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RESUMO 
 

 

 

O presente trabalho trata do emprego do Sistema de Aeronave Remotamente 
Pilotada Categoria 1 pelo Observador Avançado da Artilharia, e tem por objetivo 
analisar este emprego, concluindo quanto à sua influência sobre a atuação do 
Observador Avançado junto à tropa apoiada, no combate em ambiente urbano. Para 
isto, esta dissertação desenvolveu-se por meio de uma pesquisa bibliográfica, 
descritiva, aplicada e qualitativa, valendo-se, também, de entrevistas com 
especialistas em operação e emprego do Sistema de Aeronave Remotamente 
Pilotada, e conhecedores dos preceitos de Observação da Artilharia. Com a 
finalidade de destacar a operacionalidade do Sistema de Aeronave Remotamente 
Pilotada no Exército Brasileiro, as entrevistas somam-se às publicações acerca do 
crescente emprego deste novo equipamento em outros exércitos e nos conflitos 
internacionais. A abordagem permite definir o ambiente urbano como cenário 
principal dos combates atuais e discorrer sobre os óbices impostos às tropas em 
operação nesta área. Dessa forma, percebe-se uma lacuna na Doutrina Militar 
Brasileira, permitindo afirmar que a utilização do Sistema de Aeronave Remotamente 
Pilotada Categoria 1 pelo Observador Avançado de Artilharia o faz superar os 
obstáculos e restrições impostos às suas ações no combate urbano. Esta tecnologia 
já é utilizada pela Força Terrestre para outros fins e possui capacidades compatíveis 
às demandas da Observação neste cenário. Isto permite agregá-lo aos manuais da 
Artilharia de Campanha, como mais um instrumento a ser empregado pelo 
Observador Avançado. Na conclusão, as ideias expressas ao longo do trabalho são 
ratificadas, permitindo afirmar a influência do Sistema de Aeronave Remotamente 
Pilotada sobre as ações do Observador Avançado. Com isto, há necessidade de 
transformação e adaptação na Doutrina Militar, por meio de alterações nos manuais 
da Artilharia e nos Requisitos Operacionais Básicos do Sistema de Aeronave 
Remotamente Pilotada Categoria 1, a fim de tornar a tecnologia existente, adequada 
e factível, para ser empregada pelos Observadores Avançados brasileiros no 
ambiente operacional dos combates contemporâneos. 

 

 

Palavras-chave: Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada. Observador 

Avançado. Artilharia de Campanha. Combate urbano. 



 

 

ABSTRACT 
 

 

 

The present work deals with the use of the Remotely Piloted Aircraft System 
Category 1 by the Artillery’s Forward Observer. Its objective is to analyze this 
technology use, concluding on the influence in the performance of the Forward 
Observer assigned to supported troops, when combating in urban environment. 
Thereby, this paper was developed through a bibliographical, descriptive, applied 
and qualitative research, also using the interviews with specialists in the operation 
and employment of the Remotely Piloted Aircraft System, and with those who know 
about the Artillery Observation precepts. In order to highlight the Remotely Aircraft 
System operational feasibility in the Brazilian Army, the interviews are added together 
with publications about the growing use of the Remotely Piloted Aircraft System in 
other armies and in international conflicts. The approach allows us to define the 
urban environment as the main scenario of the current combat and discuss the 
obstacles imposed to the operating troops in this area. Thus, there is a gap in the 
Brazilian Military Doctrine that allows us to claim that the use of the Remotely Piloted 
Aircraft System Category 1 by the Forward Observer makes it overcome obstacles 
and restrictions imposed to his actions in the urban combat. This technology, 
currently being used by the Ground Force with different purposes, has capabilities 
that are compatible with the Forward Observer's demands in this scenario, which 
allows it to be added to the Field Artillery manuals as an additional resource to be 
used by the Observer. In the conclusion chapter, the ideas expressed throughout the 
paper are ratified, allowing the affirmation about the influence on the Forward 
Observer’s actions by the Remotely Piloted Aircraft System. Therewith, there’s a 
need for transformation and adaptation in the Military Doctrine, through changes in 
the Artillery manuals and Basic Operating Requirements of the Remotely Piloted 
Aircraft System Category 1, in order to make the existing technology adequate and 
feasible for application by the Brazilian Forward Observers in the operational 
environment of contemporaneous combats. 
 

Keywords: Remotely Piloted Aircraft System. Forward Observer. Field Artillery. 

Urban combat   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os aprendizados resultantes das contendas contemporâneas produzem 

ensinamentos que possibilitam o desenvolvimento, aprimoramento e a criação de 

ferramentas para enfrentar a ampla gama de variáveis em torno dos combates 

modernos. Sob a ótica vigente dos diversos níveis de violência envolvidos no amplo 

espectro dos conflitos, a Força Terrestre é exigida desde a capacidade de atuar em 

situações de paz estável até a guerra, resultando em diversos graus de emprego da 

força para a solução ou prevenção de crises (BRASIL, 2014e). 

A importância de atuar dentro da legitimidade é acrescida da substancial 

valorização do Direito Internacional dos Conflitos Armados como regulador de 

comportamento durante as operações. A fundamental observância de seus 

princípios vem ao encontro das diversas implicações para o emprego da Força 

Terrestre nas ações do amplo espectro. Aliado a isso, agregar conhecimentos e 

tecnologias, além de desenvolver a doutrina existente, permite inserir a F Ter na Era 

do Conhecimento e torná-la apta para os desafios vindouros (BRASIL, 2014e). 

Um cenário tão conturbado e repleto de particularidades como o ambiente 

urbano é o palco atual e frequente de operações de guerra e não guerra. A 

crescente e compatível adequação de novas técnicas e métodos, no intuito de 

facilitar e contribuir para o desenvolvimento das ações militares nesta área, torna-se 

essencial. A Doutrina Militar Terrestre possui uma imensa base de conhecimento 

sobre este ambiente operacional; no entanto, as dificuldades se impõem de maneira 

diversificada e exigem a busca por soluções.  

Com o objetivo de estruturar novas capacidades, verificou-se o surgimento de 

inéditas tecnologias que permitem singulares habilidades aos elementos do poder de 

combate terrestre, especialmente os atinentes aos Fogos.  

Como exemplo de tecnologia de grande relevância e, principalmente, face à 

sua súbita e expressiva manifestação nos conflitos modernos, o Sistema de 

Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) não se trata de uma tendência efêmera, 

mas de um estratagema definitivo a ser empregado pelas diversas tropas em nível 

mundial. Por conseguinte, identifica-se a necessidade de melhor conhecer o modo 

de operar, bem como, a forma que tal tecnologia pode ser utilizada, a fim de ampliar 

as soluções dos problemas, até então existentes, na Doutrina Militar e nas 

operações. 
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 1.1 PROBLEMA 

 

O ambiente urbano destaca-se por possuir características específicas quanto 

ao movimento de tropas, à execução de fogos e ao emprego de comunicações. As 

operações urbanas desenvolvem-se em áreas humanizadas, o que dificulta a 

identificação dos alvos e aumenta o risco de danos colaterais à população. Os novos 

sistemas de armas passaram a influenciar o planejamento e a condução das 

operações militares, alterando significativamente as capacidades, por meio da 

geoinformação e dos Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotados, entre outros 

exemplos. As ações neste espaço são influenciadas por diversos fatores que exigem 

a coordenação e o emprego dos elementos de poder do combate terrestre (BRASIL, 

2014e). 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

O recente conflito armado, desencadeado pelas Forças da Coalizão contra o 

Iraque, provou que o combate em localidade é uma realidade atual e exige das 

forças militares envolvidas uma adaptação técnica, tática e tecnológica. A 

Observação de Artilharia, por exemplo, passou a conduzir a execução dos fogos 

muito próximos da tropa apoiada, com a necessidade de provocar o mínimo de 

danos colaterais nas edificações e nas populações residentes. Vários fatores 

conspiram para dificultar a manutenção do nível de eficiência atualmente desejado 

dos meios de Observação de Artilharia (DIAS, 2014). 

Os Observadores Avançados (OA) de Artilharia acompanham os elementos 

mais avançados da força apoiada e avaliam possibilidades e limitações que os fogos 

de Artilharia poderão prestar às ações da Arma base, assessorando o Comandante 

da Subunidade na qual estão inseridos. Paralelo a isso, encontram-se as 

características do SARP, como as dimensões reduzidas, autonomia, sensores de 

imagens, aumento do campo de Observação, controle de danos, entre outros 

(BRASIL, 2014c). Assim sendo, o SARP possui características que, num primeiro 

momento, são vistas como influenciadoras nas ações do Observador Avançado no 

combate moderno.  

Como escopo do presente estudo, percebe-se a importância de apresentar o 

embasamento técnico e científico para a alternativa do emprego do SARP pelo 
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Observador Avançado ao executar sua missão no Grupo de Artilharia de Campanha, 

a fim de garantir o apoio de fogo à tropa apoiada no combate em ambiente urbano.   

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

Diante do anteriormente exposto, formulou-se o seguinte problema de 

pesquisa: Em que medida o emprego do SARP aumenta a eficácia de atuação do 

Observado Avançado junto à tropa apoiada, no combate em ambiente urbano? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O estudo visa, por meio dos conceitos, diretrizes da Doutrina Militar Terrestre 

e informações científicas atualizadas, analisar o emprego do SARP pelo OA, 

concluindo quanto à sua influência sobre a atuação do Observador Avançado junto à 

tropa apoiada, no combate em ambiente urbano.  

A presente análise visa agregar à doutrina vigente, conhecimentos sobre os 

Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas, sua possibilidade de emprego 

pelos Observadores Avançados no cumprimento de sua missão, garantindo os fogos 

às ações da tropa apoiada pelo Grupo de Artilharia de Campanha, no combate 

urbano. Para a consecução deste objetivo geral, o trabalho será balizado pelos 

seguintes objetivos específicos: 

a)  conceituar o combate em ambiente urbano; 

b)  conceituar Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas e enfatizar as 

diretrizes do Exército Brasileiro quanto ao emprego deste vetor aéreo em 

operações; 

c)  apresentar as ações do Observador Avançado junto à tropa apoiada; 

d)  apresentar os aspectos doutrinários existentes sobre a utilização de SARP 

nas ações do Grupo de Artilharia de Campanha; 

e)  relacionar as ações do Observador Avançado com as possibilidades do 

SARP a partir dos parâmetros dos Requisitos Operacionais Básicos do SARP; 

f) descrever as experiências nacionais e de outros países com o emprego do 

SARP;  

g)  concluir sobre as possibilidades de emprego do SARP pelo Observador 

Avançado e sua influência nas ações junto à tropa apoiada no combate em 
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ambiente urbano; 

h)  apresentar as propostas de alteração nos manuais da Doutrina Militar 

Vigente com a adoção do SARP como instrumento a ser empregado pelo OA; 

i)  apresentar a proposta de alteração dos Requisitos Operacionais Básicos 

Nº 06/10. 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

A fim de atingir os objetivos determinados, propõe-se a solução do problema 

a partir das seguintes hipóteses: 

- H1 - o emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas influencia 

as ações do Observador Avançado, no cumprimento de sua missão no combate 

urbano; 

- H0 - o emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas não 

influencia as ações do Observador Avançado, no cumprimento de sua missão no 

combate urbano. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Ao agregar novas capacidades, os meios aéreos ampliam a gama de 

ferramentas a serem empregadas pelos elementos de combate a fim de garantir o 

êxito das operações de forma eficiente e eficaz. Fruto da experiência deste autor, 

diante das atividades de condução do tiro de Artilharia pelo Observador Avançado, é 

comum a falta de posições elevadas em alguns ambientes operacionais que 

permitam uma boa visualização dos impactos no terreno. Diante dessa e de outras 

inúmeras variáveis que possam intervir na condução ideal do tiro de Artilharia, 

percebe-se a necessidade de encontrar uma solução para aprimorar os trabalhos do 

Observador Avançado na identificação de alvos, ajustagem e eficácia do tiro da 

Artilharia, principalmente no ambiente operacional do combate moderno.  

O SARP, um vetor versátil e de capacidades que se somam às competências 

dos elementos do poder de combate terrestre, desponta como uma ferramenta que 

pode oferecer para a Observação, iniciativa e rapidez durante as hostilidades. O 

SARP engloba uma aeronave remotamente pilotada (ARP), de operação simples e, 

geralmente, comandado por instrumentos. Pode sobrevoar longas distâncias, por 
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períodos prolongados, para a obtenção de informações como coordenadas, direções 

e imagens de pontos que estão sob Observação dos equipamentos embarcados. 

Paralelo a isto, está presente o operador da ARP que, situado em qualquer posição, 

dispõe de equipamentos que permitem o controle do vetor aéreo, bem como a 

recepção das informações diversas produzidas pela aeronave durante sua 

operação. 

A análise do emprego desse material no ambiente urbano é fruto das 

crescentes e contemporâneas operações nesse cenário, o qual abarca o maior 

número de atores em um mesmo espaço e aumenta a complexidade de atuação de 

tropas em seu interior. Neste sentido, o presente trabalho justifica-se por promover 

uma discussão a respeito de um tema atual e de suma importância para a Doutrina 

Militar Nacional, tal como por apresentar as possibilidades e transformações que 

podem implicar o emprego de uma nova tecnologia para a Artilharia de Campanha e, 

consequentemente, para a Força Terrestre. 

O presente estudo analisará a influência do emprego do SARP, no intuito de 

manter atualizado e agregar conhecimento à doutrina militar vigente. Destarte, 

busca-se apresentar uma forma de ampliar as capacidades do Observador 

Avançado para atingir seu objetivo de “ajustar os fogos sobre as posições inimigas 

que possam interferir nas ações da subunidade da arma base” (BRASIL, 1990, p. 2-

5). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os enfrentamentos diretos e em larga escala perdem espaço, cada vez mais, 

para as ações pontuais e específicas da atualidade. A adoção de instrumentos 

tecnológicos, que ampliam as capacidades dos recursos humanos, torna-se 

constante e fomenta o desenvolvimento e pesquisa de novos materiais de emprego 

militar. Dentro desta ótica, o SARP apresenta um pequeno custo quando comparado 

com a imensidão de possibilidades que oferece, sendo empregado por potências 

mundiais, como Estados Unidos e Israel. A utilização desta ferramenta pelo Brasil, 

desponta como um importante passo no progresso nacional, ao apresentar-se como 

a garantia do êxito nas operações militares e na projeção de poder no cenário 

internacional (RAMOS, 2014). 

 

2.1 O COMBATE MODERNO E O AMBIENTE OPERACIONAL URBANO 

 

Em um ambiente de conflito armado ou guerra, cabe aos planejadores das 

operações militares, dentro de cada contexto, compreender a multiplicidade de 

fatores que levaram àquela situação e deparar-se com riscos e ameaças de 

natureza difusa, de difícil previsão, em ambientes com presença de diversas 

organizações, da mídia e em meio à população (BRASIL, 2014e). 

Definidas como Operações no Amplo Espectro, os combates da atualidade 

apresentam características peculiares quanto ao cenário e elementos que definem 

as missões e tarefas necessárias à Força Terrestre para conquistar seus objetivos. 

Essas operações ocorrerão de maneira concomitante e contínua na busca de 

solução para conflitos armados ou, simplesmente, gerenciar crises permeadas por 

momentos heterogêneos (BRASIL, 2014e).  

A doutrina militar terrestre, em sua transformação e adaptação aos novos 

cenários, orienta seus princípios a partir de conceitos adequados às características 

dos embates modernos. A não linearidade, o amplo espectro, a consciência 

situacional, o ambiente interagências, as novas tecnologias, as operações de 

informação, entre outros exemplos, confirmam as novas concepções existentes na 

Força Terrestre (BRASIL, 2014e). 

As novas noções ganham sentido quando observadas conjuntamente com a 

escala do espectro dos conflitos. Conforme Brasil (2014e), as ações variam desde a 
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paz estável até a guerra. Esta última distingue-se da primeira pelo grau de violência 

empregado pelas forças beligerantes e pela ameaça que se opõe ao Estado. Apesar 

do máximo emprego da violência no extremo espectro dos conflitos, a guerra e o 

conflito armado não são representados pela ilimitada e indiscriminada aplicação da 

força. 

Sempre dispondo de possibilidades de negociação e a fim de restabelecer a 

paz, sendo este o estado final desejado das operações militares, ambos implicam 

em grande mobilização do Poder Nacional, envolvem o emprego das forças armadas 

e situam-se no mesmo nível no espectro dos conflitos. Estes dois conceitos diferem, 

apenas, sobre a perspectiva formal. Enquanto a guerra necessita de declaração, o 

conflito armado, que se trata da mesma violência armada, não é marcado pela 

manifestação prévia dos contendores (BRASIL, 2014e). O presente estudo analisará 

as ações ocorridas dentro das operações de guerra. Estas situações implicam no 

FIGURA 1 - Espectro dos Conflitos 
Fonte: BRASIL, 2014e, pg 4-2 
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máximo emprego da força, a fim de solucionar o conflito armado ou a guerra 

propriamente dita.  

Dentro deste entendimento, as ameaças do futuro não podem ser 

desprezadas e as capacidades no nível operacional necessitam sobrepujar as 

experiências atuais (BRASIL, 2008a). Coerente com o ambiente operacional, a F Ter 

é dotada de competências e capacidades, voltadas ao preparo de suas tropas para 

os combates da Era do Conhecimento. Essas competências e capacidades são 

fundamentais em todo o Espectro dos Conflitos (Figura 1) e a sua obtenção garante 

o efeito dissuasório desejado pelas Forças Armadas (BRASIL, 2014e). 

 

2.1.1 Caracterização do ambiente operacional 

 

Dentro do contexto do combate moderno, destaca-se o ambiente operacional 

que se relaciona com a vida na cidade. Definido como ambiente urbano, nele é 

explícita a existência de diversos fatores que influenciam as operações militares, 

como a densidade populacional, vias públicas, escolas, hospitais e áreas 

residenciais, comerciais e industriais. 

Conforme o tamanho do ambiente urbano, sua influência incide de maneira 

diversa sobre as operações militares. A Tabela 1 apresenta a classificação adotada 

pelo Exército dos Estados Unidos, que permite definir as categorias das áreas 

urbanas. 

 

TABELA 1 – Categoria das Áreas Urbanas 
 

CATEGORIA NÚMERO DE HABITANTES 

Aldeias Até 3.000 

Povoado Entre 3.000 e 100.000 

Cidade Entre 100.000 e 1.000.000 

Metrópole Entre 1.000.000 e 10.000.000 

Megalópole Maior que 10.000.000 

Fonte: United States of America, FM 3 – 06, 2006, p.2-14, tradução do autor 

 

As cidades da atualidade dependem da administração de áreas com elevada 

densidade demográfica. As vias que envolvem os perímetros aumentam o acesso ao 

centro. Entretanto, ao contrário do que se percebe num primeiro momento, essas 
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características não significam vulnerabilidades. O valor da segurança e da força 

desse ambiente operacional surge dos meios necessários para conter seus 

habitantes (CLAESSEN, 2016).  

É fundamental entender as peculiaridades do ambiente urbano para melhor 

preparação dos combatentes a serem empregados neste ambiente. As 

especificidades da condução das operações nestas áreas exigem, de comandantes 

e subordinados, estudo e treinamento específico para adaptar-se às características 

deste tipo de operação. 

De todos os ambientes nos quais são conduzidas operações, o 
ambiente urbano desafia os comandantes com uma combinação de 
dificuldades raramente encontradas em outro lugar. Suas características 
distintas resultam de uma confusa topografia e densidade populacional. A 
complexidade da topografia decorre das construções e infraestruturas de 
apoio sobreposta ao terreno natural. Centenas, Milhares ou milhões de civis 
podem estar perto ou misturados com soldados – amigos e inimigos. Este 
segundo fator, e a dimensão humana que representa, é potencialmente o 
mais importante e complexo para os comandantes e suas equipes 
compreender e avaliar (UNITED STATES OF AMERICA, 2006, p 2-1, 
tradução do autor)1. 

 

O ambiente urbano é marcado pelos fatores determinantes dos conflitos 

armados da Era do Conhecimento; dentre eles, destacam-se: a dimensão humana, o 

combate em áreas humanizadas, a importância das informações, o caráter difuso 

das ameaças e o ambiente interagências. 

A dimensão humana determina mudanças na atuação dos combatentes e na 

condução das operações. O combate em áreas humanizadas exige a adequada 

identificação das ameaças, o controle de danos colaterais e a letalidade seletiva e 

efetiva. A importância das informações é reconhecida pela atuação da mídia, a 

difusão de informações pelas redes sociais e a opinião pública, que acabam 

definindo a percepção da população sobre a realidade das operações militares 

(BRASIL, 2014e).  

A população das cidades é um ponto de inflexão nas operações. Impedir ou 

minimizar os danos colaterais é fator crucial nas ações desencadeadas neste 

                                                           
1 Of all the environments in which to conduct operations, the urban environment confronts Army 
commanders with a combination of difficulties rarely found elsewhere. Its distinct characteristics result 
from an intricate topography and high population density. The topography’s complexity stems from the 
man-made features and supporting infrastructure superimposed on the natural terrain. Hundreds, 
thousands, or millions of civilians may be near or intermingled with soldiers— friendly and enemy. This 
second factor, and the human dimension it represents, is potentially the most important and perplexing 
for commanders and their staffs to understand and evaluate (UNITED STATES OF AMERICA, FM 3-
06, 2006, p 2-1). 
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espaço do campo de batalha. Além disso, a manutenção das condições e serviços 

básicos à população devem ser assegurados durante as operações. A opinião 

pública é de suma importância para a consolidação dos objetivos políticos e 

estratégicos definidos. Coexistente com as inúmeras formas e amplitudes que o 

combate pode assumir, a relação entre os povos também se desenvolve e 

estabelece modos de abordar diferenças culturais, sociais e políticas. As regras 

internacionais que ditam e estabelecem os limites do uso da força são determinadas 

pelo Direito Internacional dos Conflitos Armados (BRASIL, 2014e) 

Cada vez mais, a presença de especialistas nessa área se faz de suma 

importância para a tomada de decisões em todos os níveis de emprego. Os 

princípios da distinção, limitação, proporcionalidade, necessidade militar e 

humanidade norteiam a condução das hostilidades, resguardando combatentes, não 

combatentes, prisioneiros de guerra, dentre outros atores que podem se envolver de 

forma direta ou indireta nos combates. Além de salvaguardar indivíduos, a 

observância das regras existentes no cenário internacional preserva as áreas 

históricas, de saúde ou aquelas de fundamental importância para a manutenção de 

uma vida digna às populações residentes em áreas de conflito (BRASIL, 2014e).  

A baixa de civis durante o ataque de alvos estratégicos não se trata apenas 

de uma repercussão negativa para a opinião pública, mas, principalmente, fere os 

preceitos do ordenamento jurídico internacional definido no Direito Internacional dos 

Conflitos Armados. 

A população pode ser empregada por um beligerante de base urbana contra 

as forças inimigas. Os sistemas de informações e comunicações privadas garantem 

a audiência de milhões de espectadores para fatos ocorridos com a menor das 

organizações.  Essa possibilidade impõe a necessidade de adaptar o nível de 

hostilidade dos atacantes e impor altos custos à manutenção das tropas nas 

localidades, por não haver combates diretos (CLAESSEN, 2016). 

O caráter difuso das ameaças caracteriza-se pela existência de atores 

transnacionais, insurgentes, grupos com ou sem apoio político, ou ações de outros 

países. Estes atores podem ser caracterizados por guerrilhas, movimentos de luta 

armada que atuam de forma independente, outros movimentos que recebem 

financiamento de diversas formas e fontes, ou grupos que criam a instabilidade no 

local que praticam suas ações, muitas vezes utilizando-se da população para 

homizio ou descaracterização de sua existência. Paralelo a isso, o ambiente 
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interagências é caracterizado pela existência de novos atores que influenciam 

opiniões e interesses, como as organizações governamentais e não governamentais, 

agências internacionais e nacionais entre outros (BRASIL, 2014e). 

A existência de edificações e obras diversas no ambiente urbano é outra 

característica marcante deste cenário. As construções, em uma localidade, são 

importantes acidentes capitais que proporcionam adequados pontos de instalações 

de armas e de proteção dos combatentes. Com estruturas destruídas ou não, o 

ambiente urbano mantém características que inviabilizam o emprego de meios 

blindados, motorizados ou mecanizados em toda sua extensão e em sua ampla 

gama de possibilidades. Os embates são travados com grande proximidade e o 

comando e controle é dificultado pelas restrições nas comunicações e pela 

distribuição de ruas, avenidas e vielas, o que prejudica o controle da tropa. Além 

disso, a limitada Observação soma-se às particularidades que desenham este 

ambiente (LIMA JÚNIOR, 2014). 

Este cenário turbulento e complexo provoca implicações no emprego da 

Força Terrestre coerentes com os resultados almejados para o aprimoramento e 

desenvolvimento de uma tropa apta a combater na Era do Conhecimento.  

As competências e as capacidades requeridas são elencadas como 

implicações fundamentais à Força Terrestre na pronta resposta e na adaptabilidade 

às variadas exigências de emprego. A letalidade seletiva vai ao encontro dos 

princípios do DICA, enquanto a proteção da tropa é vista como algo fundamental na 

redução de custos das vidas humanas de combatentes (BRASIL, 2014e). 

A superioridade de informações, neste ambiente operacional, torna-se uma 

vantagem almejada pelas forças em operação para garantir a iniciativa das ações. A 

consciência situacional garante a percepção atualizada do local e momento decisivo 

das operações (BRASIL, 2014e). 

O reflexo disto é a aproximação dos níveis de planejamento e condução das 

operações, pois comandante e comandados são inundados de informações em 

tempo real. A interação dos sensores permite a disponibilização de informações em 

todos os níveis, ratificando a digitalização do espaço de batalha. Os dados obtidos 

por operações de apoio à informação influenciam, inclusive, a decisão de atacar ou 

não o inimigo (BRASIL, 2014e). 

Os combates em localidades exigem técnicas e táticas adaptadas às 

especificidades deste espaço de batalha. Ademais, as inovações tecnológicas são 
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fundamentais para transpor as limitações impostas pelo ambiente operacional.  

O treinamento e a preparação da tropa devem abordar os seguintes fatores 

preponderantes: 

O impacto psicológico de um combate aproximado intenso contra um 
inimigo bem treinado, implacável e adaptável; 
Os efeitos dos não combatentes - incluindo organizações governamentais e 
não-governamentais e agências - em estreita proximidade com as forças do 
Exército. Isto necessita: 
 Uma compreensão aprofundada da cultura e seus efeitos sobre 
 as percepções; 
 Compreensão da administração civil e governança;  
 A capacidade de mediar e negociar com civis, incluindo a 
 capacidade  de comunicar-se efetivamente por meio de um 
 intérprete; e 
 O desenvolvimento e uso de regras de engajamento flexíveis, efetivas 
 e compreensíveis. 
Um ambiente de inteligência complexa exige que as unidades de escalão 
inferior coletem e encaminhem informações essenciais aos escalões 
superiores para síntese rápida, oportuna e utilizável para todos os níveis de 
comando. A compreensão do ambiente urbano multifacetado necessita de 
uma abordagem baseada nas informações dos escalões menores para 
desenvolver a inteligência (em vez de uma abordagem baseada nas 
informações de escalões superiores para operações em terreno aberto e 
com ameaças convencionais); [...]; 
Os desafios de comunicação impostos pelo ambiente, bem como a 
necessidade de transmissão de grandes volumes de informações e dados; 
Os problemas médicos e logísticos associados às operações em área 
urbana, incluindo a constante ameaça contra linhas de comunicações e 
bases de sustentação (UNITED STATES OF AMERICA, 2006, p 1-10, 
tradução do autor)2. 

Esta grande variedade de minúcias torna o ambiente operacional urbano o 

grande palco das batalhas atuais. 

 

2.1.2 Combates urbanos contemporâneos  

 

Fruto da crescente e futura expansão das populações nas áreas urbanas 

                                                           
2 The psychological impact of intense, close combat against a well-trained, relentless, and adaptive 
enemy.• The effects of noncombatants—including governmental and nongovernmental organizations 
and agencies—in close proximity to Army forces. This necessitates • An in-depth understanding of 
culture and its effects on perceptions. • An understanding of civil administration and governance. • The 
ability to mediate and negotiate with civilians including the ability to effectively communicate through 
an interpreter. • The development and use of flexible, effective, and understandable rules of 
engagement. • A complex intelligence environment requiring lower-echelon units to collect and forward 
essential information to higher echelons for rapid synthesis into imely and useable intelligence for all 
levels of command. Understanding the multifaceted urban environment necessitates a bottom-fed 
approach to developing intelligence (instead of a top-fed approach more common and efficient for 
open terrain and conventional threats). It also emphasizes the need for intelligence reach and a truly 
collaborative approach to the development and sharing of intelligence. • The communications 
challenges imposed by the environment as well as the need to transmit large volumes of information 
and data. • The medical and logistic problems associated with operations in an urban area including 
constant threat interdiction against lines of communications and sustainment bases (UNITED STATES 
OF AMERICA, FM 3-06, 2006, p 1-10). 
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(UNITED NATIONS, 2014), o entendimento de operações militares recentes neste 

ambiente torna mais clara a sua influência na doutrina militar.  

Os combates em Grozny, Chechênia, realizados pelo exército russo contra 

insurgentes locais, ilustra bem as possibilidades e limitações que impõem o 

ambiente urbano nas operações. Os conflitos, ocorridos majoritariamente em 1994 e 

1999, auxiliam na definição das áreas urbanas como o espaço de desdobramento 

das principais ações no combate moderno. Local de instabilidade latente, a 

Chechênia foi palco de pesados bombardeios e ataques de forças russas que, 

contando com notável superioridade de meios, sofreram pesadas baixas (SHAH, 

2012). 

Acreditando no emprego de bombardeios seguidos pela utilização de 

blindados, o exército russo deparou-se com uma forte resistência nas áreas de 

Grozny. O resultado da dificuldade de controle da situação foram as inúmeras 

violações dos Direitos Humanitários realizados por tropas russas (SHAH, 2012). 

Em Grozny, os escombros e construções de concreto transformaram-se em 

cobertas e abrigos. As cobertas dificultam a identificação visual do combatente que a 

utiliza, por sua camuflagem e anteparo. Os abrigos, por sua vez, garantem, além da 

restrição à Observação inimiga, a proteção contra disparos de armamento. Os 

sistemas de esgotos eram utilizados para movimentação dos defensores. Os prédios 

mais altos negavam aos russos as vantagens obtidas com o emprego de carros de 

combate. As ruas limitavam as capacidades de manobra e reduziram a Observação 

e campos de tiro (CLAESSEN, 2016). 

As infraestruturas urbanas transformam-se em importantes recursos, ao 

limitar as capacidades das tropas mais fortes e possibilitar vantagens aos elementos 

mais fracos, criando um nível de igualdade nas hostilidades e exigência de 

adaptação e percepção dos diversos componentes necessários para a condução ao 

sucesso nas operações. Fruto das lições aprendidas, as tropas russas passaram a 

realizar ações de reconhecimento antes de ocupar a cidade, para identificar as 

posições de combate chechenas, alvejando-as com caças, artilharia e munições 

especiais (CLAESSEN, 2016).  

Outro caso histórico notável foram as operações americanas no Oriente 

Médio. Os recentes conflitos armados desencadeados no Iraque exigiram a 

atualização de conhecimentos de diversos elementos de combate. Essas condições 

predominam sobre as operações e exigem a busca de soluções que reduzam o risco 
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de cometer atos que impactem negativamente nas ações das tropas. Sob esse 

ponto de vista, encontra-se o acentuado emprego de medidas de coordenação e 

controle, a utilização de munições especiais, com elevada precisão, além da 

exploração das possibilidades de atiradores de elite (LIMA JÚNIOR, 2014). 

As ações americanas, especificamente durante a segunda batalha de 

Fallujah, em 2004, exigiram medidas planejadas de evacuação da cidade antes dos 

ataques. Os combates em terra eram apoiados por aeronaves e fogos de Artilharia. 

As ações se estenderam de casa em casa, a fim de expulsar os insurgentes que 

controlavam a região. Diversas armadilhas e explosivos foram encontrados, o que 

provocou nas tropas o receio de entrar nas edificações. Como solução, os blindados 

abriam buracos nas paredes para que os soldados pudessem entrar e vasculhar 

(HICKMAN, 2016). 

De forma similar, as ações norte americanas, na direção de Bagdá, durante a 

invasão do Iraque, em 2003, exigiram o controle da cidade de Karbala, localizada no 

centro do país. Os ataques noturnos, realizados por aeronaves, prepararam o 

terreno para a primeira grande batalha estratégica terrestre contra a guarda 

republicana de Saddam Hussein. Os ataques mais pesados foram lançados contra a 

cidade e posições ao norte, onde encontrava-se grande parte das tropas inimigas 

(ASSOCIATED PRESS, 2003). 

Tudo isso reafirma as particularidades das operações a serem desenvolvidas 

neste espaço que, com características únicas, exige pessoal e equipamentos 

específicos. As ações em localidades, sejam elas aldeias ou grandes centros, tem 

exigido, cada vez mais, o preparo adequado das tropas que atuam neste ambiente 

operacional. Cabe à F Ter estar com suas capacidades adequadas para atuar num 

cenário imprevisível e inusitado como o ambiente urbano. 

 

2.2 O SISTEMA DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADO NA FORÇA 

TERRESTRE 

 

A Força Terrestre deve possuir elevado grau de flexibilidade para enfrentar as 

ameaças que se apresentam, combinar iniciativa e a presteza necessárias para 

atuar sob qualquer condição, em qualquer ambiente e a qualquer tempo. Para 

Tedesco (2016, p. 47), “os planejadores de guerra prudentes devem enfrentar a 

probabilidade do imprevisto mediante a aplicação de instrução, doutrina e 
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equipamentos com o objetivo de prever e lidar com uma ampla gama de desafios 

futuros”. 

A utilização da terceira dimensão do espaço de batalha, o espaço aéreo, 

apresenta-se como um diferencial, e o Sistema de Aeronaves Remotamente 

Pilotados define-se como uma distinção tecnológica indissociável do poder de 

combate (BRASIL, 2014c). 

Os ataques seletivos contra alvos utilizando veículos aéreos não tripulados 

aumentarão a ponto de tornarem-se regra nas futuras ações do combate moderno 

(TEDESCO, 2016). Estes ataques visam seguir regras bem definidas e permitir a 

definição exata do objeto a ser abatido. A capacidade de permanecer em voo por 

várias horas, principalmente sobre áreas hostis, colher diversas informações e 

ampliar a visão do campo de batalha, para identificação de objetivos e para uso do 

comando e controle, são qualidades do SARP que contribuem para a versatilidade 

nas operações da F Ter (BRASIL, 2014c). 

O SARP complementa e substitui sistemas da F Ter, evitando riscos e 

reforçando capacidades. Ramos (2014, p. 1221) concorda que “a utilização de ARP 

(Aeronave Remotamente Pilotada) como instrumento operacional constitui um forte 

efeito multiplicador de forças, valendo-se de todas as benesses que um sistema 

integrado e pluridimensional pode oferecer, uma vez que remove o risco de perda de 

capital humano”. Sob o ponto de vista da doutrina, em proveito das operações 

terrestres, os sistemas são utilizados como multiplicadores do poder de combate de 

seus elementos, pois ampliam as vantagens na previsão e identificação das 

alterações de um ambiente que possam influenciar nas operações militares 

(BRASIL, 2014c). 

 

2.2.1 Características do SARP  

 

O SARP consiste em três elementos que são empregados de forma conjunta 

e simultânea para garantir sua operacionalidade. Estes três elementos são: a 

Aeronave Remotamente Pilotada, a Estação de Controle de Solo (ECS) e o Terminal 

de Transmissão de Dados (TTD) que permite fazer a ligação entre a ARP e a ECS 

(BRASIL, 2014c).  

O SARP mais simples pode ser empregado pelos elementos de movimento e 

manobra; já os materiais de maior complexidade são aproveitados por G Cmdo Op e 
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superiores. Ele também pode ser utilizado em diferentes níveis das operações 

(tático, operacional e estratégico), conforme apresentado no Quadro 1 (BRASIL, 

2014c). 

 

Categoria 
Nomenclatura 

Indústria 

Atributos 

Altitude de 

Operação 

Modo de 

Operação 

Raio de 

Ação (km) 

Autonomia 

(h) 

Nível do 

Elemento de 

Emprego 

6 

Alta altitude, 

grande autonomia, 

furtivo, para 

ataque 

~60.000 ft 

(19.800m) 
LOS/BLOS 5.550 >40 

MD/EMCFA 

5 
Alta altitude, 

grande autonomia 

Até 

~60.000 ft 

(19.800m) 

LOS/BLOS 5.550 >40 

4 
Média altitude, 

grande autonomia 

Até 

~30.000 ft 

(9.000m) 

LOS/BLOS 270 A 1.110 25 – 40 C Op 

3 
Baixa altitude, 

grande autonomia 

Até 18.000 

ft (5.500m) 
LOS ~270 20-25 F Op 

2 
Baixa altitude, 

grande autonomia 

Até 10.000 

ft (3.300m) 
LOS ~63 ~15 GU/BiaBa/Rgt 

1 Pequeno 
Até 5.000 ft 

(1.500m) 
LOS 27 ~2 U/Rgt 

0 Micro 
Até 3.000 ft 

(900m) 
LOS 9 ~1 Até SU 

QUADRO 1 – Classificação e Categorias do SARP para a F Ter    
Fonte: BRASIL, 2014c. p 4-5 

 

Conforme as características do Sistema (massa do veículo, lançamento, 

alcance, capacidade para a carga, etc.), são definidas categorias de 0 a 6, (Quadro 

1), que indicam formas de emprego e níveis de atuação de cada equipamento. O 

SARP das categorias 0 a 2 desempenha, com uma estrutura simplificada, as 

funções de apoio às ações em terra (BRASIL, 2014c). 

O SARP tornou-se componente ideal e essencial para ampliar o alcance e a 

eficácia das operações terrestres. Conforme Tedesco (2016, p. 49), “o emprego 
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destas aeronaves oferece uma considerável capacidade de negação de área e 

acesso, operando na junção entre o emprego de artilharia e morteiros e o uso de 

caças”.  

De acordo com as padronizações estabelecidas pelo Ministério da Defesa, os 

SARP de categoria 0 a 3 atendem ao nível tático. Conforme os requisitos 

operacionais básicos de cada sistema a serem desenvolvidos nessas categorias, é 

possível, inclusive, fornecer informações em tempo real. As categorias 0 a 2 

desempenham suas missões com estruturas simplificadas de operadores e 

equipamentos mantendo as funcionalidades do sistema. Essas categorias envolvem 

de uma a duas pessoas em sua operação, os quais realizam manutenção e demais 

suportes logísticos e de sistemas (BRASIL, 2014c). 

As ligações entre os operadores e as aeronaves remotamente pilotadas 

podem ser realizadas pela visada direta (Line of Sight – LOS) ou além da linha do 

horizonte (Beyond Line of Sight– BLOS), contando com o apoio de sistemas de 

retransmissão terrestre ou por satélite. Geralmente, este último sistema está 

relacionado ao SARP mais complexo (BRASIL, 2014c). 

O SARP em sua operação, independente da complexidade, cresce de 

importância a controlada utilização do espectro eletromagnético a fim de evitar 

interferências. O baixo custo envolvido em contrapartida ao elevado número de 

horas que pode se manter em operação, é o que torna o seu emprego mais 

vantajoso (BRASIL, 2014c). 

Por ser o escopo deste trabalho, pode-se afirmar que a Categoria 1 (tático) 

apresenta perfil que permite aumentar a efetividade de ações de inteligência. Seus 

produtos alimentam a base de dados dos demais elementos de emprego envolvidos, 

pelas medidas de coordenação e de difusão das informações obtidas (BRASIL, 

2014c). 

 

2.2.2 Emprego do SARP  

 

O emprego de Aeronaves Remotamente Pilotadas permite reduzir e cercear a 

manobra do oponente, ao dificultar suas atividades de contrainteligência. A 

ampliação das possibilidades de êxito às ações das tropas amigas são conferidas 

pelo SARP ao contribuir para o aumento da liberdade de ação, conferir elevada 

precisão, eficácia e letalidade aos sistemas de armas, concentrar esforços nas 
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partes mais importantes das operações e possibilitar a economia de meios no local 

em que operam (BRASIL, 2014c). 

Os Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados empregados pelos Estados 

Unidos, durante o conflito no Iraque, foram utilizados para ações de vigilância, 

inteligência e levantamentos de informações sobre áreas de combate. O SARP 

assumiu uma posição elementar, fundamental e de grande importância na atuação 

contra as forças insurgentes, em virtude do terreno de difícil acesso e o modus 

operandi dos insurgentes (NASSER; PAOLIELLO, 2015). 

A capacidade do SARP permite o seu emprego com sensores, a fim de obter, 

coletar e transmitir dados em tempo real. Isto constitui-se num exponencial 

diferencial para a tomada de decisão dos comandantes em todos os níveis.  

Essa plataforma aumenta o número de fontes que complementam e 

confirmam os dados obtidos da força oponente.  Nestas ações, é possível antecipar-

se às ações do inimigo, e os comandantes passam a contar com mais recursos para 

apoiar suas decisões. Conforme o Comando de Operações Cibernéticas do Exército 

dos EUA, as aeronaves não tripuladas ampliam a visão do campo de batalha e 

fornecem informações que proporcionam um rápido e útil entendimento da área de 

operações aos comandantes (UNITED STATES OF AMERICA, 2016). 

O SARP das categorias 0 a 2, nos quais se enquadra o objeto de estudo 

deste trabalho, podem realizar, com grande habilidade, ações de vigilância de 

estruturas estratégicas, pontos isolados, estradas, entre outros (BRASIL, 2014c). 

Devido às características físicas, o SARP é empregado com excelente 

aproveitamento na complementação da Observação terrestre, garantindo o alerta 

antecipado. Pela sua velocidade, perfil de voo e dimensões reduzidas ele permite 

realizar imagens de áreas desenfiadas e profundas. Equipamentos embarcados, 

como sensores de visão noturna, imagem termal, infravermelha e 

georreferenciamento do alvo, ampliam mais as capacidades na aquisição de alvos 

na identificação, na localização e na designação de alvos (BRASIL, 2014c).  

Os crescentes e frequentes casos de missões de reconhecimento realizadas 

por veículos não tripulados, ampliam, na mesma proporção, a execução de ataques 

feitos por esse vetor (NASSER; PAOLIELLO, 2015). 

É de grande importância ressaltar que, apesar da definição de missões 

específicas a serem desempenhadas pelo SARP nas ações da F Ter, a grande 

versatilidade dessa plataforma permite uma imensa variação no seu emprego. 
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Dentre as possibilidades apresentadas por Brasil (2014c), pode-se elencar 

algumas ações de destaque para os Sistemas de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas no combate. Além da Observação aérea, condição esperada de um vetor 

aéreo, as ações de controle de danos, lançamento de panfletos, a condução do tiro 

de outros elementos (artilharia, aviação, entre outros), apoio à catástrofes e 

avaliação de presença de agentes QBRN também podem ser realizadas. 

Por possuir grande flexibilidade e abrangência no seu emprego, o SARP Cat 

1 pode voar sobre áreas hostis e a altitudes de até 1500 metros. Esse potencial 

permite observar os alvos a uma longa distância e de forma sigilosa, sem a 

necessidade de expor um piloto ou uma aeronave de grande porte para realizar tal 

tarefa. Isso permitirá ampliar as práticas da Observação terrestre que passarão a ser 

mais versáteis e abrangentes, podendo abarcar toda área de alvos em sua zona de 

ação. A possibilidade de voo em até 27(vinte e sete) quilômetros permite a 

Observação profunda do inimigo, bem como a possibilidade de dissimular a trajetória 

ou até mesmo permitir ao Observador posicionar-se bem distante das posições 

inimigas, garantindo segurança à equipe de Observação (BRASIL, 2014c).  

A Observação aérea, o apoio à Observação, a condução do tiro e o controle 

de danos são ações que estão estreitamente relacionadas às atribuições da 

Artilharia de Campanha em operações. Além disso, essas possibilidades do SARP 

Cat 1 vão ao encontro das competências do Observador Avançado da Artilharia de 

Campanha. 

 

2.2.3 A experiência nacional 

 

Conforme Brasil (2015d, p.16), em seu artigo 5º, “a Doutrina Militar Terrestre 

(DMT) incide basicamente no nível TÁTICO”. No artigo 10º, Brasil (2015d, p. 18) 

afirma que “o Sistema deve, [...] produzir, com oportunidade, as necessárias 

alterações na DMT, consoante com a rápida e constante evolução do ambiente 

operacional moderno e a velocidade das inovações tecnológicas”.  

Os produtos doutrinários destinam-se a fins diversos, dentre estes destacam-

se as Condicionantes Doutrinárias e Operacionais (CONDOP) e os Requisitos 

Operacionais (RO). A CONDOP trata de parâmetros de determinado material de 

emprego militar conforme a Doutrina Militar. O RO restringe-se aos aspectos 

operacionais de determinado MEM (BRASIL, 2015d). 
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Sob esta ótica, vale ressaltar os aspectos operacionais do SARP Cat 1, 

conforme Brasil (2010), descrito nos Requisitos Operacionais Básicos (ROB) Nº 

06/10. 

Inicialmente, nos Requisitos Absolutos, fica explícito a necessidade do SARP 

ser comandado à distância, podendo ter sua rota pré-programada e alterada durante 

a operação, em pleno voo. Tudo isso, fornecendo dados do sistema em tempo real, 

o que inclui as imagens do terreno ou de qualquer outro objeto. A capacidade de 

mudar a área observada é conferida pelo equipamento de imagens embarcado, que 

permite ampliar ou reduzir o zoom sobre o ponto observado (BRASIL, 2010). 

Para poder avaliar a capacidade dos materiais embarcados no SARP Cat 1 e, 

principalmente, poder estabelecer um padrão capaz de mensurar e comparar as 

possibilidades de Identificação, reconhecimento e detecção de objetos em solo, 

foram adotados os parâmetros definidos pelo Critério de Johnson (JONHSON, 

1958). 

De forma geral, a detecção é definida como o padrão menos preciso, mas que 

permite definir a existência de um objeto em solo e apresentar suas características 

gerais, ou seja, definir se é uma pessoa, veículo, construção, estrada. O 

reconhecimento apresenta um nível intermediário de detalhamento permitindo fazer 

algumas conclusões acerca do objeto observado. Nesta etapa, já é possível 

distinguir um caminhão e um carro de passeio, ou definir se a pessoa está armada 

ostensivamente e numerar os objetivos. A identificação é o padrão mais preciso, 

podendo definir qual o tipo de armamento, qual o tipo de viatura e em equipamento 

mais avançados realizar a identificação de placa e faces (JOHNSON, 1958).  

Estes níveis de precisão (Detecção, Reconhecimento e Identificação) são 

obtidos pela aproximação da ARP do objeto observado, ou por meio de da 

aproximação e afastamento das lentes dos optrônicos embarcados (zoom) 

(JOHNSON, 1958). 

Os dados sobre o alvo observado como suas coordenadas, azimutes, entre 

outros, são obtidos com precisão. A Observação é garantida por no mínimo uma 

hora de voo do equipamento que é lançado pelo operador com auxílio de 

equipamentos. O seu pouso é assegurado por paraquedas instalados na aeronave 

que permitem preservar os equipamentos ótico e outros materiais sensíveis 

embarcados. Isso garante a operação do SARP, quase que imediata após o pouso, 

dando continuidade às ações (BRASIL, 2010). 
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O SARP Cat 1 é desmontável e transportado em uma mochila por dois 

homens (Figura 2). Sua montagem é simples, o que facilita as ações de lançamento 

após a definição do local de operação (BRASIL, 2010). 

Quanto aos Requisitos da Estação de Controle, vale ressaltar que deve ser 

transportada por um homem, em uma mochila. Com seus equipamentos deve 

permitir desligar o SARP durante o voo, pilotar e planejar as rotas, bem como as 

características do voo a ser adotado (velocidade, altitude, etc.). Além disso, a 

estação de controle deve possibilitar o controle dos equipamentos de imagem do 

embarcados na Aeronave Remotamente Pilotada, apresentando as imagens em 

tempo real. Estas imagens podem ser gravadas na estação de controle e utilizadas 

para análise futura (BRASIL, 2010). 

Em condições climáticas diversas, o SARP é capaz de operar, podendo 

suportar a variação de temperatura de -10º C até +50º C. No entanto sua operação 

sobre ventos fortes e chuva intensa sofre restrição. Em neblina o SARP é capaz de 

operar, todavia os equipamentos óticos acabam tendo seu campo de visão limitado. 

FIGURA 2 – Operadores do SARP Cat 1 FT -100 
Fonte: BRASIL, 2014c, pg 4-6 
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FIGURA 3 – Decolagem FT-100         
Fonte: LOPES, 2015 

 
 

O alcance e controle do SARP é de no mínimo nove quilômetros e a aeronave pode 

manter um voo em órbita sobre um ponto no terreno que permita sua monitoração 

(BRASIL, 2010). 

As cartas ou fotografias podem ser digitalizadas no sistema e receber uma 

referência geográfica. A aeronave do sistema tem sua operação garantida por 

baterias recarregáveis. A Estação Controle, além de baterias, pode funcionar 

conectada à rede elétrica comercial (BRASIL, 2010). 

Dos Requisitos Complementares, o SARP deve ser capaz de observar tiros 

de Artilharia e medir seus desvios em relação ao alvo (BRASIL, 2010). 

Fruto dos Requisitos Operacionais apresentados, a Força Terrestre procurou 

desenvolver um sistema nacional dotar suas capacidades e suprir suas 

necessidades. Como resultado deste emprenho, emprega-se, atualmente, o SARP 

FT-100, da empresa FT Sistemas, que foi padronizado, recentemente, como o SARP 

Cat 1, apoio tático ao combate, a ser utilizado pelo Exército Brasileiro (BRASIL, 

2015e).  

O FT-100 (Figura 3) encontra-se em estágio avançado de emprego na Força 

Terrestre já tendo participado de inúmeras operações e experimentações 



39 

 

doutrinárias. Suas capacidades estão em desenvolvimento e possui plenas 

condições de apoiar a Força Terrestre diante de suas demandas no emprego do 

SARP Cat 1, permitindo adaptabilidade e flexibilidade no seu emprego (BRASIL, 

2010).  

 As principais características são a capacidade de operação por duas 

pessoas, baixa assinatura acústica, equipamentos de vídeo com infravermelho, peso 

de 7 (sete) quilos, autonomia de até 2 (duas) horas e movido à bateria. Este SARP 

pode ainda, fornecer imagens em tempo real, apresentar uma série de informações 

de vetoração, além de coletar dados do ambiente observado 

(http://ftsistemas.com.br/ft-100/), atendendo assim, aos RO apresentados e estando 

em operação na Companhia de Precursores Paraquedista (Rio de Janeiro- RJ), no 

9º Grupo de Artilharia de Campanha (Nioaque – MS) e no 6º Batalhão de 

Inteligência (Campo Grande – MS) (BRASIL, 2014i). 

Especificamente no 9º GAC, Nioaque – MS, foi realizado a experimentação 

doutrinária do uso do SARP para a Bateria de Busca de Alvos do GAC. Como 

resultado dos últimos relatórios realizados por aquela OM pode-se colher uma série 

de dados técnicos a respeito do FT – 100, que permitiram aperfeiçoar o emprego do 

SARP e, paralelo a isso, desenvolver a Doutrina da Bateria de Busca de Alvos 

(BRASIL,2016b).  

 

2.2.4 A experiência internacional 

 

A fim de atender as suas necessidades de Observação o Exército Francês 

dispões do SARP Cat 1 denominado DRAC. O Sistema DRAC, (F), permite a 

visualização real de dia e noite a uma distância de 10 (dez) km ao redor do ponto 

estação. Este sistema é utilizado em benefício das Brigadas e escalões 

subordinados. Utilizado desde 2008 pelo exército francês, o tempo de operação do 

SARP é de, aproximadamente, 1 (uma) hora. A conexão do sistema de solo com a 

aeronave é realizada por ligação rádio e a decolagem é realizada por catapulta. O 

SARP é transportado e operado por dois homens, sendo o sistema todo dividido em 

duas mochilas, uma para a Estação Controle, outra para a aeronave (REPUBLIQUE 

FRANÇAISE, 2010). 

Para operação do DRAC é possível realizar voos autônomos. A visualização 

da área de ação pode ocorrer por mapeamento digital. Pode-se, também, obter a 

http://ftsistemas.com.br/ft-100/
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FIGURA 4 – O SARP francês DRAC 
Fonte: REPUBLIQUE FRANÇAISE, 2010, pg 12 

 

localização e armazenar pontos ou áreas de Observação selecionados. Para 

executar uma missão necessita-se de 10 (dez) minutos de preparação, estando em 

condições de realizar o lançamento da aeronave após esse período. O plano de voo 

pode ser alterado em tempo real pelo operador, podendo ser adotado três modos de 

voo: automático, com plano de voo planejado; manual, pilotado de forma 

permanente pelo operador; e misto, com ação do operador durante alguns 

momentos do voo como a recuperação para pouso (REPUBLIQUE FRANÇAISE, 

2010). 

Os critérios de detecção, reconhecimento e identificação são variáveis 

conforme o alvo. Blindados podem ser detectados a 1100m durante o dia, enquanto 

pessoas são detectadas a 500 metros. Durante a noite, essas distâncias reduzem 

para 400 m e 250 m respectivamente (REPUBLIQUE FRANÇAISE, 2010). 

 No cumprimento de sua missão, a equipe que opera o DRAC (Figura 4) é 

muito pequena, necessitando de apoio para realizar sua autoproteção durante as 

operações. Utilizando viaturas próprias, o grupo que emprega o DRAC é composto 

de quatro equipes de DRAC, cada uma com dois militares. Estas equipes fornecem 
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imagens que podem ser utilizadas pela Brigada ou elementos subordinados, com a 

finalidade de obter informações em tempo real, observar objetivos planejados ou 

não, avaliar danos, entre outros (REPUBLIQUE FRANÇAISE, 2010). 

No Exército dos Estados Unidos da América, o SARP RQ 11 – Raven® é 

largamente empregado para ações de reconhecimento, vigilância e aquisição de 

alvos. O SARP Raven permite realizar reconhecimentos sem expor as tropas em 

solo. Este SARP permite observar as áreas em torno das Unidades de Infantaria ou 

Cavalaria em solo, identificando riscos e amenizando perigos ao coletar informações 

acerca das atividades inimigas próximas e, assim, obter coordenadas de elementos 

em solo (VIDRO, 2017). 

Este SARP tem capacidade de operação até 10 (dez) km da estação, num 

período de uma hora. Pode operar de 100 a 14.000 pés de altitude além de ser 

lançado da mão do operador. Possui uma câmera no nariz com visão infravermelha 

e estabilização de imagem. Além disso, o Raven possui tamanho reduzido e 

navegação autônoma inclusive para pouso (USA, 2007). 

Além disso, USA (2007) define o roteiro dos sistemas não tripulados 

americanos e assegura que tanto os sistemas aéreos quanto os marítimos e 

terrestres, possuem protagonismo nas operações internacionais e nacionais. Esses 

Sistemas proporcionam excelente apoio aos combatentes, permitindo maior 

segurança e confiança por parte dos seus operadores e dos que se beneficiam do 

seu emprego. Ademais, o emprego do SARP desde os anos 2000 vem 

apresentando crescimento acelerado. Para atender às novas necessidades, os 

Estados Unidos e seus aliados como Canadá, Alemanha, França, Reino Unido e 

Austrália realizam atividades de pesquisa e desenvolvimento na área e possuem 

SARP de diversas categorias para emprego militar. 

 

2.3 O OBSERVADOR AVANÇADO DA ARTILHARIA DE CAMPANHA 

 

“A Artilharia de Campanha tem por missão apoiar a força pelo fogo, 

destruindo ou neutralizando os alvos que ameacem o êxito da operação” (BRASIL, 

1997; p. 1-1). Para bem cumprir sua missão e atingir os seus objetivos, a Artilharia 

de Campanha conta com seus subsistemas: Linha de Fogo, Observação, Busca de 

Alvos, Topografia, Meteorologia, Comunicações, Logística e Direção e Coordenação. 

Estes subsistemas atuam de forma integrada, complementar e sinérgica para 
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o êxito dos fogos nas operações. Isto se consolida quando a Artilharia, em apoio aos 

elementos do movimento e manobra, facilita suas ações de destruição ou 

neutralização das tropas inimigas, a partir do apoio de fogo preciso e contínuo. 

Fustiga-se as reações e intenções inimigas, no desgaste de suas forças e sua moral 

pela ação de choque, aliada ao apoio de fogo e movimento tático. Essa construção 

de fatores conduz ao êxito das operações (BRASIL, 1997). 

 

2.3.1 A Observação na Artilharia de Campanha 

 

A Observação é fundamental para a Artilharia de Campanha. Por meio de um 

sistema múltiplo, integrado pela Observação terrestre, aérea e outros meios, será 

possível à Artilharia de Campanha eliminar espaços desenfiados ou porções ocultas 

do terreno, e garantir o apoio de fogo à manobra. A Observação também atende às 

mais diversas finalidades elencadas pelos comandantes de Artilharia, desde o 

controle de eficácias até a busca de dados sobre o terreno e o inimigo (BRASIL, 

1998). 

“A Observação é o recurso principal de que se vale a artilharia para obter 

informações sobre o inimigo [...], localizar alvos, ajustar tiros e desencadear 

concentrações [...]” (BRASIL, 1990, p. 1-1). 

Compõem os meios de Observação do Grupo de Artilharia de Campanha: os 

Postos de Observação, os Observadores Avançados, os Oficiais de Ligação e a 

Observação Aérea. A partir destes elementos um sistema de Observação eficiente 

deve atender a continuidade, a amplitude e a flexibilidade. Isso implica em 

Observação permanente, cobrir toda ou a maior parte da zona de ação onde está 

inserido e buscar atender à manobra de forma eficiente, eficaz e efetiva durante 

suas ações (BRASIL, 1998). 

Para conceder ao GAC a capacidade de realizar regulações, ajustagem de 

eficácias e realizar a Observação dos movimentos do inimigo, são instalados até 

cinco PO (BRASIL, 1998). 

Para acompanhar a brevidade e presteza nas respostas do combate 

moderno, fruto das movimentações das tropas amigas e das ações do inimigo, o 

GAC emprega seus Observadores Avançados de Artilharia junto aos elementos das 

Armas Base (BRASIL, 1998). 

Para coordenar e controlar as informações e os trabalhos dos OA, o GAC 
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lança mão de seus Oficiais de Ligação, que também ocupam posições junto aos 

elementos de manobra, comando e estado-maior. A fim de agregar capacidades aos 

trabalhos da Observação terrestre, a Observação Aérea é realizada pela Aviação do 

Exército ou Força Aérea sob controle Operacional do Grande Comando Operativo 

(BRASIL, 1998). 

Objeto do estudo deste trabalho, os elementos constituintes do sistema de 

Observação, que permitem ao Grupo de Artilharia de Campanha manter o 

simultâneo, constante e eficiente apoio de fogo às ações da Arma base, são os 

Observadores Avançados (Figura 5). “A missão do observador de Artilharia é ampla, 

de importância fundamental e deve prestar à arma-base um apoio de fogo preciso, 

oportuno e eficaz” (BRASIL, 1990; p 1-1).  

Durante as operações, são empregados elementos de ligação e elementos de 

Observação avançada, que serão distribuídos nas Unidades e Subunidades de 

Infantaria e Cavalaria, conforme a composição da Brigada e suas peças de 

manobra.  

FIGURA 5 – O Observador Avançado da Artilharia de Campanha 
Fonte: ARTILHARIA, 2015  
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Estes elementos, na base de um OA por Subunidade da tropa apoiada, ficam 

junto aos elementos mais avançados, devendo utilizar-se de “equipamentos de 

locação de alvos versáteis e de imediata resposta aos dados necessários[...]; que 

imprimem agilidade no processo de Observação para a realização dos fogos de 

apoio” (BRASIL, 1998, p. 4-3). 

Por intermédio dos O Lig e dos OA, serão realizadas as coordenações 

necessárias para o correto e oportuno apoio de fogo a ser prestado pelo GAC. Os 

Observadores Avançados deverão estar de posse de meios de comunicação e 

transporte que permitam o contato constante com a Central de Tiro (C Tir) do GAC 

e, paralelo a isso, acompanhar o movimento dos elementos apoiados. O Cmt do 

GAC se vale de seus Oficiais de Ligação para coordenar e controlar as diversas 

ações que envolvem os OA (BRASIL, 1990). 

 

2.3.2 O trabalho do OA nas operações 

 

Para identificar as ações do inimigo e conduzir os tiros sobre suas posições, a 

Artilharia possui como recurso fundamental o OA. O trabalho por ele realizado facilita 

a compreensão da sua participação no ciclo da execução do tiro de Artilharia. Ao 

Observador Avançado recai a necessidade de informar o que está sendo visto no 

terreno, para que as medidas corretas sejam tomadas pelos demais subsistemas do 

GAC (BRASIL, 1990). 

O Observador Avançado desfruta de liberdade no seu deslocamento para 

melhor cumprir sua missão. Sendo um oficial da arma de Artilharia, cabe ao OA 

manter o contato com o Comandante da Companhia ou Esquadrão para informar 

sua posição e conhecer a posição da tropa, bem como seu movimento. Tendo a 

equipe constituída de um Cabo Observador e um Soldado Operador de Rádio, os 

Observadores Avançados estão presentes nas linhas de contato com o inimigo, 

acompanhando as evoluções do combate (BRASIL, 1990). 

O Observador Avançado de Artilharia traduz-se nos olhos da Artilharia na 

linha de frente. Este importante elemento coopera nas ações do GAC e da SU nas 

quais se encontra, permitindo o correto e preciso assessoramento ao Cmt SU de 

Infantaria ou Cavalaria quanto às prioridades e possibilidades do apoio de fogo a ser 

realizado pelo GAC. É capaz de identificar no terreno importantes detalhes para a 

Inteligência, e suas observações e controles de eficácia podem vir a ser o diferencial 
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nos grandes embates das operações (BRASIL, 1990). 

O OA dispõe de uma série de procedimentos a serem adotados a partir do 

momento em que é designado para o cumprimento de sua missão junto à SU da 

Arma Base. Ações estas que, em seu conjunto, procuram preparar o OA para o 

complexo entendimento da manobra na qual está inserido. Isso influenciará suas 

decisões e permitirá a melhor coordenação com outros elementos também dispostos 

no terreno. Como exemplo, pode-se citar a necessidade de conhecer as posições do 

GAC orgânico da Brigada e dos demais elementos em condições de reforçar os 

fogos do GAC (BRASIL, 1990). 

Cabe ao Observador “nos trajetos para as unidades e para a subunidade da 

arma-base, [...] fixar detalhes da zona de ação, [...] vias de transporte, regiões 

desenfiadas, cobertas, obstáculos, [...]” (BRASIL, 1990; p. 2-7).  

Após se apresentar ao Oficial de Ligação da Unidade, deve obter informações 

sobre a manobra da Unidade apoiada. Por fim, chegando à Subunidade apoiada 

pelo GAC, apresenta-se ao seu comandante e toma conhecimento de seu 

dispositivo, apresenta as possibilidades e limitações do GAC e fica em condições de 

realizar ajustagens, procurando identificar locais para realizar a Observação 

(BRASIL, 1990).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Devido à necessidade de realizar a Observação de vastas áreas, evitar 

ângulos mortos, caminhos desenfiados e complementar a Observação terrestre, 

pode-se empregar a Observação aérea, bem como meios fotográficos, eletrônicos, 

entre outros. Tudo isso com a finalidade de obter informações vantajosas sobre o 

inimigo, suas posições, controle das eficácias e dos danos, além de inúmeros outros 

detalhes inerentes à condução de fogos e do combate (BRASIL, 1998). 

É substancial a transmissão de uma mensagem contendo as ações do 

inimigo, a pretensão ou não do tiro, a natureza da atividade observada, as 

coordenadas do alvo, o valor da tropa detectada, para onde se dirige e com que 

velocidade, e onde estão as posições amigas mais próximas. Não convém ao 

Observador realizar suposições, devendo transmitir exatamente a realidade 

visualizada (BRASIL, 1990). 

É sobre o ponto supracitado que recai a grande importância no trabalho do 

OA no terreno: conseguir avistar na maior amplitude possível o terreno e as ações 

do inimigo. Diante disso, pode-se identificar algumas capacidades essenciais às 

tarefas do Observador. Estas capacidades podem ser elencadas da seguinte forma: 
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- conhecimento em orientação, para utilização de cartas, ocupação de 

posições e determinação de elementos visualizados no terreno;  

- conhecimento de meios tecnológicos que ampliam sua capacidade de 

cumprimento de missão, por exemplo, telêmetro laser, entre outros;  

- conhecimento de comunicações para exploração e emprego de 

equipamentos de transmissão de dados ou outros meios de comunicação de alta 

tecnologia; conhecimento de camuflagem (BRASIL, 1990). 

 Todas essas capacidades complementam-se na solução do problema 

fundamental do Observador Avançado: ocupar uma posição que permita obter uma 

visão ideal sobre o inimigo, e garanta a ajustagem do tiro e o controle da eficácia 

(BRASIL, 1990). 

 

2.3.3 Instrumentos, materiais e aparelhos de uso do OA 

 

Para a execução de seu trabalho o Observador Avançado conta com 

materiais específicos; alguns, de caráter indispensável, e outros, que complementam 

e auxiliam as atividades. 

Para identificar coordenadas retangulares, polares ou geográficas, para aferir 

ângulos no terreno e nas cartas, imagens e fotografias, para medir ângulos verticais 

e conseguir precisar distâncias, é extremamente necessário ao Observador 

Avançado dispor de diversos instrumentos e materiais. Já os aparelhos são definidos 

como plataformas ou vetores de deslocamento que ampliam as capacidades do 

Observador para o cumprimento de sua missão (BRASIL, 1990). 

Dentro dos materiais, pode-se destacar: cartas topográficas, réguas e 

transferidores. Classificados como instrumentos, cita-se: goniômetro-bússola, 

bússola, binóculo, telêmetro-laser, dispositivo de Observação noturna e 

equipamentos de navegação. Como aparelhos, são elencadas: plataformas de asa 

rotativa (helicópteros) e de asa fixa (aviões) (BRASIL, 1990). 

 

2.3.4 A condução do tiro de Artilharia pelo OA 

 

Para executar a missão de tiro, o Observador deve realizar medidas de 

preparação que envolvem comunicações, reconhecimentos e envio de mensagens à 

Central de Tiro do GAC. Para iniciar a Observação, o OA deve realizar um estudo na 
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carta, assinalando todas as informações já obtidas a respeito do inimigo, tropas 

amigas, ponto de Observação, ângulos e distâncias, entre outros. Salienta-se a 

conveniência em definir, pelo menos, um ponto no terreno que a C Tir conhecerá as 

coordenadas, obtendo o ângulo em relação ao Norte de quadrícula para o OA. Isso 

agilizará e facilitará trabalhos futuros na condução de tiros pois ambos, OA e C Tir, 

terão referências em comum (BRASIL, 1990). 

Para a execução do tiro, a C Tir deve saber as coordenadas do alvo, que são 

passadas pelo Observador. São utilizados para isso três processos: coordenadas, 

localização geográfica e transporte. 

Na localização por coordenadas, é possível definir a posição do alvo por 

coordenadas retangulares ou polares. Pelas coordenadas retangulares, é realizada 

uma análise da carta e do terreno, a fim de se obter a relação do ponto na carta 

correspondente ao ponto observado. Com as informações das quadrículas da carta, 

é possível obter as coordenadas na forma de (54500-240270). Pelas coordenadas 

polares, a posição do Observador é utilizada como referência, devendo, portanto, ser 

conhecida pela Central de Tiro. Neste processo, o OA envia o lançamento e a 

distância de sua posição para o alvo. Por exemplo: Lançamento 800’’’, distância 

2000, abaixo 20 (BRASIL, 1990). 

Para a Localização Geográfica, a posição do alvo é definida a partir de um 

acidente no terreno, cuja identificação na carta possa ser notável e precisa. Como 

por exemplo: do P Cot 757, lançamento 1000’’’, distância 1800. Na Localização por 

Transporte, as informações sobre o alvo são passadas em relação a um ponto de 

referência já conhecido pela C Tir e pelo Observador com precisão. Por exemplo 

cita-se: do PV, lançamento 1940, esquerda 200, abaixo 50 (BRASIL, 1990). 

A capacidade em determinar distâncias é inerente à função do Observador. 

Essas distâncias, em relação a sua posição ou entre dois pontos no terreno, são 

fundamentais para realizar seu trabalho de locação de alvos, regulação, ajustagens 

e controle de eficácias. A distância para o alvo é denominada Distância de 

Observação (DO). As distâncias podem ser calculadas ou avaliadas com o emprego 

de equipamentos de uso do Observador Avançado (GB, binóculo, telêmetro, etc.). É 

possível avaliar distâncias pelo som e pelo clarão produzido pelos tiros de Artilharia 

e a Observação de seus impactos.  

A fórmula do milésimo é uma forma rápida de definir distâncias quando o 

desvio angular entre dois pontos é inferior a 600’’’. Quando o desvio angular for 
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superior ou igual a 600’’’, é empregada a fórmula dos fatores dos senos. Estas duas 

situações estão bem apresentados na Figura 6 (BRASIL, 1990). 

 

Os tiros realizados podem ser de precisão ou sobre zona. Os tiros de precisão 

são utilizados contra alvos que possuem uma mobilidade pequena ou nula. Os tiros 

sobre zona são utilizados contra alvos com capacidade de movimentar-se de 

maneira rápida, e os tiros realizados visam neutralizá-la antes que se evada do local. 

Poderão ser conduzidas missões de ajustagem ou de eficácia. Esta decisão 

compete ao OA, conforme a identificação precisa do alvo e seus elementos. A 

ajustagem é a missão para ajustar elementos de tiro quando não se detém a 

exatidão do local possível de impacto dos disparos. A eficácia será adotada quando 

houver o enquadramento do alvo com os tiros ou quando necessita-se realizar, com 

rapidez, disparos sobre uma área, fruto das características do alvo ou das operações 

(BRASIL,1990). 

Uma das situações que podem ocorrer nas ações do Observador é a não 

visualização da detonação do tiro após o seu impacto. Isto pode ser causado por 

fatores diversos que podem envolver a localização do OA no terreno em relação ao 

alvo ou, até mesmo, as condições climáticas no momento da percussão. Esse tipo 

de situação exige grande experiência e análise do Observador, que deve sempre 

considerar, apenas, os tiros vistos. É interessante ressaltar que, essas condições 

podem expor as tropas amigas em situações de perigo, bem como resultar em 

       FÓRMULA DO MILÉSIMO (N<600’’’) 
       

       N = F      
              D (Em KM)   
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FIGURA 6 – A Fórmula do Milésimo e dos Fatores dos Senos 
FONTE: BRASIL, 1990 
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efeitos colaterais à alvos não militares e à população civil (BRASIL, 1990).  

2.3.5 Análise e locação de Alvos  

 

O exame das características dos alvos é determinado pela importância militar, 

a oportunidade para o ataque, o meio de apoio de fogo mais apropriado para abatê-

lo e o método mais vantajoso (BRASIL, 1990). 

Os alvos a serem batidos por Artilharia devem ser selecionados. Sempre que 

houver outros meios com alcance e mais apropriados, estes devem ser empregados. 

” Por exemplo, quando um observador localizar uma patrulha inimiga de dois ou três 

homens dentro do alcance útil de arma individual ou metralhadora, ela deve ser 

batida com essas armas” (BRASIL, 1990, p. 4-8).  

No entanto o OA não deve vacilar nas ações de condução e pedido de tiro. 

Alvos como tropas abrigadas, metralhadoras, especialmente em abrigos cobertos, 

Artilharia, petrechos pesados, morteiros e carros de combate, entre outros, são 

alguns dos exemplos citados por Brasil (1990). Este ainda ressalta que, caso o 

Observador aviste “um grupamento maior ou uma posição de metralhadora, poderá 

recorrer, então, à artilharia, por se tratar de alvo mais adequado” (BRASIL, 1990, p. 

4-8). 

A importância militar pode-se definir como as prioridades estabelecidas pelo 

Grande Comando Operativo envolvido na operação. A oportunidade para o ataque é 

avaliada pela recuperabilidade e mobilidade do alvo, somado às limitações 

meteorológicas e de fogos envolvidas na missão.  O meio de Apoio de Fogo que 

cumprirá a missão solicitada leva em consideração os efeitos desejados, o tipo de 

alvo, bem como as possibilidades e limitações dos meios envolvidos na operação. O 

método define o volume de fogo que será empregado, a duração dos fogos e os 

efeitos desejados (BRASIL, 1990).  

Outros elementos, além do OA, são capazes de fornecer coordenadas de 

posições inimigas. Observadores Aéreos, SARP, prisioneiros de guerra, radares de 

contrabateria, entre outros podem obter dados da localização de objetivos inimigos 

importantes, sendo extremamente úteis às ações da Artilharia de Campanha 

(BRASIL, 1998). 

Nos métodos elencados para a localização de armas inimigas, Brasil (1990), 

apresenta a localização por Observação à vista como a realizada pelo OA, 

considerando-a de precisão variável. Como outra forma de localização de alvos, é 
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exposto a localização por Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT), como 

pertencentes à Bateria de Busca de Alvos, que fornecem informações precisas, por 

meio de equipamentos embarcados e que podem ser empregados na ajustagem do 

tiro de Artilharia (BRASIL, 1990). 

O SARP, referido por BRASIL (2001b), é uma ferramenta para localização de 

alvos e reconhecimento, orgânico das Baterias ou Grupos de Busca de Alvos, que 

conduzem uma série de equipamentos embarcados a fim de cumprir missões 

específicas. 

Para realizar as regulações, o SARP deve realizar um sobrevoo sobre o ponto 

definido para a regulação, procedendo de forma semelhante ao Observador Aéreo. 

A C Tir recebe as imagens em tempo real para realizar as correções. Com relação a 

alvos de interesse, o SARP percorrerá rotas predefinidas conforme a manobra da 

Brigada ou Divisão. Os dados são enviados imediatamente para o GAC que 

desencadeará os fogos. Após os disparos, o controle de danos é transmitido em 

tempo real para a C Tir do GAC que cumpriu a missão de tiro, sendo essa atividade 

essencial, principalmente para fogos realizados a longas distâncias (BRASIL, 

2001b). 

 

2.3.6 Observação Aérea no tiro de Artilharia 

 

Para a condução do tiro de Artilharia por Observação Aérea, o Observador 

está embarcado em uma plataforma (avião ou helicóptero) para realizar o seu 

trabalho. Esta atividade tem o intuito de cobrir os “ângulos mortos” do espaço de 

batalha não avistados pela Observação terrestre. Há a necessidade de uma reunião 

com o Cmt SU apoiada, a fim de estabelecer prioridades de alvos e de posições a 

serem observadas, além de permitir a sinergia dos trabalhos do Observador 

Avançado com a SU que acompanha. Dentro desta perspectiva, é muito importante 

localizar linhas de referência, pontos de referência no terreno, alvos predefinidos, 

medidas de coordenação de apoio de fogo, localização das tropas inimigas e 

comunicações, a fim de facilitar a condução dos fogos (BRASIL, 1990). 

As informações são assinaladas em cartas, fotografias aéreas ou outro 

material que permita ao Observador identificar no terreno as medidas estabelecidas. 

As correções passam a ter como base uma linha de referência de conhecimento 

conjunto com a Central de Tiro do GAC. Três linhas podem ser estabelecidas, linha 
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Bateria – Alvo, linha de direção e sentido conhecidos ou uma linha estabelecida de 

imediato durante o voo (BRASIL, 1990).  

A Linha Bateria Alvo origina-se da posição da Bateria que realizará o apoio de 

fogos, até o alvo. As correções são baseadas nessa linha. Caso seja uma posição 

de Bateria desconhecida, poderá solicitar dois tiros escalonados em alcance 

determinando a linha e utilizando acidentes do terreno para auxiliar a visualização 

(BRASIL, 1990) 

A Linha de Direção Conhecida é uma estrada ou qualquer outro acidente do 

terreno que balize uma direção, de conhecimento da C Tir. É importante ressaltar 

que os detalhes, em um ambiente urbano, são muito numerosos, porém de difícil 

visualização em escalas de carta 1:25000 ou menores, isso exige a definição de 

acidentes de forma precisa para que possam ser claramente identificados pela C Tir 

(BRASIL, 1990). 

A Linha de Referência Conveniente é uma linha de referência mais apropriada 

para a posição onde estará a aeronave na execução dos tiros. Cabe apenas a 

descrição detalhada dos pontos de referência e do sentido da linha, a fim de facilitar 

sua materialização na prancheta da C Tir (BRASIL, 1990). 

A localização de alvos será realizada por coordenadas, transporte, código 

preestabelecido ou direções cardiais. A Mensagem utilizada pelo OA segue os 

mesmos padrões utilizados pela Observação Terrestre.  

Para coordenadas é necessário a localização na carta e transmissão das 

coordenadas para a C Tir acrescentando a altitude do alvo. Transporte de um ponto 

e linha de referência partem de um ponto conhecido, tanto pelo OA como pela C Tir, 

sendo enviado o transporte para o novo alvo em metros. Há possibilidade de realizar 

o transporte partindo de uma linha de referência identificada, por exemplo: Da 

Concentração AA 002, Linha de referência L – O, Rodovia 433, Direita 200, Alo 200. 

O Código Preestabelecido é utilizado a partir de dados predefinidos. Sua localização 

é conhecida pela C Tir e pelo OA, podendo ser desencadeada por simples pedido de 

sua nomenclatura pelo OA, por exemplo: Desencadear Concentração AA 003. A 

Direção Cardial localiza um alvo em relação a um ponto já conhecido por intermédio 

de direções cardeais, por exemplo: Do PV, SUL 200, OESTE 400 (BRASIL, 1990). 

 

2.3.7 Observação por combatente de qualquer Arma 
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Sendo uma atividade fundamental para a realização do tiro, a Artilharia de 

Campanha procura disseminar os trabalhos de Observação entre as outras 

especialidades da Força Terrestre, de modo que sempre haverá alguém para 

completar qualquer hiato na ação do Observador Avançado (BRASIL,1984).  

Isto decorre da necessidade de se observar regiões amplas, gerando 

inúmeros pontos cegos, locais desenfiados ou a existência de obstáculos que 

prejudicam o trabalho do OA (BRASIL, 1984). 

Conforme Brasil (1984, p 1-2), “O observador avançado da Artilharia nem 

sempre terá condições de conseguir um posto de Observação que lhe permita ver 

todos os objetivos que apareçam na sua área de responsabilidade”. Esta 

impossibilidade é complementada pelas ações de combatentes de qualquer arma, 

dispostos no combate e acompanhando suas flutuações, permitindo a Observação e 

condução do tiro (BRASIL, 1984). 

É interessante ressaltar que o emprego do Observador de qualquer arma, 

apesar de se apresentar como uma solução para cobrir os espaços não observados 

pelo OA na zona de ação, deve ser adotado de forma extraordinária e por um 

período limitado, não devendo ser encarado como uma conduta comum e usual 

(DIAS, 2014). 

 

2.4 O OBSERVADOR AVANÇADO E O SARP NO COMBATE EM AMBIENTE 

URBANO 

 

As ações em uma localidade são cada vez mais presentes nos combates 

modernos. Conforme Brasil (2014f), as áreas urbanizadas têm aumentado sua 

importância nas operações recentes, pela imposição de reveses que contribuem 

para as ações de um oponente mais fraco, além de exigir uma grande 

adaptabilidade e versatilidade das tropas, frente aos obstáculos, à variedade de 

circunstâncias e à grande presença de atores em um único espaço.   

As ações de um Grupo de Artilharia de Campanha, no cenário urbano, são 

afetadas de diversas formas. Como uma das peças fundamentais para a realização 

do tiro de Artilharia, os efeitos do combate travado em ambiente urbano afetam 

sobremaneira as ações do Observador Avançado.  

Para melhor ilustrar como as atividades de Observação são acometidas pelas 

peculiaridades existentes nas cidades, Dias (2014) reitera as informações 
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apresentadas pelas Forças de Coalizão durante os conflitos no Iraque. Nestas 

circunstâncias, ficou corroborada a grande flexibilidade técnica, tática e tecnológica, 

apresentada pelas forças empregadas no ataque. Este conflito ficou marcado pelas 

constantes ações dentro de diversas cidades do Iraque, reduto das forças 

insurgentes e de oposição à invasão.  

Diante deste contexto, as desvantagens e limitações impostas são de extrema 

valia para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da doutrina vigente. O 

entendimento sobre os efeitos do ambiente nas operações permitiu a produção de 

ensinamentos que vão ao encontro das necessidades de uma força armada, em 

condições de operar nos combates de amplo espectro da atualidade.  

 

2.4.1 A Artilharia nas Operações em terrenos urbanizados 

 

As operações em ambiente urbano proporcionam, inicialmente, uma série de 

vantagens às tropas que estão na defesa. Com caminhos desenfiados, itinerários 

diversos além de inúmeras coberta e abrigos proporcionados pelas estruturas 

existentes, danificadas ou não pelos combates. Em contrapartida, a tropas que 

atacam uma localidade necessitam operar de maneira pontual e eficiente. Contando 

com as cobertas e abrigos ofertados pelo terreno, o atacante dispões de reduzido 

campo de Observação entre outras desvantagens (BRASIL, 2002). 

Essas características implicam em inúmeras consequências para o emprego 

dos meios de apoio de fogo. A Artilharia de Campanha realiza fogos com grandes 

ângulos, uma vez que os alvos se encontram próximos de estruturas que servem 

como anteparo para tiros mergulhantes. Isso resulta em duração de trajetórias 

prolongadas e sugere largo emprego de radares de contrabateria por parte do 

oponente (BRASIL, 2002). 

Neste cenário, o emprego de armamentos diversos deve estar alinhado com 

os regulamentos internacionais do DICA, preservar a população e permitir uma 

aplicação proporcional da força. Ao encontro disso, o apoio de fogo deve contar com 

munições específicas para o emprego neste ambiente. Apesar da ampla variedade 

de munições a serem empregadas pela Artilharia, os projéteis guiados por laser, ou 

qualquer outra tecnologia, possibilitam o ataque letal e seletivo de alvos, reduzindo 

os danos colaterais nas edificações próximas. No entanto, os meios de apoio de 

fogo acabam gerando uma série de escombros nos locais de impacto de seus 
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disparos, situação difícil de ser contornada (BRASIL, 2002). 

 Para complementar a Observação Terrestre, nas ações em localidades, 

deverá ser empregada a Observação Aérea, a fim de reduzir os espaços mortos de 

Observação. A avaliação de danos é limitada no ambiente urbano, assim como as 

informações fornecidas por equipamentos de busca de alvos que sofrem 

interferências de edificações, entre outras estruturas existentes neste espaço de 

batalha (BRASIL, 2002). 

As Operações Ofensivas envolvendo o cenário urbano, contam com três 

fases: na primeira fase a área do objetivo é isolada; na segunda fase busca-se violar 

as defesas estabelecidas; na terceira fase ocorre a limpeza de área. De modo geral, 

na primeira e segunda fase, o apoio de fogo procura manter o isolamento 

estabelecido, além de bater posições inimigas de maneira isolada e pontual. Para 

essas atividades, as munições com guiamento especial são fundamentais. Como as 

posições ocupadas pelo inimigo são, na maioria, construções fortificadas, o emprego 

da Artilharia é de suma importância para garantir a neutralização efetiva destas 

posições fortes e facilitar as ações dos elementos de manobra empregados 

(BRASIL, 2002). 

Quanto à segurança, os meios de Artilharia devem receber atenção 

específica, em virtude da possibilidade de serem alvejados pelas tropas inimigas. 

Ademais, o combate urbano requer uma série de medidas de coordenação de apoio 

de fogo para evitar o fratricídio e imprimir agilidade no desencadeamento dos fogos 

para atender as demandas das operações (BRASIL, 2002).  

Nas ações defensivas em áreas urbanas, a Artilharia irá apoiar as ações das 

tropas contra o ataque inimigo. A necessidade de realizar fogos indiretos sobre 

edifícios é uma das diversas variantes que esse tipo de operação oferece ao apoio 

de fogo. Outrossim, a Artilharia pode ser empregada no lançamento de minas, com o 

emprego de munições especiais, obstruir brechas e retardar o avanço do inimigo. O 

emprego de fumígenos e munições de precisão é muito elevado para cobrir as vistas 

das tropas atacantes, além de causar danos precisos e altamente compensadores. A 

criação de escombros favorece as ações da defesa e cria uma gama enorme de 

variáveis nas ações dos elementos que atuam em seu interior (BRASIL, 2002). 

 

2.4.2 Nova ferramenta para o OA nas Operações Urbanas 
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A grande atuação da Artilharia de Campanha no ambiente urbano impõe o 

desenvolvimento de todas as capacidades que permitam um apoio de fogo seletivo, 

eficiente e adequado às operações. Dentro da perspectiva de preparar o Exército 

Brasileiro para as operações da Era do Conhecimento, ressalta-se a importância de 

garantir a precisão do tiro de Artilharia a partir do emprego e desenvolvimento de 

inovações tecnológicas (BRASIL, 2008a). 

A Artilharia de Campanha constitui um conjunto de subsistemas. Cada um 

contribui significativamente para o adequado apoio de fogo. Das experiências 

relatadas sobre os combates em Fallujah e Karbala, durante a operação Iraque 

Livre, Dias (2014, p. 33), ressalta, como possibilidades e limitações do subsistema 

de Observação: 

Possibilidades: 
(...) 
- existência de uma equipe de apoio de fogo junto da unidade composta por 
4 FSO (O Lig) e até 18 FO (OA), dentre outros, sendo 1 FSO por 
subunidade e 2 OA por pelotão; 
- execução de pelo menos uma rajada de ajustagem a fim de diminuir danos 
colaterais, apesar da grande precisão do tiro; 
- utilização de observadores múltiplos em diferentes alas viárias para 
diminuir zonas não observadas, evitar fratricídio e danos colaterais; 
- utilização de um sistema conjugado de imagens, com numeração dos 
prédios mais importantes, em uma plataforma comum de visualização 
disponível para o OA, para os pilotos da aviação e para o centro de 
operações; 
- emprego do OA da brigada de reconhecimento em um ponto com 
comandamento sobre a cidade, para ajustar fogos fumígenos e de 
destruição de P Obs do inimigo em apoio à fase de investimento. 
Limitações 
- dificuldade de mobilidade do OA na ocupação de terraços devido ao peso 
do G/VLLD 
- disponibilidade de cartas em escala incompatível para uso do OA de 
artilharia (1:100.000) (...) 
- falta de OA para todos os pelotões, pois as subunidades que formaram FT 
não conduziram suas equipes de Observação (...) 
- proximidade dos impactos com a tropa; em terreno urbano, as ajustagens 
realizadas por um OA podiam chegar à ordem de 200 até 100 m de 
distância da tropa apoiada 
- dificuldade no estabelecimento de P Obs em função de alguns 
equipamentos modernos serem pesados, como o G/VLLD quando usado de 
forma portátil; 
-  existência de grande número de zonas mortas não observadas; 
-  dificuldade em estabelecer P Obs em terraços em virtude da mobilidade 
da infantaria dentro das localidades, após cruzar a linha de partida; 
- dificuldade no estabelecimento das comunicações tendo em vista o terreno 
urbano e a falta de tempo para subir em terraços. 
 

 Analisando as informações supracitadas, destaca-se que o ambiente urbano 

impõe pesadas limitações ao Observador Avançado de Artilharia e exige uma 

grande capacidade de adaptação do pessoal e dos meios empregados.  
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Um ponto alto das operações em Fallujah e Karbala, realizadas pelo Exército 

Americano, diz respeito ao pessoal empregado. Contando com Observadores nos 

pelotões empregados, estes elementos especializados garantem a continuidade do 

apoio de fogo às tropas mais destacadas, o que se torna ímpar num ambiente que 

exige o emprego de frações de forma descentralizadas e com capacidade de cumprir 

diversas missões (DIAS, 2014). 

Os fogos incidem com grande proximidade das tropas apoiadas, a presença 

da mídia e da população força um controle adequado de danos no alvo e colaterais. 

Os acidentes urbanos são fortes limitadores dos OA e, por consequência, exigem o 

emprego de diversos materiais que se complementam quanto às capacidades e 

possibilidades, uma vez que há uma limitada área de Observação em profundidade 

e amplitude. Dessa forma, o emprego do SARP nestes ambientes mostrou-se 

inovador e, face às vantagens que oferece, será um meio largamente empregado no 

futuro, apesar das especificidades da operação do material (DIAS, 2014). 

Nos combates de Fallujah e Karbala, os meios de Observação da Artilharia de 

Campanha no combate em localidade, por exemplo, tiveram que adaptar-se às 

diversas condicionantes do ambiente operacional. Dias (2014) apresenta a 

dificuldade de ocupação de terraços, materiais inadequados e incompatíveis, devido 

ao peso e tamanho, a existência de grandes áreas não observadas e a inviabilidade 

das comunicações em alguns momentos, como algumas das limitações a serem 

superadas pelos OA no cumprimento de suas missões no ambiente urbano.  

Destaca-se o elevado número de Observadores Avançados distribuídos aos 

elementos de manobra. Desde nove até dezoito militares especializados foram 

espalhados a fim de acompanhar as ações descentralizadas características do 

combate em ambiente urbano (DIAS, 2014). 

Apesar do emprego do Observador Aéreo em algumas situações do conflito 

no Iraque, a dificuldade de atuação esse meio num espaço aéreo preenchido por 

diversos outros vetores, foi a maior das limitações encontrada durante os combates. 

Ao mesmo tempo que o Observador Aéreo necessitava sobrevoar uma área, a 

presença de munições de Artilharia, mísseis, aviões e outros helicópteros exigiam 

uma coordenação exacerbada do uso do espaço aéreo (DIAS, 2014). 

Para garantir a Observação em pontos cegos, caminhos desenfiados ou 

ângulos mortos, o emprego do SARP pelas tropas no Iraque foi umas das 

possibilidades oferecidas por essa ferramenta. A ajustagem do tiro, a transmissão de 
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imagens em tempo real permitiu facilitar as operações naquele ambiente 

operacional. Por outro lado, essa plataforma inovadora apresentou uma série de 

limitações. A falta de precisão em algumas coordenadas fornecidas, a operação do 

SARP por elementos que não detém o conhecimento de Artilharia, a impossibilidade 

de elementos envolvidos no planejamento das operações poder definir pontos a 

serem percorridos pelo SARP durante o voo, bem como a falta de procedimentos 

padronizados e treinados a fim de agilizar a condução dos fogos são alguns dos 

exemplos que podem ser elencados como prejudiciais ao emprego do SARP (DIAS, 

2014). 

Mesmo contando com inúmeros recursos, o combate em localidade 

estabelece diversas restrições ao trabalho do OA como: equipamentos pesados, que 

dificultam a mobilidade e agilidade; e a velocidade das operações, que impede a 

ocupação de posições adequadas. Estas situações foram importantes para poder 

definir a primordialidade em fornecer equipamentos apropriados ao Observador. As 

distâncias de Observação nas operações em localidade são curtas, o que exige um 

treinamento plausível com as atividades que desenvolverá. A premissa da agilidade 

em suas atividades aponta a imprescindível adoção de meios de transporte 

exclusivos e apropriados para as tarefas que deve cumprir (DIAS, 2014) 

A dificuldade de obter campos de Observação ideais, com visão ampla e 

profunda do terreno urbano, exige a adoção de alternativas para evitar fratricídio ou 

danos colaterais exacerbados. Conforme a configuração do terreno a 

complementação da Observação terrestre com a Observação Aérea é uma medida 

que se mostrou eficaz nos combates em Karbala. No entanto, as restrições 

existentes para o emprego do Observador Aéreo acabam evidenciando a raridade 

de utilização deste elemento nas ações do apoio de fogo. Em ações que não havia 

aeronaves em condições de apoiar as ações do Observador Aéreo, empregou-se de 

forma inovadora o SARP (DIAS, 2014). 

Percebe-se que esta ferramenta oferece inúmeras vantagens que devem ser 

exploradas e aperfeiçoadas. A capacidade de fornecer coordenadas com precisão 

para condução e Observação do tiro de Artilharia, sugere a utilização de uma equipe 

específica para o uso deste vetor, que resultará num maior êxito nas ações de 

Observação, superando as limitações impostas pelos meios empregados em 

Karbala e Fallujah (DIAS, 2014).  

Em função do constante aprimoramento de técnicas e tecnologias no combate 
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moderno, a avaliação e identificação de pontos de equilíbrio nas capacidades 

militares brasileiras permite a continuidade da condução das operações terrestres ao 

encontro dos preceitos definidos para a conquista do êxito no amplo espectro dos 

combates da Era do Conhecimento e, principalmente, na manutenção da 

capacidade operativa do Exército Brasileiro frente às inovações e versatilidades das 

ameaças e cenários.   
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3.  METODOLOGIA 

 

O presente capítulo tem por finalidade apresentar o método para atingir o 

objetivo do estudo proposto e, assim, solucionar o problema da pesquisa. Ao expor 

os procedimentos para realizar a pesquisa propriamente dita, com o intuito de obter 

as informações de interesse e, a partir daí, analisa-las face à Revisão da Literatura, 

foi explanada, não só a fase de exploração de campo (como a escolha do espaço da 

pesquisa, a seleção do grupo de pesquisa, o estabelecimento dos critérios de 

amostragem e a construção de estratégias para entrada em campo), como também 

a definição de instrumentos e procedimentos para análise dos dados. Para melhor 

apresentar as referidas ideias, esta seção foi dividida em Objeto Formal de Estudo, 

Amostra e Delineamento de Pesquisa. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

Para confecção do presente trabalho, foi desenvolvida uma pesquisa visando 

determinar em que medida o emprego do SARP aumenta a eficácia de atuação do 

OA junto à tropa apoiada, no combate em ambiente urbano. 

 Em tal análise, evidenciou-se o “emprego do Sistema de Aeronaves 

Remotamente Pilotada pelo Observador Avançado” como variável independente 

(VI), tendo em vista que sua manipulação exerce efeito significativo sobre a variável 

dependente (VD) “eficácia de atuação do Observador Avançado”. Como variáveis 

intervenientes, destacam-se: o inimigo, as condições meteorológicas e o terreno.  

O processo de pesquisa compreendeu a pesquisa bibliográfica e entrevista a 

fim de apresentar o SARP, objeto de estudo do presente trabalho, e sua 

aplicabilidade nas operações. Particularmente, o estudo realizado envolveu a análise 

das influências que essa tecnologia traz para o Observador Avançado. Este 

elemento, inserido nas ações da Artilharia de Campanha, é o pilar fundamental da 

condução dos fogos à tropa apoiada. 

Dentre as diversas categorias de SARP, definidas pelo Ministério da Defesa e 

pelo manual Vetores Aéreos da Força Terrestre (BRASIL, 2014c), verificou-se que 

SARP Categoria 1 é o mais adequado para o emprego do OA, o que limitou o 

presente estudo nesta categoria.  

Tal delimitação respalda-se na necessidade de definir um universo específico 
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de SARP a ser empregado no estudo proposto. Fruto disso, as características 

apresentadas por essa categoria vão ao encontro das capacidades e necessidades 

de um SARP a ser utilizado pelo OA. Levou-se em consideração, também, as 

características do SARP adotados no exterior com missões semelhantes. Dos 

aspectos observados destacam-se: dimensão reduzida, alcance de voo (até 27 km), 

autonomia de voo (até 2 horas) e a capacidade de transportar optrônicos que 

forneçam imagens de noite e de dia.  

Aliado a isso, o SARP Cat 1 encontra-se em grande desenvolvimento no 

cenário nacional. O mesmo é produzido pela indústria brasileira e vem sendo 

aprimorado e aplicado em diversas operações do Exército Brasileiro. Conforme 

Brasil (2015e), o SARP Cat 1, produzido pela Flight Technologies, é o SARP 

padronizado para essa categoria pela Força Terrestre.  A sua aplicação em variados 

ambientes e em situações diversas permitiram apresentar uma abordagem 

inovadora sobre um artefato militar em pleno emprego e aperfeiçoamento no Brasil.  

As definições conceituais e operacionais das variáveis de estudo 

apresentaram-se da seguinte forma: 

 - o emprego do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada pelo 

Observador Avançado (Quadro 2), Variável Independente (VI), se identifica por 

meio da doutrina militar vigente, que abrange os manuais doutrinários da F Ter, as 

publicações da Artilharia de Campanha e o emprego do SARP em operações. 

 

Variável Independente Dimensão Indicadores 
Forma de 

medição 

Emprego do Sistema de Aeronave 

Remotamente Pilotada pelo 

Observador Avançado. 

Aplicabilidade 

 

Doutrina 

Manuais 
doutrinários; 
Revisão de 
Literatura; 
Legislação de 
Instrução Militar 

Combate 

Moderno 

Manuais 
doutrinários; 
Revisão de 
Literatura; 

Adequabilidade 

Capacitação 
Entrevista 
Revisão de 
Literatura 

Desempenho 
Entrevista 
Revisão de 
Literatura 

QUADRO 2 – Definição Operacional da Variável “Emprego do SARP pelo OA”.           
Fonte: O autor 
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- a variável dependente (VD), a eficácia da atuação do AO (Quadro 3), 

origina-se do desempenho do OA e da aplicação de ferramentas que permitem a 

execução eficiente da sua missão, num combate marcado por diversidades e 

características peculiares como o ambiente urbano. 

 

Variável Dependente Dimensão Indicadores 
Forma de 

medição 

Eficácia da atuação do Observador 

Avançado 

Intelectual 

Doutrina 

Manuais 
doutrinários; 
Revisão de 
Literatura; 
Legislação de 
Instrução Militar 

Capacidades 

Manuais 
doutrinários; 
Revisão de 
Literatura; 
Entrevista; 

Material 

Doutrina 

Manuais 
doutrinários; 
Revisão de 
Literatura; 
Legislação de 
Instrução Militar 

Desempenho 
Entrevista 
Revisão de 
Literatura 

QUADRO 3 – Definição Operacional da Variável “Eficácia da atuação do OA”.         
 Fonte: O autor 

 
3.2 AMOSTRA 

 

Segundo Costa e Costa (2015), as pesquisas qualitativas exigem uma 

amostra que é definida pelo conhecimento que seus elementos possuem em relação 

ao objeto de estudo. Assim sendo, foram selecionados como amostra os militares 

que são referência nos assuntos técnicos e táticos aplicados ao SARP e ao OA no 

Exército Brasileiro, atualmente. Para definir a relevância do conhecimento possuído 

pelo militar sobre o SARP, buscou-se aliar a experiência do militar em operações de 

SARP e sua participação na implementação no SARP Cat 1 no Exército Brasileiro, 

junto ao Estado Maior do Exército. Sendo assim, definiu-se: 

- Tenente-Coronel Engenheiro Militar Jacy Montenegro Magalhães Neto, 

gerente do Projeto Estratégico do Exército SARP Categoria 1 tático de apoio ao 

combate junto ao Estado Maior do Exército (Apêndice A); 

- Major Artilharia Francisco Xavier Monteiro Bezerra do Nascimento, Instrutor 
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do Curso de Artilharia na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (Rio de Janeiro – 

RJ) (Apêndice B);  

- Capitão Artilharia Geraldo Gomes de Mattos Neto, Instrutor de Artilharia, no 

Curso de Artilharia na Academia Militar das Agulhas Negras (Resende – RJ) 

(Apêndice C);  

- Capitão Artilharia Rafael Ferraz Instrutor de Observação, no Curso de 

Artilharia na Academia Militar das Agulhas Negras (Resende – RJ) (Apêndice D);  

- 1º Tenente QAO Vilson Fortuna, pertencente ao 3º Grupo de Artilharia 

Antiaérea, especialista no emprego e operação do SARP e Chefe da Seção de Alvos 

Aéreos do 3º GAAAe (Caxias do Sul- RS) (Apêndice E); e 

- 1º Tenente Infantaria Raphael Cristo Santos Marques, operador de SARP 

na Companhia de Precursores Paraquedistas (Rio de Janeiro – RJ) (Apêndice F). 

As entrevistas têm por fim corroborar e retificar conhecimentos acerca de 

aspectos técnicos e táticos do emprego do SARP Categoria 1, ações do Observador 

Avançado e Doutrina Militar Terrestre. 

 

3.3 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

 

Para confecção deste trabalho, foi desenvolvida uma pesquisa aplicada e 

qualitativa, na qual foi analisado em que medida o emprego do SARP Cat 1 aumenta 

a eficácia da atuação do OA junto à tropa apoiada, no combate em ambiente urbano. 

O objetivo geral da pesquisa é descritivo e o método realizado é o Indutivo, 

por tratar de um assunto já conhecido e para proporcionar uma nova visão sobre 

esta realidade. 

Pesquisa Classificação Modalidade 

Método Natureza Aplicada 

Tipo 

Abordagem Qualitativa 

Objetivo Geral Descritiva 

Procedimentos técnicos 

Documental 

Bibliográfica 

Ex post-facto 

Levantamento 

 
Técnica 

 
Obtenção de dados 

Coleta documental 

Entrevista 

Observação 
QUADRO 4 - Delineamento da pesquisa                                      
Fonte: O autor 
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3.3.1 Procedimentos para a Revisão de Literatura 

 

A pesquisa bibliográfica teve por método a leitura exploratória e seletiva do 

material de pesquisa. A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em publicações 

de autores de reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos veiculados 

em periódicos do Exército Brasileiro, além de publicações militares estrangeiras, a 

fim de contribuir para o processo de análise e síntese dos resultados de vários 

estudos e agregar informações atualizadas à doutrina existente.  

Para a definição de termos, redação do referencial teórico e estruturação de 

um modelo teórico de análise do problema, a fim de atender aos objetivos propostos, 

a Revisão de Literatura apresenta-se da seguinte forma:  

a) fontes de busca  

- manuais, legislações e protocolos militares voltados ao preparo e emprego 

do SARP do Exércitos Brasileiro;  

- publicações especializadas, nacionais e estrangeiras, na área da Defesa, 

particularmente nos assuntos relacionados ao SARP; 

- livros e trabalhos científicos nacionais e estrangeiros relacionados com o 

tema; e 

- sítios eletrônicos de agências de notícias. 

b) estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

Utilizou-se os seguintes termos descritores: Sistemas Aéreos Remotamente 

Pilotados, Veículo Aéreo Não Tripulado, Aeronaves Remotamente Pilotadas, 

Observação no combate urbano, Unmanned Aerial Vehicle, Unmanned Aircraft 

System, Field Artillery Observer, Forward Observer, respeitando as peculiaridades 

de cada base de dado; 

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa; 

c) critérios de inclusão: 

- estudos publicados de 2000 a 2017, em português, inglês e espanhol; 

- estudos conceituais sobre o tema abordado; e 

- publicações sobre experiências reais de outros exércitos e outras 

organizações. 

d) critérios de exclusão:  
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- textos de conteúdo notoriamente ultrapassado por evoluções da doutrina; 

- estudos com desenho de pesquisa pouco definido e explicitado; e  

- estudos que reutilizam dados obtidos em trabalhos anteriores. 

 

3.3.2 Procedimento metodológico  

 

No presente trabalho foi estudado em que medida o emprego do SARP Cat 1 

aumenta a eficácia da atuação do OA junto à tropa apoiada, no combate em 

ambiente urbano. Tal fato foi interpretado conforme as suas características e 

conforme os relatos já existentes sobre a utilização de tal material pelo OA ou por 

atividades que exigem capacidades e competências semelhantes.  

Para a descrição e explicação do que acontece em tal situação foram 

empregadas pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. Isso corrobora o estudo 

em documentos oficiais, livros, revistas, dentre outras fontes acerca de fatos que já 

aconteceram. 

A fim de solucionar o problema em estudo proposto, cresce a importância em 

aplicar um instrumento de pesquisa para uma amostra mais restrita, com vasto 

conhecimento acerca das áreas técnicas e táticas do assunto abordado e que 

possibilita um maior diálogo entre o pesquisador e o colaborador. Destarte, a 

entrevista vem ao encontro das ideias sugeridas. 

A fim de evitar equívocos na aplicação das entrevistas, foi realizada uma 

avaliação inicial da mesma com o orientador e a aplicação de forma direta para um 

militar de Artilharia, que está realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, a 

fim de observar a clareza e objetividade das perguntas. 

 

3.3.3 Instrumentos  

 

Para verificar a Variável Dependente, “eficácia da atuação do Observador 

Avançado”, foram avaliados os resultados obtidos pela Revisão de Literatura e 

entrevistas.  

Para apurar a Variável Independente, “emprego do Sistema de Aeronave 

Remotamente Pilotada Cat 1 pelo Observador Avançado”, foram combinados os 

dados extraídos das entrevistas e Revisão da Literatura. 

As entrevistas propostas apresentaram o objetivo e a importância do estudo, 
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com a finalidade de sensibilizar os militares que responderam às questões e garantir 

a relevância da veracidade das respostas, visando à realização de uma análise 

baseada em dados fidedignos. As perguntas foram realizadas diretamente aos 

militares que foram parte da amostra e a análise das respostas não foi divulgada às 

Organizações Militares dos participantes da pesquisa, por se tratar de uma 

informação irrelevante para a conclusão da pesquisa, uma vez que a verificação 

qualitativa dos dados colhidos foi suficiente para contemplar o objetivo do projeto. 

As informações apresentadas pelos entrevistados ratificaram uma das 

hipóteses propostas neste estudo. Paralelamente ao estudo da bibliografia 

apresentada, a realização das entrevistas teve o intuito de aproximar o presente 

trabalho da realidade a que se propõe com objetividade, clareza, confiabilidade e 

solucionando o problema em estudo 

 

3.3.3.1 Entrevistas (Apêndice A, B, C, D, E e F) 

 

A aplicação das entrevistas teve por finalidade reunir as percepções de 

militares com conhecimento técnico especializado e notório conhecimento tático 

sobre as ações do Observador Avançado na Artilharia de Campanha e no tocante às 

capacidades que o SARP Cat 1 pode vir a oferecer aos seus operadores em solo.  

As entrevistas foram realizadas diretamente com os militares selecionados, 

consistindo dos seguintes passos: 

a) contato prévio com os militares selecionados; 

b) marcação da data e hora da entrevista; 

c) realização da entrevista; 

d) análise e avaliação das respostas. 

As respostas foram analisadas a fim de contribuir com a solução do problema. 

As entrevistas foram previamente avaliadas pelo orientador do trabalho e por 

militares com conhecimento referente às operações de Artilharia e de SARP, a fim 

de dirimir as dúvidas acerca da clareza e da intenção de cada pergunta. 

Os dados obtidos serviram de complemento aos conceitos encontrados na 

Revisão de Literatura referentes às Variáveis Independente e Dependente. 

Ressalta-se a importância de confirmar as capacidades técnicas que o 

material oferece ao atendimento das necessidades das ações no combate urbano, 

somadas a preparação, emprego e análise das informações por parte dos 
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operadores, que se assemelham às demandas do Observador Avançado no 

combate moderno.  

O reconhecido conhecimento do emprego desse tipo de sistema em outras 

operações da Força Terrestre, o desenvolvimento, implementação e 

aperfeiçoamento das capacidades técnicas do SARP no âmbito do Exército 

Brasileiro, além das percepções acerca das ações do Observador Avançado no 

combate em ambiente urbano, são informações buscadas nos entrevistados, a fim 

de permitir a consecução do objetivo proposto nesse estudo. 

 

3.3.4 Análise dos dados 

 

Os dados obtidos para o trabalho foram baseados na Revisão de Literatura e 

nas entrevistas. De posse do material coletado, foi realizada uma verificação crítica 

para evitar falhas, ou informações confusas, distorcidas e incompletas.  

As respostas subjetivas foram analisadas qualitativamente e foram somadas 

às observações obtidas na Revisão de Literatura. Foi realizada uma análise, a fim de 

facilitar a comunicação dos dados, bem como auxiliar a corroboração ou não de 

ideias propostas ao estudo.  

As entrevistas receberam tratamento qualitativo e permitiram, principalmente, 

fruto da escassa existência de militares que operam o SARP, expor experiências 

próximas à realidade com a aplicação prática do estudo e seus resultados. O grande 

conhecimento sobre o escopo deste trabalho, apresentado pelos entrevistados, 

complementou a Revisão da Literatura e, consequentemente, garantiu a real 

consecução dos objetivos propostos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente seção tem por finalidade apresentar os resultados da análise do 

emprego do SARP pelo OA no cumprimento de sua missão, garantindo os fogos às 

ações da tropa apoiada pelo Grupo de Artilharia de Campanha, no combate urbano.  

Os resultados obtidos nas atividades de pesquisa realizadas basearam-se na 

Revisão de Literatura e Entrevistas e visaram corroborar uma das seguintes 

hipóteses propostas:  

- H1 - o emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas influencia 

as ações do Observador Avançado, no cumprimento de sua missão no combate 

urbano; 

- H0 - o emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas não 

influencia as ações do Observador Avançado, no cumprimento de sua missão no 

combate urbano. 

 Os resultados foram expostos, num primeiro momento, com a Revisão da 

Literatura e, posteriormente, com as Entrevistas. As informações que se 

complementaram foram discutidas no mesmo tópico, com o objetivo de facilitar e 

corroborar a exposição dos dados. 

Foram realizadas 6 (seis) entrevistas com especialistas no assunto, a fim de 

complementar e aprofundar aspectos levantados na Revisão da Literatura. As 

respostas dos entrevistados permitiram reunir informações semelhantes e colaborar, 

significativamente, para a realização de uma síntese dos resultados. 

 

 4.1 RESULTADOS DA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Por meio da Revisão de Literatura, foi possível confirmar a grande influência 

do SARP nas ações do OA, junto a tropa apoiada, no combate em ambiente urbano. 

As ações militares em áreas humanizadas exigem a correta identificação das 

ameaças para que se possa realizar um engajamento letal e seletivo, com danos 

colaterais previsíveis e controlados. Os princípios do DICA e a opinião pública 

favorável à atuação das tropas na área de operação são alguns dos fatores que 

influenciam a conquista dos objetivos políticos e estratégicos, conforme Brasil 

(2014e). 

O cenário urbano é turbulento e repleto de atores, agências, dentre outros 
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aspectos, que exigem das tropas grande aptidão para atuar neste ambiente. A 

Observação sofre sérias restrições num local repleto de obstáculos e limitações 

impostas pelas características específicas das cidades, em que pesa a distribuição 

das ruas e avenidas, a disposição de construções e a existência de outras estruturas 

que influenciam as operações, como expõe Lima Junior (2014).  

Há a necessidade de realizar uma síntese rápida de informações, que são 

encaminhadas aos tomadores de decisão com extrema velocidade (USA, 2006). O 

emprego de SARP pelo OA vai ao encontro dessas necessidades que se aplicam a 

todas as funções de combate que atuam no ambiente da Era do Conhecimento. 

As ações na Guerra da Chechênia, apresentadas por Shah (2012) e Claessen 

(2016), mostraram a importância de se preparar a Força Terrestre para o emprego 

num cenário cada vez mais presente no Combate Moderno. Lima Júnior (2014) 

apresentou os recentes conflitos travados no Iraque, como Fallujah, em 2004, que 

retificam a tendência atual em concentrar batalhas no ambiente urbano. 

A importância das ações da Artilharia para garantir o apoio às tropas em 

combate foi corroborada por Lima Junior (2014), Hickman (2016) e Claessen (2016), 

tanto nas operações em Fallujah, quanto em Grozny. Para lidar com um ambiente 

repleto de particularidades, marcado pela reduzida capacidade de Observação, a 

utilização de tecnologias que permitam ampliar a capacidade humana é de 

fundamental importância. Isto permite suplantar as limitações impostas pelas 

construções, a grande proximidade dos combates e dos fogos de Artilharia, que são 

conduzidos rente à tropa apoiada, de acordo com Lima Junior (2014) e Claessen 

(2016).  

No ambiente urbano, o SARP Cat 1 permite a condução do tiro de Artilharia 

pela sua versatilidade de emprego. O campo de observação proporcionado por seus 

equipamentos óticos embarcados facilita a avaliação de danos ocasionados. A 

observação de áreas hostis a longas distâncias e de forma sigilosa está entre as 

inúmeras possibilidades deste material, afirma Brasil (2014c). Isto assegura o 

sucesso nas ações da Artilharia por meio da utilização do SARP para multiplicar as 

forças e ampliar as vantagens na guerra. Há uma expansão dos recursos para a 

tomada de decisão dos comandantes que permitem antecipar-se às ações do 

inimigo, de acordo com USA (2016). 

As características do SARP Categoria 1 permitem afirmar a sua aptidão na 

aquisição, identificação, localização e designação de alvos no nível tático. Brasil 
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(2014c e 2010) apresentam as capacidades de definir uma rota pré-programada que 

pode ser alterada durante o voo, obter coordenadas, azimutes e outros dados do 

alvo com precisão, de dia ou à noite. Além disso, o material é de fácil transporte e 

operação, atingindo altitudes de até 5.000 pés (1500 metros) e a realização de 

imagens de posições desenfiadas, profundas e de espaços ocultos à Observação 

Terrestre por até uma hora, numa distância de cerca de dez quilômetros do 

operador.  

Essas capacidades vão ao encontro das necessidades do Observador 

Avançado de Artilharia para garantir o apoio de fogo às tropas em operação, que 

precisam do suporte dos fogos para obter o êxito nas suas empreitadas. As ações 

de destruição ou neutralização das tropas inimigas são obtidas pelo fogo eficaz e 

contínuo da Artilharia, assegurado pela localização de alvos, em toda a zona de 

ação, de forma precisa. A missão precípua do OA é garantir os fogos no momento e 

no local certo, afirma Brasil (1990). 

Os Observadores Avançados, como elementos que compõem a Observação 

da Artilharia, atuam junto das Companhias de Infantaria e dos Esquadrões de 

Cavalaria e assessoram os Comandantes de Subunidade sobre a forma pela qual a 

Artilharia poderá apoiar a manobra. Os OA são distribuídos na proporção de um por 

SU; isto, por sua vez, implica em uma grande influência nas ações de emprego do 

SARP Cat 1, pois este sistema deve ser operado por dois militares.  

Independente do emprego ou não do SARP, Dias (2014) assegurou o elevado 

número de Observadores Avançados empregados nas ações urbanas nos combates 

de Fallujah. As ações descentralizadas e a impossibilidade de observar toda a zona 

de ação de uma SU exigiu o emprego de OA nos pelotões, chegando a ter 2 (dois) 

OA por pelotão e 18 (dezoito) na SU. Desta feita, percebe-se a necessidade latente 

de empregar mais de um OA por SU para assegurar o cumprimento das missões de 

Observação no ambiente urbano e no combate moderno. 

A experiência descrita por Republique Française (2010) nas suas ações com 

SARP é muito semelhante ao objetivo proposto pelo trabalho. Desde 2008 em 

operação, o SARP Cat 1 francês, denominado DRAC, possui características muito 

semelhantes ao FT-100, o SARP Cat 1 empregado pelo Exército Brasileiro, 

produzido pela Flight Technologies (BRASIL, 2015e). 

O SARP francês é empregado por uma equipe de dois homens que realizam 

o levantamento de alvos e atendem às necessidades das ações da Brigada e de 
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escalões inferiores (U e SU). Isto sugere uma perspectiva mundial em conferir 

grande importância ao emprego do SARP para apoiar as ações do Observador 

Avançado de Artilharia, ratificada pelas informações de emprego de SARP em outros 

países, como Alemanha, Austrália, Canadá e Inglaterra, conforme USA (2007). No 

entanto, os dados específicos de como é operado o SARP em cada país têm caráter 

sigiloso, o que dificulta as comparações e o acesso à bibliografia específica.  

O OA dispõe do conhecimento das atribuições do GAC, do qual é oriundo, 

nas operações que serão realizadas pela GU ou Grande Comando Operativo 

enquadrante. Ao ser distribuído para uma SU, o OA obtém informações referentes à 

Unidade em que estará inserido. Após isso, com essa gama de dados, conseguirá 

compreender todo o contexto da manobra para garantir um melhor apoio de fogo à 

SU. Dessa maneira, o OA é capaz de agregar informações sobre o inimigo, terreno e 

outros detalhes importantes para a inteligência; além disso, para Brasil (1990), o 

Observador possui uma melhor decisão de suas ações e uma melhor coordenação 

com outros atores existentes no campo de batalha, fruto de toda a noção da 

manobra que possui. 

Para cumprir suas tarefas, o OA deve ter conhecimento em orientação, 

comunicações e, a fim de enfrentar as limitações de sua atividade, deve saber 

empregar meios tecnológicos que ampliam sua capacidade, conforme Brasil (1990). 

Isto evidencia uma grande influência do SARP nas ações do OA no cumprimento de 

sua missão no combate urbano, uma vez que, o emprego desta tecnologia pelo OA 

permitirá engrandecer as suas possibilidades diante das restrições impostas pelo 

ambiente urbano. 

Brasil (1990) reforça que o OA não pode realizar suposições acerca de 

situações no terreno, mas sim, deverá transmitir com exatidão o que ele realmente 

enxerga. O desafio reside na necessidade de observar, na maior amplitude possível, 

todas as atividades inimigas à sua frente e na impossibilidade humana de conseguir 

visualizar inúmeras situações concomitantes em posições completamente opostas. 

Mais uma vez, o emprego do SARP desponta como influência nas ações do OA, no 

cumprimento de sua missão no combate urbano. Os sistemas óticos embarcados e a 

possibilidade de ver de cima o espaço de batalha ampliam, sobremaneira, as 

capacidades do OA, conferindo-lhe uma nova perspectiva das contendas travadas 

em solo. 

A Observação Aérea, sob este ponto de vista, é apresentada por Brasil (1998) 
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como uma solução para cobrir espaços fora do alcance da Observação Terrestre; no 

entanto, o mesmo autor não faz qualquer referência ou menção ao emprego do 

SARP pelo OA para obter informações vantajosas sobre as posições inimigas 

dispostas em pontos desenfiados. A Observação Aérea, até o presente estudo, é a 

única solução para cobrir espaços do campo de batalha que não são avistados pela 

Observação Terrestre.  

O manual, Técnica de Observação do Tiro de Artilharia de Campanha 

(BRASIL, 1990), menciona a condução do tiro de Artilharia por Observação Aérea 

como uma forma de complementar as necessidades de Observação da Artilharia. No 

entanto, Dias (2014) afirma que, nas batalhas recentes de Fallujah, o emprego deste 

tipo de Observação era muito desfavorável. Muitos usuários do espaço aéreo 

dificultavam o sobrevoo de áreas inimigas e exigiam uma exacerbada coordenação. 

A dificuldade em ter aeronaves disponíveis para serem empregadas neste tipo de 

missão, diante da enorme demanda em outros pontos decisivos das operações, 

conforme Dias (2014), permite a reflexão sobre a reduzida atuação desta forma de 

emprego destes vetores no combate moderno e nas guerras futuras. Porém, tais 

situações permitem a inserção do SARP como instrumento para solucionar e cobrir 

esta lacuna na demanda existente pela Observação de Artilharia. 

Todavia, há grande semelhança entre as ações de condução do tiro de 

Artilharia pelo Observador Aéreo e a condução do tiro pelo SARP. Pode-se afirmar 

que, havendo a possibilidade de determinar coordenadas precisas do alvo, o 

trabalho do OA será muito mais ágil com o SARP. A descrição de toda a conduta do 

Observador Aéreo para orientar a Central de Tiro do GAC e os elementos de tiro, 

mencionados pela Técnica de Observação do Tiro de Artilharia de Campanha 

(BRASIL, 1990), é análogo aos aplicados ao Observador Avançado que utiliza a 

imagem e informações do SARP para conduzir os tiros de Artilharia. 

Como forma de determinar a localização das armas inimigas, além do campo 

de visão do OA, o manual Grupo de Artilharia de Campanha (BRASIL, 1998) 

menciona o emprego de SARP da Bateria de Busca de Alvos. Esse SARP, no 

entanto, possui características de categorias superiores à categoria 1 e não é objeto 

de estudo deste trabalho, por não ser empregado pelo Observador Avançado. 

Todavia, as experimentações doutrinárias do emprego do FT-100 para a Bateria de 

Busca de Alvos (BRASIL, 2016b) proporcionou o desenvolvimento da doutrina e o 

aperfeiçoamento dos equipamentos. Isso permite assegurar que, mesmo realizando 
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atividades distintas no decorrer do combate, o OA e a Bateria de Busca de Alvos 

empregam o SARP em situações que se distinguem em alcance, finalidade e 

duração de voo, não podendo ser comparados.  

Outrossim, os materiais, os instrumentos e os aparelhos a serem empregados 

pelo OA, previstos na Doutrina Militar vigente (BRASIL, 1990), não elencam o SARP 

como um desses itens. Ademais, os manuais da Artilharia de Campanha (BRASIL, 

1997; 1998; 2002 e 2015b) não fazem qualquer alusão ao emprego deste vetor 

como um instrumento a ser utilizado pelo OA, permitindo afirmar a inexistência de tal 

situação nos manuais vigentes de Artilharia do Exército Brasileiro. 

O OA, após a ocupação de uma posição de onde obtenha uma visão 

adequada sobre o inimigo e a segura condução do tiro, deve realizar a seleção dos 

alvos a serem batidos por fogos de Artilharia. Sua atitude deve aliar as ações 

previstas para a manobra com às possibilidades oferecidas pelos fogos do GAC. 

Para isso, deverá seguir as informações do escalão superior a respeito da 

importância militar do alvo, a oportunidade para o ataque, o meio de apoio de fogo 

que cumprirá a missão e o método a ser empregado (BRASIL, 1998). Para não 

vacilar na determinação do emprego dos fogos de Artilharia de modo oportuno e 

eficaz, deve-se rapidamente identificar as coordenadas dos alvos e suas 

características. 

A execução do tiro pelo GAC envolve a atividade integrada de vários 

subsistemas da Artilharia, cabendo ao OA, de modo geral, a informação de 

coordenadas precisas do alvo e, após o tiro, precisar correções até o alvo ou a 

avaliação dos danos causados. As coordenadas podem ser obtidas por diversos 

processos que são denominados pelo manual de Técnica de Observação do Tiro de 

Artilharia de Campanha como: localização por coordenadas, localização geográfica e 

localização por transporte. Independente do processo, pode-se afirmar que o 

fornecimento das coordenadas é a essência do trabalho do OA e que a avaliação de 

distâncias é função inerente ao Observador.  

Desta maneira, quando observamos as capacidades operacionais oferecidas 

pelo SARP Cat 1 FT 100 em fornecer, em tempo real, coordenadas do alvo 

sobrevoado, além de possuir equipamentos que asseguram a visualização do 

terreno em tempo real, possibilitando a aproximação da imagem sobre alvos 

(BRASIL, 2014i), identifica-se a convergência das capacidades do SARP Cat 1 com 

o cerne da atividade do Observador Avançado. Com a Estação de Controle instalada 
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em solo, é possível aos operadores acompanharem as informações de imagens 

fornecidas em tempo real pelo SARP. As coordenadas são obtidas com precisão, 

uma vez que os Requisitos Operacionais Básicos Nº 06/10 apresentam a 

possibilidade de digitalizar e georreferenciar cartas, imagens ou, até mesmo, 

fotografias aéreas no sistema da Estação de Controle.  

O Observador Avançado tem suas ações influenciadas fortemente pelo 

terreno. O ambiente urbano é repleto de particularidades e restrições à Observação. 

Como as operações em áreas urbanizadas crescem de importância nos conflitos 

modernos, o manual de Planejamento e Coordenação de Fogos (BRASIL, 2002) 

ratifica que a Artilharia de Campanha, no combate urbano, realiza fogos com 

grandes ângulos, emprega munições guiadas e deve ter atuação limitada pelo grau 

dos danos colaterais que pode causar associado com os princípios do Direito 

Internacional dos Conflitos Armados. É factível, conforme os Requisitos 

Operacionais Básicos (BRASIL, 2010), a avaliação de danos pelo SARP Cat 1, uma 

vez que permite o sobrevoo sobre o alvo e a aproximação da imagem vista em 

tempo real (zoom). Isto é fundamental para as operações em localidades, uma vez 

que os danos causados devem ser precisos e altamente compensadores. O fogo 

exigido é seletivo, eficiente e adequado às operações. Reforça-se essa crescente 

precisão necessária à Artilharia de Campanha por meio da Estratégia Nacional de 

Defesa (BRASIL, 2008a), em que destaca-se a importância em investir na garantia 

da precisão dos meios de apoio de fogo de Artilharia. 

Dias (2014), ressalta que algumas ferramentas, dispostas para que o 

Observador Avançado garanta a certeza dos disparos de Artilharia, se mostraram, 

de certa forma, inadequados ao ambiente operacional urbano durante os conflitos. 

Os telêmetros laser empregados eram de difícil transporte e instalação; as cartas 

possuíam poucos detalhes e eram muito antigas; os pontos de comandamento eram 

de difícil ocupação e de grande vulnerabilidade para os Observadores; e o GLLD 

muito pesado para ser transportado até esses locais. As tropas em solo possuíam 

grande mobilidade e se espalhavam rapidamente pelas vielas e ruas, o que exigia o 

uso de inúmeros OA, além de dificultar o estabelecimento de Pontos de Observação, 

fruto das grandes flutuações do combate.  

Cabe ressaltar, ainda, que as distâncias de Observação em localidades são 

extremamente curtas e que há extrema dificuldade em obter campos de observação 

amplos e profundos. Os tiros são conduzidos com grande proximidade da tropa 
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apoiada, devendo-se evitar o fratricídio e os danos colaterais exacerbados, o que 

exige, assim, o treinamento específico para este ambiente operacional, ratifica Dias 

(2014). Desta forma, verifica-se que o emprego do SARP Cat 1 mostra-se como uma 

ferramenta com grande possibilidade de sobrepor-se às diversas dificuldades 

apresentadas.  

A presteza de ocupação de posição e operação do SARP Cat 1, o lançamento 

da aeronave com auxílio de equipamentos e o pouso por paraquedas permitem ao 

operador grande flexibilidade na utilização de locais para lançamento e aterrissagem 

do SARP. Isto imprime agilidade à sua operação, desde a chegada no local até a 

sua operação em voo, que não dura mais do que dez minutos. 

O SARP Cat 1 FT – 100, empregado pelo Exército Brasileiro, é desmontável e 

sua montagem é simples, podendo ser operado por dois homens. A mobilidade do 

material e sua equipe asseguram a agilidade necessária para acompanhar a 

movimentação da tropa apoiada, sendo adequado para ser utilizado pelo 

Observador Avançado de Artilharia. O grande e amplo campo de visão e o fácil 

transporte permitem acompanhar o movimento das tropas por mais tempo e por 

longas distâncias, uma vez que pode afastar-se cerca de dez quilômetros do 

operador e se manter em voo por uma hora (BRASIL, 2014g). Dias (2014) destaca 

que, nos combates em Fallujah, o emprego do SARP mostrou-se inovador, a 

despeito de ser pouco desenvolvido à época. Hoje em dia, no entanto, Vidro (2017) 

cita o exemplo do RQ-11 americano, que se trata de um dos inúmeros SARP 

empregados pelo Exército dos Estados Unidos na vigilância, reconhecimento e 

aquisição de alvos. Este SARP possui seu emprego consolidado no Exército 

Americano nos níveis Unidade e inferiores (USA, 2007). 

Face às dificuldades encontradas pelos Observadores Avançados nos 

combates de Fallujah e Karbala, por exemplo, a necessidade de implementar 

medidas que dirimissem as restrições impostas foi fundamental para que a Artilharia 

permanecesse ativa durante o conflito. A necessidade de adaptar-se ou desenvolver 

inovações que ampliassem as capacidades dos recursos humanos permitiu que a 

Observação afiançasse a precisão dos dados fornecidos. Dias (2014), Hickman 

(2017), Shah (2017) e Sluka (2013) permitem assegurar que as capacidades de 

cada equipamento se complementam diante das imposições do ambiente 

operacional. O deslocamento de tropas, ocupação de posições, condução dos tiros 

entre outros, resultam da soma de capacidades oferecidas por cada equipamento, 
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dentre eles o SARP. O emprego de diversos materiais pelo OA permite a ele estar 

apto a qualquer situação que se apresente ao longo dos conflitos.  

Devido à necessidade de agregar capacidades e inovações tecnológicas ao 

conflito moderno, o SARP exige o treinamento e contínuo preparo de equipes 

especializadas. Dias (2014), apresentou a necessidade de empregar equipes que 

detenham conhecimento de Artilharia e que estejam cientes do contexto de toda a 

operação. Isto vai ao encontro das características do OA, apresentados no manual 

Técnica de Observação do Tiro de Artilharia de Campanha (BRASIL, 1990), uma vez 

que este militar detém o conhecimento de Artilharia, conhece a manobra da GU ou G 

Cmdo Op, da U que está inserido, da SU a qual pertence, e do GAC do qual é 

oriundo. Ao agregar estas diversas competências que o tornam apto a empregar o 

SARP Cat 1, há a necessidade de especializar o OA no manuseio deste 

equipamento para ser capaz de utilizá-lo com eficiência e plenitude. 

Destarte, pode-se concluir parcialmente, por meio da Revisão da Literatura, 

que as características técnicas do SARP Cat 1, especificamente o FT-100, 

apresentam capacidades que vão ao encontro das necessidades do Observador 

Avançado no Combate Urbano. O emprego deste vetor pelo OA influencia suas 

ações no combate urbano, pois verifica-se a versatilidade de emprego, a nova 

perspectiva do campo de batalha que proporciona e o fornecimento de dados 

fundamentais para o OA, como as coordenadas de alvos e o controle de danos. De 

forma alguma deve ser o único instrumento empregado pelo OA, mas sim, 

apresenta-se como mais um instrumento a ser agregado à Doutrina Militar Vigente, 

para complementar as capacidades dos materiais já previstos e existentes.  

É importante ressaltar que o trabalho limitou-se à apresentação do modelo 

francês e do modelo americano e, dessa forma, limitou-se na definição do uso do 

SARP no nível mundial; no entanto, é possível afirmar que, fruto das experiências 

relatadas sobre os combates recentes travados em ambiente urbano, há uma lacuna 

existente nas demandas de Observação da Artilharia.  

Infere-se que, fruto do que existe hoje na Doutrina Militar Terrestre, essas 

demandas se aplicam à realidade da Artilharia do Exército Brasileiro. O SARP Cat 1, 

especificamente o FT 100, modelo padronizado e empregado na Força Terrestre, 

desponta como uma possível solução aos problemas do combate moderno, não 

ousando ser a única.  

Outro limite do trabalho são os combates apresentados. Estes possuem em 
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comum o ambiente urbano como cenário que protagonizou os conflitos; no entanto, 

não se busca defini-los como únicos modelos de combate modernos, apesar de 

terem sido travados na história recente. Todavia, há de se considerar suas 

implicações na doutrina, a fim de evitar equívocos no futuro que se assemelhem aos 

mesmos erros do passado cometidos por outras nações.  

 

4.2 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

 

Para realização deste estudo, realizaram-se 6 (seis) entrevistas com militares 

envolvidos no desenvolvimento, aplicação e implementação de Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas em operações, no Exército Brasileiro, bem como 

militares que possuem o conhecimento tático e técnico das ações do Observador 

Avançado de Artilharia.  

A experiência do 1º Tenente Vilson Fortuna (Apêndice E) nas operações do 

6º Contingente da Minustah, no Haiti, no ano de 2006, permite definir importantes 

aspectos do emprego de SARP no ambiente urbano, além deste militar ter sido o 

instrutor de pilotagem básica de SARP para os militares que iniciaram as operações 

com o FT-100. O 1º Tenente Raphael Cristo (Apêndice F), como piloto e controlador 

do Sistema FT-100 na Cia Prec Pqdt, possui a experiência e o relato de inúmeras 

operações de que já participou empregando o SARP.  

O Tenente Coronel Jacy Montenegro Magalhães Neto (Apêndice A) é o 

gerente do Projeto Estratégico SARP Cat 1 junto ao Estado-Maior do Exército; além 

de ser engenheiro militar e professor do Instituto Militar de Engenharia, possuindo 

avançados conhecimentos de aviação.   

O Major Francisco Xavier Monteiro Bezerra do Nascimento (Apêndice B), 

instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, o Capitão Geraldo Gomes de 

Mattos Neto (Apêndice C) e o Capitão Rafael Ferraz (Apêndice D), instrutores da 

Academia Militar das Agulhas Negras, são conhecedores da Doutrina Militar 

Terrestre, principalmente da Artilharia de Campanha, possibilitando que as 

informações apresentadas no trabalho não desviem dos objetivos a que se propõem 

as ações de Apoio de Fogo da Artilharia, a coordenação de fogos e as ações do 

Observador Avançado. 

Assim, as respostas das entrevistas permitiram auxiliar a identificação da 

situação na qual se encontra o desenvolvimento e inserção do SARP Cat 1 na 
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Doutrina da Força Terrestre, bem como, as experiências dos militares brasileiros que 

se assemelham e reforçam o encontrado na Revisão da Literatura.  

Diante do exposto, o Cap Gomes de Mattos apresenta que a Artilharia de 

Campanha, para garantir o seu emprego dentro do contexto dos conflitos modernos, 

tem investido em equipamentos de precisão, tendo no OA, a peça fundamental para 

realizar a identificação de alvos e o controle de danos. O Cap Ferraz, por sua vez, 

esclarece que a utilização de munições inteligentes e empregos de equipamentos de 

precisão é a forma da Artilharia se inserir no combate moderno. Estas afirmações 

são análogas ao pressuposto pela Estratégia Nacional de Defesa, que determina o 

investimento em equipamentos e tecnologias que assegurem a precisão do tiro de 

Artilharia. Além disso, a DMT (BRASIL, 2014e) ressalta o engajamento seletivo de 

alvos como uma das implicações diretas às ações da função de combate Fogos, que 

deve ser norteada pelos princípios do DICA. 

A Observação como subsistema da Artilharia de Campanha tem papel de 

destaque na precisão do tiro, pois é este subsistema que define onde os tiros serão 

realizados e informa onde se deram seus impactos. A Técnica de Observação do 

Tiro de Artilharia de Campanha confirma o acima exposto e apresenta os 

instrumentos a serem empregados pelo OA para cumprir sua missão dentro da 

Observação. Ausente entre esses meios, o SARP surge como mais uma opção ao 

OA, especialmente, num cenário repleto de restrições. Gomes de Mattos acredita 

que, o SARP Cat 1, auxilia o OA no controle das eficácias e levantamento de dados 

do terreno e do inimigo não visíveis à Observação Terrestre. Isto vai ao encontro do 

que Dias (2014), Lima Júnior (2014) e Hickman (2016) salientam para o emprego de 

sistemas, armas e equipamentos de precisão como as formas encontradas pelo 

Exército Americano ao enfrentar as inúmeras variáveis nos combates no Iraque. 

Claessen (2016), por sua vez, apresenta que as ações precisas e pontuais 

com munições especiais, por exemplo, foram responsáveis pelo revés russo nos 

combates em Grozny. Isto apoia o exposto por Ferraz sobre as inúmeras 

implicações para as ações da Artilharia no combate moderno e suas consequências 

para os militares que atuam neste contexto. Desta forma, o uso de equipamentos 

como o SARP, ou outros materiais que assegurem precisão no levantamento de 

alvos e seus elementos de tiro, permite agregar capacidades à Força Terrestre e 

permitir maior segurança e certeza às ações de seus recursos humanos. Tudo isso 

visando imprimir rapidez, precisão e flexibilidade aos meios de apoio de fogo.  
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A Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2014e) apresenta o acima descrito 

como as competências e capacidades requeridas, que resultam da necessidade da 

F Ter atuar no amplo espectro dos conflitos armados.  

Tedesco (2016) enfatiza o emprego do equipamento e da doutrina para 

defrontar as súbitas e inopinadas situações que se apresentam num conflito armado 

ou guerra. Conexo a Tedesco (2016), o 1º Ten Vilson apresentou as ações 

realizadas no Haiti, em 2006, em que pôde empregar o SARP Cat 1. Nestas 

oportunidades, foram realizadas ações de reconhecimento, lançamento de panfletos 

e acompanhamento de operações em tempo real, o que, à época, se mostrou 

inovador e permitiu que os objetivos da missão fossem cumpridos.  

Ressalta-se o relato do militar sobre outra situação que despontou nas 

missões do Haiti, fruto do emprego do SARP. A Força Adversa passou a alvejar os 

operadores de SARP ao identificarem suas posições. Dessa maneira, passou-se a 

empregar meios de deslocamento blindado e a utilização de militares na segurança 

da equipe de operadores de SARP. Isso, mais uma vez, ressalta a necessidade de 

constante aprimoramento de técnicas e táticas do emprego das tropas, fruto das 

nuances do combate. 

Vilson reforça, em sua entrevista, a importância dos operadores de SARP 

possuírem viaturas e outros meios próprios, a fim de facilitar e acelerar o 

cumprimento da sua missão. Isto permite estabelecer um paralelo com as operações 

do OA, que, ao contar com meios próprios, garantirá a flexibilidade e adaptabilidade 

ao tipo de combate que se encontra. Brasil (1990) afirma que o OA deve contar com 

meios de transporte exclusivos e análogos aos da tropa apoiada, sendo os meios 

blindados fornecidos pela SU que estará inserido.  

Gomes de Mattos apresenta que há uma crescente busca no 

desenvolvimento de plataformas que conduzam equipamentos para facilitar o 

levantamento de alvos, condução do tiro de Artilharia, com mobilidade e proteção 

compatíveis com a tropa apoiada. Tudo isto em vista de otimizar e facilitar as ações 

da Observação de Artilharia em combate 

Corroborando o exposto por Vilson e Gomes de Mattos, Republique Française 

(2010) reforça que as equipes de operação do DRAC (SARP Cat 1 francês) 

possuem viaturas próprias e necessitam de outros militares para realizarem a 

segurança da equipe, a fim de conferir proteção e agilidade nas operações de 

SARP, no Exército Francês.  
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Vilson relatou, também, a necessidade de empregar sistemas de voos 

autônomos ou semiautônomos, a fim de facilitar a utilização da aeronave a 

distâncias superiores a 8 (oito) km. Hoje, esta situação é facilmente solucionada, 

uma vez que o SARP Cat 1 pode ser comandado à distância e pode ter sua rota 

programada ou até mesmo alterada durante o voo (BRASIL, 2010). Além disso, 

Brasil (2014c) e Ramos (2014) reforçam que o SARP multiplica o poder de combate 

e ampliam vantagens, principalmente, pela identificação de alvos de forma precisa e 

por manter-se em voo por periodos prolongados. 

Conforme Cristo e Vilson, as pistas improvisadas com qualquer tipo de solo, 

na distância média de 180 (cento e oitenta) metros, são necessárias para o pouso e 

decolagem do SARP. Há, assim, uma grande restrição nos locais de pouso e 

decolagem no ambiente urbano. Claessen (2016), Lima Júnior (2014) e Shah (2012) 

afirmam que as ruas, escombros e inúmeros prédios limitam as capacidades de 

manobra e geram empecilhos de toda ordem às operações em ambiente urbano. 

Isto se apresenta como uma restrição às ações com SARP neste cenário. Gomes de 

Mattos observa também, que o inimigo abrigado, dentro de construções, por 

exemplo, continuará oculto à Observação Aérea e Terrestre. No entanto, as diversas 

restrições do ambiente operacional urbano são impostas à Observação Terrestre 

sobre todas as formas, como afirmam Brasil (2002) e Dias (2014). Isto reforça o 

emprego do SARP Cat 1 como um instrumento a mais a ser empregado pelo OA, 

complementando suas capacidades, o que, conforme Dias (2014), facilitou a 

cobertura de pontos cegos, caminhos desenfiados e ângulos mortos nas cidades 

iraquianas.  

A capacidade de fornecer imagens sobre posições inimigas ou da Força 

Adversa, na situação do Haiti, colaborou com os planejamentos permitiu a 

identificação de pontos sensíveis como hospitais, escolas, entre outros, conforme 

exposto por Vilson. Uma análise de imagens adequada permitiu a identificação de 

posições a serem ocupadas pelos oponentes, bem como a identificação de 

obstáculos e barreiras não existentes nas cartas. Assemelha-se, assim, ao apontado 

por Dias (2014) nas ações americanas em Fallujah. 

Ferraz apresenta que o SARP tem sido abordado de forma crescente nas 

instruções como material de uso da Artilharia no combate moderno, na Academia 

Militar das Agulhas Negras. Isto o define como um assunto atual e de implicações de 

grande importância nos combates, na instrução e na Doutrina Militar Terrestre, 
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corroborando o apresentado pelas Instruções Gerais para o Sistema de Doutrina 

Militar Terrestre (BRASIL, 2015d) sobre a rápida evolução da tecnologia, consoante 

com a evolução dos conflitos armados. 

Cristo, por sua vez, reforçou a grande versatilidade do emprego do FT-100, 

identificando pontos nítidos no terreno, posições e movimentos da Força Adversa, de 

dia ou à noite, com clareza e nitidez. Isto permite a Observação afastada e sigilosa, 

uma vez que a câmera possui capacidade de visão de 360° totalmente independente 

do movimento da aeronave. Essas possibilidades são compatíveis com a ideia 

apresentada por Nasser e Paoliello (2015), em que há um crescente e frequente 

emprego do SARP para ações de reconhecimento.  

Dentre as possibilidades do vetor aéreo estabelecidos nos ROB Nº 06/10 

(BRASIL, 2010), o controle dos equipamentos de imagens embarcados no SARP 

Cat 1, a partir da Estação de Controle de Solo, permite obter imagens em tempo real 

e sua gravação para futura análise. Mas, o fundamental é o pronto emprego das 

informações obtidas, a fim de incitar o OA a agir diante da situação observada, o que 

permite o engajamento de alvos de modo eficaz, preciso e oportuno. Isto torna o 

SARP um equipamento de protagonismo nos combates, conforme Tedesco (2016). 

O SARP, nas ações da Minustah e da Cia Prec Pqdt, foi e é operado por 2 

(dois) militares, podendo chegar a 3 (três) militares em situações específicas. O FT -

100 utilizado no Exército Brasileiro é operado e transportado por 2 (dois) homens, 

conforme Brasil (2010). Esta situação desponta com grande influência sobre as 

ações do Observador Avançado no combate em ambiente urbano, pois há a 

previsão do emprego de apenas um OA por SU (BRASIL, 1990). Dias (2014) 

apresenta o emprego de mais Observadores nas SU, como um dos pontos altos das 

operações do Exército Americano em Fallujah e Karbala. Isso permitiu apoiar pelo 

fogo de Artilharia as diversas ações descentralizadas das frações de SU espalhadas 

pelas localidades e garantiu o emprego de materiais como o SARP. 

O Major Xavier, por sua vez, destaca que já existe um estudo para 

reformulação do Manual C 100 -25, Planejamento e Coordenação de Fogos, o qual, 

apesar de ainda não ter sido aprovado pelo Estado Maior do Exército, já abarca a 

possibilidade de ampliar o número de OA na SU. Isto facilitará as ações da 

Observação Terrestre e, coincidentemente, auxiliará na adoção do SARP como 

instrumento do OA nas operações em ambiente urbano.  

O Cap Ferraz, por sua vez, sugere o emprego de um oficial e uma praça para 
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operar o equipamento, de forma que um opere a aeronave e outro opere os 

optrônicos. Constata-se, assim, que há a necessidade de agregar, pelo menos, mais 

um OA à SU, passando a contar com 2 (dois) militares que garantirão o emprego do 

SARP e atenderão, de forma mais adequada, às demandas da Observação.  

De modo geral, o Ten Vilson, o Ten Cristo e o TC Montenegro identificaram 

que, fruto da grande diversidade de dados fornecidos pelo SARP e suas 

possibilidades de emprego, ele é completamente necessário para as ações do OA, 

sendo facilmente exequíveis e ajustáveis suas operacionalidades, a fim de atender 

as exigências específicas da Observação. O manual Vetores Aéreos da Força 

Terrestre (BRASIL, 2014c) define o uso do SARP, bem como do espaço aéreo, 

fatores fundamentais para o êxito das operações contemporâneas, devendo-se 

explorar o seu emprego no nível tático, bem como nos demais. 

O Major Xavier, por sua vez, ressalta que o OA detém as capacidades mais 

adequadas ao uso do SARP Cat 1; no entanto, este deve ser empregado com a 

finalidade de atender à função de combate Fogos. Gomes de Mattos afirma que 

devem ser realizadas mais pesquisas e experimentações para consolidar o emprego 

do SARP na Artilharia; no entanto, reforça que se trata de uma importante 

ferramenta na identificação de alvos e na antecipação às ações inimigas. 

O Major Xavier ressalta que o Cmt SU, a fim de obter consciência situacional, 

poderá utilizar informações do SARP empregado pelo OA, mas isso deverá ser uma 

exceção, pois a finalidade e o destino das informações obtidas são completamente 

distintas, cabendo ao SARP empregado para a Observação de Artilharia atender às 

necessidades específicas do subsistema Observação.  

Das limitações enfrentadas tanto por Vilson quanto por Cristo, nas operações 

em ambiente urbano, está a qualidade das imagens, durante a noite, que é um 

pouco inferior às realizadas durante o dia; no entanto, não chegam a afetar ou 

restringir as operações durante o período noturno. Além disso, há a necessidade de 

realizar voos um pouco mais altos nas cidades, pois a existência de obstáculos de 

toda forma no ambiente urbano acaba gerando a perda súbita da conexão de vídeo 

da Estação Controle com o ARP. Esta limitação, que Vilson e Cristo ressaltam, pode 

ser superada pelo uso de equipamentos óticos mais modernos, capazes de gerar 

imagens estáveis com grande aproximação do ponto visualizado, permitindo o voo 

mais alto sem a perda da finalidade a que se propõe o SARP.  

Percebe-se que, nas operações e, principalmente, nas localidades, há a 
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grande preocupação de coordenar o uso do espaço aéreo para o emprego de 

inúmeros vetores. Vilson e Cristo ressaltam a importância do operador deter o 

conhecimento sobre navegação aérea e a coordenação do espaço aéreo, tudo isso 

a fim de evitar possíveis danos a outras aeronaves ou à população.  

O TC Montenegro reforça essa ideia e sugere um alto grau de instrução 

referente ao tráfego aéreo e à compreensão de medidas de coordenação com a 

Força Aérea como requisitos obrigatórios aos operadores de SARP. O manual 

Vetores Aéreos da Força Terrestre (BRASIL, 2014c) corrobora com essa ideia ao 

sugerir a necessidade de coordenação de uso do espaço aéreo pelo SARP Cat 1 

nas operações, mesmo essa coordenação sendo na GU onde será empregado. 

Cristo destaca que, das capacidades existentes hoje no SARP Cat 1 FT -100, 

haveriam poucas alterações para que o sistema atendesse às necessidades do 

Observador Avançado. Dentre as modificações que são essenciais, estão: a 

determinação de coordenadas de pontos visualizados no terreno e o cálculo de 

correções dos locais de impacto dos tiros em relação ao alvo. Estes requisitos 

operacionais já existem; no entanto, precisam de pequenos ajustes para conferir 

precisão às informações fornecidas. Brasil (2010, p.21) define como ROB desejáveis 

“manter o voo automático em órbita de um ponto no terreno, que permita a 

monitoração, com raio compatível com precisão requerida pelo escalão SU/U”. Da 

mesma forma, Brasil (2010, p.21) descreve como ROB complementar “possibilitar a 

Observação pelo VANT, de tiros de Artilharia, bem como a medição de seus desvios 

em relação ao alvo”. Há possibilidade de relacionar a necessidade do OA com esses 

dois Requisitos Operacionais que devem passar a ser absolutos, permitindo a 

precisão de elementos fundamentais para seu emprego pela Observação da 

Artilharia de Campanha. 

Além disso, Cristo destaca a realização de Observação de tiros de Artilharia 

em operação de adestramento da Brigada de Infantaria Paraquedista no ano de 

2016; no entanto, tal situação foi apenas para verificar a operacionalidade do SARP, 

sem efetuar qualquer correção ou condução do tiro. Isto reforça a possibilidade do 

SARP observar impactos de tiros de Artilharia, identificar, reconhecer e localizar 

alvos. O Major Xavier alerta, no entanto, a imprescindível necessidade de fornecer 

coordenadas precisas dos pontos observados como capacidade indiscutível do 

SARP. Vidro (2017) afirma a capacidade atual de fornecer coordenadas precisas de 

elementos em solo pelo SARP, e os ROB Nº 06/10 asseguram essa capacidade aos 
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SARP Cat 1 a serem empregados pelo Exército Brasileiro. 

Cristo, Vilson e TC Montenegro ressaltam a importância do preparo específico 

do militar que irá operar o SARP Cat 1, em virtude da complexidade envolta no 

manuseio do Sistema. Cristo destaca que o SARP exige muita atenção e 

conhecimento do operador, principalmente, durante os pousos e decolagens. Os 

conhecimentos e procedimentos de tráfego aéreo, bem como a coordenação do 

espaço aéreo, devem ser constantemente treinados e revisados. Tudo isso é 

reforçado pelo TC Montenegro, que acrescenta a importância do conhecimento 

sobre meteorologia e segurança de voo. O Major Xavier, por sua vez, enfatiza a 

necessidade de cursos específicos para empregar o SARP e ressalta a necessidade 

de instrução referente à análise de imagens para os militares. Isto, tendo em vista a 

utilização das imagens da Estação de Controle para selecionar alvos e conduzir 

fogos. 

Quanto aos níveis de detalhes obtidos pelo SARP Cat 1 FT-100 empregado 

pelo Exército Brasileiro, Cristo sintetiza da seguinte forma: Detecção de veículos e 

prédios pode ser desde 1,1 quilômetro, enquanto a de pessoas será de, 

aproximadamente, 600 metros; reconhecimento de viaturas e edificações: o SARP 

deve estar a 900 metros; para reconhecer pessoas deverá estar a aproximadamente 

400 metros; e para a identificação de viaturas e construção, deve-se estar a 600 

metros do alvo, enquanto que, para identificar, pessoas a altitude seria inferior a 200 

metros. Percebe-se, com isso, um desempenho muito semelhante ao DRAC, 

conforme os dados expostos por Republique Française (2010), o que indica, sob 

este aspecto, a vocação do SARP Cat 1 FT-100, brasileiro, em ser empregado nas 

ações de reconhecimento, localização, identificação de alvos e condução de fogos 

de Artilharia, aos moldes do emprego do SARP francês.  

Quanto às operações em condições atmosféricas adversas, como chuva e em 

neblina, tanto Vilson, Cristo e o TC Montenegro reforçam que há uma tolerância para 

emprego do SARP, mas, como todo material eletrônico, existem restrições que 

impedem e limitam as operações nestas condições. 

Destarte, pode-se concluir parcialmente, por meio das Entrevistas realizadas, 

que o SARP Cat 1 apresenta capacidades que vão ao encontro das necessidades 

do Observador Avançado no Combate Urbano. O emprego deste vetor em inúmeras 

situações e por distintos militares indica a convergência de soluções propostas pelos 

entrevistados. É notável que muitos detalhes de operação já existentes apontam 
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para a solução das necessidades do emprego do SARP nas ações da Artilharia de 

Campanha.  

O desenvolvimento desta tecnologia, bem como as experiências citadas por 

seus operadores, indicam o caminho para consolidar esta ferramenta na Doutrina 

Militar Terrestre.  A influência do SARP nas ações do OA no combate urbano pode 

ser percebida pela maior agilidade na aquisição de informações sobre alvos, pelo 

controle de danos mais apurado e pela necessidade de aumentar o número de OA 

junto às SU. Tudo isso, a fim de dar maior flexibilidade às ações do combate e 

garantir o apoio de fogo adequado aos elementos da manobra, o que impõe a sua 

presença na Doutrina Militar Vigente.   

Fruto das observações obtidas pelos entrevistados e das análises da Revisão 

da Literatura, a Figura 7 permite tornar clara a ideia de emprego do SARP Cat 1 pelo 

OA.  

Nesta situação hipotética, tropas inimigas (simbolizadas por quatro homens e 

um carro de combate, assinalados em vermelho), avançam sobre posições amigas 

FIGURA 7 – Visualização do emprego do SARP pelo OA no ambiente urbano 
Fonte: O autor 
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(identificadas por dois homens circulados em azul), no interior da cidade, 

Observadores Avançados da Artilharia operam o SARP de posições distantes e 

desenfiadas. O SARP identifica as tropas inimigas pelos seus equipamentos 

embarcados (sinalizado pelo cone em amarelo). As posições das tropas inimigas e 

suas coordenadas são informadas por meio da ligação de dados e comunicação 

com os OA (simbolizado pelo raio em azul). Esses dados serão repassados, 

futuramente, para a Artilharia de Campanha desencadear fogos precisos para apoiar 

a tropa amiga acuada e evitar danos colaterais nas estruturas urbanas existentes. 

O OA, no combate moderno, amplia suas responsabilidades para atender às 

inúmeras exigências das ações pontuais, seletivas e eficazes. O respeito ao DICA e 

a garantia do apoio de fogo de Artilharia, dentro deste contexto complexo e mutável, 

são fatores que tentam se sobrepor e definir o limiar de emprego dos fogos. Diante 

disso, o SARP revela-se como uma solução exequível e capaz de agregar 

capacidades ao OA, influenciando suas ações na Artilharia de Campanha e abrindo 

possibilidades para a manutenção do apoio de fogo no combate em ambiente 

urbano. A limitação ao estudo proposto detém-se na reduzida experimentação 

prática no cenário nacional, que é superada no ambiente internacional, mas 

permitiria identificar melhores perspectivas para a tecnologia brasileira. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo foi desenvolvido a fim de solucionar o problema proposto: 

Em que medida o emprego do SARP aumenta a eficácia de atuação do Observador 

Avançado junto à tropa apoiada, no combate em ambiente urbano?  

Para isso, buscou-se conceitos, diretrizes da Doutrina Militar Terrestre e 

informações científicas atualizadas, com o objetivo de analisar o emprego do SARP 

pelo OA, permitindo solucionar o referido problema de pesquisa e confirmar uma das 

seguintes hipóteses propostas: 

- H1 - o emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas influencia 

as ações do Observador Avançado, no cumprimento de sua missão no combate 

urbano; 

- H0 - o emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas não 

influencia as ações do Observador Avançado, no cumprimento de sua missão no 

combate urbano. 

A hipótese H1 foi claramente evidenciada ao longo do estudo, pois ela afirma 

que o emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas influencia as 

ações do Observador Avançado, no cumprimento de sua missão no combate 

urbano, vindo a ser refutada a hipótese H0. 

Balizado pelo problema proposto e pelas duas hipóteses acima citadas, a 

metodologia deste trabalho fundamentou-se na Revisão da Literatura e nas 

entrevistas com especialistas nas áreas de pesquisa, as quais asseguraram a 

consecução do objetivo. Pode-se, assim, analisar o emprego do SARP pelo OA, 

concluindo quanto à sua influência sobre a atuação do Observador Avançado junto à 

tropa apoiada, no combate em ambiente urbano.  

Os conhecimentos sobre o Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada e 

sua possibilidade de emprego pelos Observadores Avançados no cumprimento de 

sua missão, garantindo os fogos às ações da tropa apoiada pelo Grupo de Artilharia 

de Campanha, no combate urbano, possibilitaram agregar novos conceitos à 

Doutrina Militar. 

 O método adotado foi adequado e destacou as seguintes possibilidades 

oferecidas pelo SARP Cat 1 ao OA: ampliação do campo de Observação, maior 

segurança na Observação, melhor condução de fogos de Artilharia, 

acompanhamento mais eficiente de danos e seus efeitos colaterais e identificação 
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de alvos com maior clareza e precisão. Além disso, pode-se constatar uma lacuna 

na Doutrina Militar Terrestre quanto ao emprego do SARP Cat 1 pelo OA. 

A Revisão da Literatura foi extremamente importante na fundamentação das 

ideias elementares para solução do problema proposto. As fontes de pesquisa 

baseadas em livros, artigos científicos, publicações especializadas nacionais e 

internacionais na área de defesa, manuais, legislações e protocolos militares 

atualizados corroboraram as variáveis identificadas e atenderam à pesquisa 

realizada. 

 Com a Revisão da Literatura, foi possível identificar a crescente e 

indispensável presença do SARP nos combates modernos. Estes equipamentos 

militares são encontrados com frequência nas áreas de conflitos, possuindo grande 

versatilidade e ampliando as capacidades dos Exércitos que o empregam.  

A Revisão da Literatura permitiu, ainda, definir o ambiente urbano como o 

cenário protagonista no combate moderno. As experiências e evidências de conflitos 

internacionais encontrados nas diversas publicações, endossam a 

imprescindibilidade de saber atuar no ambiente urbano em situações de guerra e 

conflito armado. Este cenário impõe-se sobre os contendores e torna-se o palco de 

embates decisivos e fundamentais na atualidade.  

Por fim, a Revisão da Literatura permitiu traçar a influência do emprego do 

SARP no ambiente urbano pelo Observador Avançado. Como componente da 

Artilharia de Campanha e inserido neste contexto do combate moderno, o OA 

encontra no SARP mais uma ferramenta que alia tecnologia e capacidades às suas 

ações. Isto permite expandir e diversificar sua forma de atuar, garantindo eficiência 

no seu trabalho e assegurando os fogos às ações dos elementos de combate 

Movimento e Manobra. A consequência disto é a evidência e reforço quanto à 

importância e competência do trabalho do OA na condução de fogos, bem como o 

seu protagonismo junto às SU de Infantaria e Cavalaria nos assuntos referentes ao 

apoio de fogo. 

Por outro lado, a realização das entrevistas com militares envolvidos na 

aplicação e desenvolvimento do SARP Cat 1, aliada às Entrevistas realizadas com 

militares que possuem grande conhecimento acerca da Função de Combate Fogos, 

foi extremamente relevante. O fato de haver poucos locais no Exército Brasileiro, 

atualmente, onde se emprega o SARP, e o reduzido número de militares que 

operam o SARP Cat 1 FT-100 ou que já operaram outros tipos de SARP, permite, 
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não apenas descrever experiências relatadas pelos militares, como também, 

afiançar o que está descrito na Revisão da Literatura. 

Pelo fato do FT-100 ter sido definido como o SARP Cat 1 de emprego pelo 

Exército Brasileiro, as práticas realizadas pelos militares entrevistados permitem 

estabelecer uma relação concreta com a hipótese H1. Isto agregou elevado valor ao 

trabalho, o que permitiu identificar, claramente, as possibilidades e limitações 

oferecidas pelo material e concluir acerca da influência do SARP Cat 1 nas ações do 

Observador Avançado no Combate Urbano, contribuindo para aprimorar as Ciências 

Militares. 

Vale ressaltar que as entrevistas com os instrutores da AMAN e da ESAO 

permitiram corroborar os objetivos propostos, assegurando que o estudo não se 

desviasse dos princípios basilares da Doutrina da Artilharia de Campanha do 

Exército Brasileiro e, principalmente, oferecesse diferentes perspectivas acerca do 

objeto de estudo, facilitando o desenvolvimento de melhores alicerces conceituais 

para as conclusões propostas. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES 

 

O estudo sobre o emprego do SARP Cat 1 permitiu evidenciar a influência 

altamente positiva sobre a atuação do Observador Avançado junto à tropa apoiada, 

no combate em ambiente urbano. Esta influência pode ser precisada a partir dos 

seguintes pontos: a maior agilidade na aquisição de informações e coordenadas dos 

alvos; a possibilidade de conduzir tiros de Artilharia sobre os alvos; o controle de 

danos mais apurado; e a necessidade de aumentar o número de OA junto às SU. 

Fruto dessas influências evidentes no Objeto de Estudo, notou-se a viabilidade em 

gerar produtos que asseguram a adoção do SARP Cat 1 pela Artilharia de 

Campanha, em sua Doutrina. 

Inicialmente, cabe destacar que não há, na DMT de Artilharia de Campanha 

vigente, a menção do emprego do SARP pelo Observador Avançado. Em virtude das 

ideias encontradas na Revisão da Literatura e permeando toda a Discussão de 

Resultados apresentados no atual estudo, propõe-se três produtos abaixo 

discriminados: 

A inserção do SARP Cat 1 como Instrumento a ser empregado pelo OA, no 

manual C 6-130 Técnica de Observação do Tiro de Artilharia de Campanha 
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(BRASIL, 1990), conforme Apêndice G, como primeiro produto. Vale ressaltar que os 

conceitos e práticas existentes no manual são de suma importância e consagrados 

pela experimentação em campanha, no entanto, a inclusão do SARP Cat 1, o qual 

tem um efeito multiplicador do poder de combate do OA e explora a terceira 

dimensão do Espaço de Batalha, seria uma atualização da Doutrina e do manual C 

6-130 (BRASIL, 1990). 

Como segundo produto, em consequência do emprego do SARP Cat 1 como 

instrumento pelo OA, evidencia-se a inserção de um capítulo no manual C 6-130 

Técnica de Observação do Tiro de Artilharia de Campanha (BRASIL, 1990), acerca 

da condução do tiro com Observação por meio do SARP Cat 1, conforme Apêndice 

G. Este acréscimo permite desenvolver a DMT, indicando medidas e procedimentos 

a serem adotados pelo Observador Avançado, a fim de corroborar o uso do SARP 

Cat 1 e assegurar a aplicabilidade deste vetor, tornando o resultado do trabalho 

factível e utilizando ideias apresentadas pelos operadores do material. 

A inserção destes dois produtos permite tornar clara a execução e emprego 

do SARP Cat 1 pelo OA, para fins de levantamento das coordenadas do alvo, 

condução do tiro e avaliação de danos. Isso proporcionará à Artilharia de Campanha 

maximizar o emprego de vetores aéreos junto à Função de Combate Fogos. Além 

disso, permitirá consolidar o emprego desta tecnologia e adotar uma medida prática 

pelo OA, face à constatada influência deste equipamento sobre as suas ações.  

Como terceiro produto e de forma complementar às ideias já apresentadas, 

para ampliar as capacidades do SARP Cat 1 em seu emprego pelo OA e pela 

Artilharia, há a necessidade de reestruturar dois Requisitos Operacionais Básicos 

definidos na Portaria nº 123 – EME, de 23 de setembro de 2010, conforme Apêndice 

H. Estes requisitos operacionais já existem; no entanto, precisam de nova definição, 

passando à condição de Absolutos, a fim de atender de forma precisa, objetiva e 

específica às necessidades do OA de Artilharia. Estes requisitos visam assegurar o 

correto levantamento das coordenadas do alvo, a condução do tiro e sua correção, 

bem como a posterior avaliação dos danos de forma mais adequada. 

 

5.2 SUGESTÕES 

 

Como consequência de todo o estudo apresentado, fica evidente a adoção do 

SARP Cat 1 pelos Grupos de Artilharia de Campanha, apontando para novos 
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estudos acerca do uso específico deste material. A inserção do SARP Cat 1 como 

instrumento para o OA é inovadora e existem poucos SARP Cat 1 FT-100 em 

operação no Exército Brasileiro, o que motiva o aumento de pesquisas na área.  

Como impacto evidenciado ao longo da pesquisa, o emprego do SARP Cat 1 

pelo OA resultará em alteração no efetivo envolvido nesta atividade no GAC; no 

entanto, já existem estudos referentes à tal situação, independente do uso do SARP, 

o que oportuniza o presente trabalho a não se deter nesta abordagem, apesar de 

ressaltá-la como mais um fator que influencia o emprego do SARP Cat 1 pelo OA. 

Longe de encerrar o tema abordado, o trabalho realizado permitiu verificar as 

inúmeras variáveis que envolvem a inserção de uma nova capacidade à Artilharia de 

Campanha e sugere pesquisas futuras acerca do tema, principalmente no que tange 

à coordenação do espaço aéreo para o uso do SARP Cat 1 em Zona de Combate ou 

fora dela, ao Quadro de Distribuição de Material das OM de Artilharia com a adoção 

do SARP Cat 1 pelo OA, ao Levantamento Topográfico, ao uso do SARP em outros 

ambientes operacionais pelo OA e as medidas para se contrapor à esta ameaça. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕE FINAIS 

 

Conclui-se, portanto, que o emprego do SARP influencia as ações do 

Observador Avançado aumentando sua eficácia, no cumprimento de sua missão no 

combate urbano, tendo como principais resultados do presente trabalho, a exposição 

dessas influências e, em virtude delas, a atualização da DMT, com a inserção do 

SARP Cat 1 como ferramenta a ser empregada pelo OA, visando desenvolver e 

aprimorar as capacidades da Artilharia de Campanha. 

Finalmente, é válido ressaltar que o trabalho, como um todo, fundamentou-se 

no intuito de desenvolver a DMT vigente, tratando de um tema atual e em rápida 

expansão. As ideias aqui apresentadas permitem a evolução da Artilharia de 

Campanha e, principalmente, preparam a Força Terrestre para a ampliação das 

pesquisas dentro do referido assunto.  

A inserção do SARP nos recentes e futuros combates é inevitável. Cabe ao 

Exército Brasileiro desenvolver suas capacidades a fim de extrair o máximo potencial 

ofertado por esta tecnologia, de maneira a sobrepujar ameaças, ampliar sua 

dissuasão e assegurar o êxito nos intentos futuros, mantendo elevado o nome do 

Brasil no cenário internacional. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

 

Aeronave Remotamente Pilotada (ARP): “É um veículo aéreo em que o piloto 

não está a bordo (não tripulado), sendo controlado a distância a partir de uma 

estação remota de pilotagem para a execução de determinada atividade ou tarefa” 

(BRASIL, 2014c, p. 1-3). 

Ajustagem do tiro da Artilharia: Realizar correções em direção e alcance 

sobre um tiro já realizado a fim de permitir elementos mais precisos para que o 

próximo tiro incida sobre o alvo (BRASIL, 2001a). 

Ambiente Interagências: Espaço de Batalha com atores diversos, inclusive 

não estatais, com poder de influenciar opiniões e defender interesses de seus 

patrocinadores. Como exemplo: organizações governamentais e não 

governamentais, as agências supranacionais de organismos internacionais e mídias 

tradicionais e sociais (BRASIL, 2014e, p. 4-6). 

Ambiente Operacional: “Conjunto de condições e circunstâncias que afetam o 

emprego das forças militares e influem nas decisões do comandante” (BRASIL, 

2007, p. 25). 

Ângulo morto: “Área localizada dentro do alcance máximo de [...] um 

Observador, que não pode ser atingida pelo fogo, [...] ou pela vista, devido às 

características do material e da interposição de obstáculos. O mesmo que zona 

morta, zona de sombra ou espaço morto” (BRASIL, 2007, p. 273). 

Arma Base: Definição de Tropas de Infantaria e Cavalaria que consistem na 

essência do movimento e manobra de uma operação militar (BRASIL, 2014f). 

Caminhos desenfiados: Consiste em caminhos ocultos, disfarçados, 

camuflados ou encobertos que dificultam sua observação e identificação pelo 

oponente ((HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2009; BRASIL, 1998). 

Central de Tiro: É o órgão que reúne pessoal “necessários para que o 

comando exerça o controle e a direção do tiro. A C Tir transforma as informações 

sobre alvos, as missões de tiro impostas pelo escalão superior e os pedidos de tiro 

em comandos de tiro para as peças” (BRASIL, 2001a, p. 4-1). 

Conflito armado: “Recurso utilizado por grupos politicamente organizados que 
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empregam a violência armada para solucionar controvérsias ou impor sua vontade a 

outrem. Pode estar condicionado ou não aos preceitos das normas internacionais. 

Nesse sentido, diferencia-se do conceito de guerra apenas na perspectiva jurídica” 

(BRASIL, 2007, p. 63). 

Consciência Situacional: “Percepção precisa dos fatores e condições que 

afetam a execução da tarefa durante um período determinado de tempo, permitindo 

ou proporcionando ao seu decisor, estar ciente do que se passa ao seu redor” 

(BRASIL, 2007, p 64). 

Contrainteligência: Consiste em “detectar, identificar e analisar a ameaça 

inimiga oriunda das fontes humanas, de sinais, de imagens, cibernética e outras, 

planejando ações e medidas para neutralizar ou eliminar essas ameaças” (BRASIL, 

2016a, p.4-1).  

Coordenadas retangulares: Aferição da posição de um objeto, utilizando-se as 

referências em relação às linhas de quadrícula E e N na carta, a fim de determinar 

sua localização precisa (BRASIL, 1990). 

Danos colaterais: São as consequências indiretas de um estrago físico ou 

material que não se manifesta à primeira vista, mas que, mesmo assim, provoca 

destruição ou desgaste (HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2009). 

Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA): “Conjunto de normas 

internacionais, [...], especificamente destinadas a serem aplicadas nos conflitos 

armados, internacionais ou não internacionais, e que limita, por razões humanitárias, 

o direito das Partes em conflito de escolher livremente os métodos e os meios 

utilizados na guerra” (BRASIL, 2014e). 

Doutrina Militar Nacional: Compreendem o conjunto harmônico de ideias e de 

entendimentos que define, ordena, distingue e qualifica as atividades de 

organização, preparo e emprego das Forças Armadas (FA). Dentro dessa visão, as 

doutrinas militares englobam a administração, a organização e o funcionamento das 

instituições militares (BRASIL, 2014e, p. 1-1). 

Doutrina Militar Terrestre (DMT): “É o conjunto de valores, fundamentos, 

conceitos, concepções, táticas, técnicas, normas e procedimentos da F Ter 

estabelecido com a finalidade de orientar a Força no preparo de seus meios, 

considerando o modo de emprego mais provável” (BRASIL, 2014e, p. 1-2). 

Eficácia do tiro de Artilharia: “Define o tipo de missão de tiro de Artilharia a ser 

desencadeada a pedido do Observador, quando este julgar que o alvo está 
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precisamente localizado e há a necessidade ou não de se obter surpresa” (BRASIL, 

2007, p. 253). 

Era do Conhecimento: Conceito dos conflitos contemporâneos definido por 

espaço de batalha não linear e multidimensional, operações conjuntas, integradas, 

sincronizadas e simultâneas no amplo espectro e em ambiente interagências, maior 

proteção individual e coletiva, minimização de danos colaterais sobre as populações 

e meio ambiente, o caráter difuso das ameaças, a importância da informação, as 

novas tecnologias, o espaço cibernético, dentre outros (BRASIL, 2014e, p. 2-4). 

Estação de Controle de Solo (ECS): “Componente fixo ou móvel, que 

compreende os subsistemas de preparação e condução da missão, de controle da 

aeronave e de operação da carga paga” (BRASIL, 2014c, p. 4-3). 

Estratégico (Nível Estratégico): “Nível responsável pela transformação dos 

condicionamentos e das orientações políticas em ações estratégicas a serem 

desenvolvidas pelas forças militares” (BRASIL, 2007, p. 170). 

Grupo de Artilharia de Campanha: São organizados como unidades táticas e 

logísticas, sendo, autossuficientes. Podem cumprir qualquer missão tática atribuída 

por um G Cmdo Op ou uma GU, desencadeando fogos em proveito de quem atribuiu 

sua missão ou reforçando fogos de outra Artilharia (BRASIL, 1998). 

Identificação de alvos: Definição precisa da localização do alvo por meio de 

processos específicos que permitam o cálculo do tiro. Permite a definição de 

características do ponto ou do objeto, que se encontra na posição definida como 

alvo com alto grau de detalhamento (BRASIL, 1990). 

Lançamento: É o ângulo medido em relação ao Norte de Quadrícula, utilizado 

na unidade de milésimos para a Artilharia de Campanha (BRASIL, 2001a). 

Letalidade seletiva: “Engajar alvos de natureza militar, com uma resposta 

proporcional à ameaça, mitigando os efeitos colaterais. Possuir letalidade seletiva 

implica possuir sistemas de armas precisos o bastante para preservar a população e 

as estruturas civis” (BRASIL, 2014e, p. 7-2). 

Observação Aérea: Missão aérea aplicável à tarefa de sustentação ao 

combate, destinada a exercer vigilância aproximada sobre a superfície, a fim de 

orientar fogos amigos e de observar a movimentação de forças inimigas (BRASIL, 

2007, p. 161). 

Observação de Artilharia: É o recurso principal que se vale a Artilharia para 

obter informações sobre o inimigo e, principalmente, localizar alvos, ajustar tiros e 
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desencadear concentrações (BRASIL, 1998). 

Observador Aéreo: “Elemento especializado cuja função primordial é observar 

de uma aeronave em voo e dar informes necessários às forças amigas” (BRASIL, 

2007, p. 174). 

Observador Avançado: “Observador que opera com as tropas da linha de 

frente e tem a tarefa de ajustar o fogo de artilharia naval e terrestre e o bombardeio 

aéreo, transmitindo informes de combate” (BRASIL, 2007, 175). “Acompanha as 

flutuações do combate e são empregados à base de um por Companhia ou 

Esquadrão [...]. A Observação e a conduta do tiro são suas funções principais, 

constituindo a extremidade da cadeia de ligação Artilharia/Arma Base” (BRASIL, 

1990, p. 2-6). 

Oficiais de Ligação: “O Oficial de Ligação é o representante do comandante 

do Grupo de Artilharia de Campanha, junto ao escalão para o qual foi designado” 

(BRASIL,1998, p. 2-6). 

Operacional (Nível Operacional): “Nível que compreende o planejamento 

militar e a condução das operações requeridas pela guerra, em conformidade com a 

linha estratégica estabelecida” (BRASIL, 2007, p. 170). 

Operações Cibernéticas: “Compreende ações que envolvem as ferramentas 

de TIC para desestabilizar os Sistemas de Tecnologia da Informação e 

Comunicações e Comando e Controle (STIC3) do oponente e defender os próprios 

STIC3” (BRASIL, 2014e, p. 6-9). 

Operações de guerra: “Conflito no seu grau máximo de violência. No sentido 

clássico, caracteriza um conflito, normalmente entre Estados, envolvendo o emprego 

de suas forças armadas. Desencadeia-se de forma declarada e de acordo com o 

Direito Internacional” (BRASIL, 2007, p. 122). 

Operações de Informações: “Consistem em um trabalho metodológico e 

integrado de capacidades relacionadas à informação, em conjunto com outros 

vetores, para informar e influenciar grupos e indivíduos, [...], afetar o ciclo decisório 

de oponentes, ao mesmo tempo protegendo o nosso” (BRASIL, 2014e, p. 7-3). 

Operações de não guerra: “Operação em que as Forças Armadas, embora 

fazendo uso do Poder Militar, são empregadas em tarefas que não envolvam o 

combate propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais, em que esse poder 

é usado de forma limitada” (BRASIL, 2007, p. 180). 

Operações no amplo espectro: “[...] a combinação de Operações Ofensivas, 
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Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou 

sucessivamente, prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos 

armados, em situações de Guerra e de Não Guerra” (BRASIL, 2014e, p. 4-4).  

Poder de Combate Terrestre: “Traduz-se em oito elementos essenciais e 

indissociáveis, a saber: Liderança, Comando e Controle, Informações, Movimento e 

Manobra, Inteligência, Fogos, Logística e Proteção” (BRASIL, 2014e, p. 6-1). 

Poder Nacional: “Capacidade que tem o conjunto dos homens e dos meios 

que constituem a Nação, atuando em conformidade com a vontade nacional, para 

alcançar e manter os objetivos nacionais” (BRASIL, 2007, p. 200). 

Postos de Observação: “Posição ou local onde instalam-se Observadores e 

destinam-se a localizar alvos para tiros previstos e inopinados, ajustar ou regular o 

tiro e obter informes sobre as atividades do inimigo” (BRASIL, 1990, p. 2-1). 

Prancheta de tiro: “A prancheta de tiro é um documento que contém a posição 

relativa, planimétrica e altimétrica, de todos os dados necessários ao preparo dos 

elementos de tiro” (BRASIL, 2001a, p. 4-4). 

Princípio da Distinção: “Distinguir o combatente e não combatente. O não 

combatente é protegido contra os ataques. Também, distinguir bens de caráter civil e 

objetivos militares. Os bens de caráter civil não devem ser objetos de ataques ou 

represálias” (BRASIL, 2014e, p. 4-3). 

Princípio da Humanidade: “Princípio da humanidade proíbe que se provoque 

sofrimento às pessoas e destruição de propriedades, se tais atos não forem 

necessários para obrigar o inimigo a se render. [...] todas as precauções devem ser 

tomadas para mitigá-los “(BRASIL, 2014e, p. 4-3). 

Princípio da Limitação:” O direito das Partes beligerantes na escolha dos 

meios para causar danos ao inimigo não é ilimitado, sendo imperiosa a exclusão de 

meios e métodos que levem ao sofrimento desnecessário e a danos supérfluos 

“(BRASIL, 2014e, p. 4-3). 

Princípio da Necessidade Militar: “Em todo conflito armado, o uso da força 

deve corresponder à vantagem militar que se pretende obter. As necessidades 

militares não justificam condutas desumanas, tampouco atividades que sejam 

proibidas pelo DICA “(BRASIL, 2014e, p. 4-3). 

Princípio da Proporcionalidade: “A utilização dos meios e métodos de guerra 

deve ser proporcional à vantagem militar concreta e direta. Nenhum alvo, mesmo 

que militar, deve ser atacado se os prejuízos e sofrimento forem maiores que os 
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ganhos militares que se espera da ação “(BRASIL, 2014e, p. 4-3). 

Quadrículas da Carta: “Linhas horizontais e verticais espaçadas igualmente, 

chamadas quadrículas. [...] determina a melhor relação entre precisão e 

conveniência, sendo a escala padrão em que os equipamentos de locação estão 

graduados” (BRASIL, 2001a, p.4-5). 

Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP): “Conjunto de meios 

que constituem um elemento de emprego de ARP para o cumprimento de 

determinada missão aérea. Em geral, é composto de três elementos essenciais: o 

módulo de voo, o módulo de controle em solo e o módulo de comando e controle” 

(BRASIL, 2014c, p.1-3). 

Subunidade: “Grupamento de elementos combatentes ou de serviços, de 

valor companhia, esquadrão, bateria, esquadrilha, etc” (BRASIL, 2007, p. 247). 

Tático (Nível Tático): “Nível responsável pelo emprego de frações de forças 

militares, organizadas, segundo características e capacidades próprias, para 

conquistar objetivos operacionais ou para cumprir missões específicas” (BRASIL, 

2007, p.170). 

Telêmetro laser: “É um instrumento ótico que mede a distância entre o 

observador e o alvo, utilizando o raio laser” (BRASIL, 1990, p. 3-7). 

Terceira dimensão do espaço de batalha: É o espaço aéreo (BRASIL, 2014c). 

Terminal de Transmissão de Dados (TTD): São os equipamentos necessários 

para realizar os enlaces entre a ARP e a ECS. Estes servem para o controle do voo 

e para o controle do material embarcado. (BRASIL, 2014c). 

Tropa apoiada: Uma fração militar que recebe algum meio ou elemento para 

realizar um apoio geral ou específico. 

Vetor Aéreo: Plataformas aéreas, tripuladas ou não (BRASIL, 2014c). 

Zona de ação: “É a delimitação de área e espaço aéreo correspondente, com 

a finalidade de atribuir responsabilidades operativas à determinada força ou unidade, 

em um espaço de manobra adequado e compatível com suas possibilidades” 

(BRASIL, 2016a, p. 6-3). 
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APÊNDICE A- Entrevista TC Montenegro 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS (SARP) 

 
A presente entrevista tem por finalidade servir de base para a dissertação de 

mestrado em Ciências Militares apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, pelo 
Cap Art Julio César Martini. 

O tema da dissertação é “O EMPREGO DOS SISTEMAS DE AERONAVES 
REMOTAMENTE PILOTADAS PELO OBSERVADOR AVANÇADO NO COMBATE EM 
AMBIENTE URBANO”. 

A pesquisa terá como foco a resposta ao seguinte problema: em que medida o 
emprego do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada Categoria 1 aumenta a eficácia de 
atuação do OA junto à tropa apoiada, no combate em ambiente urbano? 

As respostas serão empregadas para obter-se subsídios para um melhor avanço 
técnico e tático, além de melhorar a adequação do objeto de estudo com a realidade da 
Força Terrestre, a fim de tornar seus resultados exequíveis para o Exército Brasileiro em 
nível nacional. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir profundamente para a pesquisa, a 
fim de permitir a implementação de uma nova tecnologia a ser empregada pela Observador 
Avançado de Artilharia. É fundamental que o senhor complemente, quando assim o desejar, 
suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já, agradeço pela colaboração. As respostas irão contribuir sobremaneira com 
o trabalho de pesquisa. 

 
Julio César Martini (Capitão de Artilharia – AMAN 2008) 
E-mail: juliocmartini@yahoo.com.br 
  

IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome do Entrevistado: Jacy Montenegro Magalhães Neto 

Posto\ Graduação: Tenente Coronel 

OM: Instituto Militar de Engenharia– Rio de Janeiro– RJ 

Função: Gerente do Projeto Estratégico SARP Cat 1 junto ao Estado Maior do 

Exército 

QUESTIONAMENTOS 

 

Pergunta 1 
Qual a concepção existente no EME para emprego do Sistemas de Aeronaves 
Remotamente Pilotadas Categoria 1 pela Artilharia de Campanha? 
 
As bases de emprego do SARP na Força Terrestre estão especificadas e definidas 

no Manual EB20-MC-10.214, Vetores Aéreos da Força Terrestre. Para o SARP Cat 

1, o desenvolvimento, definições de emprego e operação estão bem avançados e 

estão explícitos nos Requisitos Operacionais Básicos nº 06/10, nos Requisitos 

mailto:juliocmartini@yahoo.com.br
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Técnicos Básicos do Sistema de Veículo Aéreo Não Tripulado Tático de Apoio ao 

Combate – Categoria 1 nas diversas diretrizes publicadas no Boletim do Exército. 

Hoje em dia, já existe um SARP Cat 1 em operação no Exército Brasileiro, 

padronizado, que é o FT-100 da empresa FT Sistemas. 

 
Pergunta 2 
Quantas pessoas, no mínimo, são necessárias para operar o Sistema de Aeronaves 
Remotamente Pilotadas Categoria 1? 
 
Para operar o SARP Cat 1 FT-100 são necessárias, no mínimo, 2 (duas) pessoas  
 
Pergunta 3 
O Observador Avançado da Artilharia de Campanha, acompanha os elementos de 
manobra e garante o Apoio de Fogo preciso e com oportunidade para essas tropas. 
Além disso, o OA realiza o controle das eficácias e levanta dados sobre o terreno e o 
inimigo. Dentre as capacidades citadas, de que forma o senhor identifica a 
viabilidade de emprego do SARP Cat 1 para apoiar as capacidades na situação 
exposta? 
 
Sim. Posso assegurar, após as diversas lições aprendidas dos inúmeros exercícios 
que estive presente, que o emprego do SARP pelo OA não é apenas viável, como, 
também, é necessário. Esta forma de aplicar este instrumento, exigirá uma 
atualização em procedimentos e formas de operação do SARP, que, contudo, são 
perfeitamente exequíveis e que vão ao encontro da sua necessidade de atualização. 
 
Pergunta 4 
O Senhor identifica a possibilidade do SARP Cat 1 obter coordenadas do ponto 
visualizado, definir distâncias em largura, profundidade e altura em relação a um 
ponto conhecido e fornece essas informações para a sua estação ou para outra 
posição mais afastada? 
 
Sim. Dentro do que expus anteriormente, o SARP possui condições plenas de 
fornecer todas essas capacidades. O que ressalto é que, devem passar a constar 
como requisitos do SARP Cat 1: A capacidade de cálculo automático, da estação, 
permitindo a visualização, na tela, das correções a serem enviadas para a Central de 
Tiro a fim de que o impacto seja no alvo; e o SARP deverá adotar um voo em órbita, 
no entorno do alvo selecionado pelo OA, na estação de solo, durante o voo. 
 
Pergunta 5 
Quais as possibilidade e limitações técnicas do emprego do SARP Cat 1 em 
ambiente urbano? 
 
A grande limitação é a cessão do espaço aéreo. Percebe-se que a utilização do 
SARP no ambiente urbano, exige uma coordenação do espaço aéreo com a Força 
Aérea aos moldes de grandes aeronaves. Isso tem, de certa forma, exigido aos 
operadores de SARP, o conhecimento e a confecção de documentos que firmem 
esse acordo operacional com o órgão de Controle do Espaço Aéreo como, por 
exemplo, a emissão de um plano de voo.  
Quanto às possibilidades do SARP Cat 1 são inúmeras, comprovadas e testadas 
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nas diversas operações realizadas pela Cia Prec Pqdt. 
 
Pergunta 6 
Como definir o nível de detalhes obtidos de algum objeto em solo pelo operador do 
SARP Cat 1? 
 
Para estabelecer um padrão que pudesse ser imposto de forma efetiva à empresa 
que produz o FT -100, buscou-se no Critério de Johnson uma forma de padronizar o 
que se deseja, como capacidade do SARP. Assim, pode-se definir hoje que o SARP 
Cat 1 em relação ao alvo, detecta a 1,1 Km, reconhece a 900 metros e identifica a 
600 metros. Isso conforme os optrônicos embarcados no ARP hoje e durante o dia. 
À noite essas capacidades alteram em torno de 200 metros. No entanto, sugiro 
aperfeiçoar as câmeras do SARP para o emprego específico do OA para atende-lo 
de forma pormenorizada e mais precisa. 
 
Pergunta 7 
Quais foram os ensinamentos e lições aprendidas na condução e operação de 
Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas Cat 1 até o presente momento? 
 
Com as diversas operações e exercícios realizados com o SARP Cat 1 FT – 100 
pode-se assegurar que os documentos para a Memória para a Decisão e as Lições 
Aprendidas garantiram o aperfeiçoamento do material. A condição de emprego do 
SARP foi consolidada com, no mínimo, 2 (dois) militares. A logística necessária para 
o emprego continuado e em diversas situações, como, por exemplo, a necessidade 
de recarregar as baterias do SARP após o seu emprego, com energia comercial ou 
uso de adaptadores em viaturas. Atualmente, a grande discussão está envolta na 
definição da constituição da guarnição de operadores. Ambos devem ter 
conhecimento de pilotagem, e devem dedicar-se exclusivamente com plano de 
manutenção de aptidão. 
Outra lição aprendida é a exigência necessária de coordenar as operações do SARP 
no ambiente urbano com a Força Aérea, a fim de permitir fluidez e segurança no 
tráfego aéreo. Um detalhe importante é que todo equipamento eletrônico tem um 
envelope de operação em condições adversas, por exemplo: capacidade de suportar 
10 (dez) mm de chuva por hora. A limitação do emprego do material sob vento forte 
ou chuva é um dos ensinamentos obtidos na condução das operações até o 
presente momento 
 
Pergunta 8 
Que conhecimentos o senhor avalia que são fundamentais para operar o SARP Cat 
1? 
 
Os operadores do SARP Cat 1 devem, indiscutivelmente, possuir conhecimentos 
sobre Meteorologia afeta às operações com aeronaves, Segurança de Voo e 
Coordenação de Espaço Aéreo.  
A realização de um curso teórico de piloto privado, que pode ser realizado de forma 
online, é uma importante introdução aos operadores que trabalharão com o SARP. 
Isso permitirá a compreensão e aprendizado de linguagens de aviação e outros 
conceitos relacionados ao tráfego aéreo. 
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Pergunta 9 
O senhor gostaria de realizar qualquer observação referente ao SARP Cat 1 ou ao 
trabalho do OA que não foi abordada e que tenha validade para a solução da 
questão de estudo deste trabalho? 
 
Haverá necessidade de planejar a forma como o OA irá recarregar as baterias do 
SARP, caso permaneça em operação por vários dias continuados. Esta poderá ser 
feita por rede elétrica comercial ou adaptadores das baterias veiculares. 

 

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 
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APÊNDICE B – Entrevista Maj Xavier 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS (DOUTRINA ARTILHARIA DE CAMPANHA) 

 
A presente entrevista tem por finalidade servir de base para a dissertação de 

mestrado em Ciências Militares apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, pelo 
Cap Art Julio César Martini. 

O tema da dissertação é “O EMPREGO DOS SISTEMAS DE AERONAVES 
REMOTAMENTE PILOTADAS PELO OBSERVADOR AVANÇADO NO COMBATE EM 
AMBIENTE URBANO”. 

A pesquisa terá como foco a resposta ao seguinte problema: em que medida o 
emprego do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada Categoria 1 aumenta a eficácia de 
atuação do OA junto à tropa apoiada, no combate em ambiente urbano? 

As respostas serão empregadas para obter-se subsídios para um melhor avanço 
técnico e tático, além de melhorar a adequação do objeto de estudo com a realidade da 
Força Terrestre, a fim de tornar seus resultados exequíveis para o Exército Brasileiro em 
nível nacional. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir profundamente para a pesquisa, a 
fim de permitir a implementação de uma nova tecnologia a ser empregada pela Observador 
Avançado de Artilharia. É fundamental que o senhor complemente, quando assim o desejar, 
suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já, agradeço pela colaboração. As respostas irão contribuir sobremaneira com 
o trabalho de pesquisa. 

 
Julio César Martini (Capitão de Artilharia – AMAN 2008) 
E-mail: juliocmartini@yahoo.com.br 
  

IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome do Entrevistado: Francisco Xavier Monteiro Bezerra do Nascimento 

Posto\ Graduação: Major 

OM: Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais– Rio de Janeiro – RJ 

Função: Instrutor 

QUESTIONAMENTOS 

 

Pergunta 1 
O combate moderno é definido por variadas nuances como: as diversas ressalvas 
impostas pelo DIH/ DICA, a presença da população e a necessidade de controle de 
danos colaterais. Dentro desta situação supracitada, de que forma a Artilharia de 
Campanha tem trabalhado para inserir-se nestes novos contextos na instrução na 
ESAO? 
 
A Operação em Área Urbana exige a constante preocupação com a população, no 
entanto deve-se observar as necessidades de emprego da Artilharia neste local. 

mailto:juliocmartini@yahoo.com.br
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Devem existir imposições e limitações para os fogos dentro dessa área.  
Os alvos encontrados pelo OA serão analisados, também, pelo Coordenador de 
Apoio de Fogo da SU, onde o OA está inserido. Este militar é o Cmt SU e a sua 
decisão vai definir se o tiro será ou não realizado. Isso permitirá assegurar o 
cumprimento de imposições estabelecidas para destruir um alvo no interior de uma 
localidade e garantir os efeitos desejados para se obter as vantagens da manobra.  
A abordagem e a instrução da coordenação de fogos e as medidas para coordenar 
os fogos como Área de Restrição de Fogos e Área de Fogos Proibidos são alguns 
dos exemplos tratados em instrução. 
 
Pergunta 2 
O Observador Avançado da Artilharia de Campanha, acompanha os elementos de 
manobra e garante o Apoio de Fogo preciso e com oportunidade para essas tropas. 
Além disso, o OA realiza o controle das eficácias e levanta dados sobre o terreno e o 
inimigo. Dentre as capacidades citadas, o senhor identifica a viabilidade de emprego 
de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas Categoria 1(SARP Cat 1) para 
apoiar as capacidades na situação exposta? 
 
O emprego do referido material é perfeitamente viável. Deve-se, no entanto, 
especificar a função a que se destina tal instrumento. Além disso, é fundamental, 
certificar-se da grande precisão das informações fornecidas pelo SARP, como as 
coordenadas dos pontos levantados.  No entanto, eu avalio que, para realizar a 
Busca de Alvos, o SARP deve ser capaz de voar à distâncias bem maiores e não 
deverá ser empregado pelo OA, mas sim pela Bateria de Busca de Alvos. 
A doutrina define que os alvos de grande importância para a Grande Unidade ou a 
Unidade, envolvidas na operação, são muito distantes e além do alcance visual do 
OA. Este tipo de alvo deve ser batido pela Artilharia em apoio à manobra. Assim 
percebe-se que o uso de um SARP pelo OA atenderá apenas às necessidades da 
SU, ou seja, alvos que estejam mais próximos e que poderiam ser batidos pelas 
peças de Morteiro da Infantaria e Cavalaria. 
Porém, apesar disso, percebo que o OA é o militar mais apto a utilizar esta 
ferramenta, em prol dos fogos a serem utilizados para apoiar a manobra.  
Fica extremamente óbvio, compreender a capacidade fornecida por um SARP em 
permitir o melhor controle de emassamento de fogos sobre um alvo, bem como, 
identificar com melhor clareza os danos provocados.   
 
Pergunta 3 
O emprego do SARP Cat 1 poderá exigir a atuação de dois militares como 
Observadores Avançados, uma vez que o material exige mais de um militar para seu 
emprego adequado. Como a instrução e a manobra da Artilharia de Campanha 
podem vir a serem influenciadas por essa situação? 
 
Atualmente, já existem estudos e uma proposta do novo manual C 100- 25, 
Planejamento de Coordenação de Fogos. Nestes estudos, verificou-se a 
necessidade de adequar o número de OA, conforme a demanda da operação. No 
entanto, será necessário um maior conhecimento de outros assuntos para operar 
este tipo de material que deverá contar com um curso específico. Dentre os 
assuntos que visualizo serem fundamentais para operar tal ferramenta é a análise de 
imagens. 
A Instrução de Observação, na Escola de Sargentos e na Academia Militar das 
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Agulhas Negras são muito semelhantes, o que permite afirmar que seria adequado o 
emprego de um Sargento e um Oficial como OA da SU, ao contrário de apenas um 
Oficial. Além disso, é interessante realizar-se mais estudos sobre o emprego do OA 
nível pelotão.  
 
Pergunta 4 
Quais as abordagens atuais acerca da Urbanização dos Conflitos nas instruções e 
de que forma as manobras, técnica e táticas têm sido direcionadas para essa 
perspectiva? 
 
Há um aumento crescente do DICA nas instruções e nas avaliações dos alunos. Isso 
vai ao encontro da perspectiva de emprego da Artilharia dentro da adequabilidade, 
proporcionalidade e distinção existentes no conflito moderno. Reforço que nem 
sempre será empregado fogos de Artilharia no ambiente urbano e deverá ser 
verificada em que condições esses fogos serão empregados. 
Contudo, há de se manter constante a capacidade de identificar o objetivo das 
operações e analisar a finalidade do emprego da Artilharia nesta situação. Haja vista 
existirem inúmeras imposições que restringem o emprego da Artilharia, a precisão 
no levantamento de alvos e suas informações são fundamentais na guerra 
contemporânea. As munições de precisão também terão certo protagonismo nesta 
nova atuação. 
O SARP vai ao encontro dessa nova perspectiva, porém deve-se detalhar, prever e 
definir com clareza o seu emprego para que não seja um simples equipamento de 
apoio à decisão. 
 
Pergunta 5 
O senhor gostaria de realizar qualquer observação referente ao SARP Cat 1 ou ao 
trabalho do OA que não foi abordada e que tenha validade para a solução da 
questão de estudo deste trabalho? 
 
O SARP servirá como uma ferramenta para o órgão de coordenação de apoio de 
fogo para o escalão considerado. Para a condução do tiro, sejam os fogos de 
Artilharia ou de morteiro, as decisões serão tomadas pelo Coordenador de Apoio de 
Fogo, que na SU é o próprio Cmt SU.  
Destaco a grande importância e facilidade que o SARP pode inserir-se nas ações de 
Observação ao fornecer as coordenadas dos alvos e dos impactos dos tiros com 
precisão. 
 

 

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 
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APÊNDICE C – Entrevista Cap Gomes de Mattos 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS (DOUTRINA ARTILHARIA DE CAMPANHA) 

 
A presente entrevista tem por finalidade servir de base para a dissertação de 

mestrado em Ciências Militares apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, pelo 
Cap Art Julio César Martini. 

O tema da dissertação é “O EMPREGO DOS SISTEMAS DE AERONAVES 
REMOTAMENTE PILOTADAS PELO OBSERVADOR AVANÇADO NO COMBATE EM 
AMBIENTE URBANO”. 

A pesquisa terá como foco a resposta ao seguinte problema: em que medida o 
emprego do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada Categoria 1 aumenta a eficácia de 
atuação do OA junto à tropa apoiada, no combate em ambiente urbano? 

As respostas serão empregadas para obter-se subsídios para um melhor avanço 
técnico e tático, além de melhorar a adequação do objeto de estudo com a realidade da 
Força Terrestre, a fim de tornar seus resultados exequíveis para o Exército Brasileiro em 
nível nacional. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir profundamente para a pesquisa, a 
fim de permitir a implementação de uma nova tecnologia a ser empregada pela Observador 
Avançado de Artilharia. É fundamental que o senhor complemente, quando assim o desejar, 
suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já, agradeço pela colaboração. As respostas irão contribuir sobremaneira com 
o trabalho de pesquisa. 

 
Julio César Martini (Capitão de Artilharia – AMAN 2008) 
E-mail: juliocmartini@yahoo.com.br 
  

IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome do Entrevistado: Geraldo Gomes de Mattos Neto 

Posto\ Graduação: Capitão 

OM: Academia Militar das Agulhas Negras – Resende - RJ 

Função: Instrutor 

QUESTIONAMENTOS 

 

Pergunta 1 
O manual C 6-130 Técnica de Observação do Tiro de Artilharia de Campanha, 
elenca os instrumentos (GB, bússola, binóculo, binocular, telêmetro laser, dispositivo 
de Observação noturna e equipamentos de navegação) a serem empregados pelo 
OA no cumprimento de sua missão. Atualmente, o senhor tem conhecimento acerca 
de materiais distintos dos supracitados para o trabalho do OA? Exemplifique 
 
Já existe documentação sobre o uso de SARP por observadores avançados em 
países como Rússia, Israel e membros da OTAN, complementando o trabalho dos 

mailto:juliocmartini@yahoo.com.br
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OA em diversos tipos de operações. Também é de conhecimento que estes mesmos 
países têm utilizado veículos especialmente modificados para os observadores e 
suas equipes com o objetivo de reunir todos os optrônicos necessários para o 
levantamento de alvos e condução de missões de tiro, e ainda proporcionando 
mobilidade e proteção compatível com a Unidade apoiada. 
 
Pergunta 2 
Quando não conseguir avistar o primeiro tiro, o OA enviará correções em alcance ou 
direção, para conduzir o tiro para uma área de fácil Observação ou pedirá um tiro 
fumígeno (BRASIL, 1990). No entanto, o combate moderno é definido por variadas 
nuances como: as diversas ressalvas impostas pelo DIH/ DICA, a presença da 
população e a necessidade de controle de danos colaterais. Dentro desta situação 
supracitada, de que forma a Artilharia de Campanha tem trabalhado para inserir-se 
nestes novos contextos? 
 
No meu ponto de vista, a Art Cmp tem buscado evitar possíveis danos colaterais 
investindo em obuseiros mais modernos, em munições de alta precisão e em 
sistemas de tiro computadorizados, principalmente em um cenário de combate 
urbano. Neste aspecto, considero fundamental a figura do observador para fazer a 
confirmação positiva do alvo e a análise de danos, diminuindo ainda mais as 
chances de atingir alvos não militares ou de cometer fratricídio. 
 
Pergunta 3 
O Observador Avançado da Artilharia de Campanha, acompanha os elementos de 
manobra e garante o Apoio de Fogo preciso e com oportunidade para essas tropas. 
Além disso, o OA realiza o controle das eficácias e levanta dados sobre o terreno e o 
inimigo. Dentre as capacidades citadas, o senhor identifica a viabilidade de emprego 
de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas Categoria 1(SARP Cat 1) para 
apoiar as condições na situação exposta? 
 
Sim, acredito que o SARP é uma ferramenta interessante para complementar a 
Observação do OA, permitindo que ele aumente seu campo de visão e ainda 
diminuindo sua exposição ao inimigo. Desta forma, o SARP Cat 1 pode auxiliar tanto 
no controle das eficácias quanto no levantamento de dados, em áreas do terreno 
não visíveis aos olhos do observador ou que venham a comprometer sua segurança. 
 
Pergunta 4 
O emprego do SARP Cat 1 poderá exigir a atuação de dois militares como 
Observadores Avançados, uma vez que o material exige mais de um militar para seu 
emprego adequado. Como a instrução e a manobra da Artilharia de Campanha 
podem vir a serem influenciadas por essa situação? 
 
Creio que existem algumas formas de solucionar esta questão, sendo que a única 
inviável é colocar dois oficiais na mesma zona de ação como operador.  
Quanto ao efetivo empregado, depende de qual nível o SARP seria empregado. Se 
empregado no nível SU, a missão ficaria com o OA como operador, sendo auxiliado 
pelo seu rádio operador, que deveria ser ajustado para que fosse um soldado EP ou 
cabo. Se o emprego fosse no Btl/Rgt ou até na Bda, imagino que a missão seria 
melhor cumprida pela Tu Topo da Bia Cmdo, chefiado pelo Adj S2, e atuando em 
toda a Zona de Ação do escalão desejado, em coordenação com os OA.  
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Com relação à instrução, acredito que tenha tempo suficiente no ano para habilitar e 
adestrar as equipes para operar um SARP Cat 1. As instruções poderiam ser 
centralizadas na Bda ou até mesmo no C Mil A, com a criação de curso ou estágio 
de operador de SARP. O grande obstáculo que eu vejo é que muitos claros de OA 
são suprimidos nos GAC, o que ocasiona que a função seja acumulativa com outras. 
Por isso, acredito que seria necessário fazer modificações no QCP para que existam 
militares destinados à função de OA em tempos de paz, de forma que ele possa se 
dedicar ao seu adestramento anual, principalmente se ele receber mais este encargo 
de operador de SARP. 
 
Pergunta 5 
Dentre os Sistemas empregados, algum se classifica dentro da Categoria 1, definida 
no Manual EB 20 –MC- 10.214, Vetores Aéreos da Força Terrestre (Alt até 1500m, 
Raio de ação 27 km, autonomia ~2h)? 
 
Na forma de emprego todos podem ser classificados nesta categoria. A aeronave 
PAMPA poderia ser empregada em categorias superiores desde que com adequado 
abastecimento e transportando aviônicos específicos. 
 
Pergunta 6 
Qual a concepção atual sobre o emprego do SARP na Artilharia de Campanha? 
 
É notório que a Artilharia de Campanha Brasileira já se atentou para a versatilidade 
de possuir SARP e pessoal habilitado a pilotá-lo, fruto da experiência de outros 
países que já o utilizam. Já foram adquiridos equipamentos HORUS FT-100 para 
experimentos doutrinários no 9º GAC, inicialmente voltado para o subsistema busca 
de alvos. No subsistema de Observação, verificam-se estudos e trabalhos também 
para utilização de SARP na condução de fogos. O fato é que ainda falta muita 
pesquisa e experimentação para criar uma doutrina consolidada sobre o emprego do 
SARP na Art Cmp, mas acredito ser uma questão de tempo para estarmos usando 
este equipamento de forma adequada e usual. 
 
Pergunta 7 
O senhor gostaria de realizar qualquer observação referente ao SARP Cat 1 ou ao 
trabalho do OA que não foi abordada e que tenha validade para a solução da 
questão de estudo deste trabalho? 
 
Considerando o emprego de SARP em ambiente urbano, é importante frisar que, 
assim como o observador, este equipamento também tem restrições nos campos de 
visão. O fato do inimigo poder se abrigar dentro de construções dificulta a 
Observação aérea. Entretanto, considero uma importante ferramenta para 
complementar a visão do OA, sendo particularmente útil para identificar inimigos em 
telhados e outros pontos de comandamento, indivíduos se deslocando de um prédio 
para o outro, áreas que podem estar sendo utilizados por morteiros ou artilharia 
inimiga, e outras áreas de reunião que a tropa amiga não tenha visada direta. 

 

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 
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APÊNDICE D – Entrevista Cap Ferraz 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS (DOUTRINA ARTILHARIA DE CAMPANHA) 

 
A presente entrevista tem por finalidade servir de base para a dissertação de 

mestrado em Ciências Militares apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, pelo 
Cap Art Julio César Martini. 

O tema da dissertação é “O EMPREGO DOS SISTEMAS DE AERONAVES 
REMOTAMENTE PILOTADAS PELO OBSERVADOR AVANÇADO NO COMBATE EM 
AMBIENTE URBANO”. 

A pesquisa terá como foco a resposta ao seguinte problema: em que medida o 
emprego do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada Categoria 1 aumenta a eficácia de 
atuação do OA junto à tropa apoiada, no combate em ambiente urbano? 

As respostas serão empregadas para obter-se subsídios para um melhor avanço 
técnico e tático, além de melhorar a adequação do objeto de estudo com a realidade da 
Força Terrestre, a fim de tornar seus resultados exequíveis para o Exército Brasileiro em 
nível nacional. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir profundamente para a pesquisa, a 
fim de permitir a implementação de uma nova tecnologia a ser empregada pela Observador 
Avançado de Artilharia. É fundamental que o senhor complemente, quando assim o desejar, 
suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já, agradeço pela colaboração. As respostas irão contribuir sobremaneira com 
o trabalho de pesquisa. 

 
Julio César Martini (Capitão de Artilharia – AMAN 2008) 
E-mail: juliocmartini@yahoo.com.br 
  

IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome do Entrevistado: Rafael Ferraz Pinto 

Posto\ Graduação: Capitão 

OM: Academia Militar das Agulhas Negras – Resende – RJ 

Função: Instrutor 

QUESTIONAMENTOS 

 

Pergunta 1 
O manual C 6-130 Técnica de Observação do Tiro de Artilharia de Campanha, 
elenca os instrumentos (GB, bússola, binóculo, binocular, telêmetro laser, dispositivo 
de Observação noturna e equipamentos de navegação) a serem empregados pelo 
OA no cumprimento de sua missão. Atualmente, na AMAN/ESAO é feito referência, 
durante a instrução ou outra atividade, acerca de materiais distintos dos 
supracitados para o trabalho do OA? Exemplifique 
 
Sim. AGLS, GPS, novos GB. 

mailto:juliocmartini@yahoo.com.br
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Pergunta 2 
Quando não conseguir avistar o primeiro tiro, o OA enviará correções em alcance ou 
direção, para conduzir o tiro para uma área de fácil Observação ou pedirá um tiro 
fumígeno (BRASIL, 1990). No entanto, o combate moderno é definido por variadas 
nuances como: as diversas ressalvas impostas pelo DIH/ DICA, a presença da 
população e a necessidade de controle de danos colaterais. Dentro desta situação 
supracitada, de que forma a Artilharia de Campanha tem trabalhado para inserir-se 
nestes novos contextos na instrução na AMAN/ESAO? 
 
O OA pode prever a utilização de Mun inteligente, ou equipamento de localização do 
alvo que forneça maior precisão em suas coordenadas, como o telêmetro laser, por 
exemplo.   
 
Pergunta 3 
O Observador Avançado da Artilharia de Campanha, acompanha os elementos de 
manobra e garante o Apoio de Fogo preciso e com oportunidade para essas tropas. 
Além disso, o OA realiza o controle das eficácias e levanta dados sobre o terreno e o 
inimigo. Dentre as capacidades citadas, o senhor identifica a viabilidade de emprego 
de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas Categoria 1 (SARP Cat 1) para 
apoiar as capacidades na situação exposta? 
 
Sim. 
 
Pergunta 4 
O emprego do SARP Cat 1 poderá exigir a atuação de dois militares como 
Observadores Avançados, uma vez que o material exige mais de um militar para seu 
emprego adequado. Como a instrução e a manobra da Artilharia de Campanha 
podem vir a serem influenciadas por essa situação? 
 
Seria interessante haver um militar mais especializado (um Of, por exemplo) para 
avaliar as imagens obtidas, bem como direcionar as câmeras e indicar a direção que 
o SARP deva ir. O outro militar (pode ser Praça) para pilotar, operar e realizar a 
manutenção do SARP propriamente dito. 
 
Pergunta 5 
Quais as abordagens atuais acerca da Urbanização dos Conflitos nas instruções e 
de que forma as manobras, técnica e táticas têm sido direcionadas para essa 
perspectiva? 
 
Os conflitos modernos são de amplo espectro, 4ª e/ou 5ª geração, com operações 
de não-guerra, combates assimétricos e até mesmo convencionais. Exigem da 
Artilharia flexibilidade, precisão e rapidez em seus fogos, ao mesmo tempo em que o 
Of e o Sgt tem grande responsabilidade e suas decisões influenciam grandemente 
os rumos do conflito, com a premissa de não existirem quaisquer baixas civis, 
fratricídio ou danos colaterais, haja vista a globalização e difusão rápida de 
informações e grande peso da opinião pública e propaganda. 
Sendo assim, ganham relevância técnicas como a Ajustagem Conjugada, a 
Regulação para a Retaguarda em Área de Fogo Livre, a Preparação Teórica e 
Associação, bem como cresce o uso de munição “inteligente”, equipamentos 
eletrônicos com grande tecnologia agregada para condução dos fogos, 
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levantamento de alvos e cálculo de elementos de tiro, como o AGLS, 12Knight, 
Genesis e SARP. 
 
Pergunta 6 
Qual a concepção atual sobre o emprego do SARP na Artilharia de Campanha na 
AMAN, abordada e tratada nas instruções? 
 
Ainda não há conteúdo sobre SARP consolidado a ser ministrado para os cadetes. 
Contudo, tal assunto faz parte dos aspectos do uso da Artilharia nos combates 
modernos que são insistentemente abordados nas instruções, e principalmente, na 
Manobra Escolar, cujo tema trata de uma Operação de Amplo Espectro. 
 
Pergunta 7 
O senhor gostaria de realizar qualquer observação referente ao SARP Cat 1 ou ao 
trabalho do OA que não foi abordada e que tenha validade para a solução da 
questão de estudo deste trabalho? 
 
Seria interessante criar um pequeno parágrafo para explicar primeiro o que é SARP 
categoria 1. Apesar da especialização em AAAe, o afastamento das atividades 
ligadas à especialização traz esquecimento da matéria recebida a alguns anos atrás. 

 

 

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 
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APÊNDICE E – Entrevista Ten Vilson 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS (SARP) 

 
A presente entrevista tem por finalidade servir de base para a dissertação de 

mestrado em Ciências Militares apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, pelo 
Cap Art Julio César Martini. 

O tema da dissertação é “O EMPREGO DOS SISTEMAS DE AERONAVES 
REMOTAMENTE PILOTADAS PELO OBSERVADOR AVANÇADO NO COMBATE EM 
AMBIENTE URBANO”. 

A pesquisa terá como foco a resposta ao seguinte problema: em que medida o 
emprego do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada Categoria 1 aumenta a eficácia de 
atuação do OA junto à tropa apoiada, no combate em ambiente urbano? 

As respostas serão empregadas para obter-se subsídios para um melhor avanço 
técnico e tático, além de melhorar a adequação do objeto de estudo com a realidade da 
Força Terrestre, a fim de tornar seus resultados exequíveis para o Exército Brasileiro em 
nível nacional. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir profundamente para a pesquisa, a 
fim de permitir a implementação de uma nova tecnologia a ser empregada pela Observador 
Avançado de Artilharia. É fundamental que o senhor complemente, quando assim o desejar, 
suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já, agradeço pela colaboração. As respostas irão contribuir sobremaneira com 
o trabalho de pesquisa. 

 
Julio César Martini (Capitão de Artilharia – AMAN 2008) 
E-mail: juliocmartini@yahoo.com.br 
  

IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome do Entrevistado: Vilson Fortuna  

Posto\ Graduação: 1º Tenente QAO 

OM: 3º GAAAe– Caxias do Sul – RS 

Função: Chefe da Seção de Alvos Aéreos; Piloto de SARP 

QUESTIONAMENTOS 

 

Pergunta 1 
Como o senhor iniciou o trabalho com o Sistema de Aeronaves Remotamente 
Pilotadas dentro da Força Terrestre? 
 
Foi iniciado com um estágio que era realizado no 3º GAAAe de operação de 
aeromodelos, para emprego de alvos aéreos para a Artilharia Antiaérea. Desde 1994 
realizo o trabalho com este tipo de material, totalizando 23 (vinte e três) anos nessa 
área. 
 

mailto:juliocmartini@yahoo.com.br
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Pergunta 2 
Quais operações militares o senhor participou efetivamente no emprego e operação 
de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas? 
 
Todos exercícios de adestramento de AAAe desde 1994, com emprego de tiro real e 
exercícios de acompanhamento de aeronaves. Operações com o antigo sistema 
aero tático de imagens. Emprego no 6º Contingente da MINUSTAH no Haiti 2006. 
Operação Pantanal 2007 e 2008; Operação Quebra Cangalha  2008 e 2009. 
Operação Ibicuí no ano de 2008. Formosa 2011 operação de Marcha para o 
Combate Curso de Cav AMAN.   
 
Pergunta 3 
Quais foram as categorias de emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente 
Pilotadas nas operações citadas? 
 
Na grande maioria, foram empregados Sistemas nos níveis táticos, categoria 1 onde 
as informações eram objetivas e as distâncias sobrevoadas eram pequenas.  
 
Pergunta 4 
Quais foram os Sistemas Aeronaves Remotamente Pilotadas utilizados? 
 
02 (dois) modelos planadores com propulsão elétrica; 02 (dois) modelos treinadores 
com motores glow; 01 (um) modelo Delta Eclipse com motor glow; 01 (um) modelo 
Pampa Giant com motor AVGas e 01 (um) modelo helicóptero não empregado em 
operações pois necessitava estar em voo pairado para transmitir imagens, sendo 
alvo muito fácil de atiradores Inimigos. 
 
Planador Elétrico: propulsão com motor brushelers, podendo se voado no sistema 
FPV (voo em 1ª pessoa) com direção, altitude e coordenadas da posição do aero. 
Disciplina de ruídos, utiliza micro câmera de 480 linhas e vídeo-link para 3000 
metros. Lançado da mão e recuperado sem necessidade de pistas (planeio muito 
lento contra o vento, executa pouso curto). Adquire imagens até 3000 metros do 
operador. Autonomia de 15 a 25 minutos 
 
Treinador: propulsão com motor OS 46 2 tempos Glow, utiliza micro câmera de 480 
linhas e vídeo-link para 1500m. Também possui dispositivo para lançamento de 
panfletos. Decolagem normal ou lançado da mão. Na ausência de pistas pode ser 
recuperado em locais de arbustos. Autonomia de 10 a 15 minutos 
 
Delta Eclipse: propulsão com motor OS 160 2 tempos Glow, utiliza câmera digital HD 
com zoom, vídeo-link para 2 km. Utilização de FPV até 16 KM. Possui também 
dispositivo para lançamento de panfletos e reboque de faixas. Necessita de pista 
para lançamento e recuperação. Autonomia de 25 minutos 
 
Pampa 50% escala: propulsão com motor Kroma 180cc, 19Hp AVGas, utiliza 
câmera digital com zoom, vídeo-link para 5 km. Possui também dispositivo para 
lançamento de panfletos e reboque de faixas. Necessita de pista para lançamento e 
recuperação Autonomia de 10 a 18 minutos 
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Pergunta 5 
Dentre os Sistemas empregados, algum se classifica dentro da Categoria 1, definida 
no Manual EB 20 –MC- 10.214, Vetores Aéreos da Força Terrestre (Alt até 1500m, 
Raio de ação 27 km, autonomia ~2h)? 
 
Na forma de emprego todos podem ser classificados nesta categoria. A aeronave 
PAMPA poderia ser empregada em categorias superiores desde que com adequado 
abastecimento e transportando aviônicos específicos. 
 
Pergunta 6 
Nas operações, quais foram as altitudes de operação, modo de operação e raio de 
ação dos voo realizados? 
 
Gostaria de ressaltar as situações realizadas no 6º Contingente da MINUSTAH no 
Haiti 2006. Neste ambiente fazíamos um breve reconhecimento do local e 
planejávamos na carta as melhores rotas de voo. Nas operações para o lançamento 
de panfletos, utilizávamos a imagem recebida pelo VideoLink e o efeito do vento.  
Em áreas vermelhas nosso deslocamento era com blindados até mesmo para servir 
de abrigo para a pilotagem. Tudo seria mais simples com a aplicação de Voo 
Autônomo ou até mesmo Semi Autônomo, para distâncias de até 8km. Tendo em 
vista que a Força Adversa não conseguia abater o SARP, a Equipe passou a ser um 
alvo compensador. Toda a vez que havia uma decolagem, os disparos de armas se 
davam em nossa direção. Para solucionar este problema sempre decolava e voava 
baixo a 90º da posição até afastar o ARP e depois tomava o rumo para o objetivo.  
Após a missão de voo, fazia o mesmo procedimento para o pouso, sem denunciar 
nossa posição. Esses procedimentos eram sempre empregados com o Óculos de 
Visão do Operador. 
As decolagens poderiam ser manuais para aeronaves menores e convencional com 
utilização de pistas ou ruas. Solicitava-se com frequência o emprego de Engenharia 
para a construção de adequados locais de pouso e decolagem. Poderia ser 
realizado a decolagem de qualquer tipo de solo ou grama, na média de 180 metros 
de extensão e sem obstáculos grandes durante o percurso. 
 
Pergunta 7 
Quantas pessoas trabalharam, durante as operações militares citadas, no manuseio 
e emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas Categoria 1? 
 
Focando nas operações no Haiti, que se tratou de missão com a presença de Força 
Adversa, operávamos o SARP, nas ações em campo, em 2 (dois) militares. Um 
militar era empregado na pilotagem e outro para a montagem, preparação, 
comunicação e apoio com binóculo. Também participaram nas ações de segurança, 
4 (quatro) militares (Forças Especiais e/ou Polícia do Exército).  
Na base de recebimento de dados em tempo real, operava apenas um militar. 
Nos demais locais, com Sistemas que possuíam centro de imagens, eram operados 
por um militar e um auxiliar com conhecimento de pilotagem 
 
Pergunta 8 
O Observador Avançado da Artilharia de Campanha, acompanha os elementos de 
manobra e garante o Apoio de Fogo preciso e com oportunidade para essas tropas. 
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Além disso, o OA realiza o controle das eficácias e levanta dados sobre o terreno e o 
inimigo. Dentre as capacidades citadas, de que forma o senhor identifica a 
viabilidade de emprego do SARP Cat 1 para apoiar as capacidades na situação 
exposta? 
 
Sim. Completamente exequível. Os sistemas atuais possuem grande diversidade de 
dados fornecidos ao operador e podem ser facilmente ajustados a fim de atender às 
demandas do Observador Avançado 
 
Pergunta 9 
Alguma, dentre as operações que realizou, ocorreu em ambiente urbano? 
 
Sim. Como destaque, a operação da Minustah no 6º Contingente no Haiti. Além 
disso, durante a Operação Pantanal, CMO, 2007, realizou-se o reconhecimento da 
área de trens, em ambiente urbano, numa pequena localidade contida no contexto 
da operação 
 
Pergunta 10 
Dentro das operações que realizou em ambiente urbano, quais foram as principais 
limitações encontradas para operar o SARP? 
 
Locais desprovidos de pista de pouso ou decolagem. Necessidade de um auxiliar 
próximo da área de Observação para facilitar a orientação e correção dos 
procedimentos de voo. Dificuldades de manter o contato visual com a aeronave 
quando a Observação ocorria à grandes distâncias.  
 
Pergunta 11 
Dentro das operações que realizou em ambiente urbano, quais foram as principais 
possibilidades fornecidas pelo SARP? 
 
Proporciona maior segurança à tropa. Eleva a confiança do combatente que sabe o 
que vai encontrar na sua progressão, fruto do reconhecimento realizado pela 
aeronave. Evita o dano colateral (perdas de vidas humanas na população inocente). 
Informação de população, permite a identificação de pontos sensíveis, hospitais, 
escolas e diferenciar áreas hostis. Posição de atiradores identificada pelos analistas 
de imagem da inteligência. 
Abala psicologicamente o Inimigo com passagens simultâneas sobre suas posições. 
Ferramenta decisória para os comandantes em diversas oportunidades.  
 
Pergunta 12 
Quais as possibilidades que o senhor identifica no emprego do SARP Cat 1 pelo 
Observador Avançado inserido no combate em ambiente urbano? 
 
Reconhecimento para atualização de cartas e mosaicos de fotos de satélites. 
Acompanhamento em tempo real da evolução do combate, principalmente na 
identificação de posições inimigas e do movimento de pessoas em um determinado 
local. Observação de zonas de reunião. Identificação de objetos conduzidos pelas 
pessoas. Disseminação de panfletos e reboque de faixas para Operações 
Psicológicas, para conquistar a população local e induzir a denúncia de elementos 
da Força Adversa. Engodo com voos em um local diferente de onde seria o próximo 
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ataque da Tropa. Sobrevoar uma determinada posição buscando observar uma 
posição mais afastada. Utilização de sistema de câmera independente da aeronave 
para facilitar a Observação 360º.  
 
Pergunta 13 
Quais foram as possibilidade e limitações apresentadas pelo SARP em condições de 
visibilidade noturna? 
 
Restrição de equipamento para visualização à longa distância. Utilizou-se uma 
câmera própria para imagens noturnas. Houve muitas restrições angulares à noite, o 
que exigiu a necessidade de voar mais alto. Muita dificuldade para estabilizar a 
imagem e obter uma melhor visualização da área. Hoje em dia, com o emprego de 
visores termais as atividades, à noite, são observadas de maneira semelhante às 
realizadas durante o dia. 
 
Pergunta 14 
Dentro das operações já citadas, quais foram os ensinamentos e lições aprendidas 
na condução e operação de Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas? 
 
Necessidade de estabilização de imagem. Voos muito distantes podiam perder a 
frequência do link de vídeo, principalmente. Há uma necessidade de operar numa 
frequência específica os equipamentos do SARP. Necessidade de dois militares, no 
mínimo. Necessidade de equipe com viaturas, meios e pessoal para cumprir 
melhores missões. Para operação dos sistemas é fundamental o conhecimento de 
navegação aérea e coordenação de espaço aéreo 

 

 

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 
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APÊNDICE F – Entrevista Ten Cristo 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS (SARP) 

 
A presente entrevista tem por finalidade servir de base para a dissertação de 

mestrado em Ciências Militares apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, pelo 
Cap Art Julio César Martini. 

O tema da dissertação é “O EMPREGO DOS SISTEMAS DE AERONAVES 
REMOTAMENTE PILOTADAS PELO OBSERVADOR AVANÇADO NO COMBATE EM 
AMBIENTE URBANO”. 

A pesquisa terá como foco a resposta ao seguinte problema: em que medida o 
emprego do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada Categoria 1 aumenta a eficácia de 
atuação do OA junto à tropa apoiada, no combate em ambiente urbano? 

As respostas serão empregadas para obter-se subsídios para um melhor avanço 
técnico e tático, além de melhorar a adequação do objeto de estudo com a realidade da 
Força Terrestre, a fim de tornar seus resultados exequíveis para o Exército Brasileiro em 
nível nacional. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir profundamente para a pesquisa, a 
fim de permitir a implementação de uma nova tecnologia a ser empregada pela Observador 
Avançado de Artilharia. É fundamental que o senhor complemente, quando assim o desejar, 
suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já, agradeço pela colaboração. As respostas irão contribuir sobremaneira com 
o trabalho de pesquisa. 

 
Julio César Martini (Capitão de Artilharia – AMAN 2008) 
E-mail: juliocmartini@yahoo.com.br 
  

IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome do Entrevistado: Raphael Cristo  

Posto\ Graduação: 1º Tenente  

OM: Companhia de Precursores Paraquedista – Rio de Janeiro – RJ 

Função: Comandante da Equipe G da Cia Prec Pqdt; Piloto de SARP 

QUESTIONAMENTOS 

 

Pergunta 1 
Como o senhor iniciou o trabalho com o Sistema de Aeronaves Remotamente 
Pilotadas dentro da Força Terrestre? 
 
Iniciei com a realização do estágio de aeromodelo para a Cia Prec Pqdt, dentro da 
necessidade da F Ter de emprego de novos meios de IRVA. Realizei estágio no 3º 
GAAAe, em Caxias do Sul – RS, onde aperfeiçoei minhas habilidades de piloto de 
aeromodelos. Após isso, realizei o curso na empresa fabricante do Horus, FT 
Sistemas, em São José do Campos – SP. 

mailto:juliocmartini@yahoo.com.br
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Pergunta 2 
Quais operações militares o senhor participou efetivamente no emprego e operação 
de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas? 
 
Manobra Escolar ESA, Três Corações- MG, 2016. Exercício Final do Curso de 
Forças Especiais, Piquete – SP, 2016. Operação Urutu, Cia Prec Pqdt, 
Pindamonhangaba e Taubaté – SP, 2016. Operação SACI, São José do Barreiro, 
Arapeí, Bananal – SP, 2016. Operação 8º GAC Pqdt, Resende – RJ, 2016. 
Olimpíadas 2016, Rio de Janeiro – RJ;   
 
Pergunta 3 
Quais foram os níveis de emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente 
Pilotadas nas operações citadas? 
 
Nível Tático e Nível Estratégico, especificamente nas Olimpíadas Rio de Janeiro- RJ, 
em proveito das U e GU na operação. 
 
Pergunta 4 
Quais foram os Sistemas Aeronaves Remotamente Pilotadas utilizados? 
 
FT-100 em todas operações supracitadas. 
 
Pergunta 5 
Dentre os Sistemas empregados, algum se classifica dentro da Categoria 1, definida 
no Manual EB 20 –MC- 10.214, Vetores Aéreos da Força Terrestre (Alt até 1500m, 
Raio de ação 27 km, autonomia ~2h)? 
 
Sim. O FT-100 encontra-se dentro desta classificação 
 
Pergunta 6 
Nas operações, quais foram as altitudes de operação, modo de operação e raio de 
ação dos voos realizados? 
 
Foram realizados diversos padrões de voo em diferentes situações. No entanto, 
pode-se definir como uma altitude padrão de voo a altitude de 1000 a 1500 pés 
quando o ARP se encontra a 8 km de distância do Piloto 
 
Pergunta 7 
Quantas pessoas trabalharam, durante as operações militares citadas, no manuseio 
e emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas Categoria 1? 
 
2(duas) pessoas, sendo necessário em algumas situações mais de duas pessoas 
(necessidade de controle de tráfego aéreo, necessidade de coordenação com o 
escalão superior, necessidade de comunicações, necessidade de segurança 
aproximada para operadores).  É necessário, principalmente em áreas com grande 
tráfego de vetores aéreos, a existência de outros militares para coordenar a as 
comunicações e a segurança aproximada. Para operação do FT 100 verificou-se que 
3(três) militares são fundamentais para operar o sistema de forma segura e efetiva. 
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Pergunta 8 
O Observador Avançado da Artilharia de Campanha, acompanha os elementos de 
manobra e garante o Apoio de Fogo preciso e com oportunidade para essas tropas. 
Além disso, o OA realiza o controle das eficácias e levanta dados sobre o terreno e o 
inimigo. Dentre as capacidades citadas, de que forma o senhor identifica a 
viabilidade de emprego do SARP Cat 1 para apoiar as capacidades na situação 
exposta? 
 
Dentro das capacidades do material empregado, verifica-se que as ferramentas 
disponíveis hoje não permitem realizar com precisão o trabalho do OA, mas é 
necessário um ajuste muito pequeno para que os materiais passem a deter essa 
capacidade. Verificou-se que, levando-se as demandas para a empresa fabricante, 
ficará fácil realizar correções, pois percebo que as alterações no sistema são muito 
simples para poder determinar coordenadas de pontos visualizados, por exemplo. 
Para acompanhar as eficácias e efeitos dos impactos é completamente possível. Isto 
depende apenas dos detalhes fornecidos pela imagem da câmera embarcada. 
 
Pergunta 9 
Alguma, dentre as operações que realizou, ocorreu em ambiente urbano? 
 
As operações realizadas durante os Jogos Olímpicos 2016, bem como na 
preparação para os jogos, foram realizadas em cidades. 
 
Pergunta 10 
Dentro das operações que realizou em ambiente urbano, quais foram as principais 
limitações encontradas para operar o SARP? 
 
O Sistema apresenta grande versatilidade para qualquer ambiente. Há riscos em 
operar em centros urbanos, como a perda súbita de link, devido às posições 
desenfiadas atrás de construções. O maior risco é a coordenação com o espaço 
aéreo e atenção para evitar danos que prejudiquem a população. 
 
Pergunta 11 
Dentro das operações que realizou em ambiente urbano, quais foram as principais 
possibilidades fornecidas pelo SARP? 
 
O Sistema fornece imagens nítidas, de dia ou à noite em ótima qualidade. É possível 
identificar com clareza acidentes e pontos do ambiente urbano. 
 
Pergunta 12 
Quais as possibilidades que o senhor identifica no emprego do SARP Cat 1 pelo 
Observador Avançado inserido no combate em ambiente urbano? 
 
A Aeronave apresenta características compatíveis para as ações do Observador. 
Permite observar impactos de tiros de obus, útil para ações de identificação, 
reconhecimento e localização de alvos. A sua operação exige preparo específico, no 
entanto, as possibilidades oferecidas pelo SARP Cat 1 vão ao encontro da demanda 
do OA para realizar seus trabalhos. 
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Pergunta 13 
Durante voos em treino, exercícios ou operações, qual o nível de detalhes obtidos 
de algum objeto segundo o Critério de Johnson para detectar, reconhecer e 
identificar? 
 
Detecção de veículos e construções pode ser até 1,1km de altitude, Para detectar 
pessoas deve-se estar a 600 m de altitude. Para Reconhecimento de viaturas e 
construções pode-se estar a 900 m, enquanto que para pessoas o ideal é 400 m. 
Para identificação de viaturas e construções deve-se estar a 600 m. Identificar 
pessoas é muito difícil devendo estar abaixo de 200m. 
 
Pergunta 14 
Em alguma operação o senhor realizou atividades noturnas com o SARP Cat 1? 
 
Sim. O sistema possui visão termal, ideal para a noite. 
 
Pergunta 15 
Dentro das operações já citadas, quais foram os ensinamentos e lições aprendidas 
na condução e operação de Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas? 
 
O Sistema necessita de grande dedicação para pouso e decolagem uma vez que 

estes ainda não são autônomos. Deve-se atentar para o deslocamento de ida e de 

retorno da ARP até o local de Observação. É fundamental que seja operado por 3 

militares para que todos os envolvidos estejam com dedicação exclusiva à operação 

de alguma parcela do sistema. A coordenação do espaço aéreo deve ser 

constantemente revisada e treinada, uma vez que o plano de voo se assemelha a 

aeronaves tripuladas.  

 
Pergunta 16 
Como o Senhor realiza a recuperação do SARP Cat 1 após o voo? 
 
A aeronave possui paraquedas para pouso. 
 
Pergunta 17 
Que conhecimentos o senhor avalia que são fundamentais para operar o SARP Cat 
1? 
 
() Comunicações – Operação de rádios  
( ) Orientação 
(X) Tráfego Aéreo – Rotas, circulação de outras aeronaves, locais de pouso 
(X) Tráfego Aéreo – Legislação, Regulamentos, Terminais, NOTAM  
(X) Interpretação e análise de imagens  
( ) Inteligência 
( ) Contra inteligência 
( )meteorologia 
( ) outros _______________________________________________ 
 
Pergunta 18 
O senhor gostaria de realizar qualquer observação referente ao SARP Cat 1 ou ao 
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trabalho do OA que não foi abordada e que tenha validade para a solução da 
questão de estudo deste trabalho? 
 
Acho importante ressaltar que o material possui, ainda, serias limitações para operar 
em condições meteorológicas adversas como chuva e neblina, devido a 
incapacidade de transmitir uma imagem adequada pelo sistema de Video Link. 
 

 

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 
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APÊNDICE G – Proposta de Alteração do Manual C 6-130 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO MANUAL C 6-130 TÉCNICA DE 

OBSERVAÇÃO DO TIRO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA. 

 

Capítulo 3: Inserção do SARP como instrumento a ser empregado pelo Observador 

Avançado  

 
CAPITULO 3 

 
MATERIAIS, INSTRUMENTOS E APARELHOS 

 
3-1 INTRODUÇÃO 
 
 O presente capítulo versa sobre materiais, instrumentos e aparelhos que 
auxiliam o trabalho do observador quanto ao cumprimento da missão. 
 

a. Materiais 
 
.............................. 
 

b. Instrumentos 
(1)  Goniômetro-Bússola; 
(2)  Bússola; 
(3)  Binóculo; 
(4)  Binocular; 
(5)  Telêmetro-Laser; 
(6)  Dispositivo de Observação Noturna (Don),  
(7)  Equipamentos de Navegação; e 
(8)  Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP)   
 

c. Aparelhos 
 
.............................. 
 

3-2 MATERIAIS 
 
............................................. 
 
3-3 INSTRUMENTOS  

 
............................................. 
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 h. Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) (Fig 3-10) 
 

(1) Definição: é um sistema constituído de Aeronave Remotamente Pilotada 

(ARP) com sensores embarcados, uma Estação de Controle de Solo (ECS) e um 

Terminal de Transmissão de Dados (TTD) que realiza a ligação da aeronave com a 

Estação de Solo.  

(2) Utilização: é um sistema operado por, no mínimo, 2 (dois) militares e 

fornece ao seu operador, de forma instantânea, coordenadas do alvo, lançamento 

de observação aeronave-alvo, observação do tiro, distâncias e imagens em tempo 

real do terreno sobre o qual está ocorrendo o sobrevoo. 

 
 
 
...................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 

 

 

Fig 3-10. Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada 
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Capítulo 13: Inserção do Capítulo 13 referente a condução do tiro por meio do SARP 

 

CAPITULO 13 

 

TIRO COM OBSERVAÇÃO PELO SARP 

 

ARTIGO I 

 

GENERALIDADES 

 

13.1 INTRODUÇÃO 

 

13.1.1 O emprego de SARP em operações terrestres está relacionado à 

capacidade que esses sistemas têm de permanecer em voo por longos períodos, 

particularmente sobre áreas hostis, tanto sob o ponto de vista dos beligerantes 

quanto das condições ambientais. Essa capacidade permite ao Observador 

Avançado obter informações, selecionar e engajar objetivos e alvos terrestres além 

da visada direta e em profundidade no campo de batalha. 

13.1.2 Os SARP são utilizados para complementar e reforçar as capacidades 

do OA nas operações. Seu tratamento, em muitos aspectos, será idêntico ao 

adotado pela observação aérea.  

13.1.3 Os operadores deste equipamento devem atentar para as regras de 

tráfego aéreo e demais coordenações do espaço aéreo adotadas na Área de 

Operações em que estão inseridos, as quais serão estabelecidas pela GU ou 

escalão superior.  

13.1.4 O SARP a ser empregado pelo Observador Avançado atenderá às 

manobras terrestres, multiplicando o poder de combate de seus comandantes 

táticos. Sob determinadas circunstâncias, os efeitos do emprego destes sistemas 

podem afetar o espaço de batalha de modo mais amplo, gerando consequências 

nos níveis táticos mais elevados presentes na operação. 

 

13.2 O SARP CATEGORIA 1 

 

13.2.1 Existem vários parâmetros para a classificação dos SARP, tais como: o 
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desempenho, a massa (peso) do veículo, a natureza das ligações utilizadas, os 

efeitos produzidos pela carga paga, as necessidades logísticas ou o escalão 

responsável pelo emprego do sistema. 

13.2.2 Para a F Ter, o nível do elemento de emprego é a principal referência 

para a definição das categorias, conforme descrito no Quadro 13-1 a seguir. 

 

Categoria 
Nomenclatura 

Indústria 

Atributos 

Altitude de 

Operação 

Modo de 

Operação 

Raio de 

Ação (km) 

Autonomia 

(h) 

Nível do 

Elemento de 

Emprego 

6 

Alta altitude, 

grande autonomia, 

furtivo, para 

ataque 

~60.000 ft 

(19.800m) 
LOS/BLOS 5.550 >40 

MD/EMCFA 

5 
Alta altitude, 

grande autonomia 

Até 

~60.000 ft 

(19.800m) 

LOS/BLOS 5.550 >40 

4 
Média altitude, 

grande autonomia 

Até 

~30.000 ft 

(9.000m) 

LOS/BLOS 270 A 1.110 25 – 40 C Op 

3 
Baixa altitude, 

grande autonomia 

Até 18.000 

ft (5.500m) 
LOS ~270 20-25 F Op 

2 
Baixa altitude, 

grande autonomia 

Até 10.000 

ft (3.300m) 
LOS ~63 ~15 GU/BiaBa/Rgt 

1 Pequeno 
Até 5.000 ft 

(1.500m) 
LOS 27 ~2 U/Rgt 

0 Micro 
Até 3.000 ft 

(900m) 
LOS 9 ~1 Até SU 

QUADRO 13-1 – Classificação e Categorias do SARP para a F Ter 
 

13.2.3 Cada categoria de SARP possui capacidades diferentes de geração de 

produtos e efeitos. Cada uma delas complementa as características da outra, o que 

permite aos comandantes em cada nível de planejamento e condução das 

operações obter resultados da maneira mais completa e precisa possível. 

13.2.4 Das categorias existentes, o SARP Categoria 1 reúne características 

mais adequadas ao emprego pelo Observador Avançado, nas quais destacam-se: 
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tempo de voo, alcance compatível com a necessidade de observação, possibilidade 

de ser transportado e operado por 2 (dois) militares, equipamentos optrônicos 

embarcados com capacidade de operação diurna e noturna. 

13.2.5 O SARP Cat 1 terá seu emprego condicionado à decisão do OA, 

conforme o terreno, a manobra, as condições meteorológicas e o tempo disponível. 

As características do sistema permitem ao OA ocupar posições mais afastadas, 

inclusive à retaguarda das posições da SU a qual está designado, a fim de realizar 

seus trabalhos de forma segura e precisa. 

13.2.6 As informações obtidas em tela pela Estação de Controle de Solo 

serão interpretadas pelos operadores e transmitidas para a Central de Tiro por meio 

dos sistemas de comunicações disponíveis.  

13.2.7 É necessário manter a visada direta do Terminal de Transmissão de 

Dados com o ARP para a manutenção do sinal de vídeo. O sistema todo estará em 

condições de operar em até 10 (dez) minutos após a chegada no local de 

decolagem pela equipe de Observadores Avançados. 

13.2.4 O SARP Cat 1 não transporta equipamentos de designação laser de 

alvos, a fim de permitir o emprego de granadas de precisão. 

 

13.3 LOCALIZAÇÃO DE ALVOS 

FIGURA 13-2 – Visualização do emprego do SARP pelo OA  
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13.3.1 A grande possibilidade oferecida pelo SARP é fornecer as 

coordenadas do Alvo de forma automática. Isso é possível, pois as imagens são 

transmitidas em tempo real pela Estação de Controle de Solo aos Operadores e 

fornecem: 

 a. Lançamento de Observação da direção apontada pela câmera 

embarcada; e 

 b.  Coordenadas do ponto central da imagem visualizada. 

13.3.2 A localização do alvo pode ser conhecida ou não. Ao identificar o alvo, 

o OA deverá selecionar o ponto observado na imagem para que a ARP adote, 

automaticamente, um voo circular em volta do alvo. Caso isso não seja possível no 

momento, o piloto deverá realizar de forma manual a trajetória circular sobre o alvo, 

mantendo o centro da imagem sobre o objeto selecionado. Nestas duas situações, a 

coordenada fornecida pelo centro da imagem será a do alvo. 

13.3.3 Além disso, a localização do alvo pode ser determinada por transporte 

de um ponto e linha de referência, Código Preestabelecido ou Direção Cardeal. Em 

todos esses casos, serão adotados procedimentos idênticos aos do Observador 

Aéreo. 

 

13.4 AJUSTAGEM E EFICÁCIA 

 

 13.4.1 Os tiros de ajustagem são realizados sob comando do OA, que 

acrescenta “AO MEU COMANDO” na mensagem inicial. Isso ocorrerá quando a 

ARP estiver em posição que permita observar os impactos em relação ao alvo. 

 13.4.2 O SARP fornece ao seu operador as correções dos locais de impacto 

para o alvo de forma automática, bastando ao OA selecionar na tela da Estação de 

Controle de Solo o local dos impactos e obter, prontamente, as correções em 

direção e alcance a serem enviadas à Central de Tiro. 

 13.4.3 Ainda assim, caso não seja possível a situação acima, o fato de estar 

em constante movimento impede o OA de fornecer um lançamento fixo para que a 

Central de Tiro adote como referência para as correções recebidas pelo SARP. No 

entanto, é possível adotar as linhas de referência ou pontos conhecidos pela C Tir e 

pelo OA, materializados no terreno como referência. Os DESVIOS e ALCANCES 

devem ser informados em relação à linha Bateria-Alvo ou outra linha de referência, 

nestas situações. 
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 13.4.4 A altura de arrebentamento não será ajustada ou informada, sendo 

apenas transmitida a mensagem “PERCUTENTE” e “TEMPO” na situação que assim 

ocorrer.  

 13.4.5 Caso os sistemas automáticos do SARP não estejam em pleno 

funcionamento, ainda é possível ao OA solicitar dois tiros escalonados em 400 

metros de alcance, na mesma deriva, a fim de materializar a linha Bateria – Alvo e 

facilitar as correções subsequentes de direção e alcance. 

 13.4.6 O Observador Avançado necessita ser informado da duração do 

trajeto, bem como receber o aviso de “ATENÇÃO” 5 (cinco) segundos antes de 

esgotar-se o tempo de trajeto. É importante que a Central de Tiro informe a flecha da 

trajetória, a fim de permitir ao OA posicionar o SARP, de um modo seguro, longe das 

trajetórias das munições amigas. 

 13.4.7 A existência de equipamento ótico embarcado com visão noturna 

infravermelha permite que os procedimentos à noite sejam idênticos aos adotados 

durante o dia. 

 13.4.8 O procedimento para a regulação ou para a eficácia é idêntico ao 

descrito no Capítulo 4, Artigo II, Item 4-9 e Artigo III, Item 4-14 

 13.4.9 Os equipamentos de imagem embarcados no SARP permitem o 

acompanhamento imediato dos efeitos provocados pelos tiros no alvo. Com essa 

informação, o Observador poderá solicitar outra eficácia tempestivamente ou 

informar os danos provocados pela concentração realizada. 

 

13.5 MENSAGEM INICIAL 

 

 13.5.1 A mensagem será idêntica aos dos demais modos de observação 

(Aérea e Terrestre), com exceção do lançamento observador-alvo (em constante 

variação), que não é utilizado. 
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APÊNDICE H – Proposta de Alteração dos Requisitos Operacionais Básicos 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS 

BÁSICOS Nº 06/10, SISTEMA DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS 

(VANT) TÁTICO DE APOIO AO COMBATE – CATEGORIA 1, APROVADOS PELA 

PORTARIA Nº 123 – EME, DE 23 DE SETEMBRO DE 2010 E PUBLICADOS NO 

BOLETIM DO EXÉRCITO Nº 39/2010 DE 1º DE OUTUBRO DE 2010. 

 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

PORTARIA Nº 123-EME, DE 23 DE SETEMBRO DE 2010. 

Aprova os Requisitos Operacionais Básicos 
nº 06 / 10, Sistema de Veículo Aéreo Não-
Tripulado (VANT) Tático de Apoio ao 
Combate - Categoria 1. 
 

......................................................................................................................... 
 

REQUISITOS OPERACIONAIS BÁSICOS Nº 06 / 10 

1.TÍTULO 

Sistema de Veículo Aéreo Não-Tripulado (VANT) Tático de Apoio ao Combate 

– Categoria 1 

2. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS BÁSICOS 

SUBSISTEMA AERONAVE 

........................................................................................................................ 

SUBSISTEMA ESTAÇÃO DE CONTROLE 

a. Absolutos 

  ............................................................................................................ 

17)  Realizar o acompanhamento automático de um alvo selecionado 

(Peso nove); 

 18) Manter o voo automático em órbita de um ponto no terreno, que 

permita a monitoração com raio compatível com a precisão requerida pela 

Artilharia de Campanha (Peso dez); 

 19) Possibilitar a observação pelo VANT, de tiros de Artilharia, bem 

como a medição de seus desvios em relação ao alvo de forma automatizada 

pela interface do Operador (Peso dez); 
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b. Desejáveis 

..................................................................................................................... 

4)  Possuir equipamentos específicos que permitam, também, por intermédio 

de operação da estação de controle: 

 b) realizar o acompanhamento automático de um alvo selecionado; 

(Peso seis); 

 .................................................................................................................. 

 e) manter o voo automático em órbita de um ponto no terreno, que 

permita a monitoração, compatível com precisão requerida pelo escalão 

SU/U; (Peso seis); 

............................................................................................................................. 

c. Complementares 

1) Possibilitar a observação pelo VANT, de tiros de Artilharia, bem como a 

medição de seus desvios em relação ao alvo. (Peso dois) 

  ............................................................................................................................. 

 

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO ROB Nº 06/10 

Sistema Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) Tático de Apoio ao Combate – 

Categoria 1 

 

Nº DO 

REQUISITO 
JUSTIFICATIVA 

 
SUBSISTEMA DE ESTAÇÃO DE CONTROLE 

 a. Absolutos 

17 Aumentar a operacionalidade do equipamento  

18 
Permitir a localização precisa do alvo, observação, condução do tiro e 

controle de danos 

19 Facilitar as correções dos tiros de Artilharia sobre o Alvo 

 

........................................................................................................................................ 

  


