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RESUMO

O advento da tecnologia à arte  da guerra modifica continuamente a maneira de

como  os  exércitos  são  empregados  em  combate.  Paralelo  a  esse  advento,  as

contendas contemporâneas cada vez mais buscam o ambiente urbano como palco

para as batalhas. Desde o início do atual século tem se intensificado o emprego de

armas  autônomas  e  semi-autônomas  nas  guerras,  destacando-se  o  domínio  do

componente aéreo com a inserção de drones ou na linguagem técnica militar dos

sistemas de aeronaves remotamente pilotadas (SARP). O presente trabalho buscou

conjugar esses dois fatores, o emprego do SARP em ambiente urbano. Como trata-

se de um trabalho construído durante o Curso de Comando e Estado-Maior (CCEM)

buscou-se  delimitar  o  emprego  ao  escalão  Brigada.  Dessa  forma  buscou-se

apresentar possibilidades e limitações do uso do SARP quando em ambiente urbano

levando-se em consideração as suas peculiaridades e as necessidades específicas

sobretudo quanto à dimensão humana do campo de batalha. Além do que já se

vislumbra  na  doutrina  militar  terrestre  (DMT)  para  o  emprego  desse  tipo  de

tecnologia buscou-se exemplificar por meio de inspiração em outros exércitos o que

poderia ser acrescentado para um emprego mais amplo e mais eficaz do meio.

Palavras-chave: ambiente urbano, sistemas de aeronaves remotamente pilotadas,

SARP, brigadas de infantaria, operações, tecnologia, combate moderno.          

  



RESÚMEN

El advenimiento de la tecnología en el arte de la guerra ha cambiado la forma en que

se  utilizan  los  ejércitos  en  el  combate.  Paralelamente  a  este  advenimiento,  las

disputas contemporáneas buscan cada vez más el entorno urbano como escenario

de batallas. Desde principios del presente siglo se ha intensificado el uso de armas

autónomas y semiautónomas en las guerras, destacando el dominio del componente

aéreo con la inserción de drones o en el lenguaje técnico militar de los Sistemas de

Aeronaves Remotamente Piloteadas (SARP). El  presente trabajo buscó combinar

estos dos factores, el uso de SARP en un entorno urbano. Al tratarse de una obra

construida  durante  el  Curso  de  Comando  y  Estado-Mayor  (CCEM),  se  buscó

delimitar  el  empleo  a  nivel  de  Brigada.  Así,  se  buscó  presentar  posibilidades  y

limitaciones  del  uso  de  SARP  en  un  entorno  urbano,  teniendo  en  cuenta  sus

peculiaridades y necesidades específicas, especialmente en lo que respecta a la

dimensión humana del  campo de batalla.  Además de lo  ya  visto  en  la  Doctrina

Terrestre Militar (DMT) para el uso de este tipo de tecnología, se intentó ejemplificar,

a través de la inspiración en otros ejércitos, lo que podría agregarse para un uso

más amplio y efectivo de la tecnología.

Palabras llaves: entorno urbano, Sistemas de Aeronaves Remotamente Piloteadas,
SARP, brigadas de infantería, operaciones, tecnología, combate moderno.
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1 INTRODUÇÃO

O  emprego  de  sistemas  de  aeronaves  remotamente  pilotadas  (SARP)

chamou a atenção mundial recentemente por ocasião do conflito entre a Armênia

e o Azerbaijão pelo controle  da região de Nagorno Karabah,  no Cáucaso.  No

citado  conflito  o  meio  foi  largamente  utilizado  para  neutralizar  colunas  de

blindados,  para  ataques  pontuais  a  tropas  a  pé,  como  meio  de  obtenção  de

informações e como vetor de fogos cinéticos e não cinéticos. Segundo De Paula

(2019) o Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) é composto por

uma aeronave não tripulada e por módulos de comando e controle interligados,

de forma que o controle possa ocorrer remotamente a longas distâncias. Esse

sistema já era utilizado por Forças Armadas de diversos países desde a década

de 50, com funcionamento semelhante ao de um aeromodelo e, pilotado por um

controle via rádio. Tal tecnologia vivencia um rápido desenvolvimento com foco

civil e comercial, contudo seu uso militar tem se destacado no modelo moderno

de combate, em que a alta tecnologia dos meios é um componente presente. O

Exército  Brasileiro  vem  procurando  produzir  documentos  doutrinários  sobre  o

tema  há  alguns  anos.  Em  2019,  foram  publicados  os  Requisitos  Técnicos,

Logísticos  e  Industriais  e  os  Requisitos  Operacionais  exigidos  dos  diversos

níveis  de  SARP,  tais  documentos  discriminam  capacidades  tecnológicas  de

última geração e de alto custo. O principal documento doutrinário que trata do

tema  é  o  Manual  de  Campanha  EB70-MC-10.214,  Vetores  Aéreos  da  Força

Terrestre, de 2020, publicado com a finalidade de apresentar a concepção geral

e  os  princípios  de  emprego  dos  vetores  aéreos,  referente  as  aeronaves  da

Aviação  do  Exército  (Av  Ex)  e  aos  SARP.  A  doutrina  vigente  infere  que  o

emprego  do  SARP  busca  mitigar  as  baixas  e  obter  a  superioridade  de

informações no espaço de batalha,  tornando-se um multiplicador  do  poder  de

combate terrestre. Por outro lado, o combate urbano ou em áreas urbanizadas

também  é  a  realidade  do  combate  moderno,  estando  presentes  três

componentes que se interagem e conferem a esse ambiente operacional grande

complexidade,  quais  sejam:  dimensões  humanas,  física  e  informacional.  O

Centro  de  Estudos  Estratégicos  do  Exército  (CEEEx)  em artigo  publicado  em

janeiro de 2019 prevê que o futuro do combate é nas cidades, o que remete à

importância de se estudar e desenvolver doutrina de combate urbano. No mundo
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contemporâneo, não há como evitar o combate nas cidades, pois elas são, na

maioria das vezes, acidentes capitais de valor tático, operacional e estratégico.

No que tange à doutrina alguns produtos balizam o emprego da Força Terrestre

em Operações Urbanas, tais quais: Manual de Operações em Área Edificada. 1.

Ed.,  2018 e o Caderno de Instruçāo de Técnicas, Táticas e Procedimentos de

Operações  em  Ambiente  Urbano,  Experimental,  2020.  A  importância  política,

cultural  e  econômica  das  cidades  ocorre  devido  à  existência  de  portos,

aeroportos,  centros  de  distribuição  de  alimentos,  indústria  e  principalmente

pessoas (Antal & Gericke, 2003).

 Integrando  as  duas  necessidades  doutrinárias,  de  se  estabelecer

conhecimento  acerca  do  uso  dos  SARP  e  sobre  as  operações  em  ambiente

urbano,  o  trabalho  proposto  buscará  estudar  o  emprego  dos  SARP do  grupo

I/Categorias  1  e  2  no  escalão  Brigada,  dentro  de  um contexto  de  operações

urbanas.

Para  isso  dividiu-se  a  presente  análise  em  seis  capítulos  em  que  são

abordados o ambiente urbano e como este se apresenta no combate moderno.

Fazendo uma contextualização de como os drones (SARP) entraram no campo

de batalha é apresentada no segundo capítulo a evolução da tecnologia na arte

da guerra. No terceiro capítulo já contextualizado é apresentado como os SARP

foram recentemente empregados em combate. No quarto e quinto capítulo há a

contextualização necessária referente à doutrina militar terrestre brasileira, onde

são apresentados tanto o SARP de maneira geral quanto o emprego de Brigadas

nas  Operações  Urbanas.  Por  fim,  e  como  fechamento  da  parte  expositiva,

realiza-se uma análise do emprego do SARP em Operações Urbanas no sexto

capítulo.
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2 METODOLOGIA

Essa pesquisa utilizou o método dedutivo, com uma abordagem qualitativa, já

que priorizou a coleta de dados em fontes bibliográficas e documental com objetivo

exploratório  fundamentando  teoricamente  e  com base  em relatos  documentados

como o emprego dos SARP têm ocorrido nos combates modernos dentro de áreas

urbanas.

O universo de pesquisa se baseou em teses, dissertações e artigos científicos

produzidos  sobre  o  tema,  bem como foram consultados  manuais  técnicos  e  de

campanha que tratam do assunto SARP pelos Exércitos do Brasil e de outros países

que já empregam tal tecnologia. 

Conforme Departamento de Pesquisa e Pós-graduação (Exército) (2012), o

método  de  tratamento  de  dados  utilizado  no  presente  estudo  foi  a  análise  de

conteúdo,  no  qual  foram  realizados  estudos  de  textos  para  se  obter  a

fundamentação teórica para se confirmar ou não a hipótese apresentada.

Dois fatores limitaram a metodologia adotada. Um está relacionado à recente

abordagem do tema em questão já que o desenvolvimento da tecnologia estudada

também  é  recente  e  não  há  na  literatura  fontes  abundantes  para  maior

aprofundamento  da  questão,  sendo  ainda  um  assunto  em  desenvolvimento.  O

segundo ponto  se deve ao tempo de pesquisa,  reduzido a mais  ou  menos seis

meses, o que não permite a aplicação de entrevistas ou questionário a uma amostra

grande de público tampouco há a possibilidade de experimentação em um trabalho

de campo.
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3. O AMBIENTE URBANO

Como ambiente operacional a ser enquadrado o uso do SARP neste estudo

foi  eleito  o  urbano.  Essa  escolha  se  deu  principalmente  porque  a  tendência  do

combate  moderno  é  se  dar  nesse  tipo  de  ambiente,  conforme  preveem  Oscar

Medeiros Filho e Raphael  Camargo Lima do Centro de Estudos Estratégicos do

Exército (CEEx), em artigo produzido no ano de 2019:

“A  diferença  da  nova  multipolaridade  para  aquela  do
século  XIX  é,  de  um  lado,  o  crescimento  da
interdependência, resultante da “Era da Informação”, e,
de  outro,  a  permanência  da  dissuasão  nuclear. Como
consequência  desse  processo,  um conflito  de grandes
proporções  teria  menos  probabilidade  de  ocorrência.
Desse  modo,  espera-se  que  as  operações  militares
possam ocorrer em ambientes urbanos visando a reduzir
a  margem de  manobra  do  oponente  e  aumentar  sua
própria  liberdade  de  ação.  As  operações  deverão
mesclar cada vez mais elementos de “guerra irregular”
com de  combate  convencional.  Os  conflitos,  de  modo
geral, tenderão a ser predominantemente em ambiente
urbano,  terão  curta  duração  e  objetivos  políticos
limitados.(Lima e Filho, 2019)”

Corroborando com a ideia do CEEx pesquisadores da Rand Organization na

publicação  Reimaginando  as  Características  das  Operações  Urbanas  para  o

Exército dos Estados Unidos – Como o passado pode informar o presente e o futuro

(Reimagining the Character of Urban Operations for the U.S. Army - How the Past

Can Inform the Present and Future) trazem que: 

“A  urbanização  recente  –  e  toda  sua  complexidade  e
desdobramentos  –  incrementa  a  probabilidade  pelo
menos de  que alguns  conflitos  no  futuro  ocorram nas
cidades.  Inimigos  dos  EUA  mover-se-ão  para  áreas
urbanas  onde  poderão  se  evadir  das  capacidades  de
longo  alcance  das  armas  americanas  e  poderão
estabelecer  bases  para  suas  próprias  operações.  Um
mais  profundo  entendimento  dos  desafios  e
oportunidades  que  existem  dentro  dos  limites  da
paisagem da cidade pode auxiliar a reduzir a magnitude
dos  problemas  associados  ao  ambiente  urbano,  haja
vista que as forças militares podem explorar (ao invés de
ser  explorado  por)  as  nuances  do  local  para  efeitos
operacionais.  Na  realidade,  na  guerra  urbana  os
condutores locais do conflito, os postos de tiro tático das
residências urbanas, a vontade da população civil ou a
própria  vizinhança podem se  tornar  o  maior  aliado  ou
pior inimigo da força terrestre. (EUA, 2020)”
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Ainda corrobora com essa premissa Cerávolo (2020) em seu artigo na revista

doutrinária do Centro de Instrução de Operações Urbanas, 1ª edição: 

“No  mundo  contemporâneo,  não  há  como  evitar  o
combate nas cidades, pois elas constituem, na maioria
das vezes, acidentes capitais de valor tático, operacional
e  estratégico.  A  importância  política,  cultural  e
econômica das cidades decorre da existência de portos,
aeroportos,  centros  de  distribuição  de  alimentos,
indústria e principalmente pessoas. (Cerávolo, 2020)”

Consoante  com  a  importância  das  cidades  para  a  evolução  do  combate

moderno,  cabe analisar  esse ambiente,  de  forma a notar  particularidades que o

tornam especial e, dessa forma, exige a adoção de táticas, técnicas e procedimentos

específicos na condução das operações.

Na  doutrina  militar  terrestre  há  uma  gama  muito  vasta  de  conceitos  que

remontam às operações nas cidades ou centros urbanos como podemos notar no

que consta no EB70-MC-10.303 - Manual de Operações em Área Edificada (2018):

“Operação  em  área  edificada  –  está  listada  entre  as
operações complementares e tem como propósito obter
e  manter  o  controle,  total  ou  parcial,  de  uma  área
edificada ou negá-la  ao inimigo.  O ambiente edificado
pode ser urbanizado e contar com a presença de não
combatentes  ou  evacuados.  As  áreas  onde  há
fortificações de alvenaria construídas para fins militares
(proteção) se enquadram no conceito de área edificada.
O conceito de áreas edificadas não pode ser confundido
com áreas urbanas,  uma vez que várias destas áreas
não  possuem  edificações,  a  exemplo  dos  grandes
loteamentos. (Brasil,2018)”

Como o próprio manual  doutrinário prevê há uma diferenciação entre área

edificada,  que  se  trata  de  uma área  fisicamente  edificada  não  contando  com a

presença de não combatentes ou evacuados, de uma área urbana, que tem como

conceito o seguinte, segundo Cerávolo (2020):

“Assim,  propõe-se  como  definição  de  Operações
Urbanas as operações militares planejadas e conduzidas
em uma área urbana, tanto em situação de guerra como
de não guerra. Área urbana, por sua vez, é o local onde
ocorre a complexa interação entre o terreno natural, as
estruturas físicas construídas pelo homem, a população
que vive no local e a infraestrutura que liga o homem à
área física. (Cerávolo, 2020)”

O manual conjunto das Forças Armadas dos EUA, ATP 3-06/MCTP 12-10B,

Urban Operations, apresenta três aspectos fundamentais constituintes do ambiente

urbano: 
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“o  ambiente  urbano  compreende  três  partes:  um
complexo  terreno  físico  modificado  pelo  homem;  uma
população com significativo tamanho e densidade e uma
infraestrutura  que  dê  suporte  a  essa  população.
(EUA,2006)”

FIGURA 1

Fonte: ATP 3-06/MCTP 12-10B – (p. 1-3)

Assim, pode-se concluir parcialmente que o ambiente urbano é o futuro das

operações militares e apresenta características peculiares que tornam as operações

militares particularmente complexas. A interação entre as dimensões física, humana

e  informacional  trazem  a  baila  novos  aspectos  que  ampliam  a  importância  das

considerações civis, da influência das infraestruturas de telecomunicações e mídia e

por  consequência  dos  aspectos  que  dizem respeito  ao  Direito  Internacional  dos

Conflitos Armados (DICA). O emprego dos SARP nesse tipo de ambiente requer

minucioso e preciso planejamento. Cada vez mais o uso de meios autônomos e

semi-autônomos é uma realidade e se impõe perante as exigências do combate

atual  e  do implemento de meios tecnológicos na batalha,  o que torna primordial

estudar como empregar-se esse meio de forma efetiva.



21

4 O AVANÇO TECNOLÓGICO DA ARTE DA GUERRA

Como o propósito deste trabalho é abordar sobre uma nova tecnologia que

surge no Século XXI como mudança de paradigma do combate é razoável abordar-

se também como o avanço tecnológico tem modificado as maneiras de combater.

Sobre esse aspecto Pacces (2018), afirma que:

“E para que possamos entender esse desenvolvimento e
dominância  entre  os  Estados  “mais  fortes”  e  os
dominados  “mais  fracos”  temos  que  levar  em
consideração  o  avanço  da  tecnologia  de  uso  militar
empregada nas  guerras,  sendo este  o  instrumento  de
poder entre nações consideradas fortes e dominantes e
as fracas dominadas. O emprego da tecnologia sempre e
em todas as épocas foi decisivo para definir  quem vai
dominar e quem vai ser dominado, ou seja, quem ganha
e quem perdem as guerras. Desde as primeiras guerras
registradas  sempre  foi  assim  o  domínio  da  tecnologia
existente sempre fez a diferença. (Pacces, 2018)”

Desde que o homem se propôs a executar guerras como forma de solucionar

seus problemas em sociedade inovações têm surgido e para sobrepujá-las outras

são implementadas de forma que a dinâmica das mudanças no campo de batalha

tem  sido  uma  constante.  Ainda  que  as  técnicas  de  fundição  do  metal  sejam

consideradas  por  alguns  autores  como  um  marco  de  evolução  tecnológica  que

revolucionou os conflitos, para este trabalho considerou-se a invenção da pólvora

como ponto de partida histórico, sobre o que Morris (2014) explicita em sua obra

Guerra: o horror da guerra e seu legado para a humanidade:

“A referência mais antiga à pólvora remonta ao século IX,
quando monges taoístas chineses procurando os elixires
da  imortalidade  puseram  fogo  em  uma  mistura  de
enxofre  e  salitre  e  descobriram  que  ela  queimava  e
sibilava de maneiras maravilhosamente divertidas. Eles
logo encontraram dois usos para a pólvora. O primeiro –
os  fogos  de  artifício  –  não  contribuiu  em  nada  para
estender o tempo de vida, ao passo que o segundo, as
armas de fogo, prometia apenas encurtálo.
A mais antiga receita de pólvora que sobreviveu, datada
de 1044, não usava salitre suficiente para explodir. Em
vez de construírem armas nas quais a pólvora fizesse
explodir uma bola ou uma bala de dentro de um tambor,
os  artesãos  chineses  projetaram armas  que  faziam a
pólvora  incandescente  ser  espalhada  por  tubos  de
bambu ou então usavam catapultas para lançar sacos de
papel cheios daquele “fogo químico”. Em geral, a pólvora
mostravase mais perigosa para quem a usava do que
para seus alvos. (Morris, 2014)”
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Para Morris, a invenção da pólvora pelos chineses foi um passo importante,

porém o seu uso militar foi uma inovação dos europeus:

“O que levou os europeus de Ceuta até o Kafiristão foi
uma nova revolução nos assuntos militares, alimentada
por duas grandes invenções. Nenhuma delas, porém, era
originária da Europa. A primeira invenção foi a arma de
fogo.  Mencionei  no  capítulo  anterior  que  os  químicos
chineses vinham fazendo experimentos com pólvora de
qualidade inferior desde o século IX,  criando fogos de
artifício e artefatos incendiários. Nos séculos XII ou XIII,
algum  cientista  maluco  anônimo  achou  um  modo  de
adicionar salitre para fazer pólvora de verdade. Em vez
de  queimar,  ela  explodia  quando  acesa  e,  se  fosse
comprimida dentro de uma câmara suficientemente forte,
podia fazer explodir uma bola ou seta dentro de um tubo
e arremessála para fora dele a velocidade suficiente para
matar  alguém.  Nosso  primeiro  registro  de  uma
verdadeira arma de fogo se dá no improvável cenário de
um templo  budista  perto  de  Chongqing,  a  cidade  que
crescia mais rapidamente na China. (Morris, 2018)”

Nessa  mesma  toada,  como  aprimoramento  do  uso  da  pólvora  e  como

resposta às eficientes fortificações que resistiam muito bem aos cercos por volta do

Século XV surgem os canhões de cerco, como atesta Pacces (2018):

“O passo seguinte da corrida tecnológica armamentista
surgiu  como  uma resposta  à  fortificação  das  cidades.
Surge  o  canhão  de  cerco  (século  XV)  na  França,
tornando  inúteis  as  fortificações  existentes.  E,  como
concluíram  os  marinheiros  de  então,  os  canhões  que
estavam revolucionando a  guerra  terrestre  podiam ser
adaptados para os navios, o que foi feito com sucesso
abrindo  novas  perspectivas  para  o  combate  naval.
(Pacces, 2018)”

Seguiu-se a isso a fabricação em série e padronizada de fuzis de assalto o

que acrescentou cadência de tiro e efetividade ao uso do armamento individual de

fogo:

“Na Guerra da Crimeia em 1854/56, (Grã-Bretanha e a
França  contra  a  Rússia),  surgiu  um  novo  marco  na
tecnologia  de  armas  de  combate.  No  mencionado
conflito,  o  arsenal  britânico  de  Woolwich  iniciou  a
fabricação de fuzis seguindo o método desenvolvido pelo
arsenal de Springfield, Massachussetts, nos EUA, com o
uso de fresas automáticas para corte dos componentes
seguindo medidas de projeto. Tal modificação no modo
de produção de armas deu inicio a produção em massa
de armas leves, permitindo assim grande economia na
produção em larga escala. (Pacces, 2018)”

Adentrando ao Século XX é que temos o maior salto tecnológico vivenciado

pela arte da guerra. A aposição de máquinas, sobretudo as aéreas, no combate, as
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descobertas  da  física  nuclear  e  o  processo  de  fabricação  delineado  pela  2ª

Revolução  Industrial  impuseram novas  premissas  ao  combate.  Para  Mold,  a  1ª

Grande Guerra trouxe as seguintes contribuições:

“- Aparecimento dos carros de combate como elemento
de decisão e choque para a ruptura.
-  Emprego  em  massa  da  Guerra  Química,
particularmente os gases de combate.
-  Surgimento  dos  lança-chamas  e  da  Guerra
Bacteriológica.
- Importância das metralhadoras granadas de mão e das
redes  de  arame  farpado,  valorizando  sobremaneira  o
valor defensivo do terreno.
- Afirmação da Aeronáutica, já como Arma combatente,
em  missões  de  bombardeio  além  da  ampliação  da
tradicional missão de reconhecimento. (Mold, 2017)”

Pacces (2018) complementa com as contribuições e influências trazidas pela

2ª Guerra Mundial em termos de inovação tecnológica e sua influência no combate:

“E o maior destaque do período cabe à evolução nuclear
para  fins  bélicos  com  a  utilização  de  uma  nova  e
extremamente  letal  arma,  a  bomba  atômica.  Lançada
pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki em 6 de
agosto  de  1945  e  em  9  de  agosto  de  1945
respectivamente,  a  bomba  atômica  foi  utilizada  em
resposta ao ataque do Japão à base americana de Pearl
Harbor, causando a destruição total das duas cidades e
a morte de milhares de civis. (Pacces, 2018)”

O mesmo autor afirma que após as duas grandes guerras que viriam a ser um

ponto de inflexão no modo moderno de combater, o período chamado Guerra Fria

também  acelerou  a  inovação  tecnológica  militar,  sobretudo  pela  corrida  nuclear

armamentista e a corrida espacial.

Atualmente novas características da guerra fazem com que se repense os

paradigmas e teorias aplicadas em combate. Assim constata-se parcialmente que a

evolução tecnológica tem acompanhado historicamente a evolução da tática militar,

moldando  e  modificando  o  modus  operandi  do  homem em combate.  O  uso  de

tecnologias semiautônomas tais  quais os SARP (drones)  são uma realidade nas

Guerras de 5ª geração travadas na atualidade como afirmam Nascimento e Dalla

Costa (2017):

“A  guerra  de  4a  geração  (G4G)  enfatizaria  o  uso  do
computador,  da  internet,  de  armas  de  energia  direta,
lasers, pulsos eletromagnéticos e robôs, além de fazer
menção a conceitos como guerra cibernética e espacial
(LIND  et  al,  1989,  1994,  2004).  Atualmente,  já  se
identifica um novo tipo de guerra, a de quinta geração
(G5G). Além das comunicações, da internet e de robôs,
comuns à G4G, seus usos são intensificados, sob novas
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formas  e  com  novas  tecnologias  integradas,  como
drones.  Este  tipo  de  guerra  também abarcaria  outras
tecnologias  como  a  biotecnologia  e  a  nanotecnologia.
(Nascimento e Dalla Costa, 2017)”

5 EMPREGO RECENTE DO SARP EM COMBATE

Como  nota-se  até  aqui  a  evolução  histórica  do  combate  imprime  novos

paradigmas entre eles que a guerra do futuro se dará no ambiente urbano e que o

uso de tecnologia  avançada,  inclusive com armas autônomas e  semiautônomas,

provavelmente será um diferencial e exigirá novas capacidades dos exércitos. Sobre

isso, Padilha (2015) afirma:

“Ao  longo  da  história  das  guerras,  a  introdução  de
algumas inovações foram cruciais na mudança da forma
de lutar: o advento das armas de fogo, a introdução da
força nuclear e respectivos artefatos e o lançamento de
satélites  militares  só  para  citar  alguns.  Uma  nova
mudança  está  em  curso  nos  campos  de  batalha  do
mundo: as batalhas estão sendo lutadas cada vez mais
por drones. (Padilha, 2015)”

Comumente  e  generalizadamente  chamados  de  drones,  os  SARP  têm

destacado emprego em combates atuais, e tem se mostrado como diferencial  no

campo de batalha. 

“Todos os indicadores apontam para um aumento no uso
dessa  tecnologia.  Um  estudo  acadêmico  recente
publicado  por  Maria  Rosaria  Taddeo  relata  que  o
governo americano pôs em operação 150 “armas-robôs”
em 2004, e assombrosos 12.000 em 2008. Isso significa
um aumento de 80 vezes em apenas 4 anos (apesar de
ser  importante  ressaltar  que  a  maioria  desses  drones
não carrega armamento).  (Padilha, 2015)”

Como o emprego desse tipo de ferramenta é amplo e comum nos combates

dos dias atuais priorizou-se nesse trabalho alguns conflitos como objeto de estudo,

quais sejam: Guerra do Afeganistão (2001),  Guerra do Iraque (2003)  e Nagorno

Karabah (2020).
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5.1 EMPREGO DE SARP NO AFEGANISTÃO PELAS FORÇAS ARMADAS (FFAA)

DOS EUA

Após  os  atentados  de  11  de  setembro  de  2001,  os  EUA  passaram  a

empreender ações em território afegão com o intuito e a justificativa de suplantar

organizações terroristas que se abrigavam naquele país. 

“Após  os  atentados  contra  o  Pentágono  e  as  torres
gêmeas do World Trade Center, a Casa Branca declarou
“Guerra  global  contra  o  Terror”.  Washington  interveio
militarmente  no  Afeganistão  com  o  propósito  de
desmantelar  a  estrutura  da  organização  terrorista  Al-
Qaeda  e  pôr  fim  ao  regime  teocrático  do  mulá
Mohammed Omar. (Visacro, 2018)”

No conflito citado observou-se o emprego estratégico de SARP. Como pode-

se notar na afirmação de Sluka (2011):

“Os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT), conhecidos
como Drones nos  Estados Unidos  da  América  (EUA),
estão em uso constante nas regiões fronteiriças entre o
Afeganistão  e  o  Paquistão,  as  Áreas  Tribais  sob
Administração  Federal  (Federally  Administered  Tribal
Areas — FATA).  Do ponto de vista do governo e das
Forças Armadas dos EUA, o emprego ideal dos VANT
Predator  e  Reaper  consiste  em  eliminar  líderes
terroristas.  Em  2007,  havia  21  patrulhas  aéreas  de
combate  sendo  conduzidas  por  VANT  de  caça  e
destruição (hunter-killer) em qualquer dado momento. No
final de 2009, esse número havia subido para 38 e, em
2011,  para  54  patrulhas  em  andamento.  Em 2009,  a
Força  Aérea  informou  que  estaria,  pela  primeira  vez,
treinando  mais  pilotos  remotos  que  novos  pilotos  de
caças e bom- bardeiros, criando um “plano de carreira
sustentável” para oficiais daquele primeiro grupo. (Sluka,
2011)”

O  emprego  no  Afeganistão  se  dá  sobretudo  pela  Força  Aérea  Norte-

americana, atingindo alvos de alto valor estratégico e realizando patrulhamentos nas

áreas de interesse.
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Figura 2: MQ-9 Reaper Figura 3: MQ-1 Predator

Fonte: Divulgação / Força Aérea dos EUA Fonte: Airway 

Outro conflito em que se observa o emprego amplo de SARP é no conflito no

Iraque a partir de 2003.

5.2 EMPREGO DE SARP NO IRAQUE PELAS FFAA DOS EUA

No ano de 2003 dentro do contexto da chamada Guerra ao Terror os EUA

empreenderam ações em território  iraquiano,  sob a narrativa difundida de que o

ditador  Saddan Hussein desenvolvia  armas nucleares,  pondo assim a segurança

norte-americana em risco, conforme afirma MAGNOLI e WAACK (2006): 

“Estados  Unidos  e  Grã-Bretanha  invadiram  o  Iraque
tendo como justificativa principal a necessidade de evitar
que Saddam Hussein  chegasse à posse de armas de
destruição em massa. Os dois governos argumentaram
com  informações  de  seus  serviços  secretos.  [...]  No
papel, Saddam ainda podia mostrar considerável número
de carros blindados, soldados em uniforme e peças de
artilharia. Mas estava completamente desprovido de uma
Força  Aérea  digna  desse  nome  e,  em  especial,  sem
contato com a moderna tecnologia bélica. À revolução da
informação seguiu-se uma revolução na doutrina militar
americana […] (Magnoli e Waak, 2006)”

Ainda segundo Waak (2006), a campanha do Iraque demonstrou um avanço

significativo  no  como  empregar  os  meios  militares  com  o  incremento  e  o

aperfeiçoamento da extraordinária capacidade de Integração de vários sistemas, e

da capacidade de transmissão de informações em tempo real do campo de batalha

para qualquer dos níveis envolvidos em decisões bélicas.

Na  ocasião,  os  SARP foram utilizados  de  diversas  formas  como pode-se

verificar na afirmação de Souza (2019):
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“Na  Segunda  Guerra  do  Iraque,  iniciada  em 2003  pelo
então presidente americano George W.  Bush,  os SARP
foram utilizados em larga escala. No início da invasão, os
SARP MQ-1 Predator eram utilizados principalmente como
“iscas”  para  que  as  defesas  antiaéreas  iraquianas
revelassem suas posições, de modo que, posteriormente,
fossem  realizados  os  ataques  pelos  meios  aéreos.  Em
uma segunda fase das operações, os SARP iniciaram a
busca por  sítios de mísseis,  principalmente os sistemas
russos Scuds (figura 2), que eram lançados de qualquer
posição.(De Souza, 2019)”

Souza apresenta ainda que no decorrer do conflito e pela alta versatilidade do

meio aéreo não tripulado outras missões foram endereçadas aos SARP, como pode-

se verificar na assertiva a seguir:

“durante  o  conflito,  verificou-se  a  necessidade  de
reconhecimentos  que  fossem  realizados  de  forma
contínua.  Para  isso,  foi  colocado  em serviço  o  sistema
Global Hawk, que tinha a capacidade de prover cobertura
de  24  horas  em apoio  à  identificação  dos  sistemas  de
mísseis  iraquianos;  de  acompanhar  as  forças  inimigas
desdobradas  no  terreno  e  nas  cidades  e  de  realizar
atividades  de  MAGE  de  comunicações  e  não-
comunicações na região de operações. (De Souza, 2019)”

Por fim, no Iraque, os EUA verificaram a possibilidade de armar seus SARP e

acrescentar mais essa capacidade a seus meios, o que passou a ser uma de suas

principais possibilidades de emprego, segundo Castro (2012): 

“Nas operações no Iraque de julho de 2005 a junho de
2006,  os  Predators  da  USAF  participaram  de  242
incursões.  Também  foram  chamados  para  apoiar  132
tropas em contato com o inimigo, dispararam 59 mísseis
Hellfire,  observaram  18.490  alvos  e  escoltaram  4
comboios. (Castro, 2012)”

5.3 EMPREGO DE SARP EM NAGORNO KARABAKH 

No ano de 2020, fruto de uma rivalidade histórica e divergências ocasionadas

por questões étnicas e territoriais,  Azerbaijão e Armênia entraram em conflito na

região de Nagorno-Karabakh. 

“O local é uma região montanhosa dentro do território do
Azerbaijão e  reconhecido pelas leis  internacionais  como
parte do país. Mas os armênios étnicos, que constituem a
maioria da população de Nagorno-Karabakh (estimada em
150 mil habitantes), rejeitam o domínio azeri.
Eles  administram os  próprios  assuntos  com o  apoio  da
Armênia,  desde  que  as  tropas  do  Azerbaijão  foram
expulsas do território em uma guerra na década de 1990.
Ambos os lados assinaram um acordo de cessar-fogo em
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1994. Contudo, ao menos 200 pessoas foram mortas em
uma violenta explosão em 2016. 
A  região  de  Nagorno-Karabakh  depende  quase  que
totalmente dos recursos enviados pela Armênia e doações
da  diáspora  armênia  em  todo  o
mundo.”(https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/entend
aporque-azerbaijao-e-armenia-estao-em-conflito-em-
nagorno   karabakh/  )

O referido confronto mostrou uma nova realidade no uso de SARP para os

conflitos do Século XXI. O seu emprego se deu de maneira ampla e versátil, como

demonstra Urcosta (2020):

“O Ministério da Defesa do Azerbaijão relata diariamente
com vídeos sobre o equipamento militar e as armas do
exército armênio destruídas por armas de alta precisão. A
filmagem  mostra  a  destruição  de  veículos  blindados,
lançadores  de  sistemas  de  foguetes  de  lançamento
múltiplo, carros de combate e artilharia de tubo. (Urcosta,
2020)”

Chama a atenção para esse conflito, o mais recente com relatos de uso desse

tipo de tecnologia, o emprego amplo e irrestrito de SARP sendo um aspecto que

desequilibrou o conflito para o lado azerbaijano, alterando sensivelmente o poder

relativo de combate para o lado que possuía esse meio.

Figura 4 - Blindados armênios na alça de mira de um drone de combate.

Fonte: Defesanet

6 O SARP NA DOUTRINA MILITAR TERRESTRE BRASILEIRA

Na doutrina militar terrestre (DMT) brasileira basicamente dois documentos

doutrinários tratam do emprego do SARP, o manual  EB70-MC-10.214 VETORES
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AÉREOS DA FORÇA TERRESTRE (2ª Ed, 2020) e o Manual EB70-MC-10.204 A

AVIAÇÃO DO EXÉRCITO NAS OPERAÇÕES (1ª Ed, 2019). 

Sobre o emprego do SARP o EB70-MC-10.214 traz o seguinte:

“As sociedades tornaram-se mais conscientes quanto ao
custo da alternativa bélica na solução dos conflitos – tanto
em vidas humanas, quanto em recursos de toda ordem.
Nesse cenário, no qual se busca mitigar as baixas e obter
a superioridade de informações no espaço de batalha, o
emprego  de  Sistemas  de  Aeronaves  Remotamente
Pilotadas (SARP) multiplica o poder de combate terrestre,
com efetividade, em momentos decisivos das operações,
preservando as vidas dos seus operadores. (Brasil, 2020)”

Nesse sentido a doutrina prevê que os SARP podem ser empregados nos

diversos escalões da Força Terrestre, desde o Grupo de Combate (GC) até o Corpo

de Exército (CEx), permitindo obter informações, selecionar e engajar objetivos e

alvos terrestres fora da visada direta e em profundidade (BRASIL, 2020).

Pode-se notar que a gama de capacidades conferidas pelos SARP é muito

ampla, o que amplia o poder relativo de combate (PRC) de uma Grande Unidade

(GU)  ou  Grande  Comando  (GCmdo)  que  tenha  o  meio  em  seus  Quadros  de

Distribuição  de  Material  (QDM).  O  manual  EB70-MC-10.214  prevê  o  seguinte

emprego para os elementos de combate Infantaria e Cavalaria: 

“Em geral,  os elementos de combate de infantaria e de
cavalaria  empregam  SARP  de  menor  complexidade  e
alcance, para missões em suas zonas de ação ou à frente
de  seus  deslocamentos,  quando  em  missões  de
reconhecimento. A Av Ex, as unidades e subunidades de
Inteligência  e  de  busca  de  alvos  operam  SARP  mais
complexos,  com  maiores  alcance,  autonomia  e
capacidade de carga, em proveito dos grandes comandos
operativos (G Cmdo Op). (Brasil, 2020)”

A Aviação do Exército (AvEx) é parte fundamental desse sistema de emprego

sendo o canal técnico, provendo a logística e atuando como assessor por meio de

seus Oficiais de Ligação (OLig) junto aos comandos operativos que empregam os

SARP.  Esses  militares  ou  equipes  de  assessoramento  podem  indicar  o  melhor

emprego para o meio de acordo com a sua categoria e possibilidades e limitações,

sendo algumas delas as seguintes, segundo o EB70-MC-10.214: 

“Inicialmente, os SARP eram empregados apenas para a
obtenção de informações a partir  de fontes de imagens.
Com  os  avanços  tecnológicos,  esses  sistemas  tiveram
aumentado o rol de missões que cumprem em prol da F
Spf  apoiada.  Passaram  a  transportar  diversos  tipos  de
carga útil,  aptas a  missões de imageamento;  de guerra
eletrônica;  de  retransmissão  de  comunicações;  de
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monitoramento QBRN; de levantamento e designação de
alvos;  monitoramento  acústico  do  campo de  batalha;  e,
ainda,  podem atuar  como plataforma de  armas.  (Brasil,
2020)”

Dentro dessas possibilidades de emprego, verifica-se que a doutrina divide o

emprego  por  níveis  de  SARP  enquadrados  nos  escalões  da  Força  Terrestre,

conforme figura abaixo:

Figura 5 - Categorias dos SARP para a F Ter.

Fonte: EB70-MC-10.214, 2ª Ed, p. 4,5.

Dentro desse escopo, e como este trabalho se refere ao Escalão Brigada de 

emprego, pode-se discorrer que, o que a DMT prevê como emprego típico para os 

SARP do Grupo I e Categorias 1 e 2, os seguintes:

- Detecção, Reconhecimento e Identificação (DRI);

-  Aquisição  de  Alvos  (acoplar  ou  escravizar  um  equipamento-radar,  laser,

óptico ou optrônico, sobre um alvo visado);

- Designação de Alvos (apontar o alvo para um armamento)¹; 

- Iluminar Alvos (incidir um facho de laser sobre um alvo com o objetivo de que

ele seja percebido);

- Localização de Alvos (determina as coordenadas dos alvos);

- Logística, realizando transporte de suprimentos;

- Segurança de movimentos terrestres, particularmente de comboios;

- Proteção de estruturas estratégicas e pontos sensíveis;

- Avaliação dos danos, notadamente após os tiros de Artilharia inimiga ou a

ocorrência de catástrofes ou acidentes;

- Observação aérea;
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- Operações Psicológicas, por intermédio de lançamento de panfletos e difusão

sonora¹;

-  Localização de pessoal,  nas operações de busca  e  resgate  (Search And

Rescue - SAR);

- Detecção de artefatos explosivos improvisados (AEI);

- Apoio de fogo, realizando a observação e a condução do tiro;

- Detecção de agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares (QBRN)¹;

- Monitoramento ambiental;

Obs: ¹ possibilidades apenas dos SARP Categoria 2.

 Para as atividades de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição

de Alvos (IRVA) o manual EB70-MC-10.214 prevê o seguinte:

Figura 6 - Níveis de Emprego dos SARP em IRVA, de acordo com as categorias.

Fonte: EB70-MC-10.214 - VETORES AÉREOS DA FORÇA TERRESTRE

Como pode-se verificar para as atividades de IRVA os SARP categoria 1 e 2

atendem na plenitude as necessidades do nível  tático podendo atender  no nível

operacional  no  caso  do  SARP  2.  Além  dessa  utilização,  outras  advém  de

necessidades operacionais como comando e controle, guerra eletrônica, logística e

outras atividades (BRASIL, 2020).
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7 A BRIGADA DE INFANTARIA EM OPERAÇÕES URBANAS

Para efeitos de delimitação de tema e como forma de centralizar o estudo em

um escalão  básico  de  combate  do  nível  tático,  esse  trabalho  aborda  o  escalão

Brigada. Segundo o Manual  C7-30 Brigadas de Infantaria,  1ª Ed,  1984, temos a

seguinte conceituação:

“  a.  Brigada  (de  infantaria  ou  cavalaria)  é  a
grande  unidade  básica  de  combinação  de
armas, integrada por unidades de combate, de
apoio  ao combate e de apoio  administrativo,
com capacidade de atuar independentemente
e de durar na ação.
b.  A  Brigada é uma organização  ao mesmo
tempo  tática  e  administrativa.  Organizações
adicionais  de  apoio  ao  combate  e  de  apoio
administrativo podem ser dadas em reforço à
Brigada,  dependendo  de  sua  missão  e  do
valor e proximidade do apoio necessário. 
c.  A  Brigada  pode ser  enquadrada  por  uma
divisão  de  exército  ou  por  outro  Grande
Comando  (ou  Comando)  superior.  (Brasil,
1984)”

No combate atual e dentro de um contexto de amplo espectro das operações

a  composição  de  forças  deve  ser  flexível  e  modular,  em  estruturas  elásticas

adaptáveis às mudanças de ambiente. Obedecendo essa premissa e tendo como

objetivo o estudo do escalão brigada, verifica-se que esse escalão de combate por

ser composto de elementos de manobra, de apoio ao combate e de apoio logístico,

permite  a  composição  de  forças  da  maneira  descrita  acima,  podendo  receber

módulos de capacidades de acordo com a ameaça (BRASIL, 2017).

A Brigada, enquadrada em um comando superior ou mesmo, em situações

pontuais  atuando  isolada,  tem  capacidade  de  realizar  operações  básicas  e

complementares. A fim de elucidar conceitos atinentes às operações realizadas o

manual EB70-MC-10.223 define o seguinte:

“3.1.1  Os  elementos  da  F  Ter  podem  realizar  três
operações básicas: ofensiva; defensiva e de cooperação e
coordenação com agências.
3.1.2 As operações básicas podem ocorrer simultânea ou
sucessivamente, no amplo espectro dos conflitos, a fim de
que sejam estabelecidas as condições para alcançar os
objetivos definidos e atingir o estado final desejado (EFD)
da campanha. (Brasil,2017)”
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As  três  operações  básicas,  definidas  pelo  Manual  de  Operações  podem

ocorrer,  sequencialmente  ou  ao  mesmo  tempo  dentro  de  um  ambiente  urbano.

Como explicado no primeiro capítulo, o conceito de operações urbanas na DMT está

relacionado ao termo Operações em Área Edificada, por esse motivo, analisou-se o

emprego da brigada por esse prisma. Sendo assim, o C 7-30 traz que:

“A brigada evita o combate ofensivo em áreas fortificadas.
Quando isto não é possível, ela procura, com um mínimo
de forças, conter as posições fortificadas, enquanto a força
principal continua o avanço para a conquista de objetivos
mais  distantes  e  decisivos.  A  redução  de  uma  área
fortificada  pode  incluir  um  cerco  ou  um  ataque  pela
retaguarda. (Brasil, 1984)”

O emprego da Brigada em uma operação ofensiva no ambiente urbano se

dará  seguindo  alguns  princípios  que  influenciam  o  emprego  dos  SARP.  Dentre

alguns pode-se citar que: o ataque é controlado, que obriga o atacante a emassar-

se,  que  as  vantagens  obtidas  com  o  emprego  de  fogos  nucleares  e  intensos

bombardeios de artilharia,  devem ser ponderadas, que tem-se a necessidade de

implementação  de  medidas  para  controle  e/ou  evacuação  da  população  civil,

necessita-se também de informações pormenorizadas para o planejamento que é

centralizado resultando em uma execução descentralizada.

Outras premissas devem ser consideradas no ataque em ambiente urbano,

como utilizar os fogos para abertura de brechas e a fumaça para isolar pontos fortes

obscurecendo  as  vistas  sobre  outras  edificações.  Por  fim  que  os  elementos  de

assalto são organizados para tarefas específicas (BRASIL, 1984).

O manual EB70-MC-10.303 também colabora com os princípios de emprego

em operações ofensivas no combate urbano, como por exemplo:

“3.1.3  As  operações  ofensivas  em  áreas  edificadas  se
caracterizam pelo  emprego de  pequenas  frações  [...]  O
perfil  compartimentado  do  terreno  e  os  obstáculos  ao
comando e controle, especialmente quando em combate
aproximado, no interior de edifícios ou no subsolo, muitas
vezes  restringem  a  capacidade  do  comandante  em
relação à coordenação de suas peças de manobra.
3.1.4 Para serem bem-sucedidas, as operações em área
edificada dependem da identificação clara dos objetivos.
Assim,  as  forças  devem  procurar  neutralizar  o  inimigo,
evitando sua destruição, o que poupará a tropa e o seu
material  de  um  desgaste  desnecessário,  bem  como
reduzirá as chances de possíveis danos colaterais. Para
tanto, deve-se buscar:
a)  o  aproveitamento  de  um  ponto  que  torna  a  defesa
insustentável;
b) a interdição de uma rota de suprimento importante, que
efetivamente isole o oponente;
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c) o bloqueio do seu apoio externo; e
d)  o  isolamento  de  seus  elementos,  de  forma  que  ele
perca sua capacidade defensiva. (Brasil, 2018)”

A dimensão física aliada à dimensão humana, no ambiente urbano conferem

características específicas que também podem influenciar no emprego do SARP,

conforme, mais uma vez o manual EB70-MC-10.303:

“3.1.5 Os edifícios e a população conferem às operações
de combate em área edificada as seguintes características
principais:
a) canalização do movimento;
b) dificuldade de prover apoio mútuo;
c)  ações  táticas  descentralizadas  e  executadas  por
pequenas frações;
d) predomínio do combate aproximado;
e) dificuldade de localizar e identificar o inimigo;
f) preocupação com efeitos colaterais, em especial a não
combatentes;
g) menor velocidade nas operações;
h) observação e campos de tiro reduzidos;
i) maior necessidade de segurança em todas as direções;
j) importância do apoio da população;
k) dificuldade de comando e controle;
l) presença constante de órgãos de imprensa e produção
de  imagens  por  dispositivos  eletrônicos  móveis
pertencentes à população local;
m)  necessidade  de  obtenção  da  superioridade  de
informações; e
n) extremo desgaste físico e psicológico da tropa. (Brasil,
2018)”

Pode-se  notar  que  o  emprego  de  uma  brigada  em  ambiente  urbano  é

complexo  e  possui  características  próprias  quando  se  abordam  as  operações

ofensivas. Da mesma forma, na defensiva esse emprego obedece a premissas que

irão favorecer o sucesso de determinada tropa como pode-se observar no explorado

no manual EB70-MC-10.303:

“4.1.2 As operações defensivas em áreas edificadas têm
características  especiais  que  as  diferenciam  das
realizadas em outros terrenos. Caracterizam-se pela ação
defensiva  dinâmica  e  constante  de  pequenas  unidades
contra  as  forças  inimigas,  debilitando-as  ou  mesmo
destruindo-as,  quando  e  onde  se  apresentar  a
oportunidade.
4.1.3  As  edificações  podem  tornar-se  pontos  fortes,
proporcionando cobertas e abrigos ao defensor, ao passo
que restringem ao inimigo a precisa identificação do poder
de combate da tropa. Tal capacidade de defesa é ainda
mais eficiente  com a geração de escombros e  entulhos
resultantes do combate,  que dificultam a progressão do
atacante.  Por  outro  lado,  os  campos  de  tiro  limitados
obrigam ao defensor engajar o atacante a distâncias mais
curtas que no terreno aberto, resultando em uma reação
tardia da defesa. (Brasil, 2018)”



35

Dentro desse escopo e na intenção de melhor preparar a posição defensiva

deve-se observar alguns princípios que podem influenciar na utilização de SARP

como  a  limitada  observação  fazendo-se  fundamental  a  obtenção  de  dados  por

outros meios que não a observação direta do combatente. Campos de tiro restritos,

o que se leva a um emprego de alternativas ao tiro tenso direto, seja ele das armas

individuais, seja ele dos carros de combate ou armas coletivas. A grande variedade

de cobertas e abrigos proporcionadas pelas edificações, levando à necessidade de

se  utilizar  outros  sistemas  com  ângulos  de  visão  mais  amplos  e  abrangentes,

servindo para descobrir posições inimigas e conduzir fogos sobre essas. Restrição

na mobilidade das tropas,  o  que leva a buscar-se  uma alternativa  de meios  de

infiltração no terreno. Comando e controle limitado, exigindo mais uma vez meios

alternativos para prover essas capacidades (BRASIL,2018).

A DMT preconiza que na defensiva a Brigada manterá o terreno com parte de

suas tropas enquanto as demais contra-atacam e buscam a neutralização do inimigo

fora da área edificada, em terreno aberto (BRASIL,1984). 

A  defesa  organizada  por  uma  brigada  é  montada  em torno  de  acidentes

capitais no terreno e partes importantes da área edificada. Também são utilizadas

instalações subterrâneas para facilitar  o movimento de forças, proteger de fogos

convencionais e ataques de armas e agentes QBRN, além de serem integradas à

organização da defesa (BRASIL, 1984).

Por  fim,  nas  Operações  de  Cooperação  e  Coordenação  com  Agências

(OCCA) o emprego da brigada se dá, assim como o de qualquer força, normalmente

em  área  edificada  (BRASIL,  2018).  Esse  emprego  que  pode  ocorrer

concomitantemente com as demais operações básicas (em situação de guerra) ou

não (em situação de não-guerra) segue uma lógica totalmente particular, com maior

foco na dimensão humana do combate, conforme o manual EB70-MC-10.303 expõe:

“5.1.7 Em situação de não guerra,  o emprego do poder
militar está condicionado ao uso de algum grau de força,
ainda  que  com  limitações  em  decorrência  de  fatores
jurídicos.
5.1.8 A área edificada não está evacuada nas situações
de não guerra. Assim, a presença de não combatentes é
fator primordial no exame de situação.
5.1.9  O  planejamento  desse  tipo  de  operação  deve
considerar a ocorrência de áreas densamente edificadas e
humanizadas,  por vezes afetadas pela desordem social.
Nesse  sentido,  o  estudo  das  considerações  civis  é
relevante. (Brasil, 2018)”
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As OCCA dentro da área urbana exigem capacidades mais relacionadas à

estabilização  da  área  e  à  manutenção  do  ambiente  seguro.  Nesse  sentido  o

emprego da força é limitado e a liberdade de ação dos comandantes em todos os

níveis é mais restrita. Por essa razão, avulta de importância o emprego de fogos não

cinéticos e de operações de informação o que pode contribuir sobremaneira para

evitar o emprego de armas letais. (BRASIL, 2018). 

Como pode-se aferir, o emprego de uma brigada no combate urbano permeia

as três operações básicas previstas na DMT. As três dimensões do amplo espectro

dos conflitos, a física, a humana e a informacional moldam o como empregar-se

tropa no combate moderno. Esse molde resulta em uma necessidade premente de

utilizar-se  novas  tecnologias  buscando  minimizar  as  incertezas,  maximizar  a

efetividade das ações e atingir o menor número possível de danos colaterais, nesse

contexto é que se insere o SARP.

8 O SARP NAS OPERAÇÕES URBANAS

Como visto  até  aqui  no  presente  trabalho,  a  guerra  evoluiu  em todos  os

aspectos  e  chegou  a  um  ponto  onde  os  combates  são  majoritariamente

desencadeados em ambientes urbanos, humanizados e com emprego maciço de

tecnologia pelos contendores.

Assim sendo, DE PAULA (2019) afirma que:

“Atualmente, muito se tem discutido e estudado sobre a
utilização de SARP em operações militares, pois trata-se
de um sistema que proporciona inúmeras vantagens em
ambientes  de  conflitos  armados,  principalmente  em
atividades  de  reconhecimento,  vigilância  e  ataques
aéreos.  Os principais  países que operam SARP são os
Estados  Unidos,  Israel  e  países  da  OTAN.  (De  Paula,
2019)”

É  notório  portanto,  que  os  SARP  possuem  enquadramento  no  combate

moderno.  Segundo  o  manual  EB20-MC-10.214  há  inúmeras  vantagens  em  se

empregar esse meio em combate, a seguir seguem as que, estima-se que mais se

relacionam ao combate urbano:

“4.4.6  A  agregação  dos  SARP  às  unidades  da  F  Ter
contribui para a obtenção dos seguintes efeitos:
a) ampliação da liberdade de ação das tropas amigas;
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b) elevação da precisão e eficácia dos sistemas de armas,
com  o  consequente  aumento  da  letalidade  seletiva  de
nossas forças;
c) concentração de esforços na porção mais importante da
frente ou da área de operações; e
d) economia de meios.
4.4.7.9.2  Ainda  que  a  vigilância  e  o  apoio  ao
reconhecimento sejam a vocação principal dos SARP na
maioria das operações, esses sistemas podem apoiar as
seguintes ações:
a) realização de segurança dos movimentos terrestres, em
especial de tropas e de comboios de suprimento;
b) proteção de estruturas estratégicas e pontos sensíveis;
c)  orientação  para  infiltração  ou  exfiltração  de
subunidades;
d) controle de danos, particularmente após a realização de
disparos de artilharia de superfície-superfície, catástrofes
ou acidentes;
e) observação aérea;
f)  apoio  às  Operações  de  Apoio  às  Informações  (OAI),
particularmente  no  lançamento  de  panfletos  e  difusão
sonora;
g) recuperação de pessoal;
h) detecção de artefatos explosivos improvisados (AEI);

i) apoio de fogo à F Spf, realizando o tiro como sistema de
armas  embarcado,  ou  apoiando  a  observação  e  a
condução do tiro; e
j) detecção QBRN. (Brasil, 2020)”

 Se por um lado o meio oferece diversas e importantes capacidades, doutro

pode gerar discussões quanto a sua validade perante o Direito Internacional dos

Conflitos Armados (DICA). Dito isso, alguns autores questionam a legitimidade e a

legalidade do uso de armas autônomas e semi-autônomas,  nesse último caso a

categoria em que se enquadram os SARP. Sob essa ótica, SLUKA (2017) afirma o

seguinte: 

“Hoje em dia, o emprego dos VANT vem sendo alardeado
como o  “futuro  da  guerra”,  como  a  “única  coisa  boa  a
resultar da guerra contra o terrorismo” e como uma arma
eficaz e precisa de contraterrorismo e contrainsurgência.
Ninguém duvida que os robôs virão a ocupar um papel
central nas Forças Armadas dos EUA. [...]
Entretanto, a noção de que os VANT custam menos em
vidas e recursos e a visão otimista de que virão, um dia, a
retirar,  completamente,  os  soldados  de  situações
perigosas  estão  começando  a  parecer  propostas
duvidosas. (Sluka, 2017)”

Sluka (2017) complementa ainda,  afirmando que “as evidências mostram

que as hipérboles difundidas em relação aos VANT e à sua tão alardeada precisão

são pura fantasia, se não forem, literalmente, ficção científica (...)”. Portanto, outro



38

ponto interessante de ser avaliado é a adequação desse novo tipo de arma ao DICA

e como se dará essa acomodação.

Deixando-se de lado momentaneamente a questão jurídica do emprego do

SARP pode-se elencar situações recentes de combate em que o meio foi aplicado,

dando-se a ideia de quais capacidades ele proporciona.  Assim, CASTRO (2012)

relata que:

“Antes do início da operação que matou Osama Bin Laden
em maio de 2011,  o comandante do Seal  Team Six  foi
chamado para um “briefing” sobre uma nova operação. [...]
informado  que  havia  um  satélite  vigiando  o  local  (da
missão)  continuamente.  O  satélite  fazia  operação  de
análise  de  padrão  de  vida  (“pattern-of-live  analysis”)
acompanhando o padrão de atividade dos alvos [...]  Os
conflitos no Afeganistão e Iraque são outros locais onde
esse tipo de análise está sendo usado extensivamente. As
principais  plataformas  destas  operações  são  as  ARP
(aeronaves remotamente pilotadas) [...]. A duração desses
conflitos  fez  o  uso  das  ARP crescer  exponencialmente,
resultando  em  melhorias  de  técnicas,  hardwares  e
softwares  usados  nas  análises  de  padrões  de  vida,
visando insurgentes  que  se  misturam à  população  civil.
(Castro, 2012)”

Por outro  prisma,  o  mesmo autor  relata como o SARP foi  utilizado para

aumentar a consciência situacional e otimizar o comando e controle em missões no

Afeganistão, como pode-se notar:

“O  Gorgon  Stare  já  foi  testado  no  Afeganistão  e  10
conjuntos foram comprados pela USAF. No sistema dois
operadores ficam em um veículo Humvee controlando as
câmeras, separados dos operadores dos Reaper que leva
os  casulos.  Os  dados  de  vídeo  (e  outros)  podem  ser
enviados para as tropas em terra através de um console
portátil ROVER. As ARP Reaper e Predator são sempre
chamadas para acompanhar veículos ou sobrevoar uma
casa,  de  modo  a  alertar  sobre  “fugitivos”  durante  uma
operação […] (Castro, 2012)”

Verifica-se que o grande emprego dos SARP nesses casos está centrado no

conceito  IRVA,  buscando  trabalhar  em  prol  da  busca  de  conhecimento  de

inteligência, de dados de reconhecimento que não poderiam ser obtidos por outros

meios,  na  vigilância  de  determinada  área  ou  ponto  específico  ou  mesmo  na

aquisição de alvos. Sobre esse último aspecto, VITAL (2018), aborda que:

“podemos constatar que a categoria de SARP que deve
ser previsto  para mobiliar  a seção SARP da Bateria  de
Busca de Alvos de Artilharia Divisionária é o de categoria
2 [...] possuindo a capacidade de gerar imagens de vídeo
ou fotografias de alta resolução em tempo real, informar
coordenadas  de  um  alvo  qualquer  ou  de  sua  própria
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posição em tempo real, alterar o seu plano de vôo durante
a  missão,  realizar  filmagens  noturnas  em  tempo  real,
operar em condições atmosféricas adversas, reprogramar
o emprego de seus sensores durante a missão, identificar
a presença e origem de emissões de radiofrequência por
onde sobrevoe, identificar a presença de agentes químicos
por onde sobrevoe,  designar um alvo terrestre  qualquer
em tempo  real,  possuir  enlace  de  comunicação  com o
subsistema de lançamento e recuperação e com o Centro
de Operações Tática da Artilharia Divisionária (COT/AD) e
decolar e pousar em espaços exíguos. (Vital, 2018)”

Quanto a exemplos de emprego de SARP em território nacional em OCCA,

pode-se citar os muito bons resultados obtidos, sobretudo no que tange à obtenção

de dados de inteligência haja vista que nesse tipo de operação outras formas de

emprego são menos comuns consequência das restritas regras de engajamento.

TAVARES (2017) exemplifica bem:

“O General  de Brigada Roberto  Escoto,  comandante da
Força de Pacificação, durante a ocupação no Complexo
da Maré, planejou mudanças estratégicas para confrontar
os  criminosos.  Iniciou  com  um  dossiê  de  inteligência,
trabalhou  em  conjunto  com  as  polícias  Militar,  Civil  e
Federal. A iniciativa mapeou locais em que os traficantes,
armas e drogas poderiam estar.
O  General  garantiu  que  a  tecnologia  foi  de  extrema
importância para realizar a missão de pacificação da Maré.
Houve  um  investimento  maior  na  parte  da  tecnologia
utilizada na Maré do que na Operação de ocupação do
Alemão. Como exemplos foram citados: óculos de visão
noturna, helicópteros e drones que transmitiram imagens
em tempo real para o Centro de Comando e Controle da
operação. (Tavares, 2017)”

Sobre outra possibilidade de uso de SARP nas OCCA em situação de não-

guerra  pode-se  citar  o  recente  emprego  pelo  Esquadrão  Hórus  da  Força  Área

Brasileira no contexto da Operação Samaúma, conforme Cristiane (2021):

“Operado pelo Esquadrão Hórus (1º/12° GAV), o Sistema
tem capacidade de identificar e fotografar, com tecnologia
termal e em tempo real,  imagens aéreas com possíveis
delitos,  contribuindo  com  os  órgãos  fiscalizadores  no
mapeamento das ações de combate. Com autonomia de
até  30  horas,  a  Aeronave  Remotamente  Pilotada
(ARP) pode sobrevoar até mil quilômetros sobre as áreas
de  interesse,  a  partir  do  Campo  de  Provas  Brigadeiro
Velloso  (CPBV),  localizado  na  Serra  do  Cachimbo,  em
Novo Progresso (PA), onde ocorrem as decolagens. Após
80  quilômetros  voados,  o  Comando  de  Operações
Aeroespaciais  (COMAE),  em  Brasília  (DF),  assume  o
controle  e  a  coordenação  tática  de  forma  remota.
(Cristiane, 2021)”
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Além de permear as funções de combate comando e controle e inteligência,

conforme elucidado até aqui neste capítulo, no ambiente urbano se admite que os

SARP  possam  estar  ligados  a  outras  funções  como  logística  (em  um  possível

carregamento  de  suprimento  de  pequena  monta),  proteção,  conforme  CASTRO

(2012):

“Ainda  falando  sobre  vigilância,  vale  ressaltar  que  o
aumento dos ataques com explosivos improvisados levou
a uma reação: proteger o tempo todo os comboios que
usam  sempre  o  mesmo  trajeto.  O  Constant  Hawk  é
programa do US Army para análise de imagens e padrões
de busca.  O conceito  está  baseado na  comparação  de
imagens tiradas do mesmo local em momentos diferentes.
Se  o  software  nota  alguma  mudança,  as  imagens  são
estudadas  de  perto,  levando  à  descoberta  de  várias
bombas e emboscadas. O programa diminuiu bastante os
ataques aos comboios. (Castro, 2012)”

Seguindo a mesma linha, o mesmo autor ainda relata o emprego atrelado à

função de combate fogos, conforme elucida mais uma vez CASTRO (2012):

“As missões das ARP não se restringem à vigilância. Os
operadores  ficam  15%  do  tempo  apoiando  tropas  em
contato com o inimigo e 20% do tempo apoiando tropas
engajadas em operações e incursões, além de encontrar
uma média de dois alvos por saída.
Entre as missões das ARP a que mais chama a atenção é
a de ataque. Os primeiros testes com armas guiadas no
Predator foram em fevereiro de 2001. O primeiro uso em
combate foi em 4 de fevereiro de 2002 contra um comboio
afegão. A primeira missão de Apoio Aéreo Aproximado foi
na Operação Anaconda, em 4 de março de 2002, contra
uma posição  de  metralhadora  da  Al  Qaeda  que  outras
aeronaves não haviam destruído. (Castro, 2012)”
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9. CONCLUSÃO

A  utilização  dos  Sistemas  de  Aeronaves  Remotamente  Pilotadas  em

operações  militares  é  uma  realidade  do  combate  no  século  XXI.  Ao  longo  do

presente  trabalho  buscou-se  demonstrar  que  esse  importante  meio  acrescenta

capacidades e eleva o poder de combate da Força que o detém. Essa premissa é

comprovada  nos  resultados  obtidos  pelos  EUA  nos  confrontos  no  Iraque  e

Afeganistão  e  pelo  Azerbaijão  em Nagorno  Karabah,  levando  vários  exércitos  a

adquirirem e desenvolver doutrina a respeito do seu emprego.

Outra  realidade  demonstrada  é  no  sentido  de  que  o  combate  moderno

tende a acontecer em áreas urbanas. Dentro desse contexto cresce a importância

da dimensão humana do campo de batalha, já que em grande parte dos conflitos

desenvolvidos  em  cidades  não  há  evacuação  da  maior  parte  ou  do  total  da

população. Nesse sentido, se faz essencial a implementação de meios de combate

que incrementem a precisão dos fogos, aumentem a capacidade de vigilância das

tropas terrestres e deem mais profundidade à observação da zona de ação, o que

vai ao encontro de capacidades proporcionadas pelos SARP.

Juntando esses dois  fatores  e buscando delimitar  o  tema para o menor

escalão capaz de modular as diversas funções de combate com  combinação de

armas,  integração  de  unidades  de  combate,  de  apoio  ao  combate  e  de  apoio

administrativo,  buscou-se  chegar  a  uma  resposta  ao  problema  proposto  para  o

referente trabalho que é propor o emprego do SARP do grupo I e categorias 1 e 2

em operações urbanas pelo escalão Brigada.

Como explorado no trabalho, a Doutrina Militar Terrestre definiu o emprego

de  SARP  por  grupos  e  categorias  de  acordo  com  o  escalão.  Esses  grupos  e

categorias definem quais as capacidades que esses materiais possuem aliadas a

um aumento na complexidade da sua operação conforme aumenta-se o escalão do

seu emprego.

Diante  do  exposto,  elencou-se  quais  as  capacidades  que  um SARP de

categoria 1 ou 2 poderiam acrescentar ao emprego de uma Brigada especificamente

no ambiente urbano: 

- Detecção, Reconhecimento e Identificação (DRI): sem dúvida para esse

escalão  a  capacidade  de  detecção  proporcionada  por  radares  de  vigilância

implantados  no  subsistema  aeronave  proporciona  uma  maior  amplitude  de
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reconhecimento  de  eixos,  áreas  e  pontos.  Aliada  à  alta  tecnologia  de  seus

optrônicos  e  meios  eletrônicos  de  observação  remota  podem  resultar  em

identificação  mais  fidedigna  e  confiável  de  alvos,  reduzindo  em muito  os  danos

colaterais  de  uma  eventual  ação  por  meio  de  fogos  cinéticos.  Paralelo  a  isso,

propicia um consumo mais eficaz de munição inteligente de artilharia e de apoio de

fogo aéreo ar-solo. Essa capacidade está muito relacionada às operações ofensivas

em ambiente urbano, podendo também perpassar as operações de cooperação e

coordenação  com  agências  em  casos  específicos  de  alvos  altamente

compensadores (AAC).

- A complexidade das vias de acesso terrestres em ambiente urbano exige a

busca  por  alternativas  de  manutenção  do  fluxo  logístico,  nesse  ínterim  cabe

destacar a capacidade de realizar transporte de suprimentos pelas ARP, reduzindo o

tempo e a vulnerabilidade de comboios terrestres e possibilitando, ainda que com

limitações por conta do peso e volume do suprimento, uma relativa continuidade do

apoio. Ainda dentro da função de combate logística, a segurança de comboios de

suprimento terrestres ou mesmo de transporte aeromóvel  pode ser realizada por

SARP, sendo mais uma capacidade associada ao meio. 

- Outra forma de emprego do SARP em apoio às operações está associada

à proteção de estruturas estratégicas mais uma vez valendo-se de sua amplitude de

vigilância.  O  funcionamento  dessas  estruturas  muitas  das  vezes  é  vital  para  a

sociedade que habita determinada localidade  e não raro se localizam no interior de

áreas urbanas o que aumenta a vulnerabilidade a ações de forças irregulares pela

dificuldade  de  observação  e  pela  proximidade  de  pontos  de  dominância.  Nesse

sentido o SARP pode auxiliar  na vigilância aérea por longos períodos de tempo,

economizando  meios,  reduzindo  a  vulnerabilidade  da  tropa  empregada  na

segurança e proporcionando maior efetividade na segurança das estruturas, o que

confere mais uma capacidade ao meio sobretudo em operações de cooperação e

coordenação com agências e em operações defensivas.

-  Ainda quanto  ao emprego relacionado à capacidade de vigilância  está

ligado à avaliação de danos, notadamente após os tiros de Artilharia inimiga ou a

ocorrência de catástrofes ou acidentes. Sendo assim o SARP possibilita uma maior

confiabilidade aos dados obtidos em um curto espaço de tempo, o que facilita a

tomada  de  decisão  pelo  comando,  aumentando  a  sua  consciência  situacional

quando se necessita avaliar danos e preparar resposta adequada.
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- Outras formas de emprego identificadas estão ligadas à colaboração com

as operações de apoio à informação como por  exemplo apoiando as operações

psicológicas por  intermédio de lançamento  de panfletos  e  difusão sonora,  tarefa

essa que em ambiente urbano pode ser potencializada haja vista que a população

se encontra mais concentrada. 

- Por fim, ainda pode-se elencar a utilização na localização de pessoal, nas

operações de busca e resgate (Search And Rescue – SAR), detecção de artefatos

explosivos  improvisados  (AEI),  detecção  de  agentes  químicos,  biológicos,

radiológicos e nucleares (QBRN) e monitoramento ambiental, todas aplicáveis em

ambiente urbano

Assim como foram levantadas as capacidades, outro dado que buscou-se

apurar no decorrer do trabalho está ligado às limitações de empregar-se um SARP

em ambiente urbano, e nesse sentido tem-se o que segue: 

- a característica compartimentada do ambiente urbano permite uma melhor

ocultação de elementos de defesa antiaérea o que pode comprometer  o uso do

SARP se o inimigo possuir aquela capacidade; 

- os subterrâneos presentes nas áreas urbanas tais quais túneis de metrô,

galerias pluviais e redes de esgoto fogem à observação direta dos SARP, podendo

ser um elemento utilizado de ocultação à vigilância;

- o alto fluxo de redes de informação do ambiente urbano pode se constituir

em  alternativa  para  o  inimigo  atuar  por  meio  da  Guerra  Eletrônica  e  Guerra

Cibernética  interferindo no controle remoto dos subsistemas estação de controle de

solo e terminal de enlace de dados e comprometendo a atuação dos SARP.

- a falta de previsão de armamento nos SARP, sobretudo categoria 2, pode

ser  um  limitador  já  que  proporcionaria  maiores  possibilidades  para  apoio  em

diferentes funções de combate, podendo, por exemplo, servir como apoio de fogo às

Unidades empregadas no investimento à localidade ou mesmo buscando alvos mais

profundos dentro do ambiente urbano.

Por fim, a doutrina ainda se encontra em evolução e pode ser atualizada a

medida que a tecnologia  se desenvolve e novas capacidades são acrescidas ao

meio.  As  complexidades  atinentes  à  atuação  de  tropa  em ambiente  urbano,  de

características tridimensionais, exige que se empreguem todos os meios buscando a

efetividade dos fogos, da vigilância e do comando e controle. Nesse sentido urge

que os planejadores em todos os níveis busquem prever e aplicar corretamente as



44

capacidades providas pelo SARP, o que poderá desequilibrar o poder de combate

em favor daquele que detém esse meio.
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