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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo verificar se a forma de atuação no combate 

aos Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) na Operação Jogos 

Olímpicos RIO 2016 (JOP 2016) foi adequada e apresentar uma proposta de 

concepção de Seções AntiSARP nos Grupos de Artilharia Antiaérea (GAAAe). O 

Brasil ainda não solidificou sua doutrina de combate à SARP em grandes eventos. 

Na ocasião dos Jogos Olímpicos Rio 2016, foi observado um modus operandi 

prematuro e paliativo. O estudo intenta pormenorizar e possivelmente incrementar a 

configuração e aspectos doutrinários utilizados na época. O trabalho foi 

desenvolvido em três partes: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e 

pesquisa de campo. Em relação ao material bibliográfico e documental, foram 

realizadas consultas em Manuais de Campanha do Exército Brasileiro e da Força 

Aérea Brasileira, em Planos de Operações e Relatórios dos JOP 2016, em Revistas, 

informativos, periódicos e outras Monografias. Foram realizados questionários e 

entrevistas com militares que desempenharam funções chaves na coordenação e 

combate a SARP nos JOP 2016. Os dados obtidos com a amostra, confrontados 

com a Revisão da Literatura, permitiram verificar se a atuação conjunta da 1ª Bda 

AAAe e do 1º BGE na Operação JOP 2016 foi pertinente e apropriada ou se 

necessita de ajustes e incrementos doutrinários. 

 

Palavras-chave:  Defesa Antiaérea. SARP. Grandes Eventos. JOP 2016.  

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to verify if the form of action in the combat of Remotely 

Piloted Aircraft Systems (SARP) in Operation Olympic Games RIO 2016 was 

adequate and submit a proposal for the design of AntiSARP Sections in the 

Antiaircraft Artillery Groups. On the JOP 2016, a premature and palliative modus 

operandi was observed. The study aims to detail and improve the configuration and 

doctrinal aspects used at the time. The work was developed in three parts: 

bibliographic research, documentary research and field research. In relation to the 

bibliographical and documentary material, consultations were made in Campaign 

Manuals of the Brazilian Army and the Brazilian Air Force, in Operational Plans and 

Reports of JOP 2016, in Magazines, news, periodicals and other Monographs. In 

relation to the fieldwork, questionnaires and interviews were made with military who 

had key roles in coordinating and combating SARP in the Olympic Games 2016. The 

data obtained from the sample, in conjunction with the Literature Review, allow to 

verify if the joint performance of the 1st BDA AAAe and 1st BGE in Operation JOP 

2016 was pertinent and appropriate or if it requires adjustments and doctrinal 

increases. 

 

Keywords:  Anti Aircraft Defense. Remotely Piloted Aircraft Systems. Big Events. 

Adequacy. Olympic Games 2016. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016 projetou o Brasil no cenário 

internacional, colocando o país no centro das atenções do mundo. Segundo o 

Comitê Olímpico Internacional, participaram do evento centenas de Chefes de 

Estado, centenas de milhares de turistas, inúmeros profissionais da imprensa 

mundial e cerca de 11000 atletas de 207 países diferentes. A enorme 

responsabilidade de sediar o maior evento esportivo do planeta exigiu o 

planejamento de um vultuoso esquema de segurança para fazer frente às possíveis 

ameaças assimétricas, representadas principalmente por ações imprevisíveis de 

grupos terroristas. O delineamento de tal esquema envolveu um trabalho conjunto 

entre as Forças Armadas e os diversos Órgãos de Segurança Pública (OSP). 

De acordo com o Relatório da Operação JOP Rio 2016, da 1ª Brigada de 

Artilharia Antiaérea (1ª Bda AAAe), uma das grandes preocupações na ocasião foi 

definir a maneira ideal de defender os pontos sensíveis (estádios e arenas 

esportivas) contra a atuação dos prováveis Sistemas de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (SARP) hostis, uma ameaça moderna e atuante. Além disso, havia 

também a preocupação de como coordenar, eficientemente, o sobrevoo dos SARP 

na região das competições, discernindo quais eram autorizados e quais não eram.  

Assim, foi definido que os inúmeros Postos de Vigilância (P VIG) e meios de 

detecção desdobrados (mobiliados por integrantes das Forças Armadas e OSP), ao 

observarem a presença de SARP nas imediações dos jogos, deveriam dar 

conhecimento do fato ao Coordenador Geral de Defesa de Área (CGDA), e este ao 

COA (Centro de Operações Aéreas), o qual verificava seu registro e autorização de 

sobrevoo nas documentações de coordenação do Espaço Aéreo local. Caso fosse 

um vetor desconhecido ou hostil, a autoridade máxima decidia sobre a sua 

neutralização por meio de equipamentos atuadores não cinéticos de rádio frequência 

do 1º Batalhão de Guerra Eletrônica (BGE). Essa forma de atuação apresentou por 

um lado, algumas facilidades e vantagens de ordem técnica, e por outro lado, uma 

série de embaraços, reveses, hesitações e dificuldades de coordenação. Assim, 

surgiu a dúvida se a divisão de responsabilidades e “modus operandi” utilizados 

foram os mais adequados (EIRIZ; DE CAMPOS, 2017). 
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Para tal, se faz necessário realizar um estudo sobre o combate aos SARP na 

Operação Jogos Olímpicos Rio 2016, analisando a conveniência e eficiência dos 

mecanismos utilizados. 

Com a execução deste estudo, pretende-se, a partir de reais vivências nos 

JOP 2016, agregar conhecimentos e propor ideias inovadoras de melhorias na forma 

de atuação contra SARP. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

Objetivando a adequada compreensão da proposta do presente estudo, 

buscou-se determinar, de forma clara e objetiva, as questões a serem solucionadas 

resultantes da experiência de combate à SARP na Operação Jogos Olímpicos Rio 

2016. 

 

1.1.1 Antecedentes do problema  

 

De acordo com o Plano de Operações Aeroespaciais nº 5/2015 – 

COMDABRA, a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea (1ª Bda AAAe) recebeu a missão 

de realizar a defesa antiaérea dos aglomerados olímpicos de Deodoro, Maracanã e 

Copacabana durante os JOP 2016, atuando assim conjuntamente com o Comando 

de Defesa Aeroespacial (COMDABRA), na defesa aeroespacial do evento. As 

mencionadas regiões, nada mais eram do que áreas e pontos sensíveis vulneráveis 

a ameaças aéreas convencionais, e principalmente, assimétricas.  

A missão principal da Artilharia Antiaérea (AAAe) é realizar a Defesa 

Antiaérea (D AAe) de áreas sensíveis (A SEN) e pontos sensíveis (P SENS) contra 

vetores aeroespaciais hostis, impedindo ou dificultando seu ataque. Caberia então à 

AAAe, na teoria, assumir o controle e responsabilidade pela totalidade das ações de 

defesa antiaérea dos estádios e arenas olímpicas, empregando todos seus 

subsistemas, seu pessoal e seu material (BRASIL, 2017).  A 1ª Bda AAAe, apesar de 

ter participado ativamente da defesa antiaérea dos jogos, não atuou na plenitude das 

ações previstas. A sua atuação não permitia a utilização dos Sistemas de armas 

próprios contra os SARP desconhecidos e hostis. No caso de necessidade de 

abatimentos, cabia aos Postos de Vigilância da Bda AAAe apenas informar os 

alertas de SARP ao CGDA, e este, ordenava que os militares do 1º BGE (únicos 
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capacitados) realizassem a neutralização por meio de atuadores não cinéticos de 

rádio frequência (equipamento SCE 100). Em suma, esse meio de GE, no qual os 

antiaéreos ainda não são capacitados, fazia o papel do Sistema de Armas (EIRIZ; 

DE CAMPOS, 2017). 

A utilização dos Sistemas de Armas (canhões e mísseis) da AAAe não são as 

opções mais adequadas para abater SARP sobrevoando estádios e arenas, já que 

os efeitos colaterais seriam bem sérios e prejudiciais. Deste modo, no tocante à 

atuação contra ameaças aéreas assimétricas (SARP), o subsistema de Armas da 

AAAe ficou imobilizado e dependente do 1º BGE, já que os integrantes desse 

Batalhão eram os únicos qualificados para operar (EIRIZ; DE CAMPOS, 2017). 

Consonante com a doutrina vigente, todos os subsistemas da AAAe (Apoio 

Logístico, Comunicações, Controle e Alerta e Armas) devem atuar ativamente e de 

forma integrada na missão principal da AAAe (BRASIL, 2017). Ficou claro, nos JOP 

2016, que um desses subsistemas (Armas) da AAAe ficou dependente do Batalhão 

de Guerra Eletrônica, fazendo com que a AAAe atuasse ativamente com apenas 3 

dos 4 subsistemas previstos, indo de encontro à doutrina atual. 

À vista disso, a discussão da forma de atuação e combate contra SARP nos 

JOP 2016 se reveste de um estudo incitador e construtivo, evidenciando possíveis 

oportunidades de aperfeiçoamento doutrinário para eventos futuros. 

 

1.1.2 Formulação do problema  

 

A atuação conjunta e cooperativa nos JOP 2016, entre a 1ª Brigada de 

Artilharia Antiaérea e o 1º Batalhão de Guerra Eletrônica, realizando, 

respectivamente, a detecção e a neutralização de SARP, acarretou necessidades de 

estudos de viabilidade de readequações doutrinárias? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

Com o intuito de identificar e detalhar as ações a serem executadas, visando 

promover resposta ao problema enunciado, foram traçados o objetivo geral e os 

objetivos específicos, que se destinam, respectivamente, a determinar a finalidade 
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principal da investigação e descrever o caminho lógico a ser percorrido para 

esclarecer o problema. 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Verificar se a forma de atuação no combate aos Sistemas de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (SARP) na Operação Jogos Olímpicos RIO 2016 foi 

adequada, concluindo com uma proposta de concepção e implementação das 

Seções AntiSARP nos GAAAe. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

Com o intuito de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos que se seguem, permitindo o encadeamento 

lógico do raciocínio descritivo deste estudo.  

a.  Identificar as principais características e particularidades da Guerra Assimétrica 

de     4ª Geração. 

b. Apresentar as peculiaridades, possibilidades e limitações dos Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP). 

c.  Analisar o modus operandi e a estrutura de combate aos Sistemas de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (SARP) na Operação Jogos Olímpicos Rio 2016. 

d.  Apresentar uma proposta de concepção e implementação de Seções AntiSARP 

(Contra SARP) nos Grupos de Artilharia Antiaérea. 

 

1.3 HIPÓTESES 

  

Supôs-se que foi evidenciada a necessidade de readequação doutrinária 

durante a atuação conjunta da 1ª Bda AAAe e do 1º BGE no combate aos SARP nos 

JOP 2016. Com isto, as hipóteses de estudo que solucionariam o problema, nas 

suas formas nula (H0) e alternativa (H1), são as que seguem:  

H0 – A atuação conjunta, da 1ª Bda AAAe e do 1º BGE, no combate aos 

SARP nos JOP 2016, não evidenciou a necessidade de readequação doutrinária, 

havendo conveniência de manter o modus operandi para as operações futuras. 
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H1 – A atuação conjunta, da 1ª Bda AAAe e do 1º BGE, no combate aos 

SARP nos JOP 2016, evidenciou a necessidade de readequação doutrinária, 

havendo conveniência de ajustamento do modo de atuação utilizado. 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

  

Atualmente, o emprego de SARP tem estado constantemente em pauta em 

diversos noticiários no mundo. Muito se discute sobre essa nova tecnologia que vem 

cada vez mais se popularizando no atual contexto do combate moderno. Muitos 

grupos terroristas têm se aproveitado desses aparatos para promover ataques 

assimétricos em aglomerados de grandes eventos (PINHEIRO, 2007).  

Diante dessas expectativas, o Brasil, infelizmente, ainda não solidificou sua 

doutrina de combate à SARP em grandes eventos. Nos JOP 2016, foi utilizada uma 

forma de atuação paliativa, a qual foi motivo de dúvidas sobre sua adequação. A 

Portaria Nº 42 – EME, de 11 de março de 2014, que aborda as diretrizes de 

implantação do Projeto Estratégico Defesa Antiaérea, corrobora os argumentos 

acima, afirmando que: 

 
Constata-se, historicamente, que não há possibilidade de improvisos ou 
mobilização de recursos humanos e de materiais, quando do emprego da 
AAAe em situação real, em função da importância estratégica, necessidade 
de adestramento constante, complexidade de funcionamento dos Sistemas 
e constante evolução tecnológica e operacional dos meios envolvidos na D 
Aepc. Assim, os conflitos que exijam reação imediata, como descreve a 
Concepção de Transformação do Exército, deverão contar com Artilharia 
Antiaérea preparada e adestrada anteriormente (BRASIL, 2014). 

 
A defesa de estádios e arenas esportivas contra SARP se caracteriza como 

operações de defesa de áreas e pontos sensíveis, cabendo à AAAe a 

responsabilidade de atuação. Desta forma, é imperativo que se conceba e se 

solidifique a doutrina de atuação da Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro para 

estas ocasiões. Assim, é oportuno que se aproveite o ensejo dos JOP 2016 para 

aparar as arestas da estrutura utilizada na época, definindo um eficiente e eficaz 

modus operandi para ocasiões futuras. 

Como já verificado, no tocante ao combate à SARP por ocasião do JOP 2016, 

houve uma ‘’parceria” entre a 1ª Bda AAAe (detecção dos SARP) e o 1º BGE 

(neutralização dos SARP), fazendo com que a AAAe operasse de forma incompleta, 

com o subsistema de armas desativado contra ameaças SARP. É fato que foi a 
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solução mais conveniente na época, mas necessita ser reavaliada já que está 

desalinhada com o previsto na Portaria Nº 42 – EME, de 11 de março de 2014, que 

diz: 

O Sistema Operacional DA Ae é composto dos Sistemas de Armas, Controle 
e Alerta, Comunicações e Logístico e pode ser dividido em Baixa e Média 
Alturas (Bx e Me Altu). Assim, há a necessidade de se considerar que o 
sistema só estará apto a cumprir sua missão se estiver composto por todos 
os Sistemas integrados. Além de ser imprescindível para o cumprimento da 
missão antiaérea, essa estrutura permite a necessária coordenação entre a 
AAAe, a força apoiada e os demais meios de D Aepc (BRASIL, 2014). 
 

O presente estudo justifica-se por promover uma discussão sobre um tema 

atual e de extrema importância, que visa concretizar uma doutrina com 

responsabilidades bem definidas e formas de atuar bem coordenadas. 

Este postulante elegeu este tema pois, além da experiência na área (formação 

e especialização), participou ativamente da problemática levantada nesta pesquisa.  

O Exército Brasileiro será o principal beneficiário desta investigação, tendo em 

vista que ainda não possui um modus operandi de combate à SARPS bem 

delineado. 

Assim, é oportuno que se aproveite o ensejo dos JOP 2016 para alinhavar a 

estrutura utilizada na época, definindo e publicando uma forma doutrinária ideal. 
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2 METODOLOGIA  

 

Esta seção tem o objetivo de elucidar o método científico empregado nesta 

pesquisa. Por conseguinte, será possível entender sistematicamente o planejamento 

realizado para o logro dos objetivos propostos. Deste modo, serão abordados o 

objeto formal de estudo, a amostra, a forma de delineamento da pesquisa e os 

critérios e estratégias nela adotadas. 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

Este estudo verifica se a estrutura e a forma de atuação contra SARP nos 

JOP 2016, envolvendo um trabalho conjunto, entre a 1ª Bda AAAe e o 1º BGE, foi 

positivo ou demonstrou necessidades de readequação e revisão doutrinária.  

Nesta lógica, pôde-se detectar que “A divisão de responsabilidades entre a 1ª 

Bda AAAe e o 1º BGE no combate aos SARP nos JOP 2016” caracteriza-se como 

variável independente (VI), já que a mesma contribui com a ocorrência de algum 

efeito na variável dependente (VD) “funcionamento efetivo do Sistema Operacional 

Defesa Antiaérea” (RODRIGUES, 2006). 

A pesquisa está ambientada no contexto das Operações de Não Guerra, 

particularmente na forma de combate a SARP em grandes eventos (defesa de áreas 

e pontos sensíveis). Este ensejo exprime particularidades e medidas 

empreendedoras quanto à estrutura utilizada para combater os referidos vetores na 

ocasião dos JOP 2016. 

O desígnio da presente pesquisa se limita aos mecanismos preditos na 

doutrina e às ações desempenhadas na Operação Jogos Olímpicos 2016, 

especialmente na defesa antiaérea dos clusters Deodoro, Maracanã e Copacabana, 

no período de 03 a 22 de agosto de 2016. 

 

2.1.1 Definição Conceitual das Variáveis 

 

A variável dependente “funcionamento efetivo do Sistema Operacional Defesa 

Antiaérea” pode ser definida como a forma ideal e prevista (Manuais) na atual 

doutrina da Artilharia Antiaérea brasileira. Para ser efetivo, o referido sistema deve 
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atuar com seus 4 subsistemas (Armas, Controle e Alerta, Comunicações e Logística) 

de forma simultânea e integrada. 

Já a variável independente “A divisão de responsabilidades entre a 1ª Bda 

AAAe e o 1º BGE no combate aos SARP nos JOP 2016” pode ser definida como as 

atribuições recebidas pelos referidos para fazer frente às ameaças assimétricas nos 

JOP 2016. 

 

2.1.2 Definição Operacional das Variáveis 

 

A variável dependente foi estudada em 3 dimensões, de forma que fosse 

qualificada por meio de indicadores e medidos por meio de revisão da literatura, 

questionário e entrevistas. Buscou-se constantemente o relacionamento e 

interveniência da variável independente nessas dimensões. Desta forma, a 

operacionalização da variável dependente está ajustada da seguinte forma: 

 

Variável dependente Dimensão Indicadores Forma de medição 

“O Funcionamento efetivo 

do Sistema Operacional 

Defesa Antiaérea” 

Trabalho 

sincrônico dos 

Subsistemas da 

Artilharia 

Antiaérea 

Operação do 
Subsistema de 

Armas 
 

Revisão de Literatura 
Entrevista (Item 2.5) 

 

Operação do 
Subsistema de 
Comunicações 

 

Revisão de Literatura 
Entrevista (Item 2.1) 

 

Operação do 
Subsistema de 

Controle e Alerta 
 

Revisão de Literatura 
Entrevista (Item 2.1) 

 

 Operação do 
Subsistema de 
Apoio Logístico 

Revisão de Literatura 
Entrevista (Item 2.1) 

 

Cumprimento da 

Missão da 

Artilharia 

Antiaérea 

 
Defesa do Espaço 

Aéreo 
 

Revisão de Literatura 

 
Defesa de Áreas 

Sensíveis 
 

Revisão de Literatura 
Entrevista (Item 2.3 e 2.4) 

Questionário (Item 8) 

Defesa de Pontos 
Sensíveis 

Revisão de Literatura 
Entrevista (Item 2.3 e 2.4) 

Questionário (Item 8) 

Qualificação e 

Adestramento da 

 Capacitação dos 
RH em Atuadores 

não cinéticos 
 

Revisão de Literatura 
Questionário (Item 10) 
Entrevista (Item 2.7) 
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Tropa 
- Capacitação dos 
RH em atuadores 

cinéticos 

Revisão de Literatura 
Entrevista (Item 2.5) 

 Quadro 1: Definição operacional da variável dependente. 
 Fonte: O autor. 

 

A variável independente foi estudada em 3 dimensões com seus indicadores 

também incidentes na variável dependente. Desta forma, a operacionalização da 

variável independente está constituída da seguinte forma: 

 

Variável Independente Dimensão Indicadores Forma de medição 

“A divisão de 

responsabilidades entre a 

1ª Bda AAAe e o 1º BGE no 

combate aos SARP nos 

JOP 2016” 

Missão 

atribuída à 1ª 

Bda AAAe 

nos JOP 

2016 

- Grau de 

Responsabilidade 

pela detecção e/ou 

neutralização de 

SARP 

Revisão de Literatura 
Entrevista (Item 2.2, 2.3 e 

2.4) 
Questionário (Item 8) 

Missão 

atribuída ao 

1º BGE nos 

JOP 2016 

- Grau de 

Responsabilidade 

pela detecção e/ou 

neutralização de 

SARP 

Revisão de Literatura 
Entrevista (Item 2.2, 2.3 e 

2.4) 
Questionário (Item 8) 

Previsão 

doutrinária 

de 

atribuições 

- Conveniência da 

divisão de 

responsabilidades 

(aspectos positivos 

ou oportunidades 

de melhoria no 

modus operandi) 

Revisão de Literatura 
Entrevista (Item 2.2, 2.3 e 

2.4) 
Questionário (Item 8) 

 

Quadro 2: Definição operacional da variável independente  
Fonte: O autor 
 
 

2.2 AMOSTRA 

 

Foram executados questionários e entrevistas exploratórias envolvendo uma 

amostra de militares especialistas com efetivo vínculo na problemática e na 

operação JOP 2016. 

O presente estudo foi limitado aos oficiais especialistas da 1ª Brigada de 

Artilharia Antiaérea e do 1º Batalhão de Guerra Eletrônica que estiveram envolvidos 
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em funções chaves na Operação JOP 2016, tendo em vista que vivenciaram in locu 

a situação exposta neste trabalho. 

Buscou-se entrevistar e aplicar questionário nos oficiais que desempenharam 

as seguintes funções na época da Operação JOP 2016: Oficial de Operações (E3) 

da 1ª Bda AAAe, Chefe do Centro de Operações (COP) da 1ª Bda AAAe, Oficiais de 

Ligação da 1ª Bda AAAe junto ao CGDA, Comandante do 1º BGE e Oficial de 

Operações do 1º BGE. Além disso, foi aplicado questionário nos oficiais que 

desempenharam a função de Oficial de Operações (S3) dos GAAAe da 1ª Bda AAAe 

durante a Operação. 

No tocante à quantidade de elementos amostrais, buscou-se realizar 

questionário com todos os militares (100%) da população considerada. Em relação 

às entrevistas, foram aplicadas apenas nos especialistas julgados convenientes. 

A amostra em questão se caracteriza por ser não probabilística intencional por 

conveniência, tendo em vista que sua seleção foi pautada em adequabilidade e 

disponibilidade. 

A qualidade e credibilidade do instrumento selecionado se traduz no fato dos 

envolvidos possuírem cursos de formação e especialização na área e terem 

vivenciado os fatos contidos no problema levantado neste estudo. 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Quanto à natureza, e de acordo com os conceitos de Rodrigues (2006), a 

pesquisa é do tipo aplicada, já que objetiva produzir conhecimentos com aplicação 

prática dirigidos à solução de um problema real e específico relacionado à atuação 

conjunta da 1ª Bda AAAe e do 1º BGE na detecção e neutralização de SARP, 

respectivamente, nos arredores dos pontos sensíveis do grande evento JOP 2016. 

Quanto à forma de abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, baseada 

na interpretação de fatos ocorridos no JOP 2016, relações e processos que 

envolvem o objeto de estudo (RODRIGUES, 2006). O método de abordagem 

utilizado na análise e solução do problema foi o indutivo, partindo-se de dados 

particulares constatados para tentar formar uma verdade de aceitação geral 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). 
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Em relação aos objetivos gerais, trata-se de uma pesquisa explicativa, que 

objetiva identificar os fatores que contribuíram como causa para a ocorrência do 

fenômeno levantado (RODRIGUES, 2006). 

No tocante ao procedimento técnico de pesquisa, foi feita principalmente uma 

análise da Operação JOP 2016, com uso suplementar de pesquisa bibliográfica e 

documental, já que serão selecionadas fontes de manuais doutrinários, Plano de 

Operações e relatórios.  

O delineamento da pesquisa contém o levantamento e seleção da bibliografia; 

coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das fontes, 

argumentação e discussão dos resultados. 

Além disso, sob o viés comparativo, foram estudados aspectos da doutrina de 

pelo menos 5 potências militares mundiais, dentre elas, os Estados Unidos da 

América, já que possuem doutrina moderna e experimentada em combates reais. 

Existe a facilidade de acesso a bibliografias do referido país por meio da rede 

mundial de computadores e por intermédio de ligação com militares americanos 

dispostos a contribuir. 

 

2.3.1 Procedimentos para a revisão de literatura 

 

A revisão de literatura realizada durante esta pesquisa foi direcionada à 

resolução do problema proposto com base nos seguintes critérios e procedimentos: 

a. Fontes de busca  

-  Manuais de Campanha do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira; 

-  Planos de Operações e Relatórios dos JOP 2016; 

- Revistas, informativos e periódicos contendo assuntos relacionados ao 

emprego da AAAe em Operações de Não-Guerra; e 

-  Monografias das bibliotecas da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, da 

Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea e da Escola de Comando e Estado-Maior 

do Exército. 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas  

Foram utilizados os seguintes termos nas buscas: “Guerra Assimétrica”, 

“Grandes Eventos”, “JOP 2016”, “defesa antiaérea”, “Combate à SARP” e 

respeitando as peculiaridades de cada base de dado.  
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Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas foram revisadas, 

visando encontrar posteriormente informações ainda não encontradas. 

 

2.3.2 Procedimentos metodológicos  

 

O balizamento da pesquisa abordou as fases de levantamento, seleção da 

bibliografia e documentos importantes, bem como a leitura analítica e fichamento das 

fontes. A pesquisa bibliográfica e documental foi desenvolvida a partir de material já 

elaborado, conforme supramencionado no item 2.3.1 e materializada no item 3 deste 

trabalho. A estratégia para a coleta de dados foi traçada por meio de critérios de 

inclusão e exclusão abaixo exPostos: 

a. Critérios de inclusão  

- Estudos publicados em português, inglês ou espanhol. 

- Estudos publicados de 2003 a 2018.  

- Estudos qualitativos sobre a Guerra Assimétrica e Grandes Eventos 

- Estudos qualitativos sobre os JOP 2016 

- Estudos qualitativos sobre combate à SARP no mundo 

b. Critérios de exclusão:  

- Fontes na rede mundial de computadores sem reconhecida credibilidade. 

- Publicações já revogadas. 

 

2.3.3 Instrumentos  

 

No intuito de viabilizar a mensuração da variável dependente (“funcionamento 

efetivo do Sistema Operacional Defesa Antiaérea”.), esta pesquisa utilizou o 

questionário, as entrevistas e a coleta documental como instrumentos de coleta de 

dados. 

Buscando o embasamento mais concreto possível para o presente estudo, foi 

enviado questionário e solicitado agendamentos presenciais de entrevistas com os 

indivíduos já mencionados no item 2.2 (Amostra). Intentando explorar ao máximo a 

experiência dos amostrados e angariar o máximo possível de informações dos 

mesmos, foram utilizadas perguntas fechadas e abertas abrangentes, objetivando 

aumentar os pontos de convergência de ideias. 
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No tocante às entrevistas e questionários, preliminarmente, foi delineado e 

aplicado um pré-teste em uma parcela da amostra selecionada. Foi apresentado um 

esquema com ambientação sobre o tema e perguntas gerais sobre as questões do 

tema de estudo em pauta. O pré-teste mostrou a viabilidade e exequibilidade da 

proposta. Findado o pré-teste, foram inseridas oportunas modificações e 

aperfeiçoamentos nas indagações das entrevistas subsequentes (Apêndice “B”). 

O roteiro a ser seguido na execução das entrevistas seguiu a seguinte 

sistemática: disponibilização do referencial teórico com 1 semana de antecedência 

ao entrevistado, ambientação e explicação do escopo e relevância da pesquisa e 

finalmente a entrevista. 

Foram aplicadas indagações abertas nas entrevistas, visando-se extrair o 

máximo de detalhes e conteúdo do especialista. A pergunta final deu oportunidade 

do entrevistado acrescentar e comentar algo que não foi abordado nas perguntas 

anteriores.  

O roteiro do questionário (Apêndice “A”) foi estruturado com perguntas 

fechadas baseadas na doutrina e revisão literária do estudo. Foram montados 

gráficos, tabelas e quadros, visando ilustrar o percentual das respostas dadas. 

Assim, foi possível subsidiar a medição das estatísticas e dos indicadores 

dimensionais da varável dependente. 

No que concerne à coleta documental, a utilização de manuais doutrinários, 

Portarias, legislações, Relatório e Planos de Operações nortearam o entendimento 

da problemática em pauta. 

 

2.3.4 Análise dos Dados 

  

Quanto à apresentação e análise dos dados apanhados, primeiramente foi 

realizada a identificação do autor, da data e do local de publicação dos documentos. 

Em seguida, foram procedidos um estudo e uma interpretação do conteúdo, 

procurando selecionar as informações mais convenientes. Por fim, foram feitos um 

levantamento e uma análise de possíveis omissões ou ações inconsistentes. 

Pretendendo verificar as hipóteses da presente pesquisa, foi aplicada a 

Estatística Indutiva, visando inferir as causas do problema em foco através da 

análise a miúde da amostra selecionada.  
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Buscou-se analisar cautelosamente as respostas dos questionários e 

entrevistas, apresento-as em forma de gráficos, tabelas e quadros, visando levantar 

oportunas linhas de ação para o problema apresentado. 

Ao final foi apresentada por meio de uma Nota Doutrinária, uma proposta de 

concepção e constituição de Seções de combate à SARP nos Grupos de Artilharia 

Antiaérea da 1ª Bda AAAe. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 Por meio da Revisão de Literatura pretendeu-se verificar o que já foi publicado 

sobre o tema, analisar os aspectos conceituais relativos ao assunto, levantar 

possíveis lacunas teóricas e buscar teorias que sustentem a formulação das 

hipóteses, de modo a consolidar uma base sólida de argumentação para os objetivos 

de estudo. 

 A presente revisão foi delineada em três partes: A Guerra Assimétrica de 4ª 

Geração no Atual Contexto do Combate Moderno, A Evolução dos Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) no Cenário Mundial e A Estrutura de 

Combate à SARP na Operação Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 

3.1 A GUERRA ASSIMÉTRICA DE 4ª GERAÇÃO NO ATUAL CONTEXTO DO 

COMBATE MODERNO 

 

As Guerras sempre fizeram parte da história da humanidade. Apesar das 

mudanças de formato, motivações, atores, técnicas e táticas, os conflitos sempre 

estiveram presentes no cenário mundial (MAGNOLI, 2006). 

Segundo o Instituto Heidelberg1, a quantidade de conflitos mundiais só tem 

aumentado nas últimas décadas. Esses conflitos têm se revestido de características 

peculiares (assimetria e irregularidade), as quais serão estudadas mais à frente. 

 

3.1.1 Definição de Guerra de 4ª Geração 

 

A Guerra de 4ª Geração, em vigor nos dias atuais, é a guerra marcada pela 

irregularidade das ações. Novos atores, como por exemplo, terroristas, separatistas, 

anarquistas e extremistas, passaram a atuar de forma ativa, por meio de táticas e 

técnicas de guerra de resistência e guerra irregular. Atuam de forma oculta em meio 

à população, sendo difícil sua identificação (SILVA, 2006; PINHEIRO, 2007). 

 

 
1 Instituto alemão da Universidade de Heidelberg, que realiza estudos sobre a paz e os conflitos mundiais. 
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3.1.2 A Essência da Guerra Assimétrica de 4ª Geração 

 

De acordo com Pinheiro (2007), os conflitos atuais de 4ª Geração são 

definidos da seguinte forma: 

A “4ª Geração” resulta de uma evolução que visa tirar vantagem das 
mudanças política, social, econômica e tecnológica vivenciadas desde a 
Segunda Guerra Mundial. Junto aos estados nacionais, aparecem como 
novos atores protagonistas, organizações não estatais armadas, forças 
irregulares de diferentes matizes: separatistas, anarquistas, extremistas 
políticos, étnicos ou religiosos, crime organizado e outras, cuja principal 
forma de atuação se baseia nas táticas, técnicas e procedimentos da guerra 
irregular. Fundamentalmente, utiliza-se das vantagens que essas mudanças 
possam proporcionar a essas forças, independentemente de suas 
diversificadas motivações político ideológicas, estruturas organizacionais, 
nível de apoio da população local, nível de capacitação militar e eventual 
suporte externo. Proliferou, particularmente, por ocasião do auge da Guerra 
Fria, quando a ameaça do holocausto nuclear consequente da confrontação 
entre os Estados Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) ameaçava o mundo (PINHEIRO, 2007).   
 

 

Esses conflitos são caracterizados pela atuação de partícipes não estatais, 

como por exemplo fanáticos extremistas, anarquistas e elementos do crime 

organizado. Estes, se utilizam, principalmente, de procedimentos de guerra irregular 

(subversão e terrorismo) para açoitar a população A utilização de SARP por 

criminosos em áreas aglomeradas de grandes eventos representa uma latejante 

ameaça. Esses vetores aéreos podem transportar agentes químicos, bacteriológicos, 

radiológicos e até mesmo carga útil explosiva (PINHEIRO, 2007). 

Garcia (2005) apresenta uma outra forma de classificar os conflitos de 4ª 

Geração, designando-os como Guerras de Terceiro tipo. Segundo ele, esses 

conflitos caracterizam-se por serem irregulares, sem frentes, sem campanhas, sem 

bases, sem uniformes, sem santuários, sem pontos de apoio, sem respeito pelos 

limites territoriais, de objetivos fluidos, de combate próximo e com combatentes 

misturados com a população. 

Os Conflitos de 4ª Geração são caracterizados por uma força que não dispõe 

de organização militar formal e legal, nem equipamentos de grande porte e logística 

específica, mas acima de tudo, não possuem autoridade jurídica, institucional e legal, 

ou seja, é uma modelo de conflito levado por uma força não regular, como os grupos 

terroristas, guerrilhas, insurreições, movimentos de resistência e combates não 

convencionais. Nesse tipo de beligerância, a ausência de regras pauta como 

característica particular (VISACRO, 2009). 
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Nas Guerras de 4ª Geração, atores não estatais estão ascendendo e 

desafiando a legitimidade de um Estado e seus mecanismos de defesa. É algo 

visivelmente diferente das formas de guerra de outrora. A intenção agora é 

desgastar e minar os oponentes por meio de ações isoladas de caráter irregular 

(HOFFMAN, 2007). 

Segundo Pinheiro (2007), os novos atores protagonistas têm investido em 

ações de combate irregular com a finalidade de afligir e derrotar oponentes 

considerados mais fortes. Os Estados vêm há algum tempo, sentindo grande 

dificuldade em lidar com a assolação subversiva do inimigo contemporâneo de 4ª 

Geração. De acordo com Monteiro (2007), nos últimos tempos, o percentual de 

vitórias de oponentes mais fracos (antagonistas irregulares) sobre oponentes mais 

fortes (Estados), tem aumentado consideravelmente, conforme mostra o Quadro 3: 

 

 
   Quadro 3: Percentual de vitórias em conflitos assimétricos por tipo de ator, nos séculos XIX e XX 
   Fonte: Revista Militar de Lisboa (2007) 
 

A complexidade desse tipo de guerra se deve ao fato de os hostis serem 

completamente sem escrúpulos. Para eles, o alvo pode ser qualquer um, não 

importando as consequências. Trata-se de uma guerra covarde, sem ética e sem 

honra. Não há validade para Tratados e Convenções Internacionais. Há sim, 

guerrilheiros enredados e disfarçados em meio à população, dispostos a cometerem 

atos cruéis e desumanos a qualquer momento (PESCE; SILVA, 2007). 

Quanto aos ambientes operacionais mais propícios de atuação dos atores 

irregulares, Pinheiro (2007) afirma que:  

 
Os ambientes operacionais de selva e, principalmente, de áreas urbanas 
densamente edificadas são, destacadamente, aqueles que lhes 
proporcionam as mais significativas vantagens, porque restringem as 
capacitações científico-tecnológicas do oponente com o maior poder de 
combate. As forças irregulares estabelecem seus Sistemas de comando e 
controle nas cidades, onde se encontram suas principais fontes tanto de 
recursos humanos quanto materiais. E é também nas cidades que se 
encontram os seus alvos prioritários. Daí porque, no Conflito de 4ª Geração, 
as operações em ambiente urbano ganham uma significativa dimensão 
(PINHEIRO, 2007).  
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Assim, de acordo com o acima apresentado, constata-se que os atuais 

conflitos de 4ª geração possuem uma essência peculiar. São conflagrações bastante 

complexas, já que as ameaças se encontram infiltradas nos ambientes urbanos e 

“misturadas” com a população local. Trata-se de um cenário sensível e propício a 

ocorrências colaterais. 

 

3.1.2.1 As Formas de Atuação do Estado no Ambiente de 4ª Geração 

 

 O processo de elaboração de Políticas de Defesas dos Estados, é sem 

dúvida, um dos maiores desafios na atualidade. É complexo criar políticas de 

combate e ações preventivas contra um inimigo que não possui “rosto conhecido” e 

nem bandeira ou território para defender. O desenvolvimento de métodos de 

combate baseados em conceitos de flexibilidade, agilidade e inteligência pode ser 

um dos caminhos a seguir pelos Estados para proteger sua população. Ações de 

grupos terroristas, guerrilhas, insurgentes, narcoterroristas e crime organizado 

necessitam de uma nova estratégia que foge dos padrões militares formais dos 

exércitos ou das forças auxiliares (no caso do crime organizado e das guerrilhas 

urbanas nos grandes centros). O uso de Sistemas de inteligências, redes de 

atuações a prevenção do Estado que atendam as comunidades carentes e o 

aprimoramento dos códigos de leis são ferramentas indispensáveis, e devem ser 

utilizadas pelos governos durante a elaboração de suas Políticas de Defesa e 

Segurança (MIRANDA; NASCIMENTO, 2011). 

A utilização e desenvolvimento de operações de inteligência e contra-

inteligência seria bem indicada. Porém, somente essas atividades não são 

suficientes para combater essa modalidade de conflito. Políticas de Estados devem 

ser pensadas de forma ampla, buscando dinamizar ações de caráter preventivo e 

salvaguardar sua população de processos de aliciamentos. O crime organizado nos 

grandes centros urbanos, os movimentos de guerrilha e a ação de grupos terroristas 

são desafios da nova ordem de poder mundial. Os Estados devem estar preparados 

para enfrentá-las. Com certeza não será um conflito rápido e decisivo, mas lento e 

dolorido (PINHEIRO, 2007). 
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3.1.3 O Terrorismo como Protagonista nos Conflitos Assimétricos 

O terrorismo é um fenômeno social bastante antigo. Pode-se encontrar os 

mais variados relatos de sua utilização ao longo da história. Durante a República 

Romana, as chamadas guerras punitivas castigavam os grupos que se opunham a 

sua política. A destruição da cidade de Cartago, na África, é também um exemplo 

clássico de terrorismo na antiguidade. Mas foi sem dúvida durante o século XVIII, no 

período de Revolução Francesa, que o terrorismo se tornou um instrumento político-

ideológico da revolução. Robespierre e outros revolucionários acreditavam que o 

terror era um meio justificável de destituir os que se opunham ao seu domínio 

(MIRANDA; NASCIMENTO, 2011). 

O terrorismo clássico é eminentemente local, de motivação política-ideológica 

e focado na autodeterminação. Apresenta uma estrutura fixa em um determinado 

país hospedeiro e com uma hierarquia rígida e organizada. As autorias dos 

atentados, normalmente, eram reivindicadas de imediato e suas ações utilizavam 

armamentos portáteis e explosivos com poder de destruição limitado, tendo seus 

alvos específicos as autoridades políticas e militares. Essa modalidade de terrorismo 

busca apoio da opinião pública para sua causa (MIRANDA; NASCIMENTO, 2011). 

Para Da Silva (2009), vive-se hoje o Neoterrorismo. Caracteriza-se por não 

possuir campo de batalha, ser de massa, ser midiático e pregar o radicalismo 

religioso em seus discursos. Apresenta estrutura de operação móvel, organizada em 

redes espalhadas pelo mundo. Os atentados são organizados para fazer um alto 

número de vítimas, buscando ampla divulgação pelos meios de comunicação. 

As ações terroristas são pautas assíduas nas atuais guerras assimétricas do 

século XXI. O atentado às torres gêmeas dos Estados Unidos, o massacre em uma 

escola do Paquistão, os atentados aos transportes públicos europeus e o ataque a 

um Jornal Francês são alguns exemplos de práticas terroristas criminosas que 

impactaram o mundo nos últimos anos. Todos esses atos, sem exceção, 

caracterizaram-se pela crueldade, extremismo e imprevisibilidade. 

O governo dos Estados Unidos da América (EUA) define o terrorismo como 

um tipo de violência praticada por grupos ou agentes clandestinos contra alvos não 

combatentes, normalmente com a intenção de influenciar o público e atrair a atenção 

da mídia. 
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Para Blume (2016), a motivação de um ataque terrorista vai muito além do 

que somente atingir as vítimas. Há também a preocupação de aterrorizar o restante 

da sociedade, movimentando a imprensa, as redes sociais e os Órgãos 

Governamentais. As ações funcionam como uma “vitrine” para promoção e 

divulgação de seus pensamentos extremistas ideológicos. 

 

3.1.3.1 O Terrorismo no mundo 

 

A atuação de grupos terroristas pelo mundo vem sendo pauta assídua nos 

noticiários mundiais. As ações de violência e covardia extremas ameaçam todos os 

países e culturas com crenças minimamente distintas. As principais Organizações 

terroristas em atividade nos dias atuais são: Al Qaeda, Taliban, Estado Islâmico, 

Boko Haram, Hezbollah e Hamas. 

Verifica-se abaixo no Quadro 4, um resumo das principais Organizações 
Terroristas operantes atualmente no mundo: 
 
 

Organização  Ideologia Membros Mortes 

atribuídas 

Armamentos Característica 

principal 

 

AL QAEDA 

 

 

SUNITA 

 

30.000 

 

300.000 

 

RPG-7, AK-47, 

granadas e bombas  

 

Influência e 

tradição 

 

TALIBAN 

 

 

SALAFISMO 

 

12.000 

 

15.000 

 

RPG-7, AK-47, 

granadas e bombas 

 

Combate de 

resistência 

ESTADO 

ISLÂMICO 

 

 

SUNITA 

 

100.000 

 

50.000 

Fuzis diversos, 

morteiros, bombas, 

Foguetes, carros de 

combate 

 

Maior e mais bem 

financiado grupo 

BOKO 

HARAM 

 

 

SUNITA 

 

15.000 

 

10.000 

 

RPG-7, AK-47, 

granadas e bombas 

 

O mais letal 

 

HEZBOLLAH 

 

 

XIITA 

 

65.000 

 

2.000 

 

Fuzis M-16, AK-

47, granadas e 

bombas 

 

O mais 

sofisticado 

 

HAMAS 

 

 

SUNITA 

 

50.000 

 

500 

Fuzis diversos, 

morteiros, 

granadas, bombas e 

Foguetes 

Fervor e ódio 

contra Judeus  

Quadro 4: Quadro resumo das principais Organizações Terroristas no Mundo 
Fonte: O Autor e A Era do Terror - Dossiê Superinteressante (2016) 
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3.2 O EMPREGO DOS SISTEMAS DE AERNONAVES REMOTAMENTE 

PILOTADAS (SARP) NO CENÁRIO MUNDIAL 

 

3.2.1 O Conceito de SARP 

 

Os Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas são veículos aéreos em 

que o piloto não está a bordo (não tripulado). São controlados a distância, a partir de 

uma estação remota de pilotagem. Possui uma estrutura composta por módulo de 

voo, módulo de controle em solo e módulo de comando e controle. Entre os meios 

aéreos classificados como SARP estão os foguetes, os mísseis e os drones 

(BRASIL, 2014). 

Segundo a Portaria Normativa do Exército Brasileiro nº 606, do Ministério da 

Defesa, de 11 de junho de 2004, os SARP, também conhecidos como VANT ou 

DRONES, são conceituados da seguinte forma: 

 

Art. 4º Para os efeitos desta Portaria Normativa são utilizados os seguintes 
conceitos:  
I- Veículo Aéreo Não Tripulado: é uma plataforma aérea de baixo custo 
operacional que pode ser operada por controle remoto ou executar perfis de 
voo de forma autônoma podendo ser utilizada para:  
a) transportar cargas úteis convencionais, como sensores diversos e 
equipamentos de comunicação;  

                                         b) servir como alvo aéreo; e  
c) levar designador de alvo e cargas letais, sendo nesse caso empregado 
com fins bélicos (BRASIL, 2004).  

 

Já para a Confederação Brasileira de Aeromodelismo (2005), SARP são 

veículos aéreos projetados ou modificados para não receber pilotos humanos, sendo 

operados por controle remoto ou autônomo. 

 

3.2.2 Breve Histórico  

 

O primeiro emprego de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas 

(SARP), ilustrado na Figura 1, ocorreu em 22 de agosto de 1849. Nessa ocasião, o 

Exército da Áustria realizou ataques à cidade de Veneza, na Itália, usando balões 
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carregados de explosivos. Até poucos anos atrás, essas plataformas eram 

tradicionalmente desenvolvidas e adquiridas para o emprego militar 

(PECHARROMÁN; VEIGA, 2017). 

 

 
                                    FiGURA 1– Primeiro emprego de SARP sob forma de balões 
                                    Fonte: Monash (2013) 

 

As bombas V1, utilizadas pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, eram 

utilizadas para atacar alvos distantes sem colocar seus pilotos em risco. Nada mais 

eram do que SARP, embora ainda não fossem conhecidos por esse nome 

(PECHARROMÁN; VEIGA, 2017). 

Na Segunda Guerra do Golfo, no ano de 2003, os SARP passaram a se 

consagrar ao serem utilizados pelos EUA para o monitoramento de inimigos, 

designação de alvos e lançamento de armamentos guiados. A partir desse conflito, 

diversos países se interessaram em adquirir e desenvolver plataformas desse tipo 

para emprego militar (PECHARROMÁN; VEIGA, 2017). 

 

No Brasil, o primeiro registro de SARP ocorreu em 1982, em um projeto 

conjunto entre o Centro Técnico Aeroespacial e a Companhia Brasileira de Tratores. 

Um veículo não tripulado a jato foi produzido, mas o projeto acabou sendo encerrado 

antes do seu primeiro voo. Posteriormente, outras empresas investiram nessa 

tecnologia para atender às necessidades das Forças Armadas. O mercado civil de 

SARP surge no Brasil na última década, impulsionado por empresas criadas por 

pesquisadores universitários que uniram suas paixões por aeromodelos aos avanços 

dos sensores óticos, eletrônica de controle e Sistemas de comunicação. Desde 

então, as plataformas aéreas não tripuladas têm ganhado diversas melhorias, 

passando de simples câmeras para unidades de análise de espectro e calor com 

longos alcances (PECHARROMÁN; VEIGA, 2017). 
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A fabricação de SARP compõe, atualmente, o setor mais dinâmico da 

indústria aeroespacial no mundo. Um estudo comercial estima que a produção de 

SARP se elevará exponencialmente nos próximos anos (FINNEGAN, 2015). A 

ascendência desses aparatos é, por um lado, extremamente positiva, já que se trata 

de uma oportuna evolução tecnológica, e por outro lado, bastante perigosa, já que 

pode ser maleficamente utilizada por forças terroristas. 

 

3.2.3 Composição do Sistema 

 

Os Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas são constituídos 

basicamente por 4 elementos: módulo de voo, módulo de controle em solo, módulo 

de comando e controle e módulo de apoio à infraestrutura (BRASIL,2014). 

 

3.2.3.1 Módulo de Voo  

 

Trata-se das Aeronaves propriamente ditas, com sua motorização, 

combustível e Sistemas embarcados necessários ao controle, à navegação e à 

execução das diferentes fases do voo. É constituído ainda pela carga paga 

(payload), que compreende os equipamentos embarcados (optrônicos, rádios, 

armamento e outros). É composto de um número variado de Aeronaves, de forma 

que se mantenha a continuidade das operações (BRASIL, 2014). 

 

3.2.3.2 Módulo de Controle em Solo 

 

É composto pela Estação de Controle de Solo (ECS), componente que 

contém os subSistemas de preparação e desenvolvimento da missão, de controle da 

aeronave e de operação da carga paga (BRASIL, 2014). 
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3.2.3.3 Módulo de Comando e Controle 

 

Contempla os equipamentos necessários à realização dos enlaces dos 

comandos de voo, à transmissão de dados da carga paga e à coordenação com os 

órgãos de Controle de Tráfego Aéreo (CTA) na jurisdição do espaço aéreo onde a 

ARP evolua (BRASIL, 2014). 

 

 

3.2.3.4 Módulo de apoio à infraestrutura 

 

É integrado pelos meios necessários à sustentabilidade da operação. É 

composto de recursos de apoio logístico, de apoio de solo (equipamento para 

lançamento/recuperação, geradores, unidades de força, tratores, etc) e de recursos 

humanos, conforme ilustrado na Figura 3 (BRASIL,2014). 

A concepção funcional (RH) é assim constituída: 

a) piloto (externo, interno e em comando); 

b) comandante de missão; 

c) operadores de equipamentos (sensores embarcados); 

d) analistas (imagem e sinais); 

e) coordenador de solo; e 

f) especialistas de logística (gerentes de manutenção e mecânicos de 

comunicações e eletrônica, aviônica e Aeronaves (BRASIL,2014). 
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         FiGURA 2 – Módulos Funcionais dos SARP 
         Fonte: Brasil (2014) 
 
 

3.2.4 Capacidades de emprego dos SARP 

 

Os SARP dificultam a atividade de contra inteligência do oponente, obrigando-

o a, no mínimo, dedicar boa parte de seu esforço na adoção de medidas de 

dissimulação e de camuflagem, reduzindo assim sua liberdade de ação. Portanto, o 

seu emprego nas operações é uma valiosa ferramenta que contribui 

significativamente para restringir a liberdade de manobra do adversário (BRASIL, 

2014). 

As capacidades dos SARP da Força Terrestre são descritas da seguinte 

maneira pelo Manual EB20-MC-10.214: Vetores Aéreos da Força terrestre: 

a) contribuir para a obtenção de informações confiáveis – de dia e à noite – 
observando o meio físico além do alcance visual; 
b) levantar ameaças em extensas áreas do terreno, cobrindo espaços 
vazios, aumentando a proteção às unidades desdobradas e negando às 
forças oponentes a surpresa; 
c) permanecer em voo por longo período de tempo, permitindo monitorar em 
tempo real as mudanças no dispositivo, a natureza e os movimentos das 
forças oponentes; 
d) atuar sobre zonas hostis ou em missões aéreas consideradas de alto 
risco, ou que imponham acentuado desgaste às tripulações e às Aeronaves 
tripuladas, preservando os recursos humanos e os meios de difícil 
reposição; 
d) atuar como plataforma de armas de alto desempenho, com maior 
capacidade de infiltrar-se em áreas sobre o controle das forças oponentes;  



43 

 

e) realizar operações continuadas, de modo compatível com o elemento de 
emprego considerado (BRASIL, 2014). 
 
 

Para Botelho (2017), os SARP possuem as seguintes características e 

capacidades: 

           - Projetar poder sem projetar vulnerabilidade; 

           - Grande autonomia; 

           - Informação em tempo real e compartilhada entre várias entidades; 

           - Monitoramento discreto; 

           - Capacidade multimissão/multi-sensor;  

           - Melhor adequação em missões de risco 

           - Reduzida carga de trabalho. 

Os SARP possuem modernas tecnologias associadas. Algumas das mais 

comuns são: 

a) Radar Sintético: sistema imageador ativo de ondas de rádio, utilizado para 

o sensoriamento remoto e produção de imagens de alta resolução. Consiste, 

basicamente, na utilização de micro-ondas de rádio como fontes geradoras de 

irradiação, as quais definem parâmetros de frequência, polarização e ângulo de 

incidência. Suas características os tornam muito eficientes sob condições 

meteorológicas adversas e baixa luminosidade (PLAVETZ, 2009). 

b) Sensores de Infravermelho (FLIR): são Sistemas de visão noturna que 

obtêm imagens em função da diferença de temperatura entre o alvo e o seu plano de 

fundo. Não possuem irradiação de ondas eletromagnéticas, sendo imperceptíveis 

aos equipamentos de proteção eletrônica. São capazes de realizar a observação de 

alvos camuflados ou com baixa luminosidade (PLAVETZ, 2009). 

c) Câmeras de vídeo: equipamentos que transmitem as imagens dos alvos em 

tempo real. São utilizadas principalmente para o acompanhamento das operações e 

avaliação de danos (PLAVETZ, 2009). 

d) Equipamentos de visão noturna: aumentam a luz residual de ambientes de 

pouca visibilidade, permitindo melhor visualização de imagens em ocasiões noturnas 

(PLAVETZ, 2009). 

e) Interferidores eletrônicos: equipamentos de guerra eletrônica destinados a 

realizar degradação do sinal eletromagnético em equipamentos receptores (radares 
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e rádios). Criam uma fonte de ruído externo que sobrepõe o verdadeiro sinal, 

“escondendo-o” (PLAVETZ, 2009). 

f) Equipamentos de Inteligência do Sinal (SIGINT): analisam o espectro 

eletromagnético, buscando a determinação da localização, tipo, função e outros 

parâmetros relativos a emissores de energia eletromagnética (PLAVETZ, 2009). 

g) Receptor de Alerta Radar (RWR): através de sensores de recepção de 

pulsos eletromagnéticos de radares, alertam sobre possibilidade de existência de um 

sistema de armas na sua mira (PLAVETZ, 2009). 

h) Lançadores de panfletos: utilizados para realizar atividades de guerra 

psicológica (PLAVETZ, 2009). 

As plataformas de SARP estão se tornando cada vez mais capazes de 

transportar cargas úteis mais pesadas e de voar distâncias mais longas, na medida 

em que as cargas úteis (câmeras, detectores, etc.) tornam-se menores e mais leves 

(PECHARROMÁN; VEIGA, 2017). 

 

3.2.4.1 Missões Operacionais Típicas de SARP 

 

Os SARP podem ser empregados nas seguintes missões operacionais: 

inteligência, reconhecimento, Vigilância, aquisição de alvos, comando e controle, 

guerra eletrônica, logística, identificação, localização e designação de alvos 

(BRASIL,2014). 

 

3.2.4.1.1 Inteligência 

 

A capacidade dos SARP de coletar e transmitir imagens do campo de batalha 

em tempo real constitui um diferencial para a tomada de decisão em todos os níveis. 

Nesse tipo de missão, são empregados como plataformas para sensores optrônicos, 

de radar e de sinais de alto desempenho. Estes realizam a coleta de imagens 

variadas, fornecendo produtos para a atividade de inteligência de imagens, de sinais 

e para a detecção de ameaças (BRASIL, 2014). 
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3.2.4.1.2 Reconhecimento 

 

São utilizados para coletar informações de forma antecipada da Área de 

Operações. Podem operar diuturnamente e em praticamente todos os tipos de clima 

São empregados para detectar, localizar, discriminar e identificar alvos de 

oportunidade. São capazes ainda, de acompanhar os movimentos das ameaças em 

tempo real, complementando e confirmando informações provenientes de outras 

fontes (BRASIL, 2014). 

 

3.2.4.1.3 Vigilância 

 

No caso de necessidade de atuação em amplas áreas, os SARP podem 

realizar a Vigilância de largas frentes, proporcionando alerta antecipado do inimigo e 

economia de recursos humanos (BRASIL, 2014). 

 

3.2.4.1.4 Aquisição de Alvos 

 

Utiliza-se os SARP também para o levantamento de alvos nas faixas do 

terreno em que a ameaça de atuação do inimigo seja provável. Equipados com 

sensores embarcados, dispositivos de localização georreferenciada e mecanismos 

de imageamento infravermelho/termal, realizam tarefas relacionadas à obtenção de 

imagens e procedimentos do oponente (BRASIL, 2014). 

 

3.2.4.1.5 Comando e Controle 

 

Pode-se valer do emprego de SARP como plataformas de retransmissão de 

comunicações, permitindo a ampliação da cobertura e da precisão do sistema de 

comando e controle. Esse emprego é útil na manutenção dos enlaces de 

comunicações com pequenas frações e tropas infiltradas em zonas vermelhas ou 

hostis (BRASIL, 2014). 
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3.2.4.1.6 Guerra Eletrônica 

 

Por meio de dispositivos de Medidas de Apoio de Guerra Eletrônica (MAGE), 

de Medidas de Ataque Eletrônico (MAE) e de Medidas de Proteção Eletrônica (MPE) 

embarcados nos SARP, é possível ampliar o alcance operativo da Guerra Eletrônica 

(GE) frente aos oponentes (BRASIL, 2014). 

 

3.2.4.1.7 Logística 

 

O emprego de SARP é útil no transporte de suprimentos (peças e conjuntos 

de reparação de armamento, alimentação, sangue, etc) para apoio a frações 

isoladas ou equipes precursoras atuando em áreas hostis, reduzindo assim, o risco 

de perdas humanas (BRASIL, 2014). 

 

3.2.4.1.8 Identificação, Localização e Designação de alvos 

 

Pode ser usado também como dispositivo para a identificação, localização e 

designação de alvos para armamentos de alta performance e precisão, como 

foguetes e mísseis guiados a laser (BRASIL, 2014). 

Verifica-se acima uma gama de possibilidades de emprego dos Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas na atualidade. É relevante frisar que, com as 

facilidades de aquisição dessas plataformas nos mercados mundiais, a sua utilização 

tem estado também nas mãos de elementos mal-intencionados, com o intuito de 

praticar ações danosas contra a população.  

 

3.2.5 Limitações dos SARP 

 

 Silva (2008) elenca e descreve as limitações dos Veículos Aéreos Não 

Tripulados (VANT) da seguinte maneira: 

A grande limitação do VANT é justamente sua principal característica, qual 
seja, a ausência de tripulação a bordo. O piloto de uma aeronave 
convencional tem condições de avaliar a situação na qual está inserido e 
inferir o melhor procedimento a ser adotado em seu proveito. Sua presença 
no ambiente operacional permite uma análise bastante eficaz de tudo o que 
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nele acontece, e, desta forma, tem melhores condições de equacionar 
rapidamente questões inerentes à missão como, por exemplo, a utilização 
de determinado equipamento eletrônico em missão de Vigilância ou 
armamento por ocasião de um ataque aéreo. Outra limitação refere-se 
diretamente à possibilidade de ataque a um alvo. Devido ao fato de 
encontrar-se na maioria das vezes próximo a este, aumenta a probabilidade 
da detecção por parte do inimigo, pois, apesar de possuir uma pequena 
assinatura radar em relação às Aeronaves convencionais, é bastante 
vulnerável às ações de guerra eletrônica. Como em um jogo de “gato e rato”, 
para se obter uma baixa assinatura radar é necessário além da utilização de 
materiais especiais de pequena reflexão de radiofrequência, um pequeno 
tamanho. Logo, não é possível para o VANT o desenvolvimento de grandes 
velocidades que viabilizem a utilização eficaz de determinados armamentos, 
limitando-se sobremaneira suas possibilidades de ataque, além de permitir 
com facilidade a atuação de uma defesa antiaérea à baixa altura. 
Por fim, pode-se citar também sua grande vulnerabilidade com relação às 
condições meteorológicas. Como já frisado nas características principais dos 
VANT, suas pequenas dimensões e, consequentemente, pequeno peso, em 
prol de uma relativa furtividade aos Sistemas de detecção, tornam o VANT 
sensível a ventos fortes, chuvas torrenciais, dentre outros elementos 
climáticos (SILVA, 2008). 
 

 

3.2.6 A Classificação e as Categorias dos SARP 

 

 Levando em consideração os parâmetros classe, categoria, emprego, altitude, 

raio de ação, comando suportado, autonomia, modo de operação e nível do 

elemento de emprego, os Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas são 

classificados conforme mostra o Quadro 5: 

             
                       Quadro 5: Classificação e Categorias dos SARP no mundo 
                        Fonte: O Autor e OTAN (2016) 
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O Comando de Operações Terrestres (COTER), por intermédio das 

Condicionantes Doutrinárias e Operacionais (CONDOP), elenca as missões típicas 

dos SARP por categoria, conforme o Quadro 6: 

 
 

Missões Típicas CAT 0 CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5 CAT 6 

Inteligência, Vigilância e 

Reconhecimento – Nível 

Estratégico 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Inteligência, Vigilância e 

Reconhecimento – Nível 

Operacional e Tático 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

Aquisição de Alvos Sim Sim Não Não Não Não Não 

Comando e Controle – 

Elances e Retransmissões 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Guerra Eletrônica Não Não Não Sim Sim Sim Sim 

Identificação, Localização 

e Designação de Alvos 

 

Não 

 

Não 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Logística Não Não Não Sim Sim Sim Sim 

Segurança de Movimentos 

Terrestres 

 

Não 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Proteção de Pontos 

Sensíveis 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Avaliação de Danos Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Observação Aérea Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Operações de Apoio à 

Informação  

 

Não 

 

Não 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

Operações de Busca e 

Regate - SAR 

 

Não 

 

Não 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Detecção de Artefatos 

Improvisados 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Não 

Apoio de Fogo na 

observação e condução 

tiro 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Apoio de Fogo como 

plataforma de armas 

embarcados 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Detecção DQBN Não Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Monitoramento Ambiental Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Quadro 6 – Missões Típicas por categoria 
Fonte: CONDOP (2018) 
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Já de acordo com o Manual EB20-MC-10.214: Vetores Aéreos da Força 

terrestre, a classificação das referidas plataformas é a seguinte, conforme Quadro 7: 

 

 
Quadro 7 – Classificação dos SARP na Força Terrestre  
 Fonte: Brasil (2014) 

 

 

3.2.7 O Crescente Protagonismo dos SARP no Cenário Mundial 

 

Um recente estudo de mercado realizado pelo Teal Group Association, relatou 

que os SARP continuam como o mais dinâmico setor de crescimento do mundo 

aeroespacial. A estimativa é que a produção de SARP aumentará de US$ 4 bilhões 

por ano para receitas de vendas de US$ 93 bilhões nos próximos dez anos 

(PECHARROMÁN; VEIGA, 2017). 

 O Relatório sobre Drones da BI Intelligence, emitido em março de 2016, 

prevê que o crescimento na indústria de SARP se dará predominantemente na área 

comercial civil. O referido relatório afirma que, entre 2015 e 2020, o mercado para 

drones comerciais/civis crescerá a uma taxa composta anual de 19%. Por outro lado, 

o mercado militar terá irrisórios 5% de crescimento (PECHARROMÁN; VEIGA, 

2017). 

Já as previsões de um relatório da TechSci Research, declaram que o 

mercado mundial de drones deve crescer a uma taxa composta anual de 27%, entre 
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2016 e 2021, com América do Norte e Europa representando uma participação de 

mercado de mais de 60% (PECHARROMÁN; VEIGA, 2017). 

Nos últimos anos houve um grande aumento de empresas brasileiras 

envolvidas na produção e comércio de drones. O ano de 2013 marcou a 

consolidação dos SARP no Brasil. Essa popularização foi fruto da chegada aos 

mercados dos pequenos VANT dedicados a filmagens aéreas. Por terem baixo custo 

financeiro e por serem de simples operação, pequenos empreendedores vem se 

aventurando nesse mercado por todo o Brasil, conforme mostra a Figura 3 

(PECHARROMÁN; VEIGA, 2017). 

 

 
FiGURA 3 – Empresas do ramo de Drones abertas por ano no Brasil 
Fonte: Pecharromán e Veiga (2017) 
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              FiGURA 4 – Quantidade de VANT produzidos no Mundo nos últimos anos 
              Fonte: O Autor baseado em Pecharromán e Veiga (2017) 
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3.2.8 A utilização de SARP por Potências Militares Mundiais 

 

Neste subcapítulo será apresentado um apanhado geral da utilização de 

SARP por alguns dos mais poderosos e reconhecidos Exércitos do mundo. 

 

3.2.8.1 Os SARP no Exército dos Estados Unidos da América 

 

De acordo com o Parecer Doutrinário Nº 01/2018, do Comando de Operações 

Terrestres (COTER), o emprego de SARP no Exército americano está configurado 

da seguinte maneira: 

No escalão Exército de Campanha e superior, o Exército americano emprega 

o 1 st Military Intelligence Battalion (1º MI), com SARP categoria 4, para realizar 

missões de cunho estratégico.  

Nos escalões Corpo de Exército e divisão, a Brigada de Aviação de Combate 

(CAB), é dotada de SARP na seguinte configuração: 

- Esquadrão de Ataque e Reconhecimento (ARS): 4 SARP categoria 3 em 

cada subunidade de manobra. 

- Batalhão de Ataque e Reconhecimento (ARB): 1 subunidade de SARP 

categoria 4. 

Nos escalões Brigada e abaixo, a configuração se da desta forma: 

- Batalhão de Engenharia de Brigada (BEB): possui um Pelotão Tático, que 

trabalha em prol da Companhia de Inteligência (subordinada ao BEB) e possui 2 

SARP categoria 3. Possui ainda, uma companhia de comando que opera SARP 

categoria 1, para levantamento de informações de inteligência para o S2 do BEB. 

- Brigada Stryker: possui 1 Pelotão SARP com 4 unidades da categoria 3. 

- Batalhões de Apoio e Logísticos orgânicos de brigada: possuem unidades de 

categoria 1 em suas companhias de comando, que levantam dados de inteligência. 

- Batalhões de Armas Combinadas (BAC): possuem 1 sistema categoria 1 em 

cada companhia de fuzileiros. 
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- Esquadrões de Cavalaria: possuem 2 Sistemas de categoria 1 nas 

companhias de comando e 1 sistema categoria 1 nas companhias de 

reconhecimento. 

- Batalhões de Artilharia: possuem um sistema categoria 1 por bateria de 

obuses. 

- Regimento Ranger e Forças Especiais: operam SARP categoria zero e 

categoria 3. 

Dentre os inúmeros SARP empregados pelos estadunidenses, os mais 

conhecidos são: Predator, Global Hawk, Firescout e T-Hawk, conforme Quadro 8 

(PLAVETZ, 2013). 

 

PRINCIPAIS SARP EMPREGADOS PELOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  

 

 

 

PREDATOR 

 

GLOBAL 

HAWK 

 

FIRESCOUT 

 

T- HAWK 

 

Alcance 740 Km 25000 Km 204 Km 60 Km 

Autonomia 30h 36h 8h 40 Min 

Capacidade de 

Carga 

363 kg (interna)  

1361 kg (externa) 

1360 Kg 59 Kg 0 Kg 

Altitude 15000m 19810m 6100m 3000m 

Velocidade 

Máxima 

405 km/h 617 Km/h 231 Km/h 70 Km/h 
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Sensores 

Câmeras EO/IR, 

DLTV, FLIR, SAR 

e MTS 

Câmeras EO/IR 

e SAR (alta 

resolução) 

Câmeras 

EO/IR, SAR e 

SIGIN 

Câmeras 

Infravermelho/termal 

 

Armamentos 

Bombas GBU e 

Mísseis 

Bombas, 

Mísseis e Laser 

Bombas, 

Mísseis e 

foguetes 

- 

Quadro 8: Principais SARP empregados pelos EUA 
Fonte: O autor, baseado em PLAVETZ (2013) e Revista Tecnologia e Defesa (2013) 
 

 

3.2.8.2 Os SARP no Exército da França 

 

De acordo com o Parecer Doutrinário Nº 01/2018, do Comando de Operações 

Terrestres (COTER), o emprego de SARP no Exército Francês está estruturado da 

seguinte forma: 

As Baterias de Apoio Especializadas (BAS), os Regimentos de Artilharia (RA) 

da 1ª e 3ª Divisões de Exército e os Regimentos de Paraquedistas do Comando de 

Forças Especiais possuem e operam os Sistemas de Drones de Informação de 

Contato (DRAC) categoria 1.  

O 61º Regimento de Artilharia (RA) opera ainda, os Sistemas de Drones 

Táticos provisórios (STDI), de categoria 2, e os Sistemas de Drones Táticos (STD), 

categoria 3. 

As Organizações Militares de Engenharia operam os Sistemas de Drones de 

Engenharia (DROGEN), categoria zero, para o monitoramento de itinerários e 

identificação de artefatos de explosivos improvisados. 

Dentre os SARP empregados pelos franceses, destacam-se: Eagle e 

Sperwer, conforme Quadro 9 (PLAVETZ, 2013). 
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PRINCIPAIS SARP EMPREGADOS PELA FRANÇA 

 

 

 

EAGLE 

 

SPERWER 

 

Alcance 1000 Km 200 Km 

Autonomia 25h 6 h 

Capacidade de 

Carga 

250 Kg 100 Kg 

Altitude 7625m 4900m 

Velocidade 

Máxima 

240 Km/h 240 Km/h 

Sensores 

 

EO/IR, SAR, designador laser, SIGINT EO/IR, SAR, COMINTe SIGINT 

Armamentos Bombas e Mísseis Bombas e Mísseis 

Quadro 9: Principais SARP empregados pela França 
Fonte: O autor, baseado em PLAVETZ (2013) e Revista Tecnologia e Defesa (2013) 

 

3.2.8.2 Os SARP no Exército de Israel 

 

Dentre os inúmeros SARP fabricados e empregados pelos israelenses, 

destacam-se: Eye-View, Hunter e Hermes 1500, conforme Quadro 10 (PLAVETZ, 

2013). 
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PRINCIPAIS SARP EMPREGADOS POR ISRAEL  

 

 

 

EYE-VIEW 

 

HUNTER 

 

HERMES 1500 

 

Alcance 40 Km 200 Km 200 Km 

Autonomia 6h 40 h 26 h 

Capacidade de 

Carga 

14 Kg 148 Kg 350 Kg 

Altitude 4575 m 8250m 10890 m 

Velocidade 

Máxima 

185 Km/h 203 Km/h 245 Km/h 

 

Sensores 

 

 

Câmera EO/IR 

MOSP, FLIR, ECM, 

designador laser, SAR 

 

Câmeras EO/IR, SAR 

(GMTI) 

Armamentos Não Possui (SARP 

de Reconhecimento) 

Bombas, Mísseis e 

Munições Antitanque 

 

Mísseis 

Quadro 10: Principais SARP empregados por Israel 
Fonte: O autor, baseado em PLAVETZ (2013) e Revista Tecnologia e Defesa (2013) 

 

3.2.8.3 Os SARP no Exército do Reino Unido 

 

Dentre os SARP empregados no Reino Unido, destaca-se o Banshee, 

conforme Quadro 11 (PLAVETZ, 2013). 
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PRINCIPAL SARP EMPREGADOS PELO REINO UNIDO 

 

 BANSHEE 

 

Alcance 100 Km 

Autonomia 1,5 h 

Capacidade de 

Carga 

16 flares IR ou 24 flares de fumaça 

Altitude 6000m 

Velocidade  ‘378 Km/h 

Sensores Câmeras EO/IR, SAR (GMTI) 

Armamentos Flares 

Quadro 11: Principal SARP empregados pelos Reino Unido 
Fonte: O autor, baseado em PLAVETZ (2013) e Revista Tecnologia e Defesa (2013) 

 

3.2.8.4 Os SARP no Exército da Alemanha 

 

Dentre os SARP empregados na Alemanha, destacam-se: Luna X-2000 e 

Fledermaus, conforme Quadro 12 (PLAVETZ, 2013). 

 

 

 

 



58 

 

PRINCIPAIS SARP EMPREGADOS PELA ALEMANHA 

 

 

 

LUNA X 200 

 

FLEDERMAUS 

 

Alcance 80 Km 150 Km 

Autonomia 4h 3,5h 

Capacidade de 

Carga 

4 Kg 35 Kg 

Altitude 2740 m 3500 m 

Velocidade 

Máxima 

160 Km/h 250 Km/h 

Sensores 

 

Câmeras EO/IR, SAR FLIR, SAR, telêmetro/designador 

laser 

Armamentos Não possui (SARP de reconhecimento) Perturbador de Banda Larga 

Quadro 12: Principais SARP empregados pela Alemanha 
Fonte: O autor, baseado em PLAVETZ (2013) e Revista Tecnologia e Defesa (2013) 

 

 

3.3 A ESTRUTURA DE COMBATE À SARP NA OPERAÇÃO JOGOS OLÍMPICOS 

RIO 2016  

 

A lei do Ato Olímpico n° 12.035, aprovada em 2009, sancionou o 

compromisso internacional assumido pelo Brasil para garantir a segurança dos 
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Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 (JOP 2016). Foi estabelecida com 

instrumentos jurídicos específicos, a fim de justificar o emprego das Forças Armadas 

(CCOMSEX, 2016). 

Grandes eventos, como os Jogos Pan-Americanos, em 2007, a Copa das 

Confederações e a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, e a Copa do Mundo, 

em 2014, proporcionaram ao Exército Brasileiro (EB) experiência nas áreas de 

segurança e defesa, além de conhecimentos e capacidade de operação conjunta em 

acontecimentos dessa envergadura (CCOMSEX, 2016). 

Sob a coordenação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), 

o EB atuou juntamente com a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira nos eixos 

de ação da matriz de segurança dos JOP 2016. O emprego de mais de 43 mil 

militares, a execução de cerca de 12 mil patrulhas, o atendimento a mil incidentes 

cibernéticos, a proteção de 139 estruturas estratégicas, a realização  de 600 escoltas 

a dignitários e cerca de 500 procedimentos de varreduras ou monitoramento de 

instalações proporcionaram lições e ensinamentos para os profissionais que 

estiveram envolvidos no planejamento e na execução da segurança dos Jogos 

(CCOMSEX, 2016). 

 

3.3.1 O Modus Operandi de combate à SARP nos JOP 2016 

 

 A forma de atuação contra SARP nos JOP 2016 envolveu uma inovadora 

estrutura organizacional e uma série de inéditos procedimentos, os quais serão 

esmiuçados a seguir. 

 

3.3.1.1 A estrutura Organizacional implementada 

 A Portaria Normativa nº 232/MD, de 30 de janeiro de 2015, concebeu o 

Coordenador Geral de Defesa de Área (CGDA), com a finalidade de acompanhar e 

coordenar as ações de defesa e segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

  Segundo De Campos (2016), o CGDA, ilustrado na Figura 5, atuou na 

coordenação das atividades relativas à Segurança Pública, à Defesa Nacional e à 

Inteligência dos JOP 2016, particularmente no emprego de Força de Contingência, 
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proteção de Estruturas Estratégicas, proteção de Áreas Marítimas e Fluviais, ações 

de Defesa Civil e ações de segurança de autoridades. Em função da amplitude das 

missões e das peculiaridades da Cidade do Rio de Janeiro, o CGDA estabeleceu, 

em sua estrutura militar, Comandos de Defesa Setoriais (CDS) correspondentes aos 

setores olímpicos da Barra, Copacabana, Deodoro e Maracanã com a finalidade de 

facilitar a integração das ações previstas no planejamento de segurança 

interagências, conforme ilustra a Figura 6. O CGDA teve, ainda, a missão de 

acompanhar, em tempo real, as ações de defesa e segurança previstas para os JO 

2016, por meio de equipamentos e programas de informática de última geração, 

permitindo que os responsáveis pudessem tomar decisões, organizar e orientar 

todas as atividades. O então Comandante Militar do Leste, General de Exército 

Fernando Azevedo e Silva, foi o coordenador de toda essa estrutura, constituída por 

integrantes da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. 

 
                FiGURA 05 – Coordenador Geral de Defesa de Área – Reunião de Coordenação 
                Fonte: MINISTÉRIO DA DEFESA (2016) 

 

O CDS Maracanã teve a missão de conduzir as ações de defesa na região do 

Cluster do Maracanã e adjacências. A 4ª Brigada de Infantaria Leve foi a Grande 

Unidade responsável pelo planejamento e pela execução das ações defensivas.  

Para cumprir essas missões, contou com um efetivo aproximado de 1.114 militares 

capacitados e adestrados (DE CAMPOS, 2016). 

O CDS Barra teve a missão de conduzir as ações de defesa na região do 

Cluster da Barra da Tijuca e adjacências. A 12ª Brigada de Infantaria Leve foi a 

Grande Unidade responsável pelo planejamento e pela execução das ações 
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defensivas. Para cumprir essas missões, empregou um efetivo aproximado de dois 

mil militares capacitados e adestrados (DE CAMPOS, 2016). 

O CDS Deodoro teve a missão de conduzir as ações de defesa na região da 

Vila Militar e adjacências. A 1ª Divisão de Exército foi a responsável pela execução 

das tarefas defensivas. Para cumprir essas missões, o Grande Comando 

Operacional empregou um efetivo de aproximadamente 5.500 militares capacitados 

e adestrados (DE CAMPOS, 2016). 

O CDS Copacabana teve suas ações de segurança e defesa coordenadas 

pela Marinha do Brasil (CCOMSEX, 2016). 

 
                  FiGURA 06– Comandos de Defesa Setoriais distribuídos no Rio de Janeiro 
                  Fonte: MINISTÉRIO DA DEFESA (2016) 

 

 Assim como o Coordenador Geral de Defesa de Área (CGDA),responsável 

pela cidade do Rio de Janeiro (RJ), foram criados os Coordenadores de Defesa de 

Área (CDA), que atuaram em conjunto com outros órgãos e agências nas cidades-

sede de futebol – Brasília (DF), São Paulo – (SP), Manaus (AM), Salvador (BA) e 

Belo Horizante (MG). Os CDA executaram as mesmas tarefas do CGDA. Entretanto, 

constituíram uma estrutura mais reduzida, por sediarem apenas algumas partidas da 

competição de futebol. Durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, os CDA estiveram sob 

as seguintes responsabilidades: CDA Brasília: Comando Militar do Planalto (CMP); 

CDA São Paulo: Comando Militar do Sudeste (CMSE); CDA Manaus: Comando 

Militar da Amazônia (CMA); CDA Salvador: a cargo da Marinha do Brasil; e CDA 

Belo Horizonte: Comando da 4ª Região Militar (CCOMSEX, 2016). 
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 A Figura 7 ilustra um Apronto Operacional ao lado do Estádio Mané 

Garrincha, ponto sensível de responsabilidade do CDA Brasília-DF durante as 

competições dos JOP 2016. 

 

 
                     FiGURA 07 – Apronto Operacional no CDA Brasília-DF  

                                  Fonte: CCOMSEX (2016) 

 

3.3.1.2 As Condicionantes do Emprego de SARP no Espaço Aéreo Brasileiro 

 

A doutrina brasileira de combate à SARP em grandes eventos (Áreas e 

Pontos Sensíveis) é encontrada principalmente em Portarias, Planos de Operações, 

Relatórios de atuação nos últimos grandes eventos, Normas Operacionais do 

Sistema de Defesa Aeroespacial (NOSDA) COM 10, AIC N 21/10, Ato 50.265, de 01 

de fevereiro de 2016 e Decreto 8.758, de 10 de maio de 2016. 

O Decreto nº 8758, de 10 de maio de 2016, estabeleceu os procedimentos 

que seriam observados pelos órgãos componentes do Sistema de Defesa 

Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), com relação às Aeronaves suspeitas ou hostis, 

que pudessem apresentar ameaça à segurança dos JOP Rio 2016. O artigo 8º desta 

promulgação revelou que: “serão consideradas Aeronaves: […] VIII-Aeronaves 

Remotamente Pilotadas – ARP […].” 

Consonante com as Instruções do Comando da Aeronáutica (ICA 100-40), os 

SARP são considerados Aeronaves e devem ser enquadradas para todos os efeitos 

como tal. Na referida publicação versa que: 

 
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 
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de Aeronaves não tripuladas e, dentre as não tripuladas, aquelas que são 
Pilotadas por meio de uma Estação de Pilotagem Remota (RPS) são 
Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA) (BRASIL, 2015). 

 
As ICA 100-40 abordam ainda que os SARP deverão se adaptar às regras atuais. 

Não receberão nenhum tratamento especial. Não poderão em hipótese alguma 

comprometer a segurança do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro 

(SISCEAB), devendo ser transparentes para os órgãos de Serviço de Tráfego Aéreo 

(ATS). A utilização destes aparatos estará limitada a áreas específicas ou condições 

especiais (BRASIL, 2015). 

O Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), prevê na sua seção II, artigo 114, 

que nenhuma aeronave pode sobrevoar o Espaço Aéreo Brasileiro (EAB) sem a 

prévia expedição do certificado de aeronavegabilidade dentro da validade e com 

todas condições obrigatórias seguidas (CBA, 1986). Partindo do princípio que um 

SARP é considerado uma aeronave, este deve seguir a regulamentação existente 

para sobrevoar o Espaço Aéreo Brasileiro e possuir toda a documentação prevista 

(ICA 100-40, 2015). 

O sobrevoo de SARP sobre áreas povoadas, pode ser autorizado, desde que 

siga as seguintes condições: 

 
- O enlace de pilotagem tenha sido certificado conforme estabelecido pela 
regulamentação da ANATEL; 
- O SARP sejam totalmente certificados de acordo com o estabelecido pelas 
regulamentações da ANAC, objetivando certificar o voo seguro sobre 
regiões habitadas; 
- O piloto possua licença e habilitação válida para operação do respectivo 
SARP 
- O Operador/Explorador seja certificado nos termos da regulamentação da 
ANAC e possua um Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional 
(SGSO) estabelecido 
- Seja apresentado ao Órgão Regional do DECEA, responsável pelo Espaço 
Aéreo onde se pretenda realizar o voo, um documento de análise do risco à 
Segurança Operacional, devidamente aprovado pela ANAC. Esse 
documento deverá conter a análise dos riscos envolvidos, onde ações 
mitigadoras sejam devidamente colocadas de modo que esses riscos se 
tornem aceitáveis para uma operação segura (ICA 100-40, 2015). 
 

Fazendo uma analogia do acima exposto, constata-se que as Áreas e Pontos 

Sensíveis defendidos pela AAAe em grandes eventos são considerados áreas 

povoadas, valendo assim todas as condições acima mencionadas. Assim, os vetores 

aéreos presentes nos arredores da Defesa Antiaérea que não seguem as referidas 

exigências são considerados ilegais, estando sujeitos a medidas de neutralização 
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3.3.1.3 A Forma de Atuação e Regras de Engajamento contra os SARP 

 

 Segundo Eiriz e De Campos (2017), oficiais de ligação da 1ª Bda AAAe 

junto ao CGDA durante a Operação Jogos Olímpicos Rio 2016, a sistemática de 

combate a SARP (Figura 8 e 9) funcionou da seguinte forma: 

 
Os diversos sensores humanos e não-humanos que estavam operando em 
prol da segurança dos JOP Rio 2016 (P Vig Drones, spotters, atuadores do 
1º BGE, órgãos de segurança pública, snipers, ARP RQ-450 da FAB, 
Sistema Olho da Águia do 1º Batalhão de Aviação do Exército e patrulhas 
das Forças Armadas) deveriam ficar alertas para a identificação daquela 
ameaça. As informações geradas pelos sensores deveriam ser transmitidas 
de forma rápida e eficiente aos diversos Oficiais de Ligação que mobiliavam 
o CGDA. Os dados seriam submetidos ao Centro de Operações Aéreas 
(COA), órgão responsável por classificar a ameaça de acordo com as listas 
de autorizações para voo emitidas pelos Órgãos Regionais de Coordenação 
do Espaço Aéreo, de modo a assessorar a tomada de decisão da autoridade 
competente sobre interferir ou não interferir (EIRIZ e DE CAMPOS, 2017). 

 

 
FiGURA 08 – Decisão de interferência 
Fonte: CGDA (2016) 
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FIGURA 09 – Ações tomadas após a decisão de interferência 
Fonte: CGDA (2016) 

 
 
 

Assim, conforme ilustrado nas figuras acima, os inúmeros Postos de Vigilância 

(P VIG) e meios de detecção desdobrados, ao observarem a presença de SARP nas 

imediações das arenas e estádios, deveriam informar ao Coordenador Geral de 

Defesa de Área (CGDA), e este ao COA (Centro de Operações Aéreas), o qual 

verificava seu registro e autorização de sobrevoo. No caso de um vetor 

desconhecido ou hostil, a autoridade máxima decidia sobre a sua neutralização por 

intermédio dos atuadores não cinéticos de rádio frequência SCE 0100-D, 

desenvolvidos pela empresa brasileira IACIT. 

 

3.3.1.4 O Equipamento SCE 0100-D 

 

 O atuador não cinético de rádio frequência SCE 0100-D (Figura 10) foi, 

definitivamente, a principal ferramenta e “arma” das Forças de Segurança Pública no 

combate a SARP durante a Operação JOP 2016. 

  Segundo a empresa desenvolvedora, IACIT, esse aparato possui as 

seguintes características: 

▪  Capacidade de bloqueio de drones controlados por rádio e GPS; 
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▪  Capacidade de bloquear drones através de seis canais independentes, 

disponíveis ao longo das faixas de frequência 27-75 MHz, 433-470 MHz, 902-

928 MHz, 2400-2500 MHz, 5700-5900MHz e canais de GPS L1/L2/L5;  

▪  Possibilidade de variar a potência de saída da interferência, assegurando o 

mínimo de perturbação ao ambiente civil situado fora da área de interesse; 

▪  Flexibilidade de transporte e operação; 

▪  Possibilidade de configuração remota via cabo Ethernet; 

▪ Possui simulador para treinamento; 

▪ Possibilidade de atuar integrado a outros aparelhos de detecção e 

monitoramento de drones no espaço aéreo; 

▪ Capacidade de mostrar graficamente o espectro de interferência usado; e 

▪ Capacidade de monitoramento de resultados e falhas; 

 

 
                 FIGURA 10 – SCE 0100-D utilizado nos JOP 2016 
                 Fonte: IACIT (2016) 

 

De acordo com De Campos (2017), os Postos de Vigilânica, ao detectar um SARP 

suspeito, informavam suas características e posição ao Oficial de Ligação da 1ª Bda 

AAAe. Esse por sua vez, de posse de um sistema de tela código comum ao COAAe, 

repassava as coordenadas da ameaça ao Oficial de Ligação do 1º BGE no CGDA. 

Caso autorizado pelo CGDA ou autoridade a ele delegada nos CDS, os militares 

posicionados nos clusters, conforme Figura 11, acionavam o SCE 0100-D para 

interferir no vetor aéreo instruso. 
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                                        FIGURA 11 – Guarnição do SCE 0100-D no estádio do Engenhão 
                                         Fonte: 1º BGE (2016) 

 

3.3.1.5 As Principais Incursões de SARP nos JOP 2016 

 

 Durante os JOP 2016 houve 4 casos principais de incursões de SARP 

próximas aos clusters. O 1º deles durante a cerimônia de abertura (Maracanã), o 2º 

na Arena de Vôlei de Copacabana, o 3º no Estádio Engenhão e o 4º na região do 

Forte de Copacabana (DE CAMPOS, 2017). 

 

3.3.1.5.1 1º Caso – Cerimônia de Abertura (Maracanã) 

 

Durante a cerimônia de abertura dos Jogos, no Estádio do Maracanã, houve 

inúmeras ocorrências de “alerta drones”. Foi, sem dúvida, o momento de maior 

incidência de ameças nos Jogos. Destacaram-se 3 principais incursões (Figura 12) 

(Quadricópteros categoria 0/1) identificadas visualmente pelos P Vig. Duas delas 

foram neutralizadas pelo 1º BGE, por intermédio do equipamento SCE 0100-D, e 

uma delas foi dispersada (DE CAMPOS, 2017).  
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       FIGURA 12 – Incursões de drones na Cerimônia de Abertura dos JOP 2016 
                    Fonte: De Campos (2017) 

 

3.3.1.5.2 2º Caso – Arena de Vôlei em Copacabana 

 

Na região da Arena de Vôlei de Copacabana houve incursões noturnas de 

Quadricópteros categoria 0/1, provavelmente proveniente do bairro de Copacabana. 

Nesse local não havia equipamento interferidor do 1º BGE para neutralizá-los ou 

afastá-los. O local ficou vulnerável a ação de drones mal-intencionados (DE 

CAMPOS, 2017). 

 

3.3.1.5.3 3º Caso – Estádio do Engenhão 

 

Na região do Estádio do Enhenhão houve aproximações de drones 

Quadricópteros categoria 0/1 provenientes do bairro Engenho de Dentro. O local 

também ficou vulnerável, tendo em vista que não havia equipamentos interferidores 

SCE 0100-D desdobrados (DE CAMPOS, 2017). 
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3.3.1.5.4 4º Caso – Forte de Copacabana 

 

Nas proximidades do Forte de Copacabana houve sobrevoos e aproximações 

de modelos e origem não identificados. Houve acionamento dos equipamentos 

atuadores não cinéticos do 1º BGE sobre os vetores, dispersando-os do local (DE 

CAMPOS, 2017). 

 

3.3.1.6 As Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo (MCCEA) 

 

 Durante os JOP 2016, visando garantir a defesa do Espaço Aéreo, foram 

estabelecidas 3 áreas de exclusão: Área Branca (Área reservada), Área Amarela 

(Área Restrita) e Área Vermelha (Área Proibida), conforme Figura 13. Em cada uma 

dessas áreas vigoravam medidas permissivas, restritivas e proibitivas. Todo e 

qualquer vetor aéreo (inclusive SARP) que descumprisse as medidas em vigor 

estavam sujeitas às medidas de policiamento cabíveis (PONTES, 2017). 

 Na Área Branca, todos os vetores aéreos deveriam ser conhecidos e cumprir 

as orientações dos Órgãos de Controle de Tráfego Aéreo. Na Área Amarela, 

somente poderiam sobrevoar vetores aéreos devidamente autorizados. Na Área 

Vermelha, somente vetores aéreos envolvidos diretamente no evento poderiam 

circular (PONTES, 2017). 

 
                              FIGURA 13 – Áreas de Exclusão no EAB (RJ) durante os JOP 2016 
                              Fonte: Pontes (2017) 
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De acordo com De Campos (2017), Oficial de Ligação do CGDA nos JOP 

2016, as incursões de SARP desconhecidos e não autorizados (não registrados) se 

deram principalmente na Área Vermelha. A facilidade de aquisição desses aparatos 

no mercado fez com que inúmeros indivíduos os adquirissem com o intuito de fazer 

imagens e vídeos das competições nos Clusters. Assim, a vulnerabilidade das áreas 

em relação ao acesso de drones foi evidente. 

 

3.3.2 O Planejamento Operacional da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea para os JOP 

2016 

 

 A atuação da 1ª Bda AAAe nos JOP 2016 teve como peculiaridade a 

necessidade de planejamento e coordenação conjunta com as Forças Singulares 

(FS), tanto no emprego como na logística. No emprego, face à ligação com o 

Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), houveram ligações e 

parcerias com tropas dos Grupos de Defesa Antiaérea (GDAAe), tropas da Força 

Aérea Brasileira (FAB) e tropas do Batalhão de Controle Aerotático e Defesa 

Antiaérea (BtlCtAetDAAe), da Marinha do Brasil. Na parte logística, houve grande 

esforço para suprir as demandas de transportes de pessoal e material antes, durante 

e após o evento. A preparação e coordenações para a Operação foi, sem dúvida, 

bastante minuciosa e desafiadora (DE MORAES, 2017). 

O Tenente Coronel Marcos Venicius Germano De Moraes, Oficial de 

Operações da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea durante os JOP 2016, caracterizou 

e resumiu o planejamento operacional da Operação da seguinte forma: 

As ligações com as outras FS foram planejadas e executadas em 
toda a estrutura antiaérea (subSistemas de armas, comunicações, apoio 
logístico e controle e alerta) para assegurar a completa Defesa Aeroespacial 
(D Aepc) local, a fim de evitar a interposição de esforços e, principalmente, 
eliminar a possibilidade de fratricídio. O planejamento dos subSistemas 
antiaéreos foi inicialmente realizado de forma individual, sendo integrado 
nas reuniões de Estado-Maior. Concatenado o planejamento da estrutura 
necessária, iniciaram-se, então, as intervenções junto aos G Cmdo 
envolvidos nos JOP Rio 2016 (Comando Militar do Sudeste – CMSE, 
Comando Militar  do Leste – CML, Comando Militar do Planalto – CMP, e 
Comando Militar do Nordeste – CMNE), com o Comando de Defesa 
Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA) – atual Comando de Operações 
Aeroespaciais (COMAE) – e com o 1° e o 6° Distritos Navais (DN). Naquelas 
intervenções, foram apresentados o planejamento do emprego da AAAe e 
as demandas operacionais e logísticas para a execução da defesa. Na 
última reunião com os Cmt das Organizações Militares Diretamente 
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Subordinadas (OMDS), ocorrida em março de 2016, havia uma Ordem de 
Operações (O Op) detalhadamente planejada e exequível, com o ciclo 
adaptativo funcionando desde o final de 2015, mesmo sem a execução do 
fator operacional em si, mas com adaptações necessárias devido à evolução 
do ambiente operacional e da logística. O planejamento de estrutura 
antiaérea para Grandes Eventos é complexo. Necessita de ligações e 
coordenações constantes com as demais FS e OSP envolvidos (DE 
MORAES, 2017). 

 

3.3.2.1 As Etapas do Planejamento  

 

 De Moraes (2017) relata que findada a Copa do Mundo de 2014, a 1ª Bda 

AAAe iniciou sua preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Iniciado o 

planejamento, as seguintes especificidades foram levantadas e elencadas: 

- Período de operação prolongado: 70 (setenta) dias, com a tropa desdobrada por 

cerca de 100 (cem) dias; 

- Primeiro evento onde foi planejada e executada a defesa contra SARP; 

- Centro de Operações da 1ª Bda AAe não instalado justaposto ao COMDABRA; 

- Emprego do sistema AAe míssil RBS-70, recém adquirido; e 

- Integração nas defesas antiaéreas dos materiais RBS-70, IGLA-S e GEPARD. 

No tocante às etapas do planejamento, no fim do ano de 2014 foi realizado 

um Workshop de Emprego e Organização da Artilharia Antiaérea em Operações 

Conjuntas, cujo objetivo foi estabelecer as bases doutrinárias para o planejamento 

dos JOP Rio 2016. Logo em seguida, em fevereiro de 2015, foi concebido o Plano 

Estratégico de Emprego Conjunto da Forças Armadas (PEECFA), o qual dividiu as 

áreas de responsabilidade dos jogos entre a Marinha do Brasil (MB), Exército 

Brasileiro (EB) e Força Aérea Brasileira (FAB). A AAAe do Exército ficou responsável 

pela DA Ae dos clusters Deodoro, Maracanã e Copacabana, na cidade do Rio de 

Janeiro-RJ, e das cidades-sede do futebol de Belo Horizonte-MG, Brasília-DF e 

Salvador-BA. A AAAe da MB ficou responsável pela DA Ae das cidades-sede do 

futebol de São Paulo-SP e Manaus-AM. Com a distribuição do PEECFA e ciente das 

diretrizes do Comando de Operações Terrestres (COTER), teve início para a 1ª Bda 

AAAe a elaboração do Plano de Operações dos JOP Rio 2016. Em setembro de 

2015, a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe) promoveu um 
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seminário sobre os Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), o qual 

tratou das possíveis ações a serem realizadas contra esses vetores. Já em 2016, o 

adestramento da 1ª Bda AAAe esteve totalmente voltado para os JOP. Inúmeros 

estágios e exercícios de preparação, desde o nível Seção até o nível Brigada, foram 

executados. O marco inicial da preparação foi o Estágio do Sistema de Visualização 

da Síntese Radar (VISIR), sistema que transmite em tempo real as imagens das 

consoles da FAB para os COAAe e COp. Em abril de 2016, ocorreu o Curso OPM 

012 (Ligação Antiaérea), ministrado no Instituto de Controle do Espaço Aéreo 

(ICEA), em São José dos Campos-Sp, o qual formou as equipes de ligação 

antiaérea que mobiliaram os Centros de Operações Militares (COpM) da FAB. Em 

maio de 2016, foram realizados dois exercícios de adestramento: OLIMPEX 1 E 

OLIMPEX 2 (Figura 14). Nessa ocasião, foram treinados e simulados todos os 

processos e procedimentos necessários para o acionamento da defesa antiaérea. 

Ainda no mês de maio e junho de 2016, foram executados 2 eventos-testes na 

cidade do Rio de Janeiro. Nesses eventos, treinou-se a montagem do Posto de 

Comando/Centro de Operações da Bda AAe, realizou-se os testes dos meios de 

Comando e Controle /Síntese Radar e levantou-se as últimas necessidades de 

ajustes. Ainda às vésperas do evento, o Comando da 1ª Bda AAAe promoveu 

exercícios de adestramento de comando e controle, denominados Operação Olho 

Vivo. Nessa oportunidade, foi ensaiada a transmissão de mensagens de alerta 

(incursões) e troca de palavras código entre os Oficiais de Ligação Antiaérea 

(OLAAe) e os COAAe (DE MORAES, 2017). 

 
    FIGURA 14 – Exercício de Adestramento OLIMPEX II 
    Fonte: ICEA (2016) 



73 

 

3.3.2.2 O Subsistema de Controle e Alerta 

 

A 1ª Bda AAAe desdobrou os seguintes meios de controle e alerta na 

Operação JOP 2016: Radar SABER M60, Centro de Operações Antiaéreas (COAAe) 

e Postos de Vigilância (P Vig).  Em relação ao primeiro, trata-se de um radar de 

Vigilância que detecta vetores aéreos e complementa os alertas transmitidos pelos 

radares da FAB. O segundo, destina-se a controlar e coordenar as Defesas 

Antiaéreas desdobradas no terreno. O terceiro, complementa a missão do primeiro, 

através da detecção de vetores em áreas de sombra (locais onde o radar não 

detecta) (MEIJINHOS, 2017). 

A dinâmica de controle e alerta na Operação, envolvia, principalmente, o 

trabalho das equipes de Ligação Antiaérea (ELAAe) e o trabalho dos Centros de 

Operações Antiaéreas (COAAe). O Oficial de Ligação Antiaérea (OLAAe), 

desdobrado no Centro de Operações Militares (COpM), enviava para os COAAe, 

mensagens de alerta (Figura 15) de vetores aéreos sobrevoando nas proximidades 

dos pontos sensíveis. O COAAe, por sua vez, consolidava as mensagens, e 

aprestava suas defesas antiaéreas (U TIR) para possíveis abatimentos anitiaéreos 

(MEIJINHOS, 2017).   

Para garantir que o fluxo de mensagens de controle e alerta fluísse de 

maneira célere, foi padronizado que as ELAAe (Equipes de Ligação Antiaérea) 

transmitissem as mensagens de alerta diretamente para os Centros de Operações 

Antiaéreas Subordinados (COAAe S). Tal fato, foi de encontro à doutrina do EB 

vigente, que prevê que as mensagens passem primeiramente pelo COAAe Principal 

(maior escalão de AAAe desdobrado – 1ª Bda AAAe). Essa forma de atuação foi 

uma adaptação à situação específica dos JOP 2016 (MEIJINHOS, 2017). 

 Meijinhos (2017) afirma o seguinte sobre esse modus operandi: 

O estabelecimento de ligações diretas, entre os COAAe responsáveis pelas 
defesas dos clusters e as Equipes de Ligação Antiaérea, adaptou o previsto 
na doutrina de defesa antiaérea da Força Terrestre à situação particular dos 
JOP 2016. Tal procedimento, objetivou abreviar e acelerar o caminho das 
ordens de engajamento, visando angariar mais celeridade nas ações. A 1ª 
Bda AAAe (COAAe P) estabeleu um Centro de Operações (COp), de onde 
pôde acompanhar e gerenciar o comando e controle de suas Unidades de 
Defesa AAe (Meijinhos, 2017). 
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FiGURA 15 – Mensagem de Alerta enviada pela ELAAe aos COAAe  
Fonte: OLAAe COpM 1 (2018) 

 

No caso da presença de SARP nos arredores dos Pontos Sensíveis, os 

Postos de Vigilância (Figura 16) informavam aos COAAe, e estes, por sua vez, 

informavam ao CGDA, que decidia sobre seu abatimento ou não, por intermédio de 

atuadores não cinéticos de radiofrequência. 

 
                                              FiGURA 16 – Posto de Vigilância  
                                               Fonte: CGDA (2016) 
 

Como forma de otimização e incremento da detecção de vetores aéreos, foi 

desenvolvido e utilizado o Sistema VISIR (Figura17), uma ferramenta de 

imageamento radar para emprego antiaéreo. Tal aparato, permitiu a visualização de 

vetores aéreos detectados pelos radares da FAB e pelo Radar SABER M60 do EB. 

Com isso, a consciência situacional e as percepções da realidade ficaram facilitadas 

(MEIJINHOS, 2017). 

 

 
                          FiGURA 17 – Imagem do VISIR 
                          Fonte: 11º GAAAe (2016) 
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3.3.2.3 O Subsistema de Armas 

 

 Para fazer frente às possíveis ameaças aéreas nos JOP 2016, foram 

empregados os seguintes Sistemas de Armas: Míssil IGLA – S, Míssil RBS 70, 

Sistema GEPARD e atuador não cinético de rádio frequência SCE 100 (contra 

SARP) (MENEZES, et al., 2017). 

 O Sistema de Mísseis de baixa altura IGLA-S, de origem russa, possui 

alcance máximo de 6000 metros, altitude máxima de emprego de 3500 metros, 

engaja alvos com velocidade até 400m/s e possui sistema de direção por atração 

passiva de infravermelho (MENEZES, et al., 2017). 

 O Sistema de Mísseis Telecomandados RBS 70, de origem sueca, possui 

alcance máximo de 7000 metros, altitude máxima de emprego de 4000 metros, 

engaja alvos com velocidade até 572m/s e possui sistema de direção por 

seguimento de facho laser (MENEZES, et al., 2017). 

  A Viatura Blindada de Combate Antiaéreo GEPARD 1 A2, de origem alemã, 

possui alcance máximo de 5500 metros, altitude máxima de emprego de 3000 

metros, possui velocidade máxima de 65km/h e possui 2 canhões Oerlikon 35mm 

como armamentos principais (MENEZES, et al., 2017). 

 O atuador não cinético de rádio frequência SCE 0100, de fabricação nacional, 

foi utilizado como sistema de armas contra Drones. Essa utilização deveu-se ao fato 

de o uso de armas cinéticas gerarem maiores efeitos colaterais sobre os pontos 

sensíveis e a população. O equipamento realizava a interferição nos sinais dos 

SARP, afastando-os das proximidades dos Pontos Sensíveis. (MENEZES, et al., 

2017). 

 A fim de adestrar os Sistemas de Armas acima citados e habilitar as 

guarnições a serem empregadas nos JOP 2016, foram realizados Estágios Setoriais 

de nivelamento de conhecimentos, Operações de adestramento em simuladores 

(Figura 18) e Operações de adestramento com tiro real (MENEZES, et al., 2017). 
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                                            FiGURA 18 – Adestramento no Simulador do Míssil Igla 
                                            Fonte: 9ª Bia AAAe (2016) 
 
 

3.3.2.4 O Subsistema de Comunicações 

 

O Subsistema de Comunicações, que engloba as atividades de comando e 

controle, foi fundamental para que as ordens e acionamentos antiaéreos nos JOP 

2016 ocorressem com presteza e oportunidade (BARROS, 2017). 

Segundo Barros (2017), a sistemática de Comando e Controle na Operação 

Jogos Olímpicos 2016 teve as seguintes peculiaridades: 

- Insuficiência de meios de comunicações na 1ª Bda AAAe (necessidade de apoios 

externos); 

- Largo uso de Sistemas de comunicações corporativos; 

- Pouca experiência da tropa nesse tipo de operação (Grandes Eventos); 

- Visando aumentar a celeridade do acionamento das defesas antiaéreas, o COAAe 

Principal (1ª Bda AAAe) não fez parte da rede de acionamento. O COAAe P apenas 

acompanhava as ações e interferia quando necessário. O OLAAe se comunicava 

diretamente com os COAAe subordinados; 

 As redes internas da 1ª Bda AAAe estavam delineadas da seguinte forma: 

REDE USUÁRIOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Rede de Controle e Alerta COp da 1ª Bda AAAe, ELAAe e 

COAAe S 

SISCOMIS, TF1, TF3, TF4, 

Telefonia fixa e telefonia móvel 

                     Quadro 13 – Redes internas da 1ª Bda AAAe 
                     Fonte: Barros (2017) 
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Para o estabelecimento das demais redes da Operação, foram necessários 

inúmeros apoios de diversas OM de Comunicações. A complexa estrutura das redes 

exigiu um esforço conjunto das 3 Forças Armadas. Os seguintes apoios e serviços 

foram realizados: alocação de Terminais Transportáveis (TT) do SISCOMIS, 

disponibilização da Rede Operacional de Defesa (ROD) pelo MD, instalação do 

Sistema VISIR, instalação dos TT, alocação de Sistemas corporativos e empréstimos 

de rádios (BARROS, 2017). 

Diante do anteriormente exposto, percebe-se o quão custosa foi a montagem 

da referida estrutura de comunicações utilizada nos JOP 2016. Planejamentos 

detalhados, ensaios, testes e exercícios simulados foram necessários para que tudo 

funcionasse de forma exitosa e engrenada no grande evento (BARROS, 2017). 

 

3.3.2.5 O Subsistema de Apoio Logístico 

 

 Os JOP 2016 envolveram um intenso fluxo de informações logísticas entre a 

1ª Bda AAAe, as Regiões Militares (RM), a Força Aérea Brasileira (FAB) e o 

Comando Logístico (COLOG). Inúmeras coordenações logísticas se fizeram 

necessárias para bem atender as D AAe desdobradas nas cidades-sedes dos jogos 

(MELO, 2017). 

 Segundo Melo (2017), as atividades logísticas dos JOP 2016 (preparação, 

execução e desmobilização) ocorreram no período de novembro de 2015 a outubro 

de 2016. Inicialmente, levantou-se as necessidades de recursos, em seguida, 

providenciou-se a obtenção dos mesmos e por fim, realizou-se a distribuição aos 

envolvidos. 

  Melo (2017) resume as ações logísticas da Operação JOP 2016 da seguinte 

forma: 

Foi definido pelo COLOG que a preparação da tropa seria responsabilidade 
das Regiões Militares (RM) de origem das Organizações Militares (OM). 
Dessa Maneira, a 1ª Bda AAAe solicitou o levantamento das necessidades 
de apoio nas diversas classes, e encaminhou os pedidos às RM de 
vinculação. Os recursos financeiros foram obtidos junto ao Comando de 
Operações Terrestres (COTER), conforme planejamento em A-3. A 
distribuição do suprimento seguiu o fluxo normal (terrestre), exceto na 
distribuição da munição antiaérea, que devido às suas limitações de 
transporte terrestre em longas distâncias, foi distribuída com o apoio do 
transporte aéreo da FAB (MELO, 2017). 
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O principal desafio encontrado pela Logística foi a velocidade da evolução dos 

acontecimentos em um cenário de operações não linear. As variadas mudanças no 

planejamento tático, exigiu grande flexibilidade de readequação. Houve certa 

dificuldade na obtenção dos materiais em virtude da excessiva burocracia dos 

dispositivos legais a serem cumpridos. No caso dos Materiais de Emprego Militar 

(MEM), utilizados na D AAe, a dependência de tecnologia estrangeira foi fator 

complicador no tocante à obtenção de peças de reposição (MELO, 2017). 

 

3.3.3  Experiências, Lições Aprendidas, Oportunidades de Melhoria e Boas Práticas 

da Operação JOP 2016 

 

 Segundo De Campos (2016), Oficial de Ligação do CGDA nos JOP 2016, as 

seguintes experiências e ensinamentos foram adquiridos na Operação Jogos 

Olímpicos Rio 2016: 

• Existe a necessidade de solidificar e alinhavar ainda mais o modus 
operandi de combate à SARP em grandes eventos; 

• É conveniente e oportuna a utilização do equipamento interferidor não 
cinético de rádio frequência SCE 100 no combate à SARP. O uso de 
neutralizadores cinéticos poderia gerar efeitos colaterais bem mais 
agudos; 

• O uso de telas código mostrou-se eficiente na locação e localização dos 
SARP; 

• Existe a necessidade de aquisição de aparelhos optrônicos 
multifuncionais para os Postos de Vigilância (P Vig); 

• Necessidade de ensaio integrado do protocolo de atuação contra 
drones; 

• As Operações de Apoio à Informação (Op Ap Info) são bastante úteis e 
contributivas para a localização e neutralização de ameaças SARP; e 

• Há a necessidade de se debater qual o escalão mais apropriado para 
coordenar as ações do 1º Batalhão de Guerra Eletrônica (neutralização 
de SARP com o interferidor SCE 100) (De Campos, 2016). 

 

De Campos (2016) levantou as seguintes oportunidades de melhoria para a 

Operação: 

• Impossibilidade de treinamento prévio e padronização de 
procedimentos, no que se refere ao acionamento dos meios envolvidos 
na D Aepc, com destaque para as ameaças de Drones, entre os meios 
de AAAe, o O Lig da Bda AAAe, os Elm de GE e o CGDA; 

• Não-utilização de tela-código padronizada, desde a fase inicial dos 
Jogos, entre os meios AAAe (P Vig e COAAe) e o O Lig da Bda AAAe, 
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impossibilitando a localização de Drones, por meio desse recurso, que 
proporciona maior rapidez e precisão na identificação da ameaça aérea 
em área urbana, além de melhor capacidade de coordenação com 
outras tropas operando em uma mesma área; 

• Não-obtenção de sensores acústicos, passivos e de câmeras de 
monitoramento da ameaça aérea, para serem empregados junto com os 
equipamentos interferidores de RF do BGE, o que permitiria maior 
rapidez e precisão na identificação e classificação dos Drones; 

• Inexistência de optrônicos de alta resolução e dotados de sensores FLIR 
para utilização por parte dos P Vig de AAAe, o que limitou a capacidade 
de Vigilância do espaço aéreo e, consequentemente, de detecção e 
classificação de Drones; 

• Insuficiência de equipamentos do tipo OVN disponibilizados para todos 
os P Vig AAAe, o que limitou a capacidade de Vigilância do espaço 
aéreo e, consequentemente, de detecção e classificação de Drones; 

• Lentidão no acionamento das patrulhas motorizadas das Forças 
Armadas próximas às áreas de competição e, por consequência, na 
abordagem dos locais em que, possivelmente, se encontravam 
operadores de Drones, o que impossibilitou a identificação desses 
operadores, assim como a captura dos Drones neutralizados, que 
desceram ao solo; 

• Limitada precisão e antecipação no repasse, por parte do COA da FAB, 
de informações, tais como datas, horários, locais, operadores e tipos de 
Drones que, eventualmente, estariam autorizados a voar sobre 
determinadas áreas de competição durante os Jogos (De Campos, 
2016); 

 

De Campos (2016) descreve ainda, as seguintes boas práticas observadas 

durante a Operação: 

• Confecção por parte da empresa norte-americana “TechInt Solutions 
Group”, sob coordenação do Estado-Maior Conjunto do Ministério da 
Defesa, de um guia ilustrativo dos principais Drones comercializados no 
território brasileiro, com suas principais características, de modo a 
contribuir com o adestramento prévio das tropas da Bda AAAe e, 
principalmente, com a identificação e classificação de Drones 
sobrevoando arenas esportivas durante os Jogos; 

• Demonstração, durante período anterior aos Jogos, do emprego de 
equipamentos interferidores de RF produzidos pela empresa brasileira 
IACIT contra Drones em voo, oportunidade na qual ficou evidenciada a 
efetividade dos referidos equipamentos diante de ameaças provenientes 
desse vetor aéreo; 

• Reunião prévia aos JOP com representantes do MD, COMDABRA, 
COMGAR, COTER, DECEA, ANATEL, Bda AAAe e empresa IACIT, 
para tratar das condições de utilização dos equipamentos interferidores 
de RF, destacando as faixas de frequência permitidas e proibidas pela 
FAB a serem utilizadas pelos referidos equipamentos; 

• Elaboração de Fluxograma de Acionamento dos Meios anti- Drones, 
operacionalizando a participação de todos os atores envolvidos nesse 
processo, desde a identificação de eventuais Drones pelos P Vig AAAe, 
seguida da passagem pela rede de controle e alerta da AAAe, até o 
tratamento das informações no CGDA, culminado com as ações de 
neutralização dos equipamentos interferidores de RF do BGE; 

• Ligação permanente, em um mesmo centro de comando e controle, com 
as autoridades responsáveis pelos processos decisórios durante as 
operações militares, proporcionando um assessoramento mais efetivo 
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com relação à assuntos de defesa antiaérea e um maior dinamismo nas 
tomadas de decisão; 

• Coordenação da equipe de O Lig da Bda AAAe com os integrantes do 
BGE presentes no CGDA, de modo a dinamizar as ações de 
identificação, classificação, transmissão de informações ao CGDA e 
neutralização de Drones que sobrevoaram, sem autorização, as 
proximidades das arenas de competição; 

• Proximidade no desdobramento dos P Vig de AAAe com as equipes de 
operadores de interferidores de RF do BGE, em determinadas arenas 
de competição, auxiliando na Vigilância do espaço aéreo, na 
identificação de possíveis ameaças provenientes de Drones, assim 
como na coordenação das eventuais ações de neutralização dos 
Drones; 

• Uso de equipamentos rádio APX 2000, que possibilitou as ligações com 
o CCOp da Bda AAAe e com os COAAe do 1º e 2º GAAAe de forma 
segura, clara, ininterrupta, além de contribuir para a consciência 
situacional do O Lig da Bda AAAe, por meio do seu sistema de 
localização de usuários por sinal de GPS; 

• Efetividade no fluxo de mensagens de alerta de presença de Drone nas 
imediações das áreas de competições entre os P Vig AAAe, os COAAe 
e o O Lig da Bda AAAe, otimizando a consciência situacional do CGDA, 
além de proporcionar a precisão e o dinamismo requeridos na 
transmissão de informações, o que contribuiu no processo decisório do 
referido Coordenador (De Campos, 2016). 

 

Para De Moraes (2017), Oficial de Operações (E3) da 1ª Brigada de Artilharia 

Antiaérea (1ª Bda AAAe) nos JOP 2016, as seguintes oportunidades de melhoria se 

fazem necessárias: 

• Nos Exercícios OLIMPEX poderia ter sido prevista a participação das 
equipes dos COAAe que seriam empregados nos JOP. Assim, haveria um 
melhor adestramento, além de uma ambientação antecipada aos processos 
de acionamento das D AAe; 

• Poderia ter sido realizado, antes do início dos JOP 2016, um treinamento 
completo de todo o acionamento da D Aepc; 

• É necessária a continuidade da busca pela Síntese Radar para os COAAe, 
em todos os níveis; 

• A disponibilização de consoles DACOM da FAB para acompanhamento da 
situação aérea em tempo real, no caso da inexistência da síntese radar; e 

• Aquisição de optrônicos que forneçam aos P Vig a capacidade para 
identificar Aeronaves e drones, tanto na parte diurna quanto na parte 
noturna (De Moraes, 2017). 

 

De Moraes (2017) elenca ainda, as seguintes lições aprendidas na Operação 

JOP 2016: 

• As Operações Olho Vivo (Op OV) foram fundamentais para a 
padronização necessária das ações de C². Durante a Operação, as 
guarnições não tinham dúvidas quanto aos procedimentos a adotar; 

• O estabelecimento dos P Vig Drone foi essencial para o controle desse 
vetor nos clusters e para a atualização da consciência situacional da 1ª 
Bda AAAe, do CGDA e dos CDA (De Moraes, 2017). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente Seção tem o intuito de apresentar e discutir os resultados obtidos 

através da confrontação das informações bibliográficas, documentais e trabalho de 

campo. Pretende-se alcançar uma abordagem mais ampla do objeto formal de 

estudo visando concluir sobre a confirmação ou refutação das hipóteses de estudo 

levantadas. 

 Serão apresentados, estatisticamente, por meio de gráficos, os resultados 

obtidos no questionário (Apêndice A) aplicado à amostra. Serão apresentadas 

ainda, as respostas obtidas nas entrevistas (Apêndice B) aplicadas aos 

especialistas, com a finalidade de nortear uma consistente conclusão. 

 

4.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO QUESTIONÁRIO 

 

 Os seguintes militares responderam o questionário:  

-  Comandante do 1º Batalhão de Guerra Eletrônica (1º BGE) durante os JOP 

2016; 

-  Chefe do Centro de Operações da 1ª Bda AAAe durante os JOP 2016; 

-  Oficial de Operações da 1ª Bda AAAe durante os JOP 2016; 

-  Oficial de Ligação 1 da 1ª Bda AAAe junto ao CGDA durante os JOP 2016; 

-  Oficial de Ligação 2 da 1ª Bda AAAe junto ao CGDA durante os JOP 2016; 

-  Oficial de Operações do 1º BGE durante os JOP 2016; 

-  Oficial de Operações do 1º GAAAe durante os JOP 2016; 

- Oficial de Operações do 2º GAAAe durante os JOP 2016; 

- Oficial de Operações do 3º GAAAe durante os JOP 2016; 

- Oficial de Operações do 4º GAAAe durante os JOP 2016; 

- Oficial de Operações do 11º GAAAe durante os JOP 2016; 

O primeiro item do questionário perguntava: “Considerando o atual contexto 

mundial da Guerra de 4ª Geração, o senhor acredita que a chance de ameaças 

assimétricas atuarem contra estádios e arenas em Grandes Eventos é considerada 

muito alta, alta, média, baixa ou muito baixa?”. As estatísticas das respostas foram 

as seguintes:  
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Analisando as respostas acima, verifica-se que aproximadamente 90% dos 

militares acreditam que os riscos de ameças assimétricas atuarem sobre áreas e 

pontos sensíveis em Grandes Eventos são muito altos ou altos, representando 

uma opinião bastante representativa sobre o referido grau de ameaça presente na 

atualidade. 

O segundo item do questionário perguntava: “O senhor acredita que durante o 

planejamento da Operação JOP 2016, a probabilidade de um vetor aéreo hostil 

sobrevoar e atacar um estádio ou arena deveria ter sido encarada como muito 

provável, provável, pouco provável ou improvável?” As estatísticas das respostas 

foram as seguintes:  

 

 

Analisando as respostas acima, verifica-se que 100% dos militares acreditam 

que, particularmente, em relação ao contexto da Operação JOP Rio 2016, a 

probabilidade de vetores aéreos hostis atacarem as áreas de competições era muito 

provável ou provável, representando opinião unânime sobre os reais riscos 

passados durante a realização daquele Grande Evento no Brasil. 
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O terceiro item do questionário perguntava: “Que tipo de vetor aéreo hostil o 

senhor acredita que seria mais provável de atacar e causar danos aos Pontos 

Sensíveis (estádios e arenas) nos JOP 2016?” As estatísticas das respostas foram 

as seguintes:  

 

 

Analisando as respostas acima, verifica-se que 100% dos militares acreditam 

que os Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) seriam os vetores 

mais propícios a realizarem ataques nos conglomerados dos JOP 2016, 

representando opinião unânime sobre essa ameaça que tanto tem estado em pauta 

no atual contexto da guerra assimétrica de 4ª geração. 

O quarto item do questionário perguntava: “O senhor acredita que nos JOP 

2016, a situação das arenas e estádios contra ameaças aéreas assimétricas, estava 

muito segura, segura, relativamente segura ou insegura?” As estatísticas das 

respostas foram as seguintes:  

 

 

 

Analisando as respostas acima, verifica-se que 36,4% dos militares 

consideram que as áreas de competições dos JOP 2016 estavam seguras, ou seja, 
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havia certa insegurança diante das pulsantes ameaças assimétricas do atual 

contexto do combate moderno. A percentagem acima reflete um considerável grau 

de incerteza e receio sobre a salvaguarda das arenas e estádios na época. 

O quinto item do questionário perguntava: “O senhor acredita que o modus 

operandi (atuação conjunta nos JOP 2016, entre a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea 

e o 1º Batalhão de Guerra Eletrônica, realizando respectivamente, a detecção e a 

neutralização de SARPS) acarretou que tipo de reflexos para a doutrina? Positivos, 

nulos ou negativos?  As estatísticas das respostas foram as seguintes:  

 

 

Analisando as respostas acima, verifica-se que aproximadamente 91% dos 

militares pensam que o modus operandi utilizado na referida Operação foi válido e 

deve ser mantido para as próximas Operações. A percentagem de opiniões é 

bastante representativa no tocante à adequabilidade da forma de atuação à época. 

O sexto item do questionário perguntava: “O senhor acredita que a 

neutralização de vetores aéreos hostis por atuadores não cinéticos de rádio 

frequência, nas imediações de Pontos Sensíveis de Grandes Eventos, como por 

exemplo, Copa do Mundo, Jogos Pan-americanos e Jogos Olímpicos, deve ser de 

responsabilidade da Artilharia Antiaérea, do Batalhão de Guerra Eletrônica ou de 

ambos conjuntamente?” As estatísticas das rspostas foram as seguintes:  
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Analisando as respostas acima, verifica-se que aproximadamente 72% dos 

militares pensam que a missão de neutralizar vetores aéreos hostis por meio de 

atuadores não cinéticos de rádio frequência deve ser incumbência tanto da 

Artilharia Antiaérea, como do 1º BGE, ratificando o modus operandi utilizado na 

época dos JOP 2016. Tal percentagem é representativa quanto a adequada divisão 

de responsabilidades nos JOP 2016. 

O sétimo item do questionário perguntava: “O senhor acredita que a 

concepção de Seções AntiSARP nos Grupos de Artilharia Antiaérea, aptas a realizar 

a defesa de Pontos Sensíveis, seria uma inovação oportuna ou desnecessária: “As 

estatísticas das respostas foram as seguintes:  

 

 

Analisando as respostas acima, verifica-se que 100% dos militares acreditam 

que a ideia de implementar a referida inovação seria válida e oportuna para a 

doutrina atual. A opinião é unânime e mostra que a inovação sugerida seria uma boa 

oportunidade de incremento doutrinário. 
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O oitavo item do questionário perguntava: “O senhor acredita que a 

capacitação e qualificação dos artilheiros antiaéreos na utilização dos atuadores não 

cinéticos de rádio frequência, visando inseri-los na missão de neutralizadores 

(Subsistema de Armas Ativo) de SARP, seria pertinente ou irrelevante? “As 

estatísticas das respostas foram as seguintes:  

 

 

Analisando as respostas acima, verifica-se que 100% dos militares acreditam 

que a capacitação de recursos humanos (militares antiaéreos) nos equipamentos 

interferidores de rádio frequência é pertinente e oportuna. A unanimidade das 

opiniões mostra que é interessante que a AAAe também esteja em condições de 

atuar independentemente (de forma não conjunta com o 1º BGE), caso fosse 

necessário. 

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS ENTREVISTAS 

  

Foram selecionados e entrevistados os seguintes militares especialistas, 

numerados de 1 (um) a 6 (seis) para posterior tabulação dos dados:  

(1) Comandante do 1º Batalhão de Guerra Eletrônica (1º BGE) durante os 

JOP 2016; 

(2) Chefe do COP da 1ª Bda AAAe durante os JOP 2016; 

(3) Oficial de Operações da 1ª Bda AAAe durante os JOP 2016; 

(4) Oficial de Ligação da 1ª Bda AAAe junto ao CGDA durante os JOP 2016; 

(5) Oficial de Ligação da 1ª Bda AAAe junto ao CGDA durante os JOP 2016; 
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(6) Oficial de Operações do 1º BGE durante os JOP 2016); 

O primeiro item da entrevista perguntava: “Quais as impressões do senhor 

sobre o modus operandi de combate à SARP utilizado nos Jogos Olímpicos Rio 

2016?” A tabela a seguir apresenta o que restou apurado das opiniões dos 

entrevistados: 

 

Quadro 14 – Impressões dos entrevistados sobre a pergunta 1 (Apêndice B) 
 

Impressões dos entrevistados sobre o modus operandi utilizado nos JOP 2016 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Foi a melhor forma encontrada para o problema. O 1º BGE não faz parte do 

SISDABRA e não tinha como localizar e identificar ameaças, tendo que atuar 

em conjunto com a AAAe. 

Inicialmente, devido ao ineditismo da atividade, ao baixo nível de adestramento 

da tropa, assim como à limitação técnica dos equipamentos optrônicos dos P 

Vig, houve certo grau de incerteza quanto a alguns aspectos, como quem seria 

a autoridade decisória para o engajamento de ARPS, qual seria a vinculação do 

1º BGE em relação à AAAe etc. Por outro lado, à medida que as atividades dos 

JOP começaram a transcorrer, tais dúvidas foram sanadas e o grau desejável 

de adestramento foi alcançado, o que proporcionou a operacionalidade 

esperada.   

Diante do cenário inicial, que era a total despreocupação e esquiva do assunto 

por parte dos OSP e COMDABRA, foi a mais adequada solução adotada. Diante 

das tecnologias apresentadas no cenário mundial não foi a melhor, mas com a 

restrição de emprego de pessoal, com a recém adquirida tecnologia de bloqueio 

e com a indefinição de quem seria a autoridade decisória sobre o assunto foi a 

mais adequada. 

O modus operandi utilizado naquele Grande Evento foi satisfatório dentro do 

tempo que se dispunha de preparação e diante do ineditismo do problema 

militar surgido. O acompanhamento dos testes do Eqp interferidor SCE-0100D 

da empresa IACIT junto à Assessoria Especial de Grandes Eventos do 

Ministério da Defesa (AEGE/MD), a demonstração da empresa AIRMAP na 

EsEqEx sob Coor também daquela Assessoria, o intercâmbio operacional de 

ameaças assimétricas com o USSOUTHCOM sob Coor CGDA, a Reu Coor para 

uso dos interferidores com o COMGAR (FAB) e o reconhecimento in loco do 

Maracanã e do Parque Olímpico foram de grande valia para consolidar o 

conhecimento teórico e prático para o Plj de operações de neutralização de ARP 

(drones) suspeitos durante os JOP Rio 2016.  

O maior óbice encontrado foi a coordenação entre as células do CGDA com 

ingerência sobre esse tema e qual órgão envolvido ficaria responsável 

juridicamente pelas consequências do engajamento de uma ARP hostil. A 

poucos dias da abertura dos JO, ficou decidido em reunião que seria a Célula 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

de Operações Aéreas (COA) da FAB adjudicada ao CGDA a responsável por tal 

ação.  

Os Of Lig 1ª Bda AAAe, em conjunto com a Célula de Op Info (D8) do CGDA, 

propuseram um protocolo de atuação contra ARP hostis que especificava toda a 

sequência do processo do fluxo de informações para a tomada da decisão final 

quanto ao engajamento pela autoridade competente para tal. Esse Doc foi 

oficializado por meio da emissão de uma O Frag pelo Ch EM do CGDA.  

A coordenação direta e o treinamento das U Tir da 1ª Bda AAAe e dos 

operadores do SCE-0100D do 1º BGE foram essenciais para atingir um estado 

de prontidão desejável ao cumprimento do protocolo supracitado.  

Um outro óbice encontrado foi a necessidade de coordenação dos voos dos 

drones da OBS (Olympic Broadcast System), órgão de mídia official do Comitê 

Olímpico Internacional (COI). Os drones da OBS receberam autorização para 

realizar tomadas aéreas de algumas competições. Caso um drone de alto valor 

fosse derrubado por erro de informação ou de engajamento do operador do 

SCE-100D, o COI sinalizou que o prejuízo deveria ser ressarcido pelas 

autoridades brasileiras. Assim, de forma um pouco tardia, o COA, por ocasião 

do briefing inicial, criou a sistemática de repassar ao Of Lig da 1ª Bda AAAe no 

CGDA previamente os voos autorizados dos drones da OBS para cada dia de 

competição, tornando possível tal coordenação. 

Como lições aprendidas desse tema, registram-se: a necessidade dos P Vig das 

OM Subrd à 1ª Bda AAAe possuírem equipamentos optrônicos multifuncionais 

em vez de OVN apenas; a possibilidade de melhoria da detecção do drone 

através de um radar passivo ou por meio de microfones/cameras de TV 

direcionais acopladas ao Sistema SCE 0100-D, o que aumentaria a velocidade 

de detecção e identificação da ARP suspeita e a necessidade de se realizarem 

experimentações doutrinárias após o fim dos JOP Rio 2016 com a presença de 

tropas da 1ª Bda AAAe e do 1º BGE para desenvolver a doutrina anti-SARP que 

é o objeto da dissertação de mestrado em curso.  

Em função do limitado nível de adestramento da tropa, assim como à limitação 

técnica dos equipamentos optrônicos, houve certo grau de incerteza quanto a 

vinculação do 1º BGE em relação à AAAe. Porém, à medida que as atividades 

dos JOP 2016 começaram a se desenvolver o grau adequado de adestramento 

foi alcançado, o que proporcionou o cumprimento da missão a contento. 

Foi “adequada” para a missão, considerando que não havia doutrina de 

emprego nem experiências anteriores. 

 

Fonte: o autor. 

 Diante das respostas apresentadas pelos especialistas em relação ao item 

acima, verifica-se que na fase de planejamento e nos primeiros momentos da 

Operação JOP 2016 havia certa incerteza sobre a eficiência do modus operandi 
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adotado para o combate a SARP hostis ao redor das áreas de competições. Tal 

incerteza pode ser considerada completamente normal, tendo em vista o ineditismo 

da Operação para o Brasil e para as Forças Armadas/OSP. A principal dificuldade 

era definir que autoridade tomaria a decisão de abater um SARP hostil, em que 

momento seria tomada essa decisão e como funcionaria o fluxo de comando para a 

ordem de abate. Além disso, pairavam dúvidas de como exatamente as autoridades 

decisórias, a 1ª Bda AAAe e o 1º BGE ficariam vinculados entre si para realizar a 

coordenação do abate das ameaças aéreas. Foi sugerida então pelos Oficiais de 

Ligação do CGDA e aprovada pelo Chefe do Estado Maior do CGDA uma Ordem 

Fragmentária (O Frag) que definia todo o fluxo de mensagens entre as partes até a 

tomada da decisão final quanto ao engajamento pela autoridade decisória. Desse 

momento em diante as ações sincronizaram-se de forma adequada e tudo passou a 

ocorrer com boa coordenação e controle. 

O segundo item da entrevista perguntava: “O que o senhor pensa sobre a 

atuação conjunta, da 1ª Bda AAAe e o 1º BGE, no combate à SARP nos Jogos 

Olímpicos Rio 2016?” A tabela a seguir apresenta o que restou apurado das opiniões 

dos entrevistados: 

Quadro 15 – Impressões dos entrevistados sobre a pergunta 2 (Apêndice B) 
 

Impressões dos entrevistados sobre a atuação conjunta da 1ª Bda AAAe e o 

1º BGE nos JOP 2016 

1 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

Foi uma situação que deu certo, mas feito de forma improvisada. Há que se 

discutir o tema e firmar doutrina. 

No período que antecedeu o início dos JOP, havia certa indefinição sobre como 

ocorreria a integração das ações entre ambos os atores. Entretanto, após 

algumas reuniões de coordenação entre os escalões e tropas envolvidos, direta 

ou indiretamente na D Aepc, assim como a elaboração de protocolo de 

engajamento de ARPS, além da prática diária das ações de vigilância dos P Vig 

associada ao emprego dos equipamentos interferidores do 1º BGE, houve um 

incremento expressivo na atuação conjunta supracitada. 

Foi a combinação perfeita. O especialista em buscar e localizar alvos aéreos e o 

especialista em aplicar os efeitos não cinéticos diante do novo ator, o SARP. 

 

Essa atuação conjunta foi facilitada pelo contato direto dos Of Lig da 1ª Bda 

AAAe no CGDA com o Cmt 1º BGE. Funcionou muito bem por ocasião da 

realização dos JOP Rio 2016. Contudo, ficou evidente que tal assunto deveria 
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5 

 

 

6 

ser mais bem estudado e testado através de uma experimentação doutrinária de 

acordo com o que preconize o C Dout Ex. Cabe ressaltar que o assunto “Guerra 

Eletrônica” é de conhecimento aos Of e Sgt especializados em Artilharia 

Antiaérea, na EsACosAAe. Portanto, seria desejável que militares de uma 

mesma especialização participassem da maior parte ciclo de comando e 

controle (OODA), o qual, contextualizado para ações anti-SARP, seria 

caracterizado desde a observação, passando pela detecção, identificação, 

verificação e, por fim, o engajamento.   

 

Havia dúvidas acerca da integração das ações entre as tropas. Entretanto, após 

algumas reuniões de coordenação e a prática diária, houve uma engrenagem 

das ações. 

 

Foi um trabalho conjunto oportuno, visando aproveitar as capacidades desses 

dois atores operacionais para fazer frente a possibilidade de enfrentar uma nova 

ameaça, os SARP indesejáveis. 

Fonte: o autor. 

Diante das respostas apresentadas pelos especialistas em relação ao item 

acima, verifica-se que a grande maioria pensa que a atuação conjunta da 1ª Bda 

AAAe e o 1º BGE nos JOP 2016 foi positiva e satisfatória. Conjugou-se as 

habilidades de detecção (eficiente e adestrado Subsistema de Controle e Alerta) da 

AAAe com as habilidades e capacitação dos comunicantes do 1º BGE nos 

equipamentos atuadores não cinéticos de radiofrequência. Foi uma parceria 

oportuna, apesar de não ser a mais célere no tocante ao tempo de reação para um 

possível abatimento de SARP hostil. Essa atuação conjunta perde um pouco em 

celeridade, pois o fluxo e coordenação envolvendo tropas distintas é naturalmente 

mais lento do que se realizado dentro de único comando. 

O terceiro item da entrevista perguntava:” O senhor concorda com a utilização 

do 1º BGE realizando a neutralização de SARP, ao redor de Áreas e Pontos 

Sensíveis, ao invés da 1ª Bda AAAe? Justifique.” A tabela a seguir apresenta o que 

restou apurado das opiniões dos entrevistados: 
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Quadro 16 – Impressões dos entrevistados sobre a pergunta 3 (Apêndice B) 
 

Impressões dos entrevistados sobre a conveniência do 1º BGE neutralizar 

SARP nos JOP 2016 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Não concorda, pois não é missão do 1ºBGE. Por outro lado, não é missão da 

AAAe atuar no espectro eletromagnético. Contudo, devido a atuação no espaço 

aéreo ser complexa e precisar de coordenação do SISDABRA, creio que essa 

missão deve ser da AAAe. Para isso o pessoal de AAAE tem que ser qualificado 

em GE. Há que se mudar o curso de GE do CIGE para admitir militares de 

outras armas além das Comunicações. 

Concorda, desde que se consolide a coordenação das ações entre o 1º BGE e a 

AAAe e se defina as atribuições de cada um desses atores, assim como a 

vinculação/subordinação do 1º BGE, quando este estiver atuando em proveito 

da D Aepc. 

Naquele cenário sim. Era na época o integrante dos JOP Rio que tinha o 

conhecimento e treinamento para operar os interferidores. Talvez em um futuro 

essa tecnologia possa passar para o BIM, ou Bia BA. 

Não seria a melhor situação, tendo em vista que os militares especializados em 

AAAe são treinados a detectar vetores aéreos hostis a partir de sensores, Eqp 

óticos ou até pela vista humana. Dessa forma, poderão adquirir uma 

consciência situacional maior do quadro da ameaça desde as fases iniciais do 

ciclo de C2. 

É viável, desde que se defina como ocorrerá a coordenação das ações entre o 

1º BGE e a AAAe e se estabeleça as atribuições de cada uma dessas tropas.  

Ademais, é necessário definir também a vinculação do 1º BGE, quando este 

estiver atuando contra ameaças aéreas (SARP). 

Concorda parcialmente. Acredito que seja possível a Bda AAAe realizar esse 

tipo de atividade. Contudo, o nível de adestramento, integração e controle do 

ambiente devem permitir que isso ocorra no futuro. 

Fonte: o autor. 

 

Diante das respostas apresentadas pelos especialistas em relação ao item 

acima, verifica-se que a responsabilidade pela neutralização de SARP pelo 1º BGE 

foi a solução mais adequada encontrada na época, tendo em vista o ineditismo da 

situação e a premissa de tempo para se atuar de forma eficaz na Operação. Por 

outro lado, há opiniões de que a missão de neutralização de ameaças aéreas ao 

redor de áreas e pontos sensíveis não é a mais adequada para os comunicantes e 

sim missão precípua da AAAe. Assim, seria interessante que a AAAe fosse também 

competente em utilizar os equipamentos não cinéticos de forma a atuar como 
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neutralizadores. Há sugestões sobre a possibilidade de os artilheiros antiaéreos 

realizarem capacitações no Centro de Instrução de Guerra Eletrônica (CIGE) de 

forma a se tornarem aptos nos materiais neutralizadores não cinéticos. 

O quarto item da entrevista perguntava:” O senhor pensa que a neutralização 

de vetores aéreos hostis nas proximidades de Pontos Sensíveis deve ser feita pela 

Artilharia Antiaérea, pelas Comunicações (Guerra Eletrônica) ou pelos dois em 

conjunto?” A tabela a seguir apresenta o que restou apurado das opiniões dos 

entrevistados: 

 

Quadro 17 – Impressões dos entrevistados sobre a pergunta 4 (Apêndice B) 
 

Impressões dos entrevistados sobre a responsabilidade pela neutralização de 

SARP nos JOP 2016 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

Deve ser feita pela AAAe, desde que esteja qualificada em GE ou em conjunto com o 
BGE, caso não esteja qualificada em GE. 

A neutralização deva resultar de ações integradas entre a AAAe e o 1º BGE. 
Nesse contexto, os meios de Controle e Alerta, em particular os P Vig e os 
COAAe, exerceriam a vigilância, a identificação de ameaças de SARP, a sua 
classificação e o acionamento dos meios AAe e dos COp envolvidos, enquanto 
o referido Btl iria operar os equipamentos interferidores, a fim de neutralizar os 
SARP. 

Nesse caso cabe a AAAe em conjunto com a GE, pois aproveitaria as especialidades de 
cada um em uma sinergia de esforços. 

Pela Artilharia Antiaérea. Até para que a decisão de engajar a ARP hostil com 
fogos não-cinéticos (SCE 0100D) ou cinéticos (a partir de Can) seja tomada no 
mais curto espaço de tempo no contexto da execução do ciclo de C2 
monitorado pelo COAAe. 

A neutralização deva ser conduzida por meio de ações integradas entre a AAAe e o 1º 
BGE. A AAAe contribuiria com os meios de Controle e Alerta, em particular os P Vig e os 
COAAe, os quais exerceriam a vigilância do espaço aéreo, além de identificar ameaças 
de SARP e participar da etapa inicial do acionamento dos meios. Já o 1º BGE operaria os 
equipamentos interferidores, para interromper o voo dos SARP. 

A atual estrutura, organização e capacidade da Força Terrestre, o 1º BGE é a OM mais 
adequada para conduzir esse tipo de missão. 

Fonte: o autor. 

 

Diante das respostas apresentadas pelos especialistas em relação ao item 

acima, verifica-se que tanto a atuação em conjunto (1ª Bda AAAe realizando a 
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detecção e o 1º BGE realizando a neutralização), quanto a atuação individual da 

AAAe (realizando a detecção e neutralização simultâneamente) são adequadas. 

Para que a atuação seja exclusiva da AAAe, há que providenciar capacitação e 

adestramento dos militares de AAAe nos atuais aparatos não cinéticos de 

neutralização. Se houvesse hoje uma nova operação aos moldes dos JOP 2016, a 

atuação teria que ser realizada novamente de forma conjunta, pois até o momento 

não há qualquer providência no sentido de iniciar a capacitação dos antiaéreos, 

permitindo a sua atuação independente frente aos SARP em grandes eventos. 

O quinto item da entrevista perguntava:” O senhor acredita que o subsistema 

de Armas da AAAe ficou imobilizado e dependente do 1º BGE, no tocante a atuação 

contra ameaças aéreas assimétricas (SARP), já que os integrantes daquele Batalhão 

eram os únicos qualificados a operar?” A tabela a seguir apresenta o que restou 

apurado das opiniões dos entrevistados: 

Quadro 18 – Impressões dos entrevistados sobre a pergunta 5 (Apêndice B) 
 

Impressões dos entrevistados sobre a possível dependência do subsistema 

de armas da AAAe em relação ao 1º BGE nos JOP 2016 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Não. Houve uma atuação conjunta. Da mesma forma que a AAAe não tinha a 
capacidade de atuar com os interferidores, o 1ºBGE não possuía os meios para 
detecção e identificação dos alvos. Neste caso, um complementou o outro. 
Contudo, há que se reavaliar a doutrina, permitindo que um possa atuar de 
forma independente do outro em todas as ações, No caso, seria mais 
interessante que a AAAe se adestrasse em GE para cumprir sem depender do 
1º BGE. 

A participação da AAAe no contexto de ameaças de SARP foi definida, de forma 
clara, que se restringiria à vigilância do espaço aéreo, à identificação de 
eventuais ameaças e ao acionamento dos meios AAe, para fins de 
monitoramento da situação aérea, assim como ao repasse de alerta para o 
CGDA, de modo a prover consciência situacional às autoridades decisórias. 
Nesse cenário, ficou igualmente ratificado que qualquer ação de engajamento 
de ARP seria a cargo do 1º BGE. Assim, não acredito ter havido imobilização de 
qualquer meio AAe, mas sim dependência. 

Após a análise dos SARP ficou decidido que o subsistema de armas não seria 
utilizado, por dois motivos. O primeiro: dosagem - seria muito poder de fogo 
para um alvo de dimensões reduzidas. O efeito colateral de uso do armamento 
seria mais desastroso do que o emprego ou ação do RPA. Por segundo o custo 
logístico: o valor da munição/míssil diante do valor do RPA. Dessa forma o 
subsistema de armas não ficou imobilizado, mas voltado para os vetores aéreos 
de maior porte. Porém ficou dependente para o caso de abatimento de SARP. 

Não ficou imobilizado, mas certamente aumentou o tempo de reação do 
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4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

Sistema até a fase final de engajamento, o que poderia acarretar na 
insuficiência de tempo para engajar adequadamente a ameaça, além de 
aumentar a probabilidade de efeito collateral no público civil ou demais pessoas 
em solo. 

O entendimento inicial da participação da AAAe no contexto de ameaças de 
SARP era voltado à vigilância do espaço aéreo, à identificação de eventuais 
ameaças e ao acionamento dos meios de AAAe, cooperando com a consciência 
situacional das autoridades decisórias do CGDA. Assim, ratificou-se ainda que 
qualquer ação de engajamento de ARP seria conduzida pelo 1º BGE. Isto posto, 
infere-se que não houve imobilização, mas sim uma dependência no tocante a 
neutralização de SARP. 

 

Não. A AAAe tinha capacidade para fazer frente a SARPS em condições 
extremas, ou seja, neutralizar drones imunes à interferência eletromagnética, 
que fossem de grande porte e representassem perigo real, podendo produzir 
sérios danos. Entretanto, para afirmar qualquer coisa seria necessário 
desenvolver um estudo melhor a respeito do tema. 

Fonte: o autor. 

 

Diante das respostas apresentadas pelos especialistas em relação ao item 

acima, verifica-se que houve sim uma certa dependência do subsistema de armas da 

AAAe em relação ao 1º BGE nos JOP 2016.  Entretanto, não se pode dizer que 

houve imobilização, pois todo planejamento já previa a atuação dessa forma desde o 

início. Havia um subsistema (1º BGE) atuando e fazendo o papel de neutralizador 

atuando em parceria com a AAAe. Assim, na Operação, nada ficou imobilizado, mas 

sim dependendo de cooperações mútuas e sinérgicas. Um importante detalhe 

apresentado foi a cerca do tempo de reação da neutralização. O fato do comando 

responsável pela detecção não ser o mesmo comando responsável pela 

neutralização tornou o fluxo e a reação para o abate um pouco menos célere. 

O sexto item da entrevista perguntava:” O que o senhor pensa sobre a 

concepção das Seções AntiSARP nos Grupos de Artilharia Antiaérea, visando 

eventos futuros?’’ A tabela a seguir apresenta o que restou apurado das opiniões 

dos entrevistados: 
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Quadro 19 – Impressões dos entrevistados sobre a pergunta 6 (Apêndice B) 
 

Impressões dos entrevistados sobre Seções AntiSARP nos GAAAe 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

Pensa que é o caminho natural, mas há que se qualificar corretamente os 
operadores. Essa qualificação deve ser realizada no Centro de Instrução de 
Guerra Eletrônica (CIGE). 

Acha que seria viável, caso fossem adquiridos equipamentos adequados à 
AAAe, particularmente equipamentos interferidores de radiofrequência e 
optrônicos para os P Vig, além de alcançado o nível necessário de 
adestramento da tropa. Ademais, seria necessário optar pela 
complementaridade ou substituição do emprego do 1º BGE para o mesmo fim. 

Pensa que não é compensatório, analisando em atuações como os JOP Rio. 
Para a detecção e engajamento é necessário a decisão do Comandante do 
Teatro de Operações, assessorado sobre os efeitos colaterais do engajamento 
(como é feito no Iron Domme, em Israel). Assim, penso que o encargo deve ser 
do BIM ou da GE, pois a FAB não irá avocar para si esse encargo. 

É altamente positivo. A doutrina de defesa contra SARP é um tema que vem 
despertando interesse crescente no mercado de defesa em âmbito mundial. 
Inúmeros países, tais como os EUA, a Russia, China, França, Israel, Turquia, 
entre outros. Portanto, estão desenvolvendo produtos de defesa e doutrina 
correspondente, pois compreendem que as ARP já são a principall ameaça no 
cenário do combate aeroespacial do século XXI.A capacidade anti-SARP deve 
ser desenvolvida no âmbito de todos os GAAAe. 

Pensa que é oportuno. Há que adquirir para isso, os equipamentos 
interferidores de radiofrequência e optrônicos.  

 

É possível e oportuno. Cabe ressaltar que a exigência de capacitação dos 
operadores seria semelhante a dos operadores do BGE. 

Fonte: o autor. 

 

Diante das respostas apresentadas pelos especialistas em relação ao item 

acima, verifica-se que quase a unanimidade acredita que a concepção das inéditas 

Seções AntiSARP nos Grupos de Artilharia Antiaérea (GAAAe) seria viável, oportuna 

e agregadora. Para tanto, insistem novamente no fato de que há a necessidade de 

capacitação dos recursos humanos (artilheiros antiaéreos), os quais mobiliariam as 

referidas Seções. Infere-se ainda, que tais Seções colocariam os GAAAe em um 

patamar bastante interessante, permitindo-os atuarem independentemente também 

contra ameaças aéreas assimétricas de 4ª geração (SARP). 

O sétimo item da entrevista perguntava:” O que o senhor pensa sobre a 

capacitação e qualificação dos artilheiros antiaéreos nos equipamentos atuadores 
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não cinéticos de rádio frequência, para que os mesmos sejam os 

operadores/neutralizadores (subsistema de armas) nas próximas oportunidades?” A 

tabela a seguir apresenta o que restou apurado das opiniões dos entrevistados: 

 

Quadro 20 – Impressões dos entrevistados sobre a pergunta 7 (Apêndice B) 
 

Impressões dos entrevistados sobre a qualificação dos artilheiros antiaéreos 

nos equipamentos interferidores de rádio frequência  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

 

É viável, mas essa qualificação deve ser realizada por especialistas em GE no 
CIGE. 

 

Pode vir a ser viável, no caso de se adquirir os equipamentos adequados e se 
consolidar a doutrina especificamente voltada para tal. 

 

Para a atuação em um Teatro de Operações, é uma capacidade a ser 
discutida, adquirida e uma doutrina a ser debatida e testada, podendo ser 
oportuna. 

Plenamente possível. É desejável levantar, desde já, os OI a serem atingidos de 
acordo com o cronograma do ano de instrução dos GAAAe.  

É viável. É necessário testar essa inovação. 

 

É oportuno e seria bom que acontecesse, pelo menos com um grupo pequeno 
inicialmente, visando retirar dúvidas de emprego doutrinário. É sempre bom 
lembrar que, dependendo da ameaça e da conjuntura, até um militar com um 
interferidor de uso individual pode atuar contra drones. Em ambientes muito 
diversificados, com sérios riscos ao comando e controle e aos sistemas civis de 
comunicações, o ideal é que o próprio sistema C2 planeje determine o emprego 
dos meios de ataque. 

Fonte: o autor. 

Diante das respostas apresentadas pelos especialistas em relação ao item 

acima, verifica-se que eles ratificam o que já haviam respondido expontaneamente 

nas perguntas anteriores, ou seja, são da opinião que a capacitação de recursos 

humanos é um caminho que deve ser seguido. Tal capacitação poderia ocorrer de 

forma gradual com experimentações em um GAAAe precursor. Em seguida, caso os 

resultados fossem positivos, replicaria-se para os demais GAAAe da 1ª Bda AAAe. O 

estabelecimento de ensino mais apto a conduizir tal adestramento seria o Centro de 

Instrução de Guerra Eletrônica (CIGE). 
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O oitavo e último item da entrevista perguntava:” O senhor gostaria de 

acrescentar algo mais para a entrevista em pauta?”. A tabela a seguir apresenta o 

que restou apurado das opiniões dos entrevistados: 

Quadro 21 – Impressões dos entrevistados sobre a pergunta 8 (Apêndice B) 
 

Observações extras acrescentadas pelos entrevistados 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

Nada a acrescentar. 

  Nada a acrescentar. 

 

Não. 

Sim. Cresce de importância a agregação de tecnologia de detecção dessas 
ameaças no estado da arte (radares passivos, cameras de TV de apontamento 
automático esensores acústicos ao SCE-0100D, de modo a diminuir o tempo de 
processamento da informação e aumentar a velocidade da tomada de decisão 
das autoridades competentes. 

Não. 

 

Não. 

Fonte: o autor. 

 

Diante das respostas apresentadas pelos especialistas em relação ao item 

acima, verifica-se que um dos entrevistados ratificou a importância de que se 

procure agregar e aperfeiçoar as tecnologias de detecção nos equipamentos 

utilizados pelas tropas brasileiras, visando encurtar ainda mais o tempo de reação e 

tomada de decisão sobre um possível abate de ameaças aéreas assimétricas 

(SARP). 

 

4.3 ANÁLISE DAS HIPÓTESES DE ESTUDO 

 

O seguinte problema foi levantado nesta pesquisa: “A atuação conjunta e 

cooperativa nos JOP 2016, entre a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea e o 1º 

Batalhão de Guerra Eletrônica, realizando, respectivamente, a detecção e a 

neutralização de SARP, acarretou necessidades de estudos de viabilidade de 

readequações doutrinárias?”. Partindo da suposição de que a referida forma de 
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atuação evidenciou necessidades de readequações doutrinárias, foram elencadas 

as seguintes hipóteses: 

H0 – A atuação conjunta, da 1ª Bda AAAe e do 1º BGE, no combate aos 

SARP nos JOP 2016, não evidenciou a necessidade de readequação doutrinária, 

havendo conveniência de manter o modus operandi para as operações futuras. 

H1 – A atuação conjunta, da 1ª Bda AAAe e do 1º BGE, no combate aos 

SARP nos JOP 2016, evidenciou a necessidade de readequação doutrinária, 

havendo conveniência de ajustamento do modo de atuação utilizado. 

Para que fosse possível determinar a necessidade ou não de readequações 

doutrinárias referentes ao supracitado modus operandi adotado, foi realizada uma 

pesquisa de campo com especialistas na temática em pauta e com vivência real na 

Operação JOP 2016. A partir das oitivas e respostas elencadas no item 4.1 e 4.2 

desta seção, apurou-se que a maioria dos especialistas é de parecer que a forma de 

atuação adotada na ocasião foi positiva e adequada, devendo ser mantida para 

operações futuras. Dessa forma, pode-se concluir que há rejeição pela hipótese de 

estudo, levando a confirmar-se a H0 (hipótese nula) de que “a atuação conjunta, 

da 1ª Bda AAAe e do 1º BGE, no combate aos SARP nos JOP 2016, não 

evidenciou a necessidade de readequação doutrinária, havendo conveniência 

de manter o modus operandi para as operações futuras”. 

Ainda que a H0 tenha sido confirmada, é conveniente apresentar algumas 

sugestões no sentido de aperfeiçoar ainda mais o modus operandi utilizado. Essas 

sugestões, serão expostas no capítulo a seguir. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Antes das conclusões deste trabalho, é importante retomar alguns pontos da 

metodologia desta pesquisa, que se propôs a verificar a adequabilidade da atuação 

conjunta e cooperativa da 1ª Bda AAAe e do 1º BGE contra SARP na Operação 

Jogos Olímpicos Rio 2016. Além disso, se propôs a sugerir a concepção das inéditas 

Seções AntiSARP nos Grupos de Artilharia Antiaérea (GAAAe) da 1ª Bda AAAe. 

De acordo com os resultados das pesquisas bibliográfica e documental, 

questionários e entrevistas, pode-se considerar que a problemática proposta foi 

solucionada, tendo em vista que os resultados obtidos apontaram para a rejeição 

pela hipótese de estudo e confirmação da hipótese nula (H0), de que o modus 

operandi planejado e executado durante a Operação JOP 2016 foi adequado, sendo 

conveniente manter sua essência para operações futuras.  

A metodologia utilizada se mostrou adequada para atingir os objetivos desta 

pesquisa, principalmente no tocante ao seu teor qualitativo de análise das 

informações. 

O primeiro objetivo específico deste trabalho foi atingido através da revisaõ de 

modernos conceitos literários sobre o tema, os quais permitiram identificar as 

principais características e particularidades da Guerra Assimétrica de 4ª Geração. 

Após todo o estudo realizado pode-se afirmar que a referida assimetria pode ser 

entendida como um conflito entre uma parte mais forte militarmente e 

tecnologicamente contra outra parte bem mais fraca, a qual se utiliza de ações 

pontuais e covardes em locais inesperados e contra pessoas inocentes da 

população de seu oponente mais forte. Desta forma, chega-se ao ponto da grande 

superioridade militar e tecnológica do mais forte ficar “imobilizada” e sem poder de 

reação, tendo em vista a imprevisibiladade das ações (tempo, espaço e efeitos 

colaterais), delineando-se portanto, segundo o Desembargador Federal Reis Friede, 

uma Guerra Assimétrica Reversa, onde o poder limitado do mais fraco se sobrepõe 

sobre o mais forte. 

O segundo objetivo específico foi atingido por meio da pesquisa e estudo das 

peculiaridades, possibilidades e limitações do Sistemas de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (SARP), vetores aéreos cuja utilização vem crescendo de forma 

vertiginosa no cenário mundial, tanto no meio militar, quanto no meio civil, tanto para 

o bem, quanto para o mal. Foi estudado ainda, os principais SARP utilizados 
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atualmente pelas principais potências militares mundiais. Diante da pesquisa 

realizada, pode-se afirmar que a tendência de utilização dos SARP só crescerá e o 

desenvolvimento de novas tecnologias e capacidades relacionadas a esses vetores 

ocorrerá de maneira cada vez mais perene. 

O terceiro objetivo específico foi atingido e permitiu uma efetiva análise do 

modus operandi e estrutura de combate aos Sistemas de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (SARP) utilizada na Operação Jogos Olímpicos Rio 2016. Essa análise 

elencou detalhadamente todas as responsabilidades e ações realizadas, permitindo 

criar uma base sólida de informações acerca do tema, as quais somadas à pesquisa 

de campo propiciou concluir e confirmar a hipótese mais apropriada para o problema 

proposto. 

O quarto objetivo específico de apresentar uma proposta de concepção e 

implementação de Seções AntiSARP nos Grupos de Artilharia Antiaérea (GAAAe) 

será exposto mais a frente na Seção 5.1 Sugestões e Recomendações. 

Dessa forma, pode-se afirmar que com a consecução dos objetivos 

específicos foi possível atingir o objetivo geral da pesquisa. Foi constatado que a 

forma de atuação no combate aos Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas 

(SARP) na Operação Jogos Olímpicos RIO 2016 foi adequada. Alem disso, verificou-

se que é oportuno e conveniente implementar as Seções AntiSarp nos GAAAe.   

 

5.1 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Diante do contexto já apresentado neste trabalho, verifica-se a necessidade 

da concepção de uma estrutura sólida e eficiente de combate a SARPS em Grandes 

Eventos. Dessa forma, no Apêndice C, será sugerida uma proposta de estrutura de 

combate à SARP no âmbito da Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro. 

 

 

________________________ 

                                  Rodrigo Modesto Frech Diniz 

                                          Capitão de Artilharia 

 



101 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: 
informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. Rio de Janeiro, 
2005. 

BARROS, Felipe Pereira. O Comando e Controle da Artilharia Antiaérea nos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Rio de Janeiro: Escola de Artilharia de 
Costa e Antiaérea, 2017. 

BLUME, Bruno André. Politize, 2016. O que é Terrorismo? Disponível em: <http:// 
https://www.politize.com.br>. Acesso em: 16 ago. 2018. 

BOTELHO, Rodrigo Calado. Aplicações e Experiências da Força Aérea Brasileira 
com o emprego de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP). 
Seminário Nacional de SARP. Brasília, 2017. 

BRASIL. Exército. 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea. Relatório da Operação JOP 
Rio 2016.  

______. ______. Centro de Comunicação Social do Exército. Segurança e 
Defesa nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Brasília, 2016. 

______. ______. Comando de Operações Terrestres. Parecer Doutrinário nº 
1/2018 – O emprego de Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados (SARP) e de 
Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP). 

______. EB70-MC-10.231: Defesa Antiaérea. 1. ed. Brasília, DF, 2017. 

______. Elaboração de Projetos, Trabalhos Acadêmicos e Dissertações em 
Ciências Militares. 3. ed. Rio de Janeiro: EsAO, 2006. 129 p. 

______. Estado Maior do Exército. Portaria Nº 42: Diretrizes de implantação do 
Projeto Estratégico Defesa Antiaérea. Brasília, DF, 2014. 

______. Força Aérea Brasileira. Comando da Aeronáutica. ICA 100-40. Sistemas 
de Aeronaves Remotamente Pilotadas e o Acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro. 1. ed. 
Brasília, DF, 2015. 

______. ______. Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Plano de 
Operações Espaciais nº 5/2015 – Operação Jogos Olímpicos e Paraolímpicos RIO 
2016. 

_______. Ministério da Defesa. EB20-MC-10.214: Vetores Aéreos da Força 
terrestre. 1. ed. Brasília, 2014. 



102 

 

_______. ______. Portaria Nº 606: Diretrizes de obtenção de veículos aéreos não 
tripulados. Brasília, DF, 2004. 

______. ______. Regras de Engajamento para Emprego de Interferidores Contra 
Aeronaves Remotamente Pilotadas Suspeitas/Hostis (Acesso restrito). Rio de 
Janeiro, 05 ago. 2016. 

CAVICCHIOLI, Giorgia. São Paulo, 2018. Um PCC rico e forte. Disponível em: 
<https://istoe.com.br/um-pcc-rico-e-forte/>. Acesso em: 18 ago. 2018. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5.2014. 

COLINS, Michael. Washington, 2002. Military Strategy - Principles, practices, and 
historical perspectives. Disponível em: <https:// www.revistamilitar.pt/artigo/31>. 
Acesso em: 19 ago. 2018. 

DA SILVA. F. C. TEIXEIRA & ZHEBIT, Alexander. Neoterrorismo: Reflexões e 
Glossário. Rio de Janeiro: Gramma, 2009. 

DE CAMPOS, Renato Rocha Drubsky. Release do Coordenador Geral de Defesa 
de Área. Rio de Janeiro: Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, 2016. 

DE MORAES. Marcelo Venicius Germano. Planejamento Operacional da 1ª 
Brigada de Artilharia Antiaérea nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 
Rio de Janeiro: Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, 2017. 

A ERA do Terror. Dossiê Superinteressante. São Paulo, v.1, 2016. 

EIRIZ, George Koppe; DE CAMPOS, Renato Rocha Drubsky. O Emprego da 
Artilharia Antiaérea contra Ameaças Assimétricas em Grandes Eventos. Rio de 
Janeiro: Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, 2017. 

ERNANI, J. DE M.M. VANT Ocupam os céus do Brasil. Kiau Notícias. São Paulo, 
2013. Disponívem em: < http://www.kiaunoticias.com/aracuai-kiau/VANT-ocupam-
ceus-brasil>. Acesso em: 15 set 2018. 

FINNEGAN, Phil. Press Release: UAV Production Will Total $93 Billion. Fairfax VA, 
19 ago. 2015. Disponível em: <http://tealgroup.com/index.php/teal-group-news-
media/item/press-release-uav-production-will-total-93-billion>. Acesso em: 02 mar. 
2018. 

FRIEDE, Reis. Guerra Assimétrica Reversa. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em 
>http://www.scielo.br/pdf/his/v29n2/v29n2a09.pdf>. Acesso em: 17 Ago.2019. 

http://www.kiaunoticias.com/aracuai-kiau/vants-ocupam-ceus-brasil
http://www.kiaunoticias.com/aracuai-kiau/vants-ocupam-ceus-brasil
http://www.scielo.br/pdf/his/v29n2/v29n2a09.pdf


103 

 

GARCIA, Francisco Proença. Revista Militar. Lisboa, 2005. As Guerras do Terceiro 
Tipo e a Estratégia Militar. Disponível em: < https://www.revistamilitar.pt/artigo/31>. 
Acesso em: 19 ago. 2018 

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 184 p. 

HOFFMAN, Frank. Conflict in the 21 st Century : The Rise of Hybrid Wars. 
Potomac Institute for Policy Studies, Arlington, 2007. Disponível em: < 
http://www.potomacinstitute.org/>. Acesso em: 19 ago. 2018 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da 
metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

LIND, Willian S. Understanding Fouth Generation War. Estados Unidos: Military 
Review, Setembro - Outubro, 2004. p. 12-16. 

MAGNOLI, Demétrio. História das Guerras. 3ª Ed. São Paulo: Editora Contexto, 
2006. 

MARTON, Fábio. A Era do Terror. Dossiê Superinteressante. Edição 358-A. São 
Paulo. Editora Abril, 2016. 

MELO, Alexandre Gil de. A Logística da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea nos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Rio de Janeiro: Escola de Artilharia de 
Costa e Antiaérea, 2017. 

MENEZES, C.C.C. et al. O Emprego do Sistema de Armas Antiaérea nos Jogos 
Olímpicos e Pralímpicos Rio 2016. Rio de Janeiro: Escola de Artilharia de Costa e 
Antiaérea, 2017. 

MEIJINHOS, Hudson Phillipi Ribeiro Bello.  O Sistema de Controle e Alerta da 1ª 
Brigada de Artilharia Antiaérea nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 
Rio de Janeiro: Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, 2017. 

MONTEIRO, Luís Nuno da Cunha Sardinha. Revista Militar. Lisboa, 2007. Guerras 
de 4ª Geração. Disponível em: <http:// https://www.revistamilitar.pt/artigo/1288>. 
Acesso em: 13 ago. 2018. 

NEVES, Eduardo Borba; DOMINGUES, Clayton Amaral. Manual de Metodologia da 
Pesquisa Científica. 3. ed. Rio de Janeiro: Centro de Estudos de Pessoal/Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, 2007. 204 p. 

PECHARROMÁN, José Maria Peral; VEIGA, Ricardo. Relatório. Estudo sobre a 
Indústria Brasileira e Européia de Veículos Aéreos Não Tripulados. São Paulo, 
2017. 



104 

 

PESCE, Eduardo Italo; SILVA, Iberê Mariano. Opinião: O que é guerra de quarta 
geração? 31/08/2007. Disponível em: <http://www.monitormercantil.com.br/index > 
Acesso em: 14 ago.2018. 
 

PINHEIRO, Álvaro de Souza. O Conflito de 4ª Geração e a evolução da Guerra 
Irregular. Rio de Janeiro: Escola de Comando e Estado Maior, 2007. 

PLAVETZ, Ivan. Revolução nos céus e na guerra. Revista Tecnologia e Defesa. 
São Paulo, 2009. 

PLAVETZ, Ivan. VANT: o futuro já começou. Revista Tecnologia e Defesa. São 
Paulo, 2013. 

PONTES, Márcio. A Atuação na Coordenação e Controle do Espaço Aéreo 
durante os Grandes Eventos. Rio de Janeiro: Escola de Artilharia de Costa e 
Antiaérea, 2017. 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto nº 8.758, de 10 de maio de 2016 – 
Estabelece procedimentos a serem observados com relação a Aeronaves 
suspeitas ou hostis durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 
Brasília, 2016. 

RODRIGUES, Maria das Graças Vilella. Metodologia da Pesquisa Científica ed. 
São Paulo: Prentice Hall, 2006. 

SILVA, Carlos Alberto Pinto. Guerra Assimétrica: adaptação para o êxito militar. 
Rio de Janeiro: Escola de Comando e Estado Maior, 2007. 

SILVA, Renato Macedo Bione da. O emprego do VANT em Operações de 
Garantia da Lei e da Ordem. Rio de Janeiro: Escola de Artilharia de Costa e 
Antiaérea, 2008. 

TOLEDO, Marcelo. São Paulo, 2017. Justiça condena 8 brasileiros acusados de 
terrorismo antes da Rio 2016. Disponível em: < 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1881176-justica-condena-8-
brasileiros-acusados-de-terrorismo-antes-da-rio-2016.shtml>. Acesso em: 18 ago. 
2018 

VERGARA, Rodrigo Pereira. A Defesa Antiaérea em Operações de Não-Guerra. 
Informativo Antiaéreo Publicação Científica EsACosAAe – 1ª Bda AAAe, 2013. 

VISACRO, Alessandro. Guerra Irregular: terrorismo, guerrilha e movimentos de 
resistência ao longo da história. São Paulo: Contexto, 2009 

 

 



105 

 

GLOSSÃRIO 

 

 

Ameaças assimétricas: ameaças do atual combate moderno que tem como 

característica de atuação a imprevisibilidade das ações visando se sobrepor a um 

inimigo mais forte militarmente e tecnologicamente. 

Centro de operações aéreas (COA): Órgão responsável por classificar os 

SARP desconhecidos ao redor das áreas de competições dos JOP 2016 e 

assessorar a autoridade decisora sobre neutralizá-los ou não. 

Clusters: Áreas de competições dos JOP 2016 onde vigoravam ações de 

segurança pública. 

Centro de operações antiaéreas (COAAe): viatura componente do subsistema 

de controle e alerta da artilharia antiaérea que tem a finalidade de coordenar toda a 

defesa antiaérea desdobrada. 

Coordenador geral de defesa de área (CGDA): Órgão responsável por realizar 

a coordenação de toda a segurança pública das áreas de competições dos JOP 

2016. Era composto por militares das 3 Forças Armadas e comandado pelo 

Comandante Militar do Leste. 

Comandos de defesa setoriais (CDS): Órgãos responsáveis por coordenar a 

segurança pública das subáreas de competições nos JOP 2016. 

Efeitos colaterais: Decorrências indesejadas do emprego de armamentos 

militares sobre a população civil. 

Guerra eletrônica: Ações que envolvem o uso do espectro eletromagnético ou 

uso de energia dirigida para atacar um inimigo ou se defender de um inimigo 

atuante. 

Postos de Vigilância: Locais onde os militares da 1ª Bda AAAe se 

posicionavam para observar a aproximação de vetores aéreos nas proximidades dos 

estádios e arenas de competições nos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Seções antisarp: Seções de combate a SARP ou Seções contra SARP 

propostas para integrarem os grupos de artilharia antiaérea. 
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APÊNDICE “A” – QUESTIONÁRIO AOS MILITARES PARTICIPANTES DA 

COORDENAÇÃO E COMBATE À SARP NOS JOP 2016 

 

Apresentação 

Este questionário é um instrumento de coleta de dados que tem a finalidade 

de subsidiar informações para a Dissertação de Mestrado do Cap Art RODRIGO 

MODESTO FRECH DINIZ, mestrando da turma de 2019 da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), cujo tema é “O combate aos Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) nos Jogos Olímpicos Rio 2016 – 

estudo de caso e proposta de concepção das Seções AntiSARP nos Grupos de 

Artilharia Antiaérea”. 

 

Agradecimento 

Desde já, agradeço a atenção e boa vontade em responder e contribuir com 

este trabalho, o qual fornecerá contribuição ímpar para a evolução da linha de 

pesquisa “Doutrina Militar Terrestre”, particularmente na área de Artilharia Antiaérea, 

viabilizando subsídios para solução de problemas atuais e futuros. Estou à 

disposição no número (61) 99256-1221 e no correio eletrônico 

rodyfrech@hotmail.com, para todos os esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Ambientação 

É de suma importância que o senhor responda este questionário baseado em 

sua experiência no assunto e vivência na referida Operação. 

Pretende-se realizar um estudo sobre o combate aos SARP na Operação 

Jogos Olímpicos Rio 2016, analisando a conveniência e eficiência dos mecanismos 

utilizados. Intenta-se, a partir de reais vivências, agregar oportunos conhecimentos e 

propor inovadoras ideias de melhorias na forma de atuação contra SARP, no atual 

contexto da Guerra de 4ª Geração ou Guerra Assimétrica (conflito caracterizado 

pela atuação de “atores” não estatais, como por exemplo, fanáticos extremistas, 

anarquistas e elementos do crime organizado, os quais se utilizam, principalmente, 

de procedimentos de guerra irregular (subversão e terrorismo) para açoitar a 

população. 

mailto:rodyfrech@hotmail.com
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Consonante com a doutrina vigente, todos os subSistemas da AAAe (Apoio 

Logístico, Comunicações, Controle e Alerta e Armas) devem atuar ativamente e de 

forma conjunta na missão principal da AAAe (BRASIL, 2001). Ocorreu nos JOP 

2016, que um desses subSistemas (Armas) da AAAe ficou à mercê do 1º Batalhão 

de Guerra Eletrônica (BGE), fazendo com que a AAAe atuasse ativamente com 

apenas 3 dos 4 subSistemas previstos, indo de encontro, assim, com a doutrina 

atual. 

É óbvio e indiscutível que a utilização dos Sistemas de armas (canhões e 

mísseis) da AAAe, não eram as opções mais adequadas para abater SARP 

sobrevoando estádios e arenas, já que os efeitos colaterais seriam bem sérios e 

prejudiciais. Deste modo, o subsistema de Armas da AAAe possivelmente ficou 

imobilizado e dependente do 1º BGE, no tocante a atuação contra ameaças 

aéreas assimétricas (SARP), já que os integrantes daquele Batalhão eram os 

únicos qualificados para operar. 

 No caso de necessidade de abatimentos, cabia aos Postos de Vigilância da 

Bda AAAe apenas informar os alertas de SARP ao CGDA, e este ordenava que os 

militares do 1º BGE (únicos capacitados) realizassem a neutralização por meio 

de atuadores não cinéticos de rádio frequência (equipamento SCE 100). 

 

Baseado no acima exposto, responda os questionamentos a seguir: 

 

1) Qual é o seu Posto/Graduação, Arma/Quadro/Serviço, Nome completo (Nome de 

Guerra sublinhado) e Organização Militar? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2) O senhor esteve envolvido de alguma forma nos Jogos Olímpicos Rio 2016? 

(   ) Sim        (   ) Não 

Caso afirmativo, informe a Função desempenhada e as principais atribuições. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3)  Considerando o atual contexto mundial da Guerra de 4ª Geração, o senhor 

acredita que a chance de ameaças assimétricas atuarem contra estádios e arenas 

em Grandes Eventos é considerada: 

Muito alta Alta Média Baixa Muito baixa 

     

 

4)  O senhor acredita que durante o planejamento da Operação JOP 2016, a 

probabilidade de um VETOR AÉREO HOSTIL sobrevoar e atacar um estádio ou 

arena deveria ter sido encarada como: 

MUITO PROVÁVEL PROVÁVEL POUCO PROVÁVEL IMPROVÁVEL 

    

 

5)  Que tipo de VETOR AÉREO HOSTIL o senhor acredita que seria mais provável 

de atacar e causar danos aos Pontos Sensíveis (estádios e arenas) nos JOP 2016? 

AERONAVES DE ASA 

FIXA 

AERONAVES DE ASA 

ROTATIVA 

SARP MÍSSEIS 

    

 

 

 

6)  O senhor acredita que nos JOP 2016, a situação das arenas e estádios contra 

ameaças aéreas assimétricas, estava: 



109 

 

Muito segura Segura Relativamente segura Insegura 

    

 

7)  O senhor acredita que o modus operandi (atuação conjunta nos JOP 2016, entre 

a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea e o 1º Batalhão de Guerra Eletrônica, realizando 

respectivamente, a detecção e a neutralização de SARP) acarretou que tipo de 

reflexos para a doutrina? 

(   ) Positivos, havendo conveniência de incuti-los na doutrina para utilização em 

operações futuras. 

(   ) Nulos 

(   ) Negativos, evidenciando necessidade de readequação para eventos futuros. 

 

8)  O senhor acredita que a neutralização de vetores aéreos hostis por atuadores 

não cinéticos de rádio frequência, nas imediações de Pontos Sensíveis de Grandes 

Eventos, como por exemplo, Copa do Mundo, Jogos Pan-americanos e Jogos 

Olímpicos, deve ser de responsabilidade: 

(  ) Da Artilharia Antiaérea, ratificando o que está previsto na doutrina atual de defesa 

de pontos sensíveis 

(   ) Do Batalhão de Guerra Eletrônica, já que seus militares são mais capacitados a 

operarem os equipamentos atuadores 

(  ) Da Artilharia Antiaérea e do Batalhão de Guerra Eletrônica em conjunto, 

ratificando o modus operandi utilizado nos JOP 2016 

 

9)  O senhor acredita que a concepção de Seções AntiSARP nos Grupos de 

Artilharia Antiaérea, aptas a realizar a defesa de Pontos Sensíveis, seria uma 

inovação: 

(   ) Oportuna, trazendo importante incremento à doutrina de combate à SARP 
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(  ) Desnecessária, não trazendo custo benefício vantajoso para a doutrina de 

combate à SARP 

 

10) O senhor acredita que a capacitação e qualificação dos artilheiros antiaéreos na 

utilização dos atuadores não cinéticos de rádio frequência, visando inseri-los na 

missão de neutralizadores (Subsistema de Armas Ativo) de SARP, seria: 

(  ) Pertinente, possibilitando que o subsistema de Armas da AAe viesse a funcionar 

ativamente no combate aos SARP em grandes eventos, eliminando a dependência 

do Batalhão de Guerra Eletrônica. 

(   ) Irrelevante. Pode-se manter o modus operandi dos JOP 2016, com os Militares 

do Batalhão de Guerra Eletrônica realizando o papel de neutralizadores (Subsistema 

de Armas). 
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APÊNDICE “B” – ENTREVISTA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 

 
 
 

Sistemática Nr 1 

Identificação e associação do participante ao tema em 
questão. 

1.1 OM a que pertence 
 

 

1.2 Posto 
 

 

1.3 Função atual  
 

1.4 Especialidade de 
interesse ao tema em 
questão 

 

 
Sistemática Nr 2 

Cada questão foi apresentada de forma aberta, mediante 
prévio conhecimento do entrevistado e com possibilidade 
de complementação mesmo após o fim da resposta. 
 

2.1 Quais as impressões do senhor sobre o modus operandi de combate à SARP utilizado nos 
Jogos Olímpicos Rio 2016? 
 

2.2 O que o senhor pensa sobre a atuação conjunta, da 1ª Bda AAAe e o 1º BGE, no combate à 
SARP nos Jogos Olímpicos Rio 2016? 
 

2.3 O senhor concorda com a utilização do 1º BGE realizando a neutralização de SARP, ao 
redor de Áreas e Pontos Sensíveis, ao invés da 1ª Bda AAAe? Justifique. 
 

2.4 O senhor pensa que a neutralização de vetores aéreos hostis nas proximidades de Pontos 
Sensíveis deve ser feita pela Artilharia Antiaérea, pelas Comunicações (Guerra Eletrônica) ou 
pelos dois em conjunto? 
 

2.5 O senhor acredita que o subsistema de Armas da AAAe ficou imobilizado e dependente do 
1º BGE, no tocante a atuação contra ameaças aéreas assimétricas (SARP), já que os 
integrantes daquele Batalhão eram os únicos qualificados para operar? 
 

2.6 O que o senhor pensa sobre a concepção das Seções AntiSARP nos Grupos de Artilharia 
Antiaérea, visando eventos futuros? 
 

2.7 O que o senhor pensa sobre a capacitação e qualificação dos artilheiros antiaéreos nos 
equipamentos atuadores não cinéticos de rádio frequência, para que os mesmos sejam os 
operadores/neutralizadores (subsistema de armas) nas próximas oportunidades? 
 

2.8 O senhor gostaria de acrescentar algo mais para a entrevista em pauta? 
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PROPOSTA DE CONCEPÇÃO DAS SEÇÕES ANTISARP NOS GRUPOS 
DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 

 

 

 

1. OBJETIVO 

- Apresentar considerações doutrinárias sobre o modus operandi de combate aos 
Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) na Operação Jogos 
Olímpicos Rio 2016 (JOP 2016);  

- Apresentar uma proposta de concepção das Seções AntiSarp nos Grupos de 
Artilharia Antiaérea (GAAAe); e 

- Ser uma ferramenta de referência para aplicação em operações futuras. 

 

2. REFERÊNCIAS 

 

a.  Manual de Campanha EB70-MC-10.231 – Defesa Antiaérea. 

b. Instrução do Comando da Aeronáutica – ICA 100-40 – Sistemas de Aeronaves 
Remotamente Pilotadas e o acesso ao Espaço Aéreo Brasileio. 

c.  Relatório da Operação JOP 2016 – 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea.  

d.  Plano de Operações Especiais nº 5/2015 – Operação Jogos Olímpicos Rio 2016. 

e. O Emprego da Artilharia Antiaérea contra Ameaças Assimétricas em Grandes 
Eventos – Artigo Científico – Maj Koppe e Maj Drubsky - EsACosAAe 2017. 

f. Planejamento Operacional da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea nos Jogos 
Olímpicos Rio 2016 – Artigo Científico – Cel Germano – EsACosAAe 2017. 
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3 INTRODUÇÃO 

 

a. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 projetaram o Brasil no cenário mundial, colocando o 

país no centro das atenções do mundo. Segundo o Comitê Olímpico Internacional, 

participaram do evento centenas de Chefes de Estado, centenas de milhares de 

turistas, inúmeros profissionais da imprensa mundial e cerca de 11000 atletas de 207 

países diferentes. A enorme responsabilidade de sediar o maior evento esportivo do 

planeta exigiu o planejamento de um vultuoso esquema de segurança para fazer 

frente às possíveis ameaças assimétricas, representadas principalmente por ações 

imprevisíveis de grupos terroristas. O delineamento de tal esquema envolveu um 

trabalho conjunto entre as Forças Armadas e os diversos Órgãos de Segurança 

Pública (OSP). 

b. Uma preocupação na ocasião foi definir a maneira ideal de defender os pontos 

sensíveis (estádios e arenas esportivas) contra a atuação dos prováveis Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) hostis, uma ameaça moderna e atuante. 

Além disso, havia também a preocupação de como coordenar, eficientemente, o 

sobrevoo dos SARP na região das competições, discernindo quais eram autorizados 

e quais não eram. 

 

4 O COMBATE A SARP NOS JOP 2016 

 

a. A Portaria Normativa nº 232/MD, de 30 de janeiro de 2015, criou o Coordenador 

Geral de Defesa de Área (CGDA), com a finalidade de acompanhar e coordenar as 

ações de defesa e segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

b. O CGDA atuou na coordenação das atividades relativas à Segurança Pública, à 

Defesa Nacional e à Inteligência dos JOP 2016, particularmente no emprego de 

Força de Contingência, proteção de Estruturas Estratégicas, proteção de Áreas 

Marítimas e Fluviais, ações de Defesa Civil e ações de segurança de autoridades. 

Em função da amplitude das missões e das peculiaridades da Cidade do Rio de 

Janeiro, o CGDA estabeleceu, em sua estrutura militar, Comandos de Defesa 

Setoriais (CDS) correspondentes aos setores olímpicos da Barra, Copacabana, 

Deodoro e Maracanã com a finalidade de facilitar a integração das ações previstas 

no planejamento de segurança interagências. O CGDA teve, ainda, a missão de 
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acompanhar, em tempo real, as ações de defesa e segurança previstas para os JO 

2016, por meio de equipamentos e programas de informática de última geração, 

permitindo que os responsáveis pudessem tomar decisões, organizar e orientar 

todas as atividades.  

c. O CDS Maracanã teve a missão de conduzir as ações de defesa na região 

do Cluster do Maracanã e adjacências. A 4ª Brigada de Infantaria Leve foi a Grande 

Unidade responsável pelo planejamento e pela execução das ações defensivas.  

Para cumprir essas missões, contou com um efetivo aproximado de 1.114 militares 

capacitados e adestrados. 

d. O CDS Barra teve a missão de conduzir as ações de defesa na região do 

Cluster da Barra da Tijuca e adjacências. A 12ª Brigada de Infantaria Leve foi a 

Grande Unidade responsável pelo planejamento e pela execução das ações 

defensivas. Para cumprir essas missões, empregou um efetivo aproximado de dois 

mil militares capacitados e adestrados. 

e. O CDS Deodoro teve a missão de conduzir as ações de defesa na região 

da Vila Militar e adjacências. A 1ª Divisão de Exército foi a responsável pela 

execução das tarefas defensivas. Para cumprir essas missões, o Grande Comando 

Operacional empregou um efetivo de aproximadamente 5.500 militares capacitados 

e adestrados. 

f. O CDS Copacabana teve suas ações de segurança e defesa coordenadas 

pela Marinha do Brasil. 

 g. Assim como o Coordenador Geral de Defesa de Área (CGDA),responsável 

pela cidade do Rio de Janeiro (RJ), foram criados os Coordenadores de Defesa de 

Área (CDA), que atuaram em conjunto com outros órgãos e agências nas cidades-

sede de futebol – Brasília (DF), São Paulo – (SP), Manaus (AM), Salvador (BA) e 

Belo Horizante (MG). Os CDA executaram as mesmas tarefas do CGDA. Entretanto, 

constituíram uma estrutura mais reduzida, por sediarem apenas algumas partidas da 

competição de futebol. Durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, os CDA estiveram sob 

as seguintes responsabilidades: CDA Brasília: Comando Militar do Planalto (CMP); 

CDA São Paulo: Comando Militar do Sudeste (CMSE); CDA Manaus: Comando 

Militar da Amazônia (CMA); CDA Salvador: a cargo da Marinha do Brasil; e CDA 

Belo Horizonte: Comando da 4ª Região Militar. 
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h. O acionamento dos meios para o combate aos SARP nos JOP 2016 funcionava 

da seguinte forma:  

- Os diversos meios de detecção desdobrados realizavam a identificação das 

possíveis ameaças aéreas (SARP hostis e/ou desconhecidos); 

- As informações obtidas pelos meios de detecção eram repassadas para os O Lig 

do CGDA; 

- Os O Lig do CGDA, por sua vez, enviavam as referidas informações ao Centro de 

Operações Aéreas (COA), o qual tinha a missão de classificar a ameaça de acordo 

com as listas de autorizações para voo emitidas pelos Órgãos Regionais de 

Coordenação do Espaço Aéreo (ORCEA), assessorando a tomada de decisão da 

autoridade responsável, para realizar ou não a interferência e neutralização do vetor 

aéreo. 

 
FiGURA 01 – Acionamento dos meios para o combate a SARP 
Fonte: o autor 
 

- Caso a decisão fosse por neutralizar, essa ação era realizada pelo 1º Batalhão de 

Guerra Eletrônica (1º BGE) por meio dos seus interferidores não cinéticos de rádio 

frequência (equipamentos SCE 0100-D). Após o pouso induzido do vetor aéreo as 

seguintes ações eram tomadas: isolar o local da queda, acionamento dos 

esquadrões antibomba e antiQBRN, inspeção do SARP e retirada do cartão de 

memória para averiguações. 

- Caso a decisão fosse por não neutralizar, as seguintes ações eram adotadas: 

tentar localizar o operador, manter a observação sobre a rota do vetor aéreo e retirar 

fotos e enviar ao CGDA para fins de controle. 
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FiGURA 02 – Decisão de neutralização ou não de SARP 

   Fonte: o autor 

 

5 PROPOSTA DE CONCEPÇÃO DAS SEÇÕES ANTISARP NOS GAAAe 

 

a. As Seções AntiSARP dos Grupos de Artilharia Antiaérea (GAAAe) devem ter a 

seguinte estrutura e constituição: 

 
FiGURA 03 – Proposta de constituição da Seção AntiSARP 
Fonte: o autor 
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As Seções AntiSARP dos GAAAe devem ser constituídas basicamente pela 

Turma de Comando, Turma de Comunicações, Turma de Monitoramento e Detecção 

(dividida em Grupo de Monitoramento e Grupo de Detecção) e Turma de 

Neutralização e Bloqueio. 

A Turma de Comando será formada pelo Chefe da Seção (Tenente), o 

Adjunto da Seção (2º Sargento), o Rádio Operador (Soldado) e motoristas 

(Soldados). Essa Turma teria a missão de gerenciar o comando e o controle das 

atividades da Seção. 

A Turma de Comunicações englobará o Chefe da Turma Com (3º Sargento) e 

2 Auxiliares COM (1 Cabo e 1 Soldado). Essa Turma teria a missão de estabelecer 

todas as ligações necessárias para o efetivo funcionamento das comunicações da 

Seção. 

A Turma de Monitoramento e Detecção estará constituída pelo Chefe da 

Turma de Monitoramento e Detecção (3º Sargento), pelo Chefe do Grupo de 

Monitoramento (Cabo), Auxiliar do grupo de Monitoramento (Soldado), Chefe do 

Grupo de Detecção (Cabo) e Auxiliar do Grupo de Detecção (Soldado). Essa Turma 

teria a missão de monitorar, localizar e detectar a presença e a aproximação dos 

drones nas imediações dos Pontos Sensíveis. 

A turma de Neutralização e Bloqueio estará formada pelo Chefe da Turma de 

Neutralização e Bloqueio (3º Sargento) e 2 Auxiliares (1 Cabo e 1 Soldado). Essa 

Turma teria a missão de neutralizar ou afastar os drones (suspeitos ou hostis) que se 

aproximem dos Pontos Sensíveis sem autorização. 

 

b. Equipamentos de Dotação das Seções Anti-SARP 

 

A Empresa brasileira IACIT Soluções Tecnológicas S/A, recentemente 

apresentou uma proposta de equipamentos para a realização de monitoramento, 

detecção e neutralização de Drones. Tal proposta pode atender muito bem as 

necessidades do Exército Brasieliro para combater Drones em grandes eventos. Os 

aparatos sugeridos pela referida empresa são os seguintes: 
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  FiGURA 04 – Equipamentos componentes do Sistema de Combate a SARP 
  Fonte: IACIT (2016) 

 
 

c. Capacitação de Pessoal 

 

 Para o efetivo funcionamento das Seções AntiSarp dos GAAAe, faz-se 

necessário que os recursos humanos sejam capacitados nos equipamentos a serem 

utilizados. Atualmente, somente uma pequena parcela de militares do 1º Batalhão de 

Guerra Eletrônica (1º BGE) são habilitados nos mecanismos de neutralização SCE 

0100. Já nos equipamentos de monitoramento, detecção e comando e controle, 

nenhum militar do EB é habilitado, tendo em vista que nos JOP 2016 somente os 

aparatos de neutralização (SCE 100) foram adquiridos e utilizados. Os locais mais 

adequados para se realizar tal capacitação são no Centro de Instrução de Guerra 

Eletrônica (CIGE) e no próprio 1º Batalhão de Guerra Eletrônica (1º BGE), 

localizados na cidade de Brasília-DF. Por conseguinte, esses militares capacitados 

poderão disseminar os conhecimentos a outros militares através de estágios 

setoriais nos GAAAe. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

a. Os aspectos doutrinários estabelecidos nesta ND somente serão utilizados como 
referência para a experimentação, em ambientes escolares e em exercícios de 
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adestramento da Força Terrestre, até que sejam incorporados em novos manuais da 
Doutrina Militar Terrestre (DMT). 

 

            

 

 


