literatura, a qual  possibilitou uma

compreensão mais detalhada sobre GE, MAE e ARP, elementos fundamentais nos

combates de 4ª geração, seja nos conflitos entre países ou nos conflitos de um país

contra um grupo terrorista. Posteriormente, foram apontadas as características e as

possibilidades  de  viabilidade  técnica  dos  bloqueadores  de  ARP  de  algumas

empresas  de  defesa  existentes  no  cenário  mundial,  e  que  encontram-se

embarcadas nos equipamentos considerados como o “estado da arte”. 

Por  último,  optou-se  pela  coleta  de  dados  por  meio  de  entrevistas  com

militares especializados. Nesta etapa, e amparado pelo levantado preliminarmente

na  revisão  de  literatura,  a  análise  das  respostas  obtidas  permitiu  algumas

conclusões.

Como vantagem, foi  verificado que a utilização de atuadores não cinéticos

reduz  os  efeitos  colaterais  no  combate,  em  especial  em  medidas  de  ataque

eletrônico contra ARP. Ademais, possibilita a apreensão da aeronave ainda intacta, o

que pode ser relevante para obter informações sobre o oponente ou sobre o próprio

material.

Além do acima exposto, inferiu-se que, quanto mais perto do bloqueador e
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mais longe do controlador estiver a ARP, maior será a probabilidade de bloqueio

eletrônico do sinal de comando e controle do piloto e de navegação da ARP, devido

à intensidade de RF emitida pelo equipamento.

Observou-se que o emprego de bloqueadores de RF contra ARP possui a

desvantagem  de  não  atingir  o  subsistema  de  navegação  de  uma  aeronave

específica. Ao ser empregado, interfere em todas as ARP que estejam inseridas no

alcance  do  bloqueador  e  que  operem  em  determinadas  faixas  de  frequência.

Adicionalmente, verificou-se que o bloqueador poderia causar efeitos colaterais no

uso do EEM pelo meio civil.

Observou-se, também, que a limitação do emprego da ARP ficou evidenciada

por meio de ataques eletrônicos contra os subsistemas de comando e controle e

navegação do referido equipamento, provocando seu pouso forçado (ou queda), seu

retorno ao operador ou seu voo à deriva, de acordo com a direção do vento durante

o tempo que sua bateria funcionasse.

O entrevistador  procurou saber  o  tipo  de MAE mais  eficaz,  todos os  três

entrevistados consideram que todas são relevantes e que complementam entre si,

cabendo ao usuário o conhecimento das possibilidades e limitações das MAE para

empregá-las  de maneira  mais  eficaz,  de  acordo com as características  de cada

operação.  Porém  os  capitães  Hudson  Meijinhos  e  Pablo  consideram  as  MAE

destrutivas  mais  eficazes devido  ao seu efeito  imediato,  em que pese o  EB ter

empregado  o  bloqueador  SCE0100  na  DA Ae  contra  ARP  durante  os  Jogos

Olímpicos e Paralímpicos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016.

Este estudo apontou também o interesse de empresas civis em desenvolver

produtos capazes de impedir ou neutralizar as ações desenvolvidas pelo ARP no

meio civil, despertando também interesse no campo militar. 

O presente artigo limitou-se apenas a apresentar os equipamentos existentes

no  mundo  que  possam ser  empregados  na  DA Ae  contra  ARP.  Não  esteve  no

escopo  do  presente  estudo  realizar  qualquer  avaliação  a  respeito  de  qual

equipamento oriundo de MAE destrutiva teria uma atuação mais eficaz contra ARP

ou que pudesse ser adquirido pelo EB, o qual seria melhor conduzida por meio de

elaboração  de  Requisitos  Operacionais  e  Requisitos  Técnicos,  Logísticos  e

Industriais a serem produzidos posteriormente.

Devido à extensão do tema e à possibilidade de aplicação dos resultados

deste  trabalho  apurados  em  outras  áreas  da  doutrina  AAe,  foram  observadas
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oportunidades de pesquisas derivadas do assunto levantado e relacionadas com o

mesmo,  sugerindo-se,  assim,  a  realização  de  estudos  futuros  por  outros

pesquisadores sobre os temas abaixo elencados.

Inicialmente, pode-se buscar um estudo complementar a este, versando sobre

radares com capacidade de detecção de drone com capacidade de detecção e, se

possível,  identificação  destas  ameaças  aéreas.  Adicionalmente,  seria  relevante

estudar  a  composição e o funcionamento de uma bateria  antiaérea vocacionada

para  o  combate  contra  drone,  partindo  da  premissa  de  que  os  atuadores  não

cinéticos aqui estudados e os radares a serem estudados posteriormente comporiam

a  referida  bateria.  As  sugestões  supracitadas  seriam  empregadas  na  mesma

estrutura sistêmica da artilharia antiaérea existente hoje no EB.

Conclui-se,  portanto,  que  com  a  evolução  do  ambiente  operacional

contemporâneo,  existe  a  necessidade  do  desenvolvimento  tecnológico  de

equipamentos capazes de impedir, neutralizar ou dificultar o emprego do ARP numa

missão de ataque, de vigilância, de localização de alvos, de reconhecimento ou de

observação.
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