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 RESUMO 
 
 

 
 
 

O ambiente amazônico tem características específicas e necessidades peculiares no 

que tange ao combate moderno. Centro das atenções políticas, econômicas e sociais 

no mundo, necessita ser bem defendido para qualquer ameaça internacional. Dessa 

forma buscou-se solução por meio da tecnologia para agregar ainda mais a eficiência 

do combate da Artilharia. Assim, o estudo abrangeu o emprego do Sistema Aéreo 

Remotamente Pilotado (SARP) no Reconhecimento de uma Região de Procura de 

Posição (RPP) para uma Bia O em ambiente de Selva. 

 

Palavras-chave: Amazônia. Bateria de Obuses de Selva. Reconhecimento. RPP. 

SARP. Selva. 
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ABSTRACT 
 
 

 
 

This work consists of seeking a solution through technology to improve the decision 

process of the Commander of a Battery of Howitzers in the recognition of a Position 

Search Region - PSR. The use of the Remote Piloted Air System - RPAS - to save effort 

and gain agility is in line with the evolution of combat by technological means to be 

employed within the scope of the Brazilian Army. As other studies have already been 

done using the medium for process improvement purposes, the work will be based on 

the premise that it will also seek better performances on the battlefield for decisions in 

the sphere of a Battery of Howitzers. Knowing that the jungle environment has 

peculiarities to which the constant development and improvement of the doctrine grows 

in importance to increase the combat capacity 

 

Key words: Amazon. Battery of Jungle Howitzers. Recognition. PSR. RPAS. Jungle. 
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1. INTRODUÇÃO   
 

A Amazônia Brasileira consiste em um ecossistema extremamente rico e 

valioso para o povo Brasileiro. Possui uma fauna e flora de valor imensurável, 

rios e lagos com potenciais diversos, além do solo riquíssimo em minerais 

essenciais para o desenvolvimento do Brasil  

Dessa forma, para proteger toda a extensão Amazônica que perpassa 

dentro do território brasileiro, necessita ter um poder de combate decisivo, 

atualizado, empregando não só a tropa preparada, como materiais de ponta para 

definir o combate.  

Assim, uma das caraterísticas de atuação das tropas nesse tipo de 

ambiente operacional é a descentralização dos meios, haja vista elementos 

dissociadores, por exemplo, que dificulta o emprego da massa, ou a total 

centralização da tropa. Por isso é comum, para a Artilharia, o emprego da Bateria 

de Obuses de Selva, destacada no terreno, para apoiar pelo fogo os Elementos 

de Manobra das Brigadas de Selva. 

Com base nisso, o emprego do Sistema Aéreo Remotamente Pilotado 

(SARP) pode facilitar o reconhecimento de uma Região de Procura de Posição 

(RPP) de uma Bia O Sl, dando maior eficiência e economizando meios e recursos 

humanos, provendo um elemento importante para a tomada de decisão do Cmt 

Bia O Sl. 

          

1.1 PROBLEMA  

  

1.1.1 Antecedentes do Problema  

 

A Amazônia Brasileira é peça fundamental na questão geopolítica nacional. 

Diante dessa questão ela exige que o Exército Brasileiro esteja capacitado a 

operar nesse tipo de ambiente.  

A defesa da Amazônia Brasileira, tão importante a nós brasileiros, exige 

que as funções de combate estejam adaptadas a operar em ambiente de selva 

e ribeirinho, uma vez que a maior parte dos deslocamentos na selva se dá 
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através dos rios. Além disso, há de se considerar que as principais localidades 

existentes na região amazônica se situam às margens dos rios, o que reforça a 

importância da força estar bem capacitada a operar neste meio. 

Para melhorar o emprego da uma Bia O Sl, tendo uma eficiência maior e 

economizando meios e pessoal, o SARP pode ser uma solução para o 

reconhecimento de uma RPP. 

 

1.1.2 Formulação do Problema  

    

Dessa forma, visando a dificuldade em que as tropas em ambiente de selva 

enfrentam devido as suas peculiaridades, busca-se soluções por meio da 

tecnologia para tornar os movimentos mais precisos, econômicos e eficientes. A 

Bateria de Obuses de Selva dentro da concepção do reconhecimento de uma 

RPP tem o seguinte problema: 

“Como o SARP pode melhorar o processo de decisão do Comandante de 

uma Bateria de Obuses em Ambiente de Selva, utilizando o meio para 

reconhecimento de uma posição? ”  

 

1.2  OBJETIVOS 
 

  A Amazônia ganha cada vez mais vulto para o Brasil exercer seu Poder 

Nacional de forma soberana, garantindo sua defesa, mesmo com todas as 

dificuldades que a selva impõe. Assim, a tecnologia pode ser mais utilizada a fim 

de melhorar os processos de decisão do Comandante de fração. Dessa forma, 

podemos destacar os seguintes objetivos Geral e Específicos: 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

        

Verificar se a utilização do SARP melhora o processo de decisão de um 

Comandante de Bateria de Obuses de Selva, no reconhecimento de uma RPP.  
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1.2.2 Objetivos Específicos  
 
 

a) Verificar como se dá o processo de reconhecimento de uma RPP 

enquadrado em uma Bateria de Obuses de Selva;          

b) Verificar como se dá a utilização de um SARP; 

c) Identificar o ambiente de Selva e suas características peculiares; e 

d) Verificar as vantagens e limitações da utilização do SARP para o 

reconhecimento de uma RPP em ambiente de selva. 

 

1.3 Questões de Estudo  

 

a) Como é a forma doutrinária de Reconhecimento de uma RPP? 

b) Quais são as capacidades e limitações de um SARP? 

c) Há a possibilidade de integrar o SARP em uma Bateria de Obuses? 

d) Existem benefícios plausíveis para essa utilização? 

 

1.4 METODOLOGIA 

 
1.4.1 Objeto formal de estudo  

 

Para que obtenha êxito na solução das perguntas desse trabalho, deve-se 

limitar as variáveis independentes e dependentes. 

A variável independente é a Bateria de Obuses no reconhecimento do 

Ambiente de Selva, utilizando sempre a configuração padrão de dotação para os 

materiais para esse tipo de ambiente, além das instruções dos recursos 

humanos.  

A variável dependente são as atribuições e procedimentos a serem 

adotados pela Bateria para que o reconhecimento da RPP seja feito por SARP 

buscando economia de esforços humanos além de uma maior eficiência na 

tomada de decisão do Comandante. 
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1.4.2 Amostra  

Como amostra foram utilizados os militares que servem ou tenham servido 

nas duas unidades de Artilharia de Campanha de Selva, que são o 1º e o 10º 

GAC Sl. 

Foram parte dessa amostra militares, dentro do escopo de Oficiais e 

Sargentos, que assumiram funções operacionais em exercícios de emprego da 

Artilharia de Campanha. Funções como Comandante da Bateria, Comandantes 

de Linha de Fogo, Oficial de Reconhecimento, Adjunto S2 e auxiliares diretos 

das funções, além de Oficiais e Sargentos que integraram a Seção de Operações 

destas OM. 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

A forma de abordagem do problema foi feita por meio da Pesquisa 

qualitativa, ou seja, foi utilizada a indução e a descrição para delinear, abordar e 

concluir. 

Em relação aos objetivos gerais, foi utilizada a pesquisa descritiva, que 

visou descrever as características de um reconhecimento de uma RPP e 

estabelecer uma relação positiva em se usar o SARP para a melhoria do 

processo de decisão do Cmt da Bia O. 

O método que foi utilizado nesse trabalho foi o estudo de caso, que permite, 

mesmo que com um grupo pequeno e uma aplicação específica, compreender 

determinados fatos. 

A conclusão desse método é que, de acordo com Gil (1999), com um 

estudo mais aprofundado de um determinado assunto possa ser representativo 

para outros de casos semelhantes. 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura  

 
 

O procedimento para revisar a literatura se configurou por meio de 

informações bibliográficas e documentos já elaborados anteriormente com o 

cunho específico dos assuntos abordados. As principais ideias-chaves utilizadas 

para fins de busca foram: 

- Ambiente de Selva; 
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- O Emprego da Artilharia de Campanha em ambiente de selva; 

- O emprego de uma Bateria de Obuses de Selva; 

- O emprego do SARP; 

- SARP em operações; 

- Reconhecimento de RPP.  

 

 1.4.5 Procedimentos Metodológicos  

 

Os procedimentos que foram tomados em relação à pesquisa foram 

estudos documentais e levantamentos bibliográficos para averiguar a melhoria 

dos procedimentos tomados com a utilização do SARP por parte do Comandante 

da Bateria de Obuses a fim de reconhecer uma RPP e economizar esforços e 

meios, ganhando agilidade na tomada de decisão. 

Para isso foram utilizados questionários com integrantes e ex-integrantes 

do 1º e 10º GAC Sl que desempenharam a função de S3, Cmt BO, Cmt Pel, Adj 

Cmt Pel e Cmt GC. 

Para a execução deste TCC foram utilizados os seguintes critérios de 

inclusão e de exclusão: 

 Critérios de inclusão:  

- Estudos publicados de 2010 a 2021, em português, inglês e espanhol;  

- Estudos conceituais sobre o tema abordado; e  

- Manuais do Exército e de Artilharia de Campanha que estão em vigor.  

 Critérios de exclusão:   

- Documentos que são ultrapassados em relação à doutrina;  

- Estudos que não abrangem o combate em ambiente de selva; e 

- Estudos genéricos sem embasamento teórico. 

  

 1.4.6 Instrumentos  
 
 

Os seguintes instrumentos foram utilizados no trabalho: 

- Coleta documental: Utilizando portais educacionais do Exército e afins, 

além dos Manuais de Doutrina e Emprego. Foram buscadas as informações 

inerentes para responder as perguntas desse trabalho. 
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- Questionário: Foram aplicados nos militares que servem ou serviram nos 

quarteis de Artilharia de Campanha de Selva e exerceram funções diretamente 

ligadas ao emprego da Artilharia de Campanha no ambiente de Selva. 

 

 
 

1.4.7 Análise dos Dados  

 

Os dados foram analisados ao término de sua coleta, a fim de que 

pudessem ser validados para contribuir com a pesquisa. A busca é de que a 

Doutrina possa evoluir com a utilização de SARP em reconhecimento de uma 

RPP. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA  
 

Diante da evolução do combate, utilizando da tecnologia em favor da tropa 

e da decisão do comandante, percebe-se nitidamente que a Doutrina Militar 

Terrestre pode ser aperfeiçoada com os meios tecnológicos. 

O meio específico que foi abordado nesse trabalho foi o SARP, aplicado 

diretamente no aprimoramento da tática das tropas, em especial a Bateria de 

Obuses de Selva, que trabalham como apoio de fogo para os elementos de 

manobra nesse tipo de ambiente.  

A Amazônia Brasileira, onde está contextualizado essa dissertação, 

consiste em peça fundamental para a soberania e poder dissuasório do Brasil. 

Diante disso, a melhoria no processo de decisão do Comandante da Bateria de 

Obuses de Selva torna-se imprescindível para a constante evolução do combate. 

Assim, o emprego do SARP no reconhecimento de uma RPP pode ser um 

meio de tecnologia para melhorar o processo de decisão do Cmt, para que a 

Bateria consiga rapidamente reconhecer e futuramente ocupar novas posições. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 
 2.1 A REGIÃO AMAZÔNICA 

 

Inicialmente é importante contextualizar o ambiente operacional no qual 

será abordado durante todo esse trabalho que será a Selva Amazônica. Para 

isso a delimitação dessa área se encontra no IP-72-1, Operações na Selva 

(2020, p2-1): 

 

a. A selva Amazônica abrange porções territoriais do BRASIL, 

GUIANA, GUIANA FRANCESA, SURINAME, VENEZUELA, 

COLÔMBIA, PERU, BOLÍVIA e EQUADOR. 

b. A extensão da fronteira brasileira com os países condôminos 

é de cerca de 11.000 km, que embora legal e historicamente 

definida, em largos trechos não é nitidamente balizada, em 

virtude da cobertura vegetal. 

c. Com base em análises estruturais e conjunturais, o governo 

brasileiro, reunindo regiões de idênticos problemas econômicos, 

políticos e psicossociais, instituiu a AMAZÔNIA LEGAL. 

d. A AMAZÔNIA LEGAL abrange os Estados do AMAZONAS, 

PARÁ, 

ACRE, AMAPÁ, RORAIMA, RONDÔNIA, MARANHÃO (até o 

meridiano 44º Oeste), TOCANTINS, GOIÁS (ao norte do 

paralelo 13º Sul) e MATO GROSSO (até o paralelo 16º Sul). 

Essa região não é totalmente coberta pela floresta tropical 

latifoliada, existindo diferentes tipos de vegetação, inclusive com 

a ocorrência de campos. 

e. Possui uma área aproximada de 5 milhões de quilômetros 

quadrados, correspondente a mais de 50% do território nacional. 

Contém a maior bacia hidrográfica do planeta, a do rio 

SOLIMÕES/AMAZONAS, estendendo-se do oceano 

ATLÂNTICO aos contrafortes dos ANDES, limitada ao norte pelo 

planalto GUIANENSE e ao sul pelo planalto CENTRAL 

BRASILEIRO. 

f. A posição da área em relação às principais rotas do comércio 
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internacional e aos centros de poder nacional é excêntrica e mal 

servida de ligações. (BRASIL,2020, p2-1) 

Podemos considerar também que em relação à cobertura vegetal, há uma 

enorme variedade de formações florestais. A Amazônia é conhecida como a 

região que abriga a maior biodiversidade do globo e a sua vegetação de forma 

drástica.  Essa cobertura se estende por cerca de 5.000.000 km², perfazendo 

aproximadamente 70% da totalidade da Bacia Hidrográfica continental, portanto 

indo além da área da Região Hidrográfica (MMA, 2006).  

Dessa forma, pode-se inferir que a área possui inúmeras riquezas naturais 

que 

constituem um potencial econômico, social e político para o País. Tais riquezas 

são motivos de interesses internacionais de natureza e intensidade diversas. 

(ANDRADE, 2019). 

       Figura 01 – A Amazônia 

       Fonte: NUTEC 
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2.2 A Artilharia de campanha nas operações 

 

2.2.1 Ações de reconhecimentos 

 

O Reconhecimento, de um modo geral, visa à busca de dados sobre a 

região de operações, o inimigo e as tropas amigas. Constitui parte essencial e 

indispensável de qualquer operação.  

Eles devem ser planejados e executados em tempos oportunos de forma 

que eles alcancem sua finalidade. O detalhamento do planejamento está ligado 

diretamente ao tempo disponível para isso. 

O Reconhecimento são executados com o estritamente necessário para o 

cumprimento da missão, devido a questão de segurança. Os meios, de forma 

geral, deverão ser descentralizados, principalmente se o tempo for exíguo. 

Porém devem ser estabelecidos prazos, como forma de controle e cumprir todas 

as etapas necessárias ao procedimento. (BRASIL, 2020) 

 

2.2.2 Reconhecimento de posição 

O Reconhecimento de posição tem por finalidade escolher a área de 

posição e os demais locais onde se desdobrarão os elementos do GAC. Como 

o reconhecimento da posição está intimamente ligado à sua escolha e ocupação, 

o GAC realiza, de forma global, o conjunto de ações denominado 

Reconhecimento, Escolha e Ocupação de Posição (REOP). (BRASIL, 2020). 

 

2.2.3 Reconhecimento, Escolha e Ocupação de Posição 

 

O REOP compreende um conjunto de ações, e sua finalidade é 

possibilitar o deslocamento da Bateria para uma área de posição. O 

Reconhecimento é ativo e contínuo devendo ser feito no menor tempo possível. 

Por isso exige um alto grau de descentralização.  

O Cmt SU escolhe, dentro da RPP, uma área que ofereça as melhores 

condições técnicas e táticas para cumprir a missão imposta. (BRASIL, 2020). 

 

2.3 Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) 
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De acordo com BRASIL (2014) no Manual De Campanha Vetores Aéreos 

Da Força Terrestre (EB20-MC-10.214), 1ª Edição, 2014, o SARP pode ser 

definido como um sistema baseado em uma aeronave remotamente pilotada, 

com grande versatilidade e modularidade, podendo adaptar a sua necessidade 

ao fim que se destina. 

O adequado emprego dos SARP constitui um diferencial para a liberdade 

de ação dos comandantes dos escalões de emprego da F Ter. A multiplicidade  

de aplicações típicas desses sistemas no campo de batalha, englobando desde 

o apoio às ações de IRVA até a logística, possibilita otimizar sobremaneira o 

processo de tomada de decisão e aumentar o nível de consciência situacional  

dos decisores, em todos os níveis. (BRASIL, 2020, p 4-2) 

O Comandante que utiliza tais meios deve se atentar para as limitações 

técnicas 

dos SARP, em perceber riscos, tais como obstáculos do terreno, formações 

meteorológicas. Além dos quesitos logísticos como tempo de vôo, combustível, 

reposição de peças e continuidade de utilização do Sistema. 

Os SARPS são instrumentos essenciais para ampliar o alcance e a 

eficiência das diversas operações, pois possibilita antever remotamente, antes 

de expor meios e pessoal ao risco do combate. (BRASIL, 2020) 

 

2.3.1 Características do SARP 

As Categorias do SARP irão variar de acordo com sua complexidade do uso, 

conforme a tabela a seguir: 

     Quadro 01 – Categoria dos SARP para a F Ter 

     Fonte: BRASIL, 2014, p 4-4 
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Os SARP de categoria 0 a 3 são empregados no nível de tático, fornecendo 

informações em tempo real à tropa apoiada e proporcionando suporte contínuo 

nas 

áreas de interesse para o planejamento e condução das operações (BRASIL, 

2014, p 4-5). 

Para fins de utilização no ambiente tático por uma  Bia O Sl, o SARP 

indicado, conforme a tabela é o de Categoria “0” – até SU – Nível de Emprego 

Tático, podendo até ser utilizado o de Categoria “1” – Nível Bda/U – em proveito 

de uma Bia O Sl atuando isolada no terreno, cumprindo missões nível U e que 

necessitem de um material de maior alcance e efeitos. 

 

Quadro 02 – Empregos Típicos dos SARP 

Fonte: BRASIL, 2014, p 4-4 
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Conforme quadro acima, o SARP de Categoria “0” e “1” podem ser 

utilizados como: Detecção, Reconhecimento e Identificação; Observação aérea; 

Apoio de Fogo, realizando observação e a condução do tiro. 

Segundo Brasil, 2014, o SARP, em geral, tem a seguinte composição: 

- Módulo de Vôo; 

- Módulo de controle em solo; 

- Módulo de Comando e Controle. 

A estrutura do SARP aumenta de complexidade à medida em que ele muda 

de Categoria, sendo necessária, essencialmente a capacitação dos recursos 

humanos para conduzir com segurança e eficiência o Sistema. 

 

 

2.3.2 Reconhecimento de um SARP 

  

Os SARP dotados de sensores que, por suas características técnicas, 

permitem a observação sob condições de baixa luminosidade e/ou baixa 

visibilidade, possibilitam esclarecer a situação, acompanhando a evolução de 

forças no ambiente operacional e coletando informações de forma antecipada 

do meio físico e do meio ambiente em todas as fases das operações. (Brasil, 

2020, p 4-10) 

Nas missões de reconhecimento, os SARP podem ser empregados 

antecedendo as tropas, de forma a obter informações de terreno passando o Cmt 

SU a ter superioridade de informações à frente, podendo tomar decisões mais 

eficientes e rápidas. Eles são capazes de buscar informações em tempo real, 

atualizando, retificando ou ratificando as informações que foram utilizadas para 

o planejamento de um reconhecimento (Brasil, 2020) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A presente seção tem por finalidade apresentar e discutir os resultados 

obtidos no presente estudo. A partir de uma análise indutiva dos dados, buscou-

se expor como o ambiente operacional amazônico exerce influências peculiares 
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que permitam estabelecer a relação entre as variáveis estudadas nas dimensões 

determinadas. No decorrer do estudo, também se buscou verificar a 

possibilidade de emprego do SARP em um ambiente de Selva por parte do Cmt 

de uma Bia O Sl. 

Em um primeiro momento, os dados são apresentados, propiciando a sua 

interpretação e análise, para posteriormente, serem discutidos, tendo como 

objetivo alcançar conclusões coerentes com o problema estudado. 

A pesquisa aplicada por meio do questionário extraiu a percepção sobre a 

expectativa dos militares que atuam ou atuaram dentro de uma Bia O Sl, sobre 

a possibilidade de o SARP melhorar a eficiência da SU no reconhecimento de 

uma RPP, poupando meios e pessoal e ganhando velocidade no 

reconhecimento propriamente dito, fornecendo informações em tempo real para 

o Cmt SU decidir a nova posição de sua Bateria de Obuses. 

 

3.1 Análise da Literatura 

 

Em primeiro contexto, a análise de literatura procurou verificar a 

possiblidade de empregar o SARP de acordo com a Doutrina atual, seja em 

relação ao Emprego da Artilharia de Campanha, seja pela utilização do SARP. 

Conforme dados obtidos, já existe todo embasamento doutrinário para o 

reconhecimento de uma RPP de uma Bia O Sl. Tal conhecimento já é 

consolidado e praticados de forma exaustiva, para fins de análise. 

Da mesma forma, desde 2014, por meio do EB20-MC-10.214: Vetores 

Aéreos da Força Terrestre, 1 ed, também já existe a categorização e a criação 

da Doutrina no que diz respeito a utilização de SARP pelo Exército Brasileiro. 

Inclusive, conforme consta no manual e citado na literatura, já existem SARP 

para serem empregados nível SU, justamente tema proposto nesse trabalho. 

Em consequência, analisando os fatores acima verifica-se que inicialmente 

tal trabalho está totalmente de acordo com as legislações em vigor e da doutrina 

militar terrestre que se insere o Exército Brasileiro. 

Ademais, provoca o estudo para aprimorar a eficiência da Artilharia de 

Campanha em combate com a utilização do SARP, para acompanhar o avanço 

da tecnologia dentro do setor militar, também alinhada com a literatura atual. 
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Para fins de arcabouço teórico, o que o trabalho então fez foi reunir as 

informações que estão contidas em diversos manuais e consolidar em apenas 

um documento da forma com que o emprego do SARP poderia ser utilizado para 

fins de melhoria no Reconhecimento de uma RPP em ambiente de Selva.  

Para fins de aplicabilidade, ambos os quarteis analisados, o 10º GAC Sl e 

o 1º GAC Sl, já possuem meios aéreos não tripulados civis, os drones, que já 

foram utilizados com finalidade de reconhecimento de áreas, cobertura de 

eventos, entre outras finalidades. Dessa forma, já existem militares também 

habilitados a conduzirem tais sistemas civis, o que facilitaria o emprego dos 

SARP dentro de tais unidades. 

Outro quesito que deve ser observado, mesmo não sendo foco direto desse 

trabalho, é a habilitação dos pilotos e mecânicos do material. Dessa forma é 

essencial a criação de uma subseção para administrar a utilização e a 

manutenção desses materiais.  

Além desse aspecto, a aquisição do material e também de peças 

sobressalentes e materiais para a manutenção e reparo é fundamental para a 

continuidade das operações. 

 

3.2 Análise do Questionário 

Para fins de consolidação e corroborar com o tema proposto nesse 

trabalho: “O EMPREGO DO SISTEMA AÉREO REMOTAMENTE PILOTADO 

NAS AÇÕES DE RECONHECIMENTO DE UMA REGIÃO DE PROCURA DE 

POSIÇÃO DE UMA BATERIA DE OBUSES EM AMBIENTE DE SELVA”, utilizou-

se de questionário para aprofundar e debater o conceito com os militares que 

servem no 1º GAC Sl e 10º GAC SL se de fato tal proposta melhoraria os 

processos de decisão do Cmt Bia O Sl no Reconhecimento de uma RPP. 

Responderam o questionário 12 militares. Desse modo, trabalhou-se em 7 

perguntas diretas para enriquecer o debate da seguinte forma: 

 

a) A primeira pergunta visava saber qual o posto/graduação do militar. 

 

Tal pergunta tinha o intuito de qualificar o militar para as perguntas no grau 

de comando, Sargento, Tenente ou Capitão. 
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Como resposta, pode-se observar o gráfico abaixo: 

Gráfico 01 – Graduação do Militar 

Fonte: O autor 

 

Dessa forma, verificou-se que as análises envolveram todos os círculos que 

lideram uma Bia O Sl, desde a figura do Cmt SU, passando pelo CLF, O Rec, 

até chegar aos Chefes de Peça. Assim o trabalho conseguiu ter uma ampla visão 

acerca do assunto. 

 

b) A segunda pergunta era visava verificar se o militar já havia 

participado de algum Exercício/Campo/Operação no qual estivesse 

enquadrado dentro de uma Bateria de Obuses. 

 

O objetivo da pergunta era verificar se tais militares se enquadravam 

também no quesito funcional de já ter realizado atividades dentro de uma Bia O 

Sl e se estavam aptos a corroborar com o assunto, haja vista o tema ser 

específico. 
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Gráfico 02 – Participação em campo 

Fonte: O autor 

 

Todos os militares que responderam o questionário já tinham participado 

de alguma atividade inserido no contexto de uma Bateria de Obuses. 

Assim, pode-se afirmar que os militares puderam opinar sobre a construção 

da proposta de forma eficiente, pois todos passaram pelas funções enquadrantes 

da Bia O Sl. 

 

c) A terceira pergunta visava verificar se o militar já havia presenciado 

a utilização de um DRONE (SARP) para fins militares. 

 

O objetivo era verificar se os quartéis já estavam utilizando meios aéreos 

não tripulados (Drones) para atividades diversas no quartel, como formaturas, 

eventos, reconhecimentos de área, entre outros. 
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Gráfico 03 –Utilização do SARP  

Fonte: O autor 

 

Todos os militares já haviam presenciado a utilização de DRONES para fins 

militares, mesmo com material civil, o que facilita no momento dos demais 

questionamentos para fins de visualização do Emprego do SARP. 

 

d) A quarta pergunta visava verificar a visão do militar, numa escala de 

0 a 3, em relação à economia de TEMPO, qual era grau de impacto 

um SARP teria no reconhecimento de uma RPP. 

 

Gráfico 03 – Utilização do SARP  

Fonte: O autor 
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Conforme gráfico acima, pode-se observar  

- 66,7% enxergaram muita economia de TEMPO; 

- 33,3% enxergaram relativa economia de TEMPO. 

Assim, conforme as informações acima, pode-se verificar que para os 

militares, o ganho da utilização do SARP impacta positivamente no ganho de 

tempo, com 66,7% afirmando economizar muito tempo e 33,3% uma economia 

relativa. 

 

e) A quinta pergunta visava verificar, numa escala de 0 a 3, em relação 

à economia de meios (PESSOAL), qual grau de impacto um SARP 

teria no reconhecimento de uma RPP. 

Gráfico 04 – Relação de economia de meios (Pessoal) 

Fonte: O Autor 

 

Conforme gráfico acima, pode-se observar: 

- 66,7% enxergaram muita economia de meios (Pessoal); 

- 33,3% enxergaram relativa economia de meios (Pessoal). 

Assim pode-se afirmar que todos os militares viram um ganho de eficiência 

em relação aos meios (pessoal), com 66,7% muita economia e 33,3% relativa 

economia. 

 

 

 



26 
 

f) A sexta pergunta visava verificar, numa escala de 0 a 3, em relação 

à economia de meios (LOGÍSTICOS, como viaturas, embarcações,  

combustível, entre outros), qual grau de impacto um SARP teria no 

reconhecimento de uma RPP. 

 

Gráfico 05 – Relação de Economia de Meios (Logísticos) 

Fonte: O Autor 

 

Conforme gráfico acima, pode-se observar que 100% dos militares 

enxergaram muita economia de meios ((LOGÍSTICOS, como viaturas, 

embarcações, combustível, entre outros). 

Dessa forma, pode-se verificar que um dos fatores que potencializa a 

utilização do SARP, por unanimidade, é a economia de meios logísticos, que 

em ambiente de selva é bastante dificultado, haja vista grande quantidade de 

igarapés em geral, além de matas fechadas e de difícil acesso. 

 

g) A sétima e última pergunta visava verificar, de acordo com sua 

visão, numa escala de 0 a 3, qual seria o IMPACTO GERAL 

POSITIVO para o GAC utilizar o SARP para reconhecimento de 

uma RPP. 
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Gráfico 05 – Impacto Geral do SARP 

Fonte: O Autor 

 

Conforme gráfico acima, pode-se observar que 100% dos militares 

enxergam muito impacto positivo na utilização do SARP para reconhecimento 

de uma RPP. 

Assim, como pode ser verificado, o trabalho encontra-se em alinhado com 

a linha de pensamento dos militares que conduzem as atividades operacionais 

em ambiente de selva, particularmente dentro do contexto de uma Bia O Sl em 

reconhecimento de uma RPP, o que deixa nítido que a atualização dos métodos 

por meios de tecnologia como SARP vem ao encontro da melhoria dos 

processos e da decisão do Cmt, dando celeridade, eficiência, desgastando 

menos a tropa, trocando esforço pessoal e material por utilização dos meios 

aéreos remotamente pilotados. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 
O presente estudo foi desenvolvido a fim de solucionar o problema 

proposto: “Como o SARP pode melhorar o processo de decisão do Comandante 

de uma Bateria de Obuses em Ambiente de Selva, utilizando o meio para 

reconhecimento de uma posição? ” 

Para isso, buscou-se conceitos, diretrizes da Doutrina Militar Terrestre e 

informações científicas atuais, com o objetivo de analisar o emprego do SARP 

pelo Cmt Bia O Sl a fim de melhorar seu processo de decisão em um 
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reconhecimento de uma RPP. 

A hipótese apresentada foi efetivamente evidenciada durante todo o 

transcurso do trabalho, com a afirmação de que o emprego do SARP melhora o 

processo de decisão do Cmt Bia O Sl, baseado em alguns pilares da análise: 

a) Economia de Tempo. Conforme estabelecido como critério no 

questionário, evidenciou-se que o processo de Decisão do Cmt ganha muita 

economia de tempo, agilizando os trabalhos preparatórios, de reconhecimento e 

posterior ocupação da posição. Fica claro que não só a hipótese estava alinhada 

com a perspectiva, como também os militares que participaram do questionário 

identificaram também tal ganho. 

b)  Economia de Meios (Pessoal). Da mesma forma que foi ressaltado 

também pelos militares questionados, também foi conduzido durante o trabalho 

que tal quesito supostamente poderia ser impactado positivamente com o 

emprego do SARP, pois com a utilização desse meio, menos militares são 

envolvidos no processo de reconhecimento, e assim tornando menos penoso à 

tropa, reduzindo o efetivo necessário para o cumprimento de tal missão. 

c)  Economia de Meios (Logístico). Tal questionamento direciona para o 

entendimento da utilização dos meios operacionais para o cumprimento do 

Reconhecimento de uma REOP. Tal atividade, conforme conduzido atualmente, 

sem a utilização do SARP, envolve viaturas, embarcações, combustível e óleos 

lubrificantes para conduzir o reconhecimento, que pode ser substituído pelo 

emprego do meio citado como forma de reduzir não só desgaste, mas também 

manutenção das viaturas e embarcações, frequência de manutenção, economia 

de combustível e de óleos lubrificantes, podendo utilizar o material mínimo para 

cumprir a missão de confirmação do levantamento por SARP. 

d)  Impacto geral positivo. Para consolidar as informações, verificou-se 

que, corroborando com a hipótese traçada no início desse trabalho, o emprego 

do SARP tem muito impacto positivo, trazendo benefício não só em economia 

de tempo, meios de pessoal e logísticos, mas no processo como um todo, 

evidenciando que de fato o processo de decisão do Cmt da Bia O Sl se beneficia 

da utilização desse material, tornando a atividade mais efetiva, ágil, econômica 

em todos os sentidos estabelecidos nesse trabalho como parâmetro. 

Aprofundando ainda mais a discussão, foi concluído que não só o 

processo de reconhecimento de uma REOP, mas também o emprego do SARP 
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no Exército Brasileiro já possui embasamento na Doutrina Militar Terrestre. Esse 

trabalho utilizou-se de dois temas já tratados nos manuais, e consolidou-os num 

único trabalho, a fim de que possa ser desenvolvido e implementado o emprego 

do SARP por parte dos Grupos de Artilharia de Selva, mais especificamente as 

Bia O Sl, para fins de melhoria do processo de decisão do Cmt SU. 

Definindo realmente que o emprego do material é efetivo, estabelece-se 

que as categorias apropriadas para a utilização do SARP pela Bia O Sl é a 

0(zero) e 1(um). Esses materiais são utilizados:  

- Em ambiente tático; 

- Em proveito de até nível SU (Categoria “0”) e até nível Bda/U (Categoria 

1); 

- Detecção; 

- Reconhecimento; 

 - Identificação; 

- Localização de Alvos (determina coordenadas dos alvos); 

- Avaliação os danos, após tios de Artilharia inimiga; 

- Observação Aérea; 

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

- Localização de Pessoal. 

Dessa forma, o SARP pode ser empregado para outras finalidades, não 

só a principal como definido por esse trabalho de apenas Reconhecimento de 

uma REOP, ganhando em apenas um meio, diversas funções importantes para 

um GAC Sl e uma Bia O Sl. 

Outro ponto ressaltado também é de que o emprego desse meio deve vir 

acompanhado de outros fatores como:  

- Planejamento e Preparação dos Recursos Humanos, não só para a 

condução, mas também para a manutenção dos SARP. 

- Definição e criação de uma Seção/Subseção de SARP dentro do GAC, 

sendo que a Bia que possui maior pendor para esse tipo de atividade de apoio 

seria a BC Sl. 

- Definição de um cronograma de manutenção dos meios para que o 

mesmo durasse na ação, podendo ser aplicado com o máximo de vida útil 

possível. 

- Meios duplicados (para sempre haver material em reserva) e peças 
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sobressalentes para que o emprego do material realmente seja efetivo e não 

perdendo a capacidade de utilização com avaria de parte ou todo SARP. 

Por fim, corroborando todas as informações, chega-se à conclusão de que 

o ambiente de selva é um ambiente peculiar que em várias situações apresenta 

obstáculos à tropa como um todo.  

Mais especificamente, a Artilharia necessita de atualizações constantes 

para melhorar o desempenho em suas missões e o emprego da tecnologia 

colabora de sobremaneira para que a Arma esteja sempre em condições de 

apoiar pelo fogo as manobras das Armas Base, Infantaria e Cavalaria. 

Aprofundando o tema, concluiu-se que o emprego do SARP no 

reconhecimento de uma REOP tem diversos benefícios, no quesito tempo, 

pessoal e logístico o que confirma a hipótese apresentada. 

Por fim a definição das Categorias mais adequadas a esse emprego para 

que o processo de decisão do Cmt de uma Bia O Sl no Reconhecimento de uma 

RPP seja feito com ainda mais efetividade, colaborando para o avanço 

tecnológico da tropa, e em consequência da Força. 

Assim, fecha-se esse trabalho que é fundamental que não só a Artilharia, 

mas o Exército Brasileiro como um todo busque soluções na tecnologia, como o 

emprego do SARP, para melhorar, desenvolver e criar alternativas melhores 

para aumentar o poder de combate e poder fazer frente às ameaças que 

porventura vierem. 
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APÊNDICE A -  Questionário 
 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE 
OFICIAIS 

 
SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 

 
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Art Leonardo Jaguaribe Silva, cujo tema é O Emprego do 

Sistema Aéreo Remotamente Pilotado nas ações de reconhecimento de uma 
Região de Procura de Posição de uma Bateria de Obuses em ambiente de Selva. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer 

subsídios para verificar o emprego do SARP e qual seu seu impacto para as 
ações do Cmt Bia O Sl. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir substancialmente para 

a pesquisa, colaborando para melhorar os processos de decisões dos 
Comandantes de Fração. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 
Leonardo Jaguaribe Silva (Capitão de Artilharia – AMAN 2012) 
E-mail: leojaguaribe@gmail.com  

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Qual seu posto/graduação atual? 
(   ) Cap        (   ) Ten (   ) Sgt 
 

2. Já participou de algum Exercício/Campo/Operação no qual estava 
enquadrado dentro de uma Bateria de Obuses?  

(   ) Sim 
(   ) Não 

 

Já presenciou a utilização de um DRONE (SARP) para fins militares?  

(   ) Sim 
(   ) Não 

 

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

 

1. De acordo com sua visão, numa escala de 0 a 3, em relação à 
economia de TEMPO, qual grau de impacto um SARP teria no 

reconhecimento de uma RPP?  
( ) 0 (Nenhuma economia) 

( ) 1 (Pouca economia) 

( ) 2 (Relativa Economia) 

( ) 3 (Muita economia) 
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2. De acordo com sua visão, numa escala de 0 a 3, em relação à 
economia de meios (PESSOAL), qual grau de impacto um SARP teria 
no reconhecimento de uma RPP?  

( ) 0 (Nenhuma economia) 

( ) 1 (Pouca economia) 

( ) 2 (Relativa Economia) 

( ) 3 (Muita economia) 

 

3. De acordo com sua visão, numa escala de 0 a 3, em relação à economia de 
meios (LOGÍSTICOS, como viaturas, embarcações, combustivel, entre 
outros), qual grau de impacto um SARP teria no reconhecimento de uma 
RPP? 

( ) 0 (Nenhuma economia) 

( ) 1 (Pouca economia) 

( ) 2 (Relativa Economia) 

( ) 3 (Muita economia) 

 

4. Para finalizar, de acordo com sua visão, numa escala de 0 a 3, qual seria o 
IMPACTO GERAL POSITIVO para o GAC utilizar o SARP para 
reconhecimento de uma RPP? 

( ) 0 (Nenhuma economia) 

( ) 1 (Pouca economia) 

( ) 2 (Relativa Economia) 

( ) 3 (Muita economia) 
 
 

FECHAMENTO 

 
1. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

Obrigado pela participação. 
 
 
 
 

 


