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RESUMO
O presente estudo tem por objetivo verificar se a utilização do sistema de aeronaves remotamente
pilotadas  (SARP)  contribui  para  o  aumento  da  consciência  situacional  do  comandante  de  uma
subunidade  de  infantaria  mecanizada,  quando  atuando  em  uma  operação  de  apoio  a  órgãos
governamentais (Op AOG) em ambiente urbano.  A obtenção da consciência situacional e o processo
decisório dos comandantes das pequenas frações são diretamente influenciados pelas características
desse ambiente.  Algumas inovações bélicas surgem como soluções para melhorar a eficiência das
pequenas frações. Nesse contexto, as aeronaves remotamente pilotadas estão sendo gradualmente
inseridas nos planejamentos da Força Terrestre, embora ainda se observe uma lacuna doutrinária de
seu emprego no escalão subunidade. Este trabalho surge como uma proposta para a utilização do
SARP  diretamente  subordinado  aos  comandantes  de  subunidades.  Servirá  como  subsídio  para
modificação  da  estrutura  organizacional  dos  batalhões  de  infantaria  mecanizada,  atualmente  em
processo de implantação.  Um questionário  foi  aplicado  a  um grupo  de  oficiais  de  infantaria  que
comandaram pelotão e/ou companhia de fuzileiros nas Op AOG no período de 2014 a 2016, tendo
em  vista  suas  experiências  nas  atuais  operações  em  ambiente  urbano.  Os  dados  obtidos,
confrontados com a revisão da literatura realizada, permitiram compreender que a fluidez e prontidão
na obtenção e processamento das informações é fator preponderante para a manutenção da iniciativa
nos confrontos e na conclusão do ciclo da decisão antes do oponente. A amostra entende que se ter
o SARP taticamente subordinado ao comandante da subunidade é fundamental para o sucesso nas
Op AOG em ambiente urbano.

Palavras-chave: Infantaria mecanizada. Operações de apoio a órgãos governamentais. Combate em
ambiente urbano. Consciência situacional. Sistema de aeronave remotamente pilotada.

ABSTRACT
The present study aims to verify if the use of the Remotely Piloted Aircraft System (SARP) contributes
to the increase of the situational awareness of the commander of a mechanized infantry subunit, when
acting in a Support Operation to Governmental Organs (Op AOG) in an Urban environment. Obtaining
situational  awareness  and  the  decision-making  process  of  lower-level  commanders  are  directly
influenced by the characteristics of this environment. Some warlike innovations emerge as solutions to
improve the efficiency of subunits. In this context, remotely piloted aircraft are being gradually inserted
into Army planning, although there is still a doctrinal gap in their use at the subunit level. This study
serves as a proposal for the use of SARP directly subordinate to subunit commanders. It will serve as
a  subsidy  for  the  modification  of  the  organizational  structure  of  Mechanized  Infantry  Battalions,
currently in the process of being implemented.  A questionnaire was applied to a group of infantry
officers  who  commanded  at  the  platoon  and  company  level  in  the  AOG Op from 2014  to 2016,
considering  their  experience  in  current  urban  operations.  The  data  obtained,  compared  with  the
literature review,  allowed us to understand that  fluidity  and readiness in obtaining and processing
information is a preponderant factor for the maintenance of the initiative in confrontations and in the
conclusion of the decision cycle before the opponent. The sample understands that having the SARP
tactically subordinated to the subunit commander is critical to success in urban AOG Op.

Keywords: Mechanized infantry. Operations of Support to Governmental Organs. Combat in urban
environment. Situational awareness. Remotely Piloted Aircraft System.
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1 INTRODUÇÃO

O Exército Brasileiro (EB) está passando por um processo de transformação

para combater com maior eficiência em um ambiente operacional contemporâneo e

melhor preparar  suas tropas para o cumprimento de missões e tarefas na Era do

Conhecimento, onde a informação é um de seus componentes primordiais. É nessa

realidade que decorre o surgimento de novos sistemas e plataformas militares com

alta  tecnologia  agregada  para  a  produção,  a  obtenção  e  a  disseminação  de

informação no campo de batalha. Um de seus exemplos é o sistema de aeronaves

remotamente pilotadas.

A aeronave remotamente pilotada (ARP) é um veículo aéreo não tripulado

controlado  a  distância,  a  partir  de  uma  estação  remota  de  pilotagem,  para  a

execução  de  determinada  atividade  ou  tarefa.  No  entanto,  observa-se  que  o

emprego  do  vetor  aéreo  sozinho  normalmente  não  faz  qualquer  sentido  nas

operações militares, e por este motivo, fala-se geralmente em sistemas de ARP, daí

o acrônimo SARP, que é composto por um conjunto de três elementos essenciais: o

vetor  aéreo  (ARP),  a  estação  de  controle  em  solo  e  os  equipamentos  de

comunicações. 

O adequado emprego do SARP na obtenção de informações em tempo real

da situação das forças amigas, inimigas e do meio, tem se mostrado um diferencial

para a obtenção da consciência situacional1 e a manutenção da liberdade de ação

dos  comandantes  (Cmt)  em  todos  os  níveis,  contribuindo  para  o  sucesso  nas

operações militares.

Outra atual  constatação é a utilização cada vez mais freqüente do EB em

Operações de Apoio a Órgãos Governamentais (Op AOG). Seja executando tarefas

de segurança da sociedade,  de cooperação com o desenvolvimento nacional  ou

para  o  bem  estar  social,  a  Força  Terrestre  (F  Ter)  tem  ratificado  sua  missão

constitucional  e  contribuído  para  a  garantia  da  Soberania  Nacional,  da  lei  e  da

ordem e para o desenvolvimento econômico e da infraestrutura de todo país. Como

normalmente essas operações ocorrem  no ambiente urbano ou em seu entorno,

alguns aspectos importantes devem ser considerados durante o exame de situação

do comandante tático e no decorrer da operação. 

1 É a percepção precisa dos fatores e condições que afetam a execução da tarefa durante
um período determinado de tempo, permitindo ou proporcionando ao seu decisor, estar ciente do que
se passa ao seu redor e assim ter condições de focar o pensamento à frente do objetivo. É a perfeita
sintonia entre a situação percebida e a situação real (BRASIL, 2007, p. 64).
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A guerra  em um campo de batalha  entre  homens  e máquinas,  a guerra

entendida como um evento decisivo em uma disputa internacional, a guerra

industrial  não existe mais. Estamos engajados hoje, constantemente e de

várias maneiras, na guerra no meio do povo. (SMITH 2007, apud CASTRO,

2013, p. 28).

O ambiente urbano é caracterizado por sua volaticidade e assimetria, e onde

a preocupação com os danos colaterais se torna muito importante nos aspectos de

planejamento e  execução das  operações  militares.  A “guerra  no meio  do  povo”,

expressão comumente utilizada para caracterizar uma das variáveis mais relevantes

do combate em ambiente  urbano, a população,  tem ratificado a  importância  das

considerações civis dos conflitos atuais. O acompanhamento da mídia pode trazer

consequências cruciais para a obtenção do estado final desejado de uma operação. 

Desta forma, a utilização de meios tecnológicos para o acompanhamento em

tempo real das ações da tropa amiga, inimiga e do ambiente permite a manutenção

da superioridade de informação em relação ao inimigo, a iniciativa e o controle das

ações, o que irá favorecer a tomada de decisões por parte dos comandantes do

nível tático. Por isso, o presente estudo se restringiu ao ambiente urbano, tendência

dos conflitos contemporâneos e onde a utilização do SARP pode ser fator primordial

para a obtenção do sucesso nas operações.

A abordagem organizacional selecionada foi a subunidade (SU) de infantaria

mecanizada.  Segundo Brasil  (2005,  p.1-2),  a  subunidade  é o  menor  escalão de

combate  com  funções  táticas  e  administrativas  para  atuar  isoladamente.  É

considerada  a  tropa  mais  apta  para  o  combate  aproximado,  ou  seja,  ideal  ao

combate  em  ambiente  urbano.  Ademais,  as  tropas  de  infantaria  mecanizada,

advindas do atual processo de transformação das brigadas de infantaria motorizada,

foram consideradas uma das tropas mais aptas ao emprego no combate moderno,

evidenciando versatilidade, modularidade e privilegiando a estratégia da dissuasão,

conforme Pinheiro (2015).

Dentre  as  missões  que  podem  ser  cumpridas  pelos  SARP  das  diversas

categorias nas operações da F Ter destacam-se as de inteligência, reconhecimento,

vigilância, aquisição de alvos, comando e controle, guerra eletrônica, identificação,

localização  e  designação de  alvos,  logística,  entre  outras.  O  presente  estudo

restringirá  a  utilização  dos  SARP  categoria  0  (zero),  nível  subunidade,  ao

cumprimento  das  missões  de  inteligência,  vigilância  e  reconhecimento,  para  a
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obtenção de informações em tempo real das forças amigas, inimigas e do meio, de

forma a contribuir  para o aumento da consciência situacional do comandante de

subunidade de infantaria mecanizada quando em Op AOG em ambiente urbano.

1.1 PROBLEMA

A constatação da importância da obtenção da superioridade da informação

frente  ao oponente no combate da atualidade tem fomentado a  necessidade do

desenvolvimento  de  novas  tecnologias.  As  soluções  tecnológicas  relativas  à

consciência situacional pretendem acelerar e aumentar a eficiência das decisões no

cenário tático. Nesse contexto, o SARP se apresenta como um dos componentes

que possibilitam à F Ter a ampliar o seu alcance e eficácia nas operações terrestres,

permitindo  uma  antecipação  às  mudanças  nas  condicionantes  de  um  ambiente

operativo volátil e assimétrico, como é caracterizado o urbano.

Dessa  maneira,  estudos  e  publicações  têm  ratificado  a  importância  da

utilização do SARP nas operações militares visando à obtenção de informações em

tempo real das forças amigas, inimigas e do meio. 

A Estratégia Nacional de Defesa (END), publicada em 2008, em seu capítulo

destinado à Força Aérea Brasileira, trata de três diretrizes estratégicas. A segunda

delas  determina  o  avanço  nos  programas  de  veículos  aéreos  não-tripulados

(VANT)2.  Não  obstante,  a  END determina  que  o  Ministério  da Defesa (MD),  em

coordenação com outros ministérios, estabeleça ato legal que garanta a alocação,

de  forma  continuada,  de  recursos  financeiros  específicos  que  viabilizem  o

desenvolvimento integrado e a conclusão do projeto  que trata  sobre  os veículos

aéreos não-tripulados. 

Já o capítulo 5 do Livro Branco da Defesa Nacional (LBDN), publicado em

2012, afirma estar ocorrendo a consolidação doutrinária do emprego do SARP, bem

como estabelece, em um de seus projetos de capacitação científico-tecnológica, o

desenvolvimento de VANT para uso comum das três Forças, com a elaboração dos

requisitos operacionais conjuntos (ROC). 

Desta forma, intensificou-se o estudo acerca da utilização desse vetor aéreo

nas atividades  da  F  Ter  e  foram publicadas,  sucessivamente,  as condicionantes

doutrinárias e operacionais (CONDOP) Nº 02/2014, em 31 de julho de 2014, sobre o

2 A utilização do termo ARP ao invés de VANT decorre da constatação de que todas as fases de sua
operação  são  parcialmente  automatizadas,  havendo  sempre  a  supervisão  humana.  Essa
consideração  tem  especial  relevância,  tendo  em  vista  as  questões  morais,  éticas  e  legais  que
envolvem seu emprego (BRASIL, 2014a)



4

SARP e a diretriz de coordenação para a obtenção dos SARP, em 17 de setembro

do mesmo ano, onde o Estado-Maior do Exército atribuiu várias missões aos seus

órgãos e unidades subordinadas para, dentre outros: estabelecer as técnicas, táticas

e procedimentos (TTP) da utilização do SARP nos diversos escalões; estabelecer

um Programa de Instrução Militar visando à capacitação de militares operadores do

SARP;  atualizar  o  Quadro  de  Dotação  de  Material  (QDM)  e  o  Quadro  de

Organização  (QO)  das  organizações  militares  (OM)  elencadas  a  operar  com  o

sistema; e determina o prosseguimento das experimentações doutrinárias do SARP

nas diversas operações militares.

Do exposto acima, nota-se a necessidade do contínuo estudo da viabilidade,

necessidade e coerência da utilização das aeronaves remotamente pilotadas pela F

Ter em seus diversos níveis. Pela variedade de missões em que o SARP pode ser

empregado, aliada à falta de documentação que aborde a sua utilização em proveito

do  comandante  de uma subunidade  de  infantaria  mecanizada,  surge a  seguinte

situação problema: 

De que forma a utilização do sistema de aeronave remotamente pilotada pode

aumentar a consciência situacional do comandante de uma subunidade de infantaria

mecanizada  em uma operação  de apoio  a  órgãos  governamentais  em ambiente

urbano?

1.2 OBJETIVOS

A  fim  de  fornecer  dados  que  permitam  a  solidificação  do  emprego  das

aeronaves  remotamente  pilotadas  nas  operações  militares  da  F  Ter,  o  presente

estudo tem por objetivo investigar  de que forma a utilização do sistema do SARP

pode aumentar  a consciência  situacional  do comandante de uma subunidade de

infantaria mecanizada em uma Op AOG em ambiente urbano.

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a) Descrever  as características das Op AOG em ambiente urbano de acordo

com os novos manuais do EB;

b) Descrever as possibilidades e limitações do emprego de uma SU de infantaria

mecanizada em Op AOG em ambiente urbano;
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c) Apresentar  os  fatores  que  contribuem  para  o  aumento  da  consciência

situacional do comandante de subunidade de infantaria mecanizada;

d) Apresentar a definição e a classificação do SARP;

e) Apresentar as características, possibilidades e limitações do SARP categoria

0 (nível subunidade);

f) Apresentar as aplicações do SARP categoria (Catg) 0 (zero) em uma Op AOG

em ambiente urbano, utilizando relatórios e publicações atuais de especialistas no

assunto; e

g) Investigar  de  que  forma  o  SARP  pode  contribuir  para  o  aumento  da

consciência  situacional  do  comandante  de  uma  subunidade  de  infantaria

mecanizada em uma Op AOG em ambiente urbano.

h) Propor a adequação do QO/QDM dos BI Mec para o recebimento do SARP e

sua utilização em prol de suas subunidades. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A capacidade do SARP em obter informações em tempo real da situação das

forças amigas, inimigas e do meio tem despertado o interesse do Exército Brasileiro

em sua utilização nas atuais operações no amplo espectro, onde a superioridade da

informação é buscada a todo instante. Tal interesse é materializado em publicações

importantes,  como a  END e o  LBDN, e  em notas de coordenação doutrinária  e

relatórios que abordam a utilização do SARP em diversas missões da F Ter. Além

da crescente alocação de recursos para a aquisição desse vetor aéreo.

Do exposto,  o  presente  estudo  se  justifica  por  promover  uma pesquisa  a

respeito de um tema atual e de suma importância para as operações militares, aliado

ao fato de ainda não se ter uma definição e sistematização do emprego do SARP

em proveito da subunidade de infantaria mecanizada, ocorrendo a sua utilização de

maneira  esporádica  e  pontual  em  algumas  organizações  militares  (OM)  e  em

determinados exercícios militares.

O trabalho pretende, ainda, verificar a viabilidade da utilização do SARP em

proveito da SU de infantaria mecanizada, de forma a solidificar a sua doutrina de

emprego  e  potencializar  o  seu  uso  ao  escalão  considerado,  podendo,  ainda,

contribuir para reajustes de QO/QDM de algumas OM, bem como no direcionamento

deste equipamento para tropas que possam potencializar às suas capacidades de

utilização nas Op AOG.
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2 METODOLOGIA

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento

das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados.

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio

dos questionários foram fundamentais para a verificação do aumento da consciência

situacional por parte do comandante de uma subunidade de infantaria mecanizada

quando em Op AOG em ambiente urbano.

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

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

que  exigiu  uma  familiarização  inicial,  materializada  pela  pesquisa  bibliográfica  e

aplicação  de  questionário  para  uma amostra  com vivência  profissional  relevante

sobre o assunto.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos,

a fim de viabilizar  a solução do problema de pesquisa,  sendo baseada em uma

revisão  da  literatura  no  período  de  janeiro  de  2014  a  setembro  de  2016.  Essa

delimitação baseou-se  na aprovação  do manual  de campanha EB20-MC-10.214-

Vetores  Aéreos  da  Força  Terrestre  (1ª  Edição,  Jan/2014)  e  do  fim  da  série  de

grandes eventos ocorridos no Brasil,  com o término dos Jogos Paralímpicos em

setembro de 2016, período no qual o EB foi largamente empregado nas Op AOG. 

O limite anterior foi determinado almejando, ainda, incluir as Condicionantes

Doutrinárias  e  Operacionais  nº  02/2014  (CONDOP  nº  02/2014)  -  Sistema  de

Aeronave Remotamente Pilotada, aprovadas em julho de 2014, que determinaram

aspectos relevantes do emprego do SARP pela F Ter,  tais como: características

básicas, classificação, fases do emprego, capacidades operativas, missões típicas,

constituição  das  equipes,  faseamento  de  implantação  do  projeto  e  a  dosagem

mínima e adequada de SARP nas brigadas de infantaria do EB. 

Além disso,  foi  analisado o relatório do Projeto SARPAz3 encaminhado ao

Comando de Operações Terrestres (COTER), datado de 20 de novembro de 2014 e

3 Experimentação da utilização do SARP nas Operações de Paz no Haiti.
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assinado pelo Cmt BRABAT 204, onde consta o andamento do projeto de utilização

do SARP no Batalhão de Infantaria de Força de Paz. A semelhança das técnicas,

táticas e procedimentos (TTP) utilizados pelas tropas brasileiras no Haiti  com os

utilizados  nas  Op  AOG  no  país,  permitiram  a  utilização  deste  instrumento  de

pesquisa.  Dentre  os tópicos abordados no relatório  destacam-se:  a  formação do

piloto, as missões e o emprego do SARP nas operações de paz no Haiti (ambiente

urbano),  o  SARP na ampliação  da consciência  situacional  da Cmt tático,  dentre

outros.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  infantaria  mecanizada,  operações  de

apoio  a  órgãos  governamentais,  combate  em  ambiente  urbano,  consciência

situacional e SARP, juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, na base

de dados RedeBIE, Pergamum, Lilacs, Scielo, em sítios eletrônicos de procura na

internet,  biblioteca  de  monografias  da  Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais

(EsAO), do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB) e da Escola

de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os

artigos em português, inglês e espanhol.  O sistema de busca foi complementado

pela coleta manual de relatórios de exercícios militares, bem como de manuais de

campanha referentes ao tema, do EB e do Exército dos Estados Unidos da América

(EUA), em período de publicação diverso do utilizado nos artigos.

Quanto  ao  tipo  de  operação  militar,  a  revisão  de  literatura  limitou-se  a

operações de não-guerra, com enfoque majoritário nas Op AOG, como a segurança

dos grandes eventos ocorridos no país, a operação Arcanjo (Pacificação Complexo

do Alemão e da Penha – RJ), operação São Francisco (Pacificação Complexo da

Maré – RJ) e demais operações de Garantia da Lei e da Ordem executadas pelo EB

no país no período supracitado.

a. Critério de inclusão:

-  Estudos  publicados  em português,  espanhol  ou  inglês,  relacionados  ao

combate em ambiente urbano, consciência situacional e SARP; e

- Estudos e matérias jornalísticas que relacionam a utilização do SARP com o

aumento da consciência situacional das pequenas frações.

4 Designação do 20º contingente militar brasileiro na Operação de Paz no Haiti.
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b. Critério de exclusão: 

-  Estudos  que abordam o emprego  de tropas  de operações especiais  em

ambiente urbano, devido à sua especificidade de emprego; e

-  Estudos  cujo  foco  central  seja  relacionado  estritamente  à  descrição

tecnológica e do material do SARP, com finalidade distinta do emprego tático pelas

pequenas frações e aumento da consciência situacional de seus comandantes.

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento  da  pesquisa  contemplou  a  coleta  de  dados  por  intermédio  do

questionário.

2.2.1 Questionário

A  amplitude  do  universo  foi  estimada  a  partir  do  efetivo  de  oficiais  que

exerceram a função de comandante de pelotão fuzileiros (Pel Fuz), companhia de

fuzileiros (Cia Fuz) ou oficial de Estado-Maior nas Op AOG no período de 2014 a

2016.  O  estudo  foi  limitado  particularmente  aos  oficiais  da  arma  de  infantaria,

oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), devido à sua formação

mais completa e especialização para o comando das pequenas frações.

A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita

aos militares que estão cursando o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) da

EsAO em 2017. Apesar de ainda não serem aperfeiçoados, os militares da amostra

desempenharam  as  funções  supracitadas  nos  diversos  eventos  e  situações  de

emprego real do EB nos últimos anos. Os oficiais-alunos da amostra estão com os

conhecimentos e experiências latentes no tocante às Op AOG em ambiente urbano.

O fato de restringir a amostra a uma turma da EsAO tem por objetivo ainda, coletar

as informações advindas de um público com a mesma maturidade profissional e com

vivência  recente  em todas  as  regiões  do  país.  Desta  forma,  acredita-se  que  a

influência de algumas variáveis no resultado da pesquisa possa ser minimizada. 

Com base em dados levantados na EsAO acerca da quantidade de militares

que participaram de alguma Op AOG em ambiente urbano no período de 2014 a

2016,  a  população a ser  estudada foi  estimada em 155 militares  dentre  os 180

alunos do CAO. A fim de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas,

buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de
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confiança  igual  a  90%  e  erro  amostral  de  10%.  Nesse  sentido,  a  amostra

dimensionada como ideal (nideal) foi de 48.

Dessa feita, foram distribuídos questionários para 72 oficiais-alunos da EsAO

com experiência nas funções Cmt Pel Fuz, Cmt Cia Fuz e oficial do Estado-Maior

nas Op AOG em ambiente urbano.

O  efetivo  acima  foi  obtido  considerando  150%  da  amostra  ideal  prevista

(nideal=48), utilizando-se como N o valor de 155 militares.

 A  sistemática  de  distribuição  dos  questionários  ocorreu  de  forma  direta

(pessoalmente) para 72 militares que atendiam os requisitos. Entretanto, devido a

diversos fatores, somente 61 respostas foram obtidas (127,08% de nideal e 84,72%

dos questionários enviados), não havendo necessidade de invalidar nenhuma por

preenchimento incorreto ou incompleto.

A partir do nideal (48), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=61) foi

superior ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da

amostra,  o  que  viabiliza  e  ratifica  a  relevância  desta  pesquisa,  haja  vista  a

especialização da amostra.

Foi realizado um pré–teste com 8 capitães-alunos da EsAO, que atendiam

aos pré-requisitos para integrar a amostra proposta no estudo, com a finalidade de

identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste,

não  foram  observados  erros  que  justificassem  alterações  no  questionário  e,

portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação do questionário foi de grande valia para a ratificação da pesquisa

bibliográfica  acerca  da  utilização  do  SARP  em  proveito  das  subunidades  de

infantaria mecanizada. A análise que se segue, atrelada a escassez de bibliografia

sobre a aplicação desse sistema de aeronaves no nível subunidade, deve servir se

subsídio para a continuação dos estudos e investimentos nessa tecnologia, além de

solidificar a doutrina militar vigente.

Inicialmente, conforme ilustrado nos gráficos 1 e 2 a seguir, foi verificado que

a maior parte dos militares da amostra, 64,44%, participou de mais de uma Op AOG,

e em 89% delas, exerceram o comando das frações operacionais Pel Fuz e Cia Fuz.
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Para o presente estudo, esses dados são muito relevantes, tendo em vista que a

opinião dos mesmos não será calcada em experiências pontuais e particulares de

apenas  um  tipo  de  Op  AOG.  Quase  a  totalidade  da  amostra,  89%,  estava

comandando suas frações e, possivelmente, sentiram as dificuldades da obtenção

de informações para auxiliar o seu processo decisório nas operações em ambiente

urbano.

GRÁFICO 1– Tipos de Op AOG que a amostra participou
Fonte: O autor

GRÁFICO 2– Resumo da participação da amostra nas Op AOG
Fonte: O autor

Em seguida,  ao  se  indagar  sobre  as  principais  dificuldades  sentidas  pela

amostra, quando no comando das pequenas frações (Pel Fuz e Cia Fuz) nas Op

AOG  em  ambiente  urbano,  foi  constatado  que  houve  muita  dificuldade  na

identificação e localização dos Agentes Perturbadores da Ordem Pública (APOP)

em  meio  à  população.  Tal  deficiência  dificulta  a  obtenção  e  manutenção  da

consciência situacional desses comandantes, o que pode vir a afetar seu processo

decisório. A utilização do SARP, então, se apresenta como uma ótima ferramenta

para mitigar o risco de uma incorreta identificação e localização dos APOP em meio

aos outros civis inocentes, evitando assim os danos colaterais à população local e a

perda do controle da narrativa dominante5 da operação. 

5 Narrativa Dominante – percepção estabelecida como válida nas mentes de um ou mais públicos-
alvo – pode ser considerada um acidente capital das operações militares e o Terreno Informacional,
tão importante quanto o físico e o humano. (BRASIL, 2014, p. 2-3). Ela dita o verdadeiro vencedor de
um conflito para a opinião pública.
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Um aspecto muito relevante foi que apenas 31% dos militares da amostra já

utilizaram imagens aéreas obtidas por SARP ou DRONE na obtenção de dados

sobre a ameaça, tropas amigas e sobre o terreno nas Op AOG em ambiente urbano

em  que  participaram.  Isso  revela  que  estudos  devem  ser  intensificados  para

aumentar a utilização dessa tecnologia nos combates modernos, de forma a melhor

subsidiar o processo decisório aos comandantes das pequenas frações.

GRÁFICO 3– Utilização do SARP pela amostra nas Op AOG
Fonte: O autor

Devido à grande quantidade de militares da amostra ainda não ter trabalhado

com  o  SARP  nas  operações,  conforme  consta  no  gráfico  3,  foi  feito  um

questionamento  sobre  como  deveria  ser  a  interação  entre  os  comandantes  das

frações e o SARP. 

0%

20%

40%

60%

80%

38%

62% 62%
73%

Interação com o SARP

GRÁFICO 4– Forma de interação entre Cmt SU e equipe SARP

Fonte: O autor

Como  resultado,  ilustrado  no  gráfico  4,  62%  da  amostra  afirmou  que  os

militares nas funções de comando devem ter a capacidade de solicitar as imagens

necessárias  para  o  planejamento  e  acompanhamento  da  operação  ao  escalão

superior.  Da mesma forma,  62%  dos militares inferiram que os comandantes de
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subunidade deveriam estar  em contato direto  com as equipes de operadores do

SARP,  obtendo  as  informações  necessárias  de  maneira  rápida  e  direta,  pela

existência desses elementos orgânicos no escalão subunidade. Já 73% dos militares

acreditam  que  o  ideal  seria  o  acompanhamento  em  tempo  real  das  imagens

produzidas pelo SARP através de algum dispositivo eletrônico, o que daria fluidez e

prontidão na obtenção das informações. 

Em suma, é unânime entre os militares da amostra, que a rapidez no trâmite

das  informações  é  muito  importante  para  que  as  mesmas  sejam trabalhadas  e

utilizadas oportunamente.  Tal  conclusão ratifica  a importância  de se ter  o  SARP

taticamente  subordinado  ao  comandante  do  escalão  empregado,  no  caso,  a

subunidade.

Ao  final  do  questionário,  como  ilustrado  pelo  gráfico  5  na  sequência,  a

totalidade da amostra ratificou que a utilização do SARP em Op AOG em ambiente

urbano é importante ou fundamental para o aumento da consciência situacional do

comandante das frações e contribui para uma tomada de decisão mais precisa e

oportuna. Em consonância, 100% dos militares da amostra julgaram ser necessário

o seu emprego em proveito do escalão subunidade.

GRÁFICO 5– Resumo da participação da amostra nas Op AOG
Fonte: O autor

Após  essas  conclusões,  faltava  definir  onde  o  SARP  Catg  0  (nível

subunidade)  deveria  ser  inserido  no  QDM/QO  dos  Batalhões  de  Infantaria

Mecanizado (BI Mec), segundo a opinião dos militares da amostra. 

Conforme consta nas CONDOP nº 02/2014, existe a previsão dos BI Mec

receberem de 02 (dois) a 04 (quatro) sistemas nível subunidade. No entanto, não foi

definido em que fração eles serão inseridos, pois as experimentações doutrinárias

ainda estão ocorrendo. 
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TABELA 1– Dosagem básica de planejamento de SARP
Fonte: CONDOP nº 02/2014

Dentre os militares questionados, 45,90% se posicionaram a favor de que a

Turma SARP deveria ser criada diretamente subordinada a Cia Fuz Mec, e portanto,

que estivesse ao controle operacional do Cmt SU.

GRÁFICO 6 – Fração onde o SARP deve ser inserido
Fonte: O autor

Algumas contribuições oferecidas pelos militares da amostra corroboram com

a importância do presente estudo, tais como:

-  “Necessidade do SARP nas SU,  devido a  descentralização das ações e

aumento da consciência situacional dos Cmt das pequenas frações”;

- “Necessidade de a SU possuir seu próprio SARP para evitar a intervenção

do escalão superior na utilização desses meios mais nobres”;

-  “Necessidade de maior  adestramento para se utilizar  SARP/DRONE nos

escalões subalternos à subunidade”. Tal assertiva é muito pertinente. No entanto, já

estão sendo testados e homologados módulos de adestramento para os operadores

do  SARP,  de  modo  a  otimizar  esse  processo  e  dar  condições  aos  BI  Mec  de

conduzirem o treinamento e adestramento de suas equipes no próprio período de

instrução individual de qualificação e adestramento.

Outras contribuições devem subsidiar estudos específicos, tais como: 
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- “Preocupação com a parte logística do SARP no escalão SU”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, de forma a verificar

se a utilização do SARP em proveito das subunidades de infantaria mecanizada

contribui com o aumento da consciência situacional de seus comandantes quando

nas Op AOG em ambiente urbano.

A revisão de literatura possibilitou concluir que o EB está sendo empregado

com  maior  frequência  nas  Op  AOG  em  ambiente  urbano.  Bem  como,  a

transformação  das  Brigadas  de  Infantaria  Motorizada  em  Mecanizadas  é  uma

realidade consolidada e imprescindível para o combate dos dias atuais.

Os  últimos  empregos  do  EB  retratam  a  tendência  da  urbanização  dos

combates.  “A  não  linearidade  e  a  multidimensionalidade,  acrescidos  de  direito

humanitário, presença da mídia e batalha de informações indicam a necessidade de

velocidade  de  decisão,  adaptabilidade,  suporte  eficiente  de  comando e  controle,

além de tropas bem equipadas” (BRASIL, 2009, p. 2).

Dentro desse contexto, surge a necessidade de melhorar as capacidades do

combatente brasileiro, entre elas a consciência situacional, permitindo que ele possa

interagir com o ambiente, através de digitalização de imagens captadas de satélite,

aeronaves remotamente pilotadas, câmeras que acompanham o combatente, entre

outros (CASTRO, 2004 apud MENDONÇA, 2013, p. 24).

Há de se considerar, que o emprego da F Ter nas Op AOG exige a utilização

de novas ferramentas pelos comandantes dos diversos níveis, de forma a subsidiar

o seu processo decisório face as adversidades do combate “no meio povo”.

Dessa forma, o emprego de novas tecnologias tem agregado capacidades

importantes  ao  decisor,  principalmente  para  a  identificação  e  localização  das

ameaças nesse ambiente assimétrico e volátil. 

Estudos estão sendo realizados acerca da utilização do SARP pela F Ter em

seus vários níveis. No entanto, ainda existe uma lacuna doutrinária da aplicação do

SARP no nível subunidade e, por isso, a presente pesquisa é de suma importância

para a evolução da doutrina militar terrestre.
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A  compilação  de  dados,  por  intermédio  do  questionário  aplicado  a  uma

amostra  crítica  e experiente nas operações em questão,  permitiu  verificar  que  a

identificação e localização dos APOP em meio à população estão entre as maiores

dificuldades  enfrentadas  pelos  comandantes  nessas  operações.  Além  disso,

constatou-se  que  a  utilização  do  SARP no  escalão  subunidade  pode  reduzir  tal

vulnerabilidade, evitando os danos colaterais à população local, consequência, esta,

intolerável no decorrer de uma Op AOG. 

Alinhado a essa possibilidade tecnológica, surge a necessidade de saber em

que fração do BI Mec o SARP deve ser inserido, a fim de aprimorar a velocidade de

processamento das informações obtidas. É notório que a rapidez da conclusão do

Ciclo  Decisório6 do  comandante  é  essencial  para  a  manutenção  da  iniciativa  e

controle das ações. Logo, a criação da Turma SARP dentro da Seção de Comando

da  Companhia  de  Fuzileiros  Mecanizada  se  mostrou  mais  adequada,  fato  esse

comprovado pelo instrumento do questionário.

Conclui-se, portanto, que a utilização da tecnologia do SARP em proveito das

subunidades de infantaria mecanizada, quando em Op AOG em ambiente urbano,

contribui  decisivamente  para  o  aumento  da  consciência  situacional  e  para  o

processo decisório de seus comandantes. 

Recomenda-se, assim, que ocorra a experimentação doutrinária da utilização

do SARP Catg  0  inserido  no  QO/QDM da  subunidade  para  que  se  ratifique  ou

retifique tal conclusão teórica.

6 Ciclo Decisório é executado simultaneamente pelos dois oponentes e as decisões decorrentes de
cada um desses ciclos alteram o cenário no qual elas se baseiam, requerendo a contínua atualização
da consciência situacional. (BRASIL, 2014)



16

REFERÊNCIAS

BRASIL.   Decreto  Federal  nº  6.703,  de  18  Dez.  2008.  Aprova  a  Estratégia
Nacional de Defesa e dá outras providências. Brasília, 2008.

______. Ministério da Defesa. Livro Branco de Defesa Nacional. Brasília, 2012.

_______. _______. MD 35-G-01: Glossário das Forças Armadas. 4. ed. Brasília, 
2007.

______. Exército Brasileiro. Estado-Maior do Exército. Bases para a tranformação
da Doutrina Militar Terrestre. Brasília, 2013.

______. ______. Cobra. O combatente brasileiro do futuro: conceitos. Pré-projeto
– 3ª Subchefia do Estado-Maior do Exército. Brasília, DF, 2009. 9 p.

______.______.______.C  7-10: Companhia  de  Fuzileiros  -  Anteprojeto. Brasília,
2005.

______.______.______.C 7-20: Batalhões de Infantaria. 3. ed. Brasília, 2007.

______.______.______.EB20-MF-10.103: Operações. 4. ed. Brasília, 2014.

______.______.______.EB20-MC-10.201:  Operações em ambientes interagências.
1.ed. Brasília, 2013a.

______.______.______.EB20-MC-10.214:  Vetores  Aéreos  da  Força  Terrestre.
Brasília: 1.ed. 2014a.

______.______.______.EB20-MC-10.217: Operações de Pacificação. Brasília: 1.ed.
2015.

______.______.______.MD31-M-03: Doutrina para o Sistema Militar de Comando e
Controle. 2.ed . Brasília, 2014b.

______.______.______.MD33-M-02:  Manual  de  Abreviaturas,  Siglas,  Símbolos  e
Convenções Cartográficas das Forças Armadas. 3.ed. Brasília, 2008a.

______.______.______.Portaria Nº 036-EME, de 31 de julho de 2014.  Aprova as
Condicionantes  Doutrinárias  e  Operacionais  Nº  02/2014  –  Sistema  de  Aeronave
Remotamente Pilotada. Brasília, 2014c.

______.______.______.Portaria Nº 063-EME, de 03 de março de 2016. Aprova os
Requisitos Operacionais Básicos do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada
Categoria 0 – SARP Catg 0 (EB20-ROB-04.01). 1.ed. Brasília, 2016.

______.______.______.Portaria Nº 212-EME, de 17 de setembro de 2014. Aprova
a  Diretriz  de  Coordenação  para  a  Obtenção  dos  Sistemas  de  Aeronaves
Remotamente Pilotadas. Brasília, 2014d.



17

______.______.______.  Relatório  do  Projeto  SARPaz  do  20º  Contingente
Brasileiro no Haiti. Haiti, 2014e.

______.______.______.  Relatório de Avaliação Operacional e Experimentação
Doutrinária do SARP Cat-0 no BRABAT 23. Haiti, 2016a.

______.______.______.  3ª  Sub-Chefia.  Nota  de  Coordenação  Doutrinária  Nr
03/2012. Brasília, 2012b.

______.NBR 6023: informação e documentação – referências - elaboração.  Rio de
Janeiro: ABNT, 2002.

CAMPOS,  Marcio  Bessa.  O  Emprego  operacional  atualizado  da  observação
aérea em operações militares, com ênfase nas operações de garantia de lei e
da ordem (GLO).  2004. 212 f. Dissertação (Mestrado em Operações Militares) –
Escola de Comando e Estado Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2004.

CASTRO, Paulo C. A guerra no meio do povo. Doutrina Militar Terrestre. Estado-
Maior do Exército, Brasília, 1. ed. p. 28-33, jan-mar 2013.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Exército.  FM 7-7: Mechanized Infantry Platoon
and Squad (Bradley). Washington, D.C., 1993.

GEIBEL, A. Lessons in urban combat.  Infantry, Georgia, EUA, p. 21-25. nov.-dez.
1995

HENRIQSON,  E.  Consciência  situacional,  tomada  de  decisões  e  modos  de
controle cognitivo em ambientes complexos. Produção, São Paulo, v. 19, n. 3, p.
433-444. set./dez. 2009

MENDONÇA,  Henrique  de  Oliveira.  Soldado  do  futuro  no  combate  urbano:
consciência  situacional  no  escalão  subunidade.  2013.  143  f.  Dissertação
(Mestrado em Operações Militares) - Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de
Janeiro, 2013.

PINHEIRO, Wilson Rogério. Transformação da Brigada de Infantaria Motorizada
em Mecanizada: o Batalhão de Infantaria Mecanizado (BI Mec) – uma Proposta.
2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização). ECEME, Rio de Janeiro,
2015.



18

Anexo A – Solução Prática

Ao final do presente artigo científico, é possível chegar a algumas conclusões:

- A utilização do SARP em Op AOG em ambiente urbano é  importante ou

fundamental para  o  aumento  da  consciência  situacional  do  comandante  das

pequenas frações e contribui deveras para uma tomada de decisão mais precisa e

oportuna no escalão subunidade; e

- Para a obtenção da rapidez no trâmite das informações entre o SARP e os

comandantes das subunidades de infantaria mecanizada é imprescindível que esse

sistema de aeronaves esteja taticamente subordinado a eles.

Após  essas  conclusões,  faltava  definir  onde  o  SARP  Catg  0  (nível

subunidade)  deveria  ser  inserido  no  QDM/QO  dos  Batalhões  de  Infantaria

Mecanizado. 

Como pressupostos, faz-se necessário entender que: 

- Conforme consta nas CONDOP nº 02/2014, existe a previsão dos BI Mec

receberem de 02 (dois) a 04 (quatro) sistemas nível subunidade. 

TABELA 2– Dosagem básica de planejamento de SARP
Fonte: CONDOP nº 02/2014

-  Conforme Brasil  (2014d -  Diretriz  de Coordenação para a Obtenção dos

Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas), a constituição ideal dos SARP é a

seguinte:  02 (duas)  ARP (sendo  uma  voando e  outra  em condições  de  decolar

imediatamente) e 01 (um) terminal transmissão e de recepção de dados. Além disso,

a  concepção  dos  SARP  categoria  0  (zero)  exige  que  os  mesmos  devam  ser

transportados em mochilas e preparados, operados e lançados por equipes de 01

(um) a 02 (dois) militares.
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-  Ainda  segundo  a  diretriz  supracitada,  as  propostas  dos  Quadros  de

Organização (QO) e  Quadro de Dotação de Material  (QDM)  das OM detentoras

desses sistemas de aeronaves, “deverão considerar o aproveitamento, ao máximo

possível, dos atuais cargos e materiais existentes. As alterações necessárias quanto

às  habilitações  (competências)  e  ao  acervo  dessas  OM  deverão  priorizar  o

remanejamento no âmbito dessas OM”.

-  Segundo  Brasil  (2016a  -  Relatório  de  Avaliação  Operacional  e

Experimentação Doutrinária do SARP Cat-0 no BRABAT 23), as imagens em tempo

real da ARP eram enviadas ao piloto e transmitidas ao comandante da subunidade

de  Cité  Soleil.  Em  algumas  oportunidades,  um  simples  sobrevoo  em  áreas  de

conflito inibia a ação das gangues locais e diminuía a ocorrência de disparos de

armas de fogo, evidenciando a grande utilidade dessa ferramenta para os conflitos

no ambiente urbano.

-  Nesse  mesmo  relatório  supracitado,  foi  publicado  como  as  equipes  de

operadores do SARP concluíram seu adestramento durante a missão. Notou-se que

a  proposta  de  adestramento  apresentada  pelo  BRABAT  23  foi  retificada  com a

previsão de 60 horas de instrução, sendo 24 (vinte e quatro) horas de teoria e 36

(trinta e seis) horas de prática. 

FIGURA 1 – Equipe SARP em operação
Fonte: BRASIL (2014a)

Com base nas conclusões e assertivas supracitadas, propõe-se, então, que o

SARP  Catg  0  (zero)  deve  ser  direcionado  para  a  Seção  de  Comando  das

subunidades dos BI Mec, ficando diretamente subordinadas a seus comandantes e

constituindo uma Turma SARP a ser criada. 
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Cada subunidade deve ser dotada de um SARP composto de, no mínimo, 2

(duas)  ARP e  seu  material  de  processamento  e  transmissão  de  informações.  A

qualificação das equipes poderá ser centralizada no nível batalhão inicialmente, de

forma a haver uma padronização de procedimentos dos operadores e economia de

meios.  Deverá ocorrer  nos Períodos  de Instrução Básica e  de Adestramento da

unidade,  seguindo  as  60  (sessenta)  horas  mínimas  propostas  pelo  relatório  do

BRABAT  23, carga  horária  compatível  com  os  atuais  Programas-Padrão  de

instrução utilizados nos corpos de tropa do Exército Brasileiro.

Por fim, experimentações e estudos acerca da utilização do SARP pelo nível

subunidade  nas  operações  militares  devem  continuar  ocorrendo,  pois  somente

dessa forma, a doutrina militar terrestre poderá ser aperfeiçoada e atualizada aos

conflitos modernos.
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Anexo B – Questionário

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

QUESTIONÁRIO
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap Inf

Vanderly Ximenes Aragão Junior, cujo tema é O Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada para
o  aumento  da  consciência  situacional  do  comandante  de  uma  subunidade  de  infantaria
mecanizada em Operações de Apoio a Órgãos Governamentais em ambiente urbano.

Pretende-se,  através da  compilação dos  dados  coletados,  verificar  a  aplicabilidade dessa
plataforma tecnológica em proveito do nível tático, a fim de aumentar a consciência situacional do
comandante (Cmt) e a capacidade de levantamento de dados de inteligência das pequenas frações
de infantaria quando nas operações supracitadas.

O Sr  foi  selecionado,  dentro  de  um amplo  universo,  para  responder  as  perguntas  deste
questionário.  A sua experiência profissional contribuirá sobremaneira para a pesquisa, pois o atual
emprego do Exército Brasileiro (EB) nas Operações de Apoio a Órgãos Governamentais (Op AOG)
têm revelado  novas necessidades para se combater em um ambiente operacional  complexo,  de
forma a cumprir missões e tarefas na Era do Conhecimento. 

Será muito importante, ainda, que o Sr complemente suas opiniões a respeito do tema e do
problema. Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através
dos seguintes contatos:

Vanderly Ximenes Aragão Junior (Capitão de Infantaria – AMAN 2007)
Celular: (21) 99943-5867                                         E-mail: aragao2076@hotmail.com 

IDENTIFICAÇÃO

1. Quais são as suas experiências  em Op AOG em ambiente urbano no período de 2008 a
2017?

Operação Local Função Ano

(   ) MINUSTAH Haiti

(   ) Op Arcanjo (Alemão e da Penha – RJ) Rio de Janeiro

(   ) Op São Francisco (Complexo da Maré – RJ) Rio de Janeiro

(   ) Garantia da Votação e Apuração

(   ) Outra:

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS E DE EMPREGO

2. Seguindo uma tendência das operações contemporâneas, as Op AOG normalmente ocorrem
em  ambiente  urbano.  Este  ambiente  é  caracterizado  por  ser  extremamente  compartimentado  e
irregular, exigindo o emprego das pequenas frações de infantaria. 

Quanto  à  ameaça,  costuma  caracterizar-se  pela  grande  dificuldade  de  sua  identificação,
permitindo que o Agente Perturbador da Ordem Pública (APOP) atue de forma assimétrica.

Quais  foram as principais  dificuldades  sentidas  pelo  Sr  nas  Op AOG em ambiente  urbano?
Classifique numa escala de 1 a 5, onde o 1 corresponde a “não houve dificuldade” e 5 corresponde a
“houve muita dificuldade” as assertivas abaixo:

Dificuldades

Grau de
Dificuldade 

(de 1 a 5)
Localização em tempo real de suas frações no terreno 
Localização dos APOP na área de operações
Identificação dos APOP em meio à população
Localização dos obstáculos e dos caminhos alternativos para o deslocamento da tropa
Identificação de aglomerações de civis que pudessem dificultar as operações 
Evitar o fratricídio devido à descentralização das ações
Escassez de meios aéreos para missões de Inteligência, Reconhecimento e Vigilância
Outras:
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3. Existem  alguns  meios  que  corretamente  empregados  são  capazes  de  contribuir  para  a
manutenção  da  consciência  situacional  dos  Cmt  das  pequenas  frações.  Marque  um  “x”  nos
equipamentos abaixo  relacionados  que o Sr  já  utilizou  na obtenção de dados sobre a  ameaça,
tropas amigas e do terreno nas Op AOG em ambiente urbano?  

(   ) Câmeras com transmissão instantânea
(   ) Sistema Pacificador (localização dos elementos das frações)
(   ) Aplicativos de celular (Life 360, etc)
(   ) Imagens aéreas obtidas por helicópteros
(   ) Informações obtidas por fontes humanas
(   ) Imagens aéreas obtidas por SARP
(   ) Imagens aéreas obtidas por DRONES

4. Quando da utilização do  SARP/DRONE nas operações em que o Sr  participou, responda
abaixo como se deu a interação com o sistema. 

Interação com o SARP Sim Não
Em

partes
Recebia  as  imagens  do  Esc  Superior  independente  de  solicitação  e  de
maneira genérica
Solicitava  as  imagens  necessárias  ao  Esc  Superior  e  as  recebia
posteriormente
Tinha contato direto com os elementos operadores do SARP e solicitava as
imagens diretamente a eles. 
Acompanhava  em  tempo  real  os  acontecimentos  através  de  dispositivo
eletrônico 
Outros:

Nunca trabalhei com SARP ou DRONE

5. Ainda no que tange à interação com o  SARP/DRONE nas operações citadas,  como o Sr
visualiza o melhor emprego destes meios em proveito do escalão subunidade:

Interação com o SARP
Si
m

Nã
o

Em
partes

Receber  as  imagens  do  Esc  Superior  independente  de  solicitação  e  de
maneira genérica
Solicitar  as  imagens  necessárias  ao  Esc  Superior  e  as  receber
posteriormente
Ter  contato  direto  com os  elementos  operadores  do  SARP e  solicitar  as
imagens diretamente a eles. 
Acompanhar  em  tempo  real  os  acontecimentos  através  de  dispositivo
eletrônico 
Outros:

6. O Ciclo OODA (Observar, Orientar-se, Decidir e Agir)
mostra  o  ciclo  de  tomada  de  decisão em  que  os
comandantes executam simultaneamente a seus oponentes.
A  obtenção  da  superioridade  da  informação  e  da
consciência  situacional faz  com  que  o  comandante
complete  o  seu  ciclo  decisório  antes  do  adversário,
obrigando-o a recomeçar o ciclo sob novas condicionantes.
Isso lhe garante a iniciativa e restringe a liberdade das ações
de seu oponente. Do exposto, como o Sr  avalia a utilização
do SARP em proveito da SU de infantaria em Op AOG em
ambiente urbano para o aumento da consciência situacional
de seu Cmt e uma posterior tomada de decisão mais precisa
e oportuna?        

(   ) Fundamental      (   ) Importante      (   ) Pouco importante      (   ) Não é necessário

FIGURA 1- Interação dos Ciclos OODA.

AMIGO

OPONENTE
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7. O  SARP,  pelas  suas  características  e  possibilidades  operacionais,  é  considerado  uma
plataforma multiemprego, podendo cumprir uma gama variada de missões, de acordo com a carga
útil  (equipamentos)  que estiver transportando.  Para o nível subunidade,  classifique de 1 a 9, na
ordem de importância,  onde  o  1  corresponde  a  “menos  importante”  e  o  9  corresponde  a  “mais
importante” as missões típicas7 abaixo relacionadas, em que o SARP possa ser empregado. 

(   ) Inteligência (Nível pequenas frações)
(   ) Vigilância (Nível pequenas frações)
(   ) Reconhecimento (Nível pequenas frações )
(   ) Proteção de estruturas estratégicas e pontos sensíveis
(   ) Observação aérea
(   ) Detecção de Artefatos Explosivos Improvisados (AEI) 
(   ) Observação e condução do tiro 
(   ) Monitoramento ambiental
(   ) Elemento dissuasório

8. Com relação a afirmativa que se segue, apresente seu julgamento, de acordo com a escala
de concordância:

“Soluções tecnológicas simples e de baixo custo, como drones e tablet portátil, são fundamentais
para  as  pequenas  frações  (SU,  Pel)  obterem  sucesso  nas  missões,  pois  permitem  uma  maior
agilidade no processamento das informações”. (Mendonça, 2013)

(   ) Concordo           (   ) Concordo Parcialmente           (   ) Discordo Parcialmente       (   ) Discordo 

9. De acordo com as Condicionantes Doutrinárias e Operacionais Nº 02/2014-SARP, existe a
previsão do Batalhão de Infantaria Mecanizado ser dotado de 6 SARP (2 Cat “1” - nível U  e 4 Cat “0”
– nível SU).

Segundo a proposta  experimental  doutrinária  do  BI  Mec,  não consta em QC/QDM onde  será
alocado esses sistemas e seus operadores. 

Por ser um meio tecnológico que requer treinamento constante e específico, reunir as equipes
SARP poderá facilitar a manutenção dos padrões e do adestramento das equipes. 

Do exposto acima, a qual fração dos BI Mec o Sr acredita que os SARP Cat 0 devam pertencer?
Marque um “X” em uma única opção.
Opção Fração Pel SU

Grupo do S-2

Pel Cmdo
Cia C Ap

Grupo do S-3
Seção de Vigilância Aérea (a ser criada)

Turma SARP (a ser criada) Pel Exp

Turma SARP (a ser criada) Sec Cmdo Cia Fuz Mec

10. Durante o preenchimento da presente pesquisa, o Sr respondeu a diversos questionamentos
que envolviam os conceitos de emprego de SARP/DRONE, Consciência Situacional e Inteligência.
Em sua opinião, é necessária a existência do SARP Cat 0 em proveito do escalão subunidade nas
Op AOG em ambiente urbano ?

(   ) Não                                                         (   ) Sim

FECHAMENTO

11. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Obrigado pela participação.

7  Conforme descrito no Manual de Vetores Aéreos da Força Terrestre (EB20-MC-10.214) para o SARP Cat 0
(Nível subunidade).
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O SISTEMA DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS PARA O AUMENTO
DA CONSCIÊNCIA SITUACIONAL DO COMANDANTE DE UMA SUBUNIDADE

DE INFANTARIA MECANIZADA EM OPERAÇÕES DE APOIO A ÓRGÃOS
GOVERNAMENTAIS EM AMBIENTE URBANO

Vanderly Ximenes Aragão Junior*

Anexo A – Solução Prática

Ao final do presente artigo científico, é possível chegar a algumas conclusões:

- A utilização do SARP em Op AOG em ambiente urbano é  importante ou

fundamental para  o  aumento  da  consciência  situacional  do  comandante  das

pequenas frações e contribui deveras para uma tomada de decisão mais precisa e

oportuna no escalão subunidade; e

- Para a obtenção da rapidez no trâmite das informações entre o SARP e os

comandantes das subunidades de infantaria mecanizada é imprescindível que esse

sistema de aeronaves esteja taticamente subordinado a eles.

Após  essas  conclusões,  faltava  definir  onde  o  SARP  Catg  0  (nível

subunidade)  deveria  ser  inserido  no  QDM/QO  dos  Batalhões  de  Infantaria

Mecanizado. 

Como pressupostos, faz-se necessário entender que: 

- Conforme consta nas CONDOP nº 02/2014, existe a previsão dos BI Mec

receberem de 02 (dois) a 04 (quatro) sistemas nível subunidade. 

TABELA 2– Dosagem básica de planejamento de SARP
Fonte: CONDOP nº 02/2014

-  Conforme Brasil  (2014d -  Diretriz  de Coordenação para a Obtenção dos

Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas), a constituição ideal dos SARP é a

** Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2007. 
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seguinte:  02 (duas)  ARP (sendo  uma  voando e  outra  em condições  de  decolar

imediatamente) e 01 (um) terminal transmissão e de recepção de dados. Além disso,

a  concepção  dos  SARP  categoria  0  (zero)  exige  que  os  mesmos  devam  ser

transportados em mochilas e preparados, operados e lançados por equipes de 01

(um) a 02 (dois) militares.

-  Ainda  segundo  a  diretriz  supracitada,  as  propostas  dos  Quadros  de

Organização (QO) e  Quadro de Dotação de Material  (QDM)  das OM detentoras

desses sistemas de aeronaves, “deverão considerar o aproveitamento, ao máximo

possível, dos atuais cargos e materiais existentes. As alterações necessárias quanto

às  habilitações  (competências)  e  ao  acervo  dessas  OM  deverão  priorizar  o

remanejamento no âmbito dessas OM”.

-  Segundo  Brasil  (2016a  -  Relatório  de  Avaliação  Operacional  e

Experimentação Doutrinária do SARP Cat-0 no BRABAT 23), as imagens em tempo

real da ARP eram enviadas ao piloto e transmitidas ao comandante da subunidade

de  Cité  Soleil.  Em  algumas  oportunidades,  um  simples  sobrevoo  em  áreas  de

conflito inibia a ação das gangues locais e diminuía a ocorrência de disparos de

armas de fogo, evidenciando a grande utilidade dessa ferramenta para os conflitos

no ambiente urbano.

-  Nesse  mesmo  relatório  supracitado,  foi  publicado  como  as  equipes  de

operadores do SARP concluíram seu adestramento durante a missão. Notou-se que

a  proposta  de  adestramento  apresentada  pelo  BRABAT  23  foi  retificada  com a

previsão de 60 horas de instrução, sendo 24 (vinte e quatro) horas de teoria e 36

(trinta e seis) horas de prática. 

FIGURA 1 – Equipe SARP em operação
Fonte: BRASIL (2014a)
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Com base nas conclusões e assertivas supracitadas, propõe-se, então, que o

SARP  Catg  0  (zero)  deve  ser  direcionado  para  a  Seção  de  Comando  das

subunidades dos BI Mec, ficando diretamente subordinadas a seus comandantes e

constituindo uma Turma SARP a ser criada. 

Cada subunidade deve ser dotada de um SARP composto de, no mínimo, 2

(duas)  ARP e  seu  material  de  processamento  e  transmissão  de  informações.  A

qualificação das equipes poderá ser centralizada no nível batalhão inicialmente, de

forma a haver uma padronização de procedimentos dos operadores e economia de

meios.  Deverá ocorrer  nos Períodos  de Instrução Básica e  de Adestramento da

unidade,  seguindo  as  60  (sessenta)  horas  mínimas  propostas  pelo  relatório  do

BRABAT  23, carga  horária  compatível  com  os  atuais  Programas-Padrão  de

instrução utilizados nos corpos de tropa do Exército Brasileiro.

Por fim, experimentações e estudos acerca da utilização do SARP pelo nível

subunidade  nas  operações  militares  devem  continuar  ocorrendo,  pois  somente

dessa forma, a doutrina militar terrestre poderá ser aperfeiçoada e atualizada aos

conflitos modernos.


