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RESUMO 
  
As atividades de contrabateria caracterizam-se pela localização, obtenção e neutralização de 
posições de artilharia inimiga. Dentro desta atividade a bateria de busca de alvos da artilharia 
divisionária é a principal responsável pela localização e obtenção de dados, para que os meios de 
apoio de fogo realizem a neutralização da artilharia inimiga. O presente estudo realizou uma pesquisa 
bibliográfica a respeito do emprego do SARP no Exército Brasileiro. Para isso realizou-se uma breve 
abordagem sobre os conceitos a respeito do SARP. Em seguida verificou-se as classificações e as 
categorias dos SARP para a Força Terrestre de modo que se pudesse versar sobre seu emprego nas 
atividades de contrabateria. Posteriormente, abordou-se os principais SARP utilizados pelas Forças 
Armadas do Brasil e o emprego do SARP na França, nos Estados Unidos da América e na Espanha. 
Finalmente foi apresentado um questionário para militares que participaram de alguma operação 
militar real ou simulada em que foi empregado o SARP a fim de colher subsídios a respeito das 
possibilidades e limitações para o emprego do SARP na busca de alvo de contrabateria. 

PALAVRAS-CHAVE: Drone. SARP. Artilharia. 

 

RESUMEN 
 
Las actividades de contrabatería se caracterizan por la localización, obtención y neutralización de 
posiciones de artillería enemiga. Dentro de esta actividad la batería de adquisición de blancos de la 
artillería divisionaria es la principal responsable por la localización y obtención de datos, para que los 
medios de apoyo de fuego realicen la neutralización de la artillería enemiga. El presente estudio 
realizó una investigación bibliográfica a respecto del empleo de SARP en el Ejército Brasileño. Para 
eso se realizó un repaso del concepto del SARP, la clasifiicacion y sus categorias para la Fuerza 
Terrestre de manera tal que se pudiese tratar sobre su empleo en las actividades de contrabatería. 
Posteriormente se abordaron sobre cuáles son los principales SARP utilizados por las Fuerzas 
Armadas de Brasil , el empleo de SARP en Francia , Estados Unidos y España. Por último fue 
realizado un cuestionario para militares que participaron de alguna operación militar real o simulada 
dónde fue empleado el SARP con el fin de obtener información sobre las posibilidades y limitaciones 
del empleo de SARP en la adquisición de Blancos de contrabatería. 

Palabras clave: Drone. SARP. Artillería. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o Manual de Campanha C 6-1, Emprego da Artilharia de 

Campanha, as atividades de contrabateria se referem a operações e procedimentos 

que tem por finalidades localizar, identificar e atacar posições de Artilharia de 

Campanha e de morteiros inimigos, sendo neste último caso, também chamadas de 

atividades de contramorteiro.  

Para essas atividades, todos os Escalões de Artilharia são responsáveis, de 

acordo com suas possibilidades e características, porém é interessante que apenas 

um Escalão Específico da Artilharia atue, de forma a centralizar seu planejamento e 

coordenação. Devido às características de seus meios de busca de alvos e apoio de 

fogo, os mais altos escalões de Artilharia se constituem nos escalões mais aptos a 

receberem esta missão. 

A Artilharia Divisionária, por se tratar de um alto escalão de artilharia e por, 

estruturar-se modularmente em um comando, uma bateria de comando, uma bateria 

de busca de alvos, uma bateria de lançadores múltiplos de foguetes, dois Grupos de 

Artilharia de Campanha de calibre médio, dentre outros órgãos, passa, desta forma, 

a caracterizar o Escalão mais adequado a realizar a coordenação dessas atividades 

de contrabateria, possibilitando uma maior eficiência desses fogos, sendo as 

atividades de contramorteiro, normalmente, exercidas pelos escalões Bia e GAC. 

(BRASIL, 1994, p. 2-3). 

A Bateria de Busca de Alvos, Subunidade diretamente Subordinada a uma 

Artilharia Divisionária, possui em sua organização, uma Seção SARP, estando, 

desta forma, diretamente relacionada com a atividade de contrabateria, uma vez 

que, para a neutralização de posições de artilharia inimigas é necessário localizá-las 

e identificá-las. Por isso, é muito importante que o Exército Brasileiro tenha um 

sistema de busca de alvos eficiente. (BRASIL, 1978, p. 2-5). 

Entretanto, o Exército Brasileiro ainda não possui nenhuma Bateria de Busca 

de Alvos que, de acordo com o Manual de Campanha C 6-121 – a Busca de Alvos 

na Artilharia de Campanha, tem a previsão de empregar, dentre outros meios, 

radares de contrabateria e Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARC) no subsistema 

de busca de alvos. 

Visando verificar a situação atual dos sistemas de busca de alvos da Artilharia 

Divisionária do Exército Brasileiro, em especial, da Bia BA da AD, este trabalho 



2 

 

busca realizar uma análise da atuação do ARP na busca de alvos de contrabateria, 

concluindo sobre suas possibilidades e limitações. 

A literatura que aborda o assunto é composta, basicamente, por manuais de 

campanha do Exército Brasileiro, como o C 6-1, C 6-20, C 6-21, C 6-121, C 6-40 Vol 

II, EB20-MC-10.214 e EB20-MF-10.103.1, revistas direcionadas para assuntos 

militares, tais como Military Review, Tecnologia e Defesa, Air & Space Power Journal 

e a Revista Força Aérea, sítios da internet, como DefesaNet, European Aircraft, 

GlobalSecurit e catálogo Jane’s. 

1.1 PROBLEMA 

Para a realização de um estudo coerente e capaz de trazer contribuições 

úteis ao Exército Brasileiro, calcado na metodologia científica, fez-se necessária a 

definição do problema. Será apresentado, a seguir, como se chegou à definição 

deste problema. 

Ao longo dos séculos, os conflitos eram decididos quase que exclusivamente 

nos combates terrestres. Com a primeira guerra mundial, surge o advento do vetor 

aéreo, o que se tornou cada vez mais um importante fator de decisão para o 

desfecho dos combates.    

Nas operações atuais, percebe-se uma grande necessidade de se obter dados 

do inimigo que revelem o posicionamento de suas tropas, bem como de alvos 

compensadores para a artilharia de campanha, de modo a permitir aos comandantes 

aliados o total controle e comando dessas operações. Para que se possa viabilizar a 

observância dessas áreas de operações, um meio que pode ser empregado é a 

utilização de aeronaves que sobrevoam a uma baixa altura. Porém, há uma 

preocupação com a perda de vidas humanas por parte das tropas aliadas, além de 

se propiciar um gasto muito grande de dinheiro e suprimentos nessas atividades. 

Devido a este problema, passou-se a empregar aeronaves remotamente pilotadas, 

dotadas de equipamentos que permitam a busca de alvos mais eficiente, auxiliando 

todos os comandantes que usufruem dessas informações. 

No Brasil, o emprego de plataformas aéreas não tripuladas ocorrem desde 

1975, quando a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe) adquiriu o 

alvo aéreo norte-americano NORTHROP KD2R5 que, naquela ocasião, era utilizado 

pela Marinha. Nesse sentido, nos deparamos com o seguinte problema: de que 

forma se encontra o nível de doutrina e tecnologia do Exército Brasileiro, comparado 
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aos principais exércitos do mundo, no tocante ao uso de suas aeronaves 

remotamente pilotadas como busca de alvos de contrabateria pela Artilharia 

Divisionária em proveito da força terrestre, observando suas possibilidades e 

limitações? 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo pretende descrever as possibilidades e limitações do uso 

de Aeronaves Remotamente Pilotadas pela Artilharia Divisionária do Exército 

Brasileiro para o cumprimento das missões de busca de alvos em proveito da força 

terrestre, integrando os conceitos básicos e a informação científica atualizada, a fim 

de verificar em que nível de doutrina e tecnologia o Exército Brasileiro se encontra, 

além de apresentar possíveis soluções para as limitações da Força Terrestre, 

buscando o aprimoramento dos meios de busca de alvos.  

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) Definir o que vem a ser busca de alvos; 

b) Apresentar a Seção SARP da Bateria de Busca de Alvos da Artilharia 

Divisionária; 

c) Definir aeronaves remotamente pilotadas (ARP); 

d) Apresentar os requisitos operacionais necessários para as aeronaves 

remotamente pilotadas na busca de alvos de contrabateria;   

e) Verificar se as aeronaves remotamente pilotadas em uso no Exército 

Brasileiro atendem a doutrina prevista para a busca de alvos para a artilharia de 

campanha; 

f) Apresentar as aeronaves remotamente pilotadas dos principais países do 

mundo que atendam aos requisitos operacionais exigidos para o emprego na busca 

de alvos de contrabateria; e 

g) Concluir quais seriam às principais aeronaves remotamente pilotadas na 

busca de alvos de contrabateria pela Bateria de Busca de Alvos da Artilharia 

Divisionária em proveito da Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Nas operações modernas, há a necessidade de se obter dados em tempo real 

do andamento das operações, do posicionamento das tropas e das forças 

oponentes, por parte dos comandantes, permitindo a eles o total comando e controle 

da operação. 

Para a artilharia de campanha, essa obtenção de dados pode proporcionar um 

eficiente levantamento de alvos, podendo até mesmo definir o combate. Porém, a 

busca de alvos é o subsistema da artilharia de campanha mais deficiente do Exército 

Brasileiro, por ainda não existir fisicamente uma organização militar que opere esse 

subsistema. 

Assim sendo, pretende-se com esse estudo analisar a situação atual das 

aeronaves remotamente pilotadas do Exército Brasileiro, verificando a doutrina de 

busca de alvos de contrabateria pela artilharia divisionária utilizando as aeronaves 

remotamente pilotadas existentes no EB, comparando-as com as ARP utilizadas 

pelas principais forças armadas do mundo que atendam nossa doutrina, concluindo 

sobre o emprego deste material sob a ótica da nova doutrina de vetores aéreos da 

força terrestre, abordando contribuições para o aperfeiçoamento da doutrina de 

busca de alvos de contrabateria. 

 

2 METODOLOGIA 

O presente trabalho iniciou com a revisão teórica do assunto em pauta e 

prosseguirá até a fase de análise de resultados e discussão, através da pesquisa 

bibliográfica a manuais, doutrinas existentes, revistas e trabalhos científicos, uso de 

questionários, argumentação e discussão de resultados. 

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

conceitos de pesquisa qualitativa, pois os dados obtidos por meio de entrevistas 

foram fundamentais para a análise e compreensão das necessidades e dos 

conhecimentos práticos dos militares que já serviram em comandos de Artilharia 

Divisionária, na Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea e na Companhia de 

Precursores Pára-quedista, unidades que já operaram com ARP e de militares 

possuidores do curso de operador de aeronaves remotamente pilotadas. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo 
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em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca da seção 

SARP da Bateria de Busca de Alvos da Artilharia Divisionária, o que exigiu uma 

familiarização inicial através de pesquisas bibliográficas, seguida de entrevistas para 

uma amostra com vivência profissional relevante sobre o assunto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para que se pudesse realizar este trabalho, procurou-se analisar e comparar 

os resultados colhidos ao final de todo o processo de forma a se obter uma 

interpretação mais adequada. Comparando esses resultados com as hipóteses 

inicialmente levantadas iremos responder aos objetivos específicos que já foram 

previamente citados neste trabalho. 

Ao final deste trabalho, será possível alcançar as metas e os objetivos 

propostos de modo adequado, vindo a sugerir um modelo de SARP que se mostre 

alinhado à doutrina do Exército Brasileiro prevista para a busca de alvos de 

contrabateria e que não esteja ultrapassado, se comparado a realidade dos 

principais exércitos que já possuem essa tecnologia. Com isso, este trabalho 

destina-se a esclarecer, de modo prático, uma forma de se conquistar a capacidade 

de utilizar o SARP na busca de alvos de contrabateria na Bateria de Busca de Alvos 

da Artilharia Divisionária. 

 

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

Inicialmente apresentamos a definição de termos e conceitos, a fim de 

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

literatura no período de janeiro de 1978 a dezembro de 2017. Essa delimitação 

baseou-se na data de criação do manual de Busca de Alvos da Artilharia de 

Campanha e da necessidade de se atualizar o tema, visto que o Exército Brasileiro 

ainda não possui nenhuma Bateria de Busca de Alvos. 

Para a busca dos assuntos relacionados ao tema do trabalho pela web, foram 

utilizadas as palavras chaves: VANT, Drone, SARP e Artilharia, em sítios eletrônicos, 

sendo levados em consideração para a inclusão na pesquisa os artigos e trabalhos 

publicados em português, espanhol, francês e inglês. Também foram utilizados 

como fonte de consulta, revistas direcionadas para assuntos militares bem como 
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manuais de campanha do EB referentes ao tema em período de publicação diverso 

do utilizado nos artigos. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura contemplou apenas 

as operações de guerra, com enfoque no emprego de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas na busca de alvos de contrabateria. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol, francês e inglês, relacionados 

ao sistema de aeronaves remotamente pilotadas, alvos de contrabateria e Artilharia 

Divisionária; 

- Estudos, matérias jornalísticas e revistas sobre SARP; e 

- Estudos qualitativos sobre as características dos diferentes tipos do material 

acima. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos com desenho de pesquisa pouco definido e explicitado. 

 

3.1.1 Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada 

 

Inicialmente, para que seja realizada uma melhor compreensão, temos que 

diferenciar veículo aéreo não tripulado (VANT) de aeronaves remotamente pilotadas 

(ARP). Segundo o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), o termo 

VANT, também conhecido em inglês como UAV (Unmanned Aerial Vehicle), trouxe 

questionamentos sobre a autonomia do dispositivo, uma vez que a sigla induz à 

compreensão da tecnologia como um equipamento aéreo sem participação humana, 

já a ARP é a nomenclatura que atualmente vem sendo adotada pela Organização de 

Aviação Civil Internacional (OACI) que é originária do termo em inglês Remotely 

Piloted Aircraft (RPA). 

De acordo com a portaria Normativa Nº 606, do Ministério da Defesa, datada 

de 11 de junho de 2004, em seu art. 4º, sistema de aeronave remotamente pilotada 

é uma plataforma aérea de baixo custo que pode ser operada pôr controle remoto ou 

executar perfis de vôo de forma autônoma, além de transportar cargas úteis 

convencionais tais como, sensores diversos e equipamentos de comunicação, 

também pode servir de alvo aéreo, levar designador de alvos e mesmo cargas letais, 

sendo neste caso empregado com fins bélicos. 



7 

 

Existem vários parâmetros para a classificação dos SARP, tais como o 

desempenho, o peso do veículo, a natureza das ligações utilizadas, os efeitos 

produzidos pela carga paga, as necessidades logísticas ou o escalão responsável 

pelo emprego do sistema, sendo o nível do elemento de emprego, a principal 

referência para a definição das categorias, conforme o quadro abaixo: (BRASIL, 

2014, p. 4-4). 

 
  FIGURA 1 – Classificação e categorias dos SARP para a F Ter 
  Fonte: EB20-MC-10.214 

  

Desta forma, observasse que o SARP necessário para compor a seção SARP 

da Bateria de Busca de Alvos da Artilharia Divisionária, seria o de categoria 2, que 

sobrevoa a uma baixa altitude (até 10.000 ft), com um raio de ação de 

aproximadamente 63 Km e uma autonomia de aproximadamente 15 horas. 

Outro aspecto de suma importância é que os SARP sejam equipados com 

sensores embarcados que permitam a execução de tarefas relacionadas à obtenção 

de imagens (diurnas e noturnas), incluindo dispositivos de imageamento 

infravermelho e termal. Devem, ainda, possibilitar também a localização 

georefenciada dos alvos. (BRASIL, 2014, p. 4-10). 

Além disso, com base nos Requisitos Técnicos Básicos Nº 01/03 para VANT, 

expedido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro no ano de 

2003, extrai-se que o VANT deve ser capaz de: 

 - Alterar o seu plano de vôo durante a missão; 
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 - Operar em condições atmosféricas adversas; 

 - Reprogramar o emprego de seus sensores durante a missão; 

 - Identificar a presença e origem de emissões de radiofreqüência por onde 

sobrevoe; 

 - Identificar a presença de agentes químicos por onde sobrevoe; 

 - Possuir enlace de comunicação com o subsistema de lançamento e 

recuperação e com o Centro de Operações Tática da Artilharia Divisionária 

(COT/AD); e 

 - Decolar e pousar em espaços exíguos. 

Para conseguir atender tais exigências é necessário que a aeronave esteja 

equipada com alguns equipamentos específicos, tais como: 

 - Equipamento de GE (Guerra Eletrônica); 

 - Radar de Abertura Sintética Semi-Ativa; 

 - Sensores Químicos; 

 - Designador Laser de Alvos; 

 - Sistema de Posicionamento Global Diferencial (DGPS); 

 - Sensores Eletro-óticos. 

3.1.2 Principais ARP nas Forças Armadas Brasileiras 

As Forças Armadas brasileiras buscam constantemente a cooperação e 

associações com empresas privadas no desenvolvimento e compra de aeronaves 

remotamente pilotadas, que serão apresentadas na sequência deste trabalho. 

3.1.2.1 Falcão 

 Produzido pela empresa Avibrás, o Falcão será a primeiro ARP totalmente 

nacional na classe de 800 Kg e desperta o interesse das três forças armadas 

(SILVEIRA, 2012). 

 O Falcão terá como missão principal executar a busca, identificação e 

aquisição de alvos para o sistema ASTROS, além da verificação de danos após a 

missão desencadeada, dotando-o com uma ferramenta dedicada a essa missão e 

no estado da arte. Outras missões que podem desempenhadas pelo Falcão para 

colaborar com as missões do sistema ASTROS são a ajustagem do tiro em 
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substituição à AV-UCF e o reconhecimento prévio das grandes áreas de posição 

(AVIBRAS, 2014).  

 
 FIGURA 2 – Falcão 
 Fonte: http:// www.defensasur.com.ar 

 

O Falcão tem um peso de 650 Kg, podendo levar 150 Kg de carga útil. Possui 

autonomia de voo de até 15 horas, um teto de emprego de aproximadamente 4500m 

e um raio de ação de 2500 Km (PLAVETZ, 2012). 

Para a Avibrás, o Falcão tem um grande potencial de exportação, 

principalmente para clientes que utilizam seu sistema Astros II, que poderão 

determinar, com precisão, onde estão caindo os foguetes (PLAVETZ, 2012). 

3.1.2.2 HERMES 450 

 É fabricado pela Elbit Systems, de Israel. Após a compra de dois modelos 

Hermes 450 pelo Brasil, foi criado o 1º/12º Grupo de Aviação, “Esquadrão Hórus”, 

primeiro esquadrão de VANT do país, realizando diversos testes em Santa Maria -

RS (PLAVETZ, 2012). 

 Esses aparelhos foram usados pela primeira vez em missões reais durante a 

Operação Ágata 1, na Amazônia, em agosto de 2011. A sua operação é apoiada 

pela AEL Sistemas S/A, subsidiária brasileira da Elbit Systems, localizada em Porto 

Alegre - RS (PLAVETZ, 2012). 

 
FIGURA 3 – Hermes 450  
Fonte: http:// www.aereo.jor.br 
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O Hermes 450 tem capacidade de realizar missões de reconhecimento, busca 

e controle aéreo avançado, podendo apoiar missões de Garantia da Lei e da Ordem 

(GLO). Possui teto de emprego de 5000 m e leva uma carga útil de 150 Kg. Pesa 

450 Kg e tem comprimento de 6 m. Possui autonomia de voo de até 16 horas e 

velocidade máxima de 170 Km/h (GALANTE, 2011a). 

O Hermes 450 trabalha em conjunto com aeronaves de reconhecimento como 

o R-35, R-99 e RA-1. Além disso, há possibilidade de criação de novas unidades 

VANT em Bases da FAB no Norte e Centro-Oeste (GALANTE, 2011a). 

3.1.2.3 Horus FT 100 

O Sistema Hórus FT-100 foi desenvolvido pela empresa Flight Technologies 

FT Sistemas, sediada em São José dos Campos- SP. O projeto teve início em 2010 

e foi realizado em parceria com o Centro Tecnológico do Exército (CTEx) e o 

Instituto Militar de Engenharia (IME). A Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea 

(EsACosAAe) colaborou nessa fase inicial do projeto com a elaboração de base 

doutrinária de emprego no âmbito do Departamento de Educação e Cultura do 

Exército (DECEx). 

 
FIGURA 5 - Horus FT100 
Fonte: http://www.defesanet.com.br 

  

As principais características são a capacidade de operação por duas pessoas, 

baixa assinatura acústica, equipamentos de vídeo com infravermelho, peso de 7 

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

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

vetoração, além de coletar dados do ambiente observado (http://ftsistemas.com.br/ft-

100/), atendendo assim, aos RO apresentados e estando em operação na 

Companhia de Precursores Paraquedista (Rio de Janeiro- RJ), no 9º Grupo de 
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Artilharia de Campanha (Nioaque – MS) e no 6º Batalhão de Inteligência (Campo 

Grande – MS) (BRASIL, 2014i). 

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

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

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

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

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

(BRASIL, 2016b). 

O Sistema Hórus já dota às primeiras Unidades e Subunidades englobadas 

pelos PEE SISFRON, PROTEGER e RECOP, são elas: Companhia de Precursores 

Paraquedista - Rio de Janeiro/RJ; 6° Batalhão de Inteligência - Campo Grande/MS e 

9° Grupo de Artilharia de Campanha- Nioaque/MS. 

A unidade mais recente a ser contemplada com o Sistema Hórus FT-100 foi a 

EsACosAAe, em julho de 2017, com o objetivo inicial de planejar e implantar um 

curso de formação de pilotos de SARP Cat 1 do Exército Brasileiro.  

3.1.3 SISTEMA DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA DOS PRINCIPAIS 

PAÍSES DO MUNDO 

  Será abordado agora o emprego dos SARP nas Forças Armadas dos 

principais países do mundo que atendam aos requisitos operacionais exigidos para o 

emprego na busca de alvos de contrabateria.  

3.1.3.1 França 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANÇAISE, 2010). 
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  FIGURA 7 – O SARP francês DRAC 
  Fonte: REPUBLIQUE FRANÇAISE, 2010, pág 12 

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

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

localização e armazenar pontos ou áreas de Observação selecionadas. Para 

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

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

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

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

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

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

2010). 

3.1.3.2 Estados Unidos da América 

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

largamente empregado para ações de reconhecimento, vigilância e aquisição de 

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

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

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

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

em solo (VIDRO, 2017). 

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

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

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

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

navegação autônoma inclusive para pouso (USA, 2007). 
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FIGURA 8 – O SARP RQ 11 – Raven® 
Fonte: www.army-technology.com 

3.1.3.3 Espanha 

O Exército espanhol emprega o SARP como meio de busca de alvos através 

do Grupo de Artilharia de Informação e Localização (GAIL), que é diretamente 

subordinado ao Corpo de Exército. 

Um dos principais SARP utilizados é o Israelense Heron TP, que é 

empregado em missões de reconhecimento, aquisição de alvos, guerra eletrônica, 

reconhecimento meteorológico, avaliação tática de danos e detecção de agentes 

químicos. 

 
FIGURA 9 – O SARP Searcher MKII 
Fonte: https://es.gizmodo.com 

 

3.2 QUESTIONÁRIO 

  A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais e sargentos 

que puderam participar de alguma Operação Militar real ou simulada em que foi 

empregado o Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP).   

  Dessa forma, utilizando-se dados obtidos no relatório de experimentação 

doutrinária do 9º GAC e em consultas a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea 

(EsACosAAe) e a Companhia de Precursores Pára-quedista (Cia Prec Pqdt), a 

população a ser estudada foi estimada em 18 militares. A fim de atingir uma maior 
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confiabilidade das induções realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa, 

utilizando como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 

10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 11. 

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de maneira a 

não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (e-mail) para 18 militares que atendiam os requisitos. 

Entretanto, devido a diversos fatores, somente 13 respostas foram obtidas (72,22% 

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

preenchimento incorreto ou incompleto. 

Foi realizado um pré–teste com 03 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (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. 

Dessa forma, as pesquisas inicialmente tiveram como enfoque os principais 

óbices verificados pelos militares (Of/Sgt) que participaram de alguma Operação 

Militar real ou simulada em que foi empregado o Sistema de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (SARP).  

Para a 30,76% dos militares questionados, o Grupo Funcional Manutenção é 

o principal empecilho no emprego deste material. Para 23,07% dos militares 

selecionados, os principais óbices encontrados foram as características do material 

com relação ao peso e as dimensões. Para 15,38% dos militares foram as 

comunicações e a transmissão em tempo real. Por fim, para 7,69% dos militares 

questionados os principais óbices encontrados foram com relação a Logística de 

suprimento e a coordenação de espaço aéreo.  
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TABELA 1 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca dos principais óbices 
encontrados durante o emprego do SARP nas Operações 

Grupo 

 

Óbices 

Amostra 

Valor 

absoluto 
Percentual 

Características do material 

(peso, dimensões, etc) 
3 23,07% 

Logística de suprimento 1 7,69% 

Logística de manutenção 4 30,76% 

Comunicações 2 15,38% 

Transmissão de imagem em 
tempo real 

2 15,38% 

Coordenação de espaço 
aéreo 

1 7,69% 

                                     Fonte: O autor 

A partir deste resultado, foram analisados os principais aspectos positivos 

observados durante as operações, no que tange ao emprego do SARP e verificou-se 

que a grande maioria (53,8%) acredita que as características do material como o 

peso e suas dimensões são os principais aspectos positivos observados. Outros 3 

militares (23,1%) acreditam ser as comunicações e, por fim 7,7% dos militares 

acreditam ser a logística de suprimento e a logística de manutenção, sendo que 1 

militar não opinou, como pode ser verificado na tabela abaixo. 

TABELA 2 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca dos principais aspectos 
positivos encontrados durante o emprego do SARP nas Operações 

Grupo 
 

Aspectos Positivos 

Amostra 

Valor 

absoluto 
Percentual 

Características do material 

(peso, dimensões, etc) 
7 53,8% 

Logística de suprimento 1 7,7% 

Logística de manutenção 1 7,7% 

Comunicações 3 23,1% 

Não opinou 1 7,7% 

                                     Fonte: O autor 

Outra questão abordada no estudo foram como os militares avaliam a 

viabilidade de emprego de SARP atuando como meio de busca e seleção de alvos 

de contrabateria?  
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Neste item, a maioria dos militares (53,8%) acreditam que seja muito 

provável, enquanto que 38,5% dos militares acreditam que seja Provável e 7,7% dos 

militares acreditam que seja pouco provável. 

GRÁFICO 1: Avaliação da amostra, em valores percentuais, sobre a viabilidade de emprego de 
SARP atuando como meio de busca e seleção de alvos de contrabateria  

 

Fonte: O autor 

 

Ainda de acordo com o ponto de vista dos especialistas, foi perguntado quais 

seriam os principais óbices para o emprego de SARP como meio de busca e 

seleção de alvos de contrabateria?  

Para esta questão 3 militares responderam que é o tempo de autonomia do 

SARP, 3 militares responderam que é a transmissão de dados, 2 militares 

responderam que seria a capacitação de pessoal adequado para operar o material, 

2 militares disseram ser a montagem de um sistema de comunicações eficaz, capaz 

de se proteger da guerra eletrônica inimiga, 1 militar respondeu ser o custo do 

material, 1 militar respondeu ser desenvolver uma fuselagem mais forte de forma a 

não danificar o SARP durante o pouso de pára-quedas e 1 militar não opinou. 

 TABELA 3 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca dos principais óbices para o 
emprego de SARP como meio de busca e seleção de alvos de contrabateria. 

Grupo 
 

Óbices 

Amostra 

Valor 

absoluto 

Percentua

l 

tempo de autonomia 3 23,1% 

transmissão de dados 3 23,1% 

Capacitação de pessoal 2 15,4% 

Sistema de comunicações 

eficaz 
2 15,4% 

Custo do material 1 7,7% 

Fuselagem mais forte 1 7,7% 

Não opinou 1 7,7% 

                                     Fonte: O autor 
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Por fim, almejando verificar, criticamente, a opinião dos militares especialistas 

a respeito do tema, foi disponibilizado um espaço para considerações sobre o 

estudo, no qual surgiram vários comentários, dos quais ressaltam- se: 

 a) “Necessidade de uma maior capacitação de militares de Artilharia 

vocacionados para integrar uma Bia BA”; 

 b) “necessidade de implementar um SARP adequado para a Bia BA 

(Categoria 2)”; 

 c) “O desenvolvimento de tecnologia nacional, como foi o caso do FT HORUS 

100, da Fly Tecnology é lento e limitado. É interessante a aquisição de um pacote 

pronto que caminhe lado a lado com o desenvolvimento de um produto Nacional e 

que sirva de parâmetro”; 

 d) “Atualmente o SARP está voltado para busca e vigilância, seria 

interessante então abrir espaço para este trabalho ser realizado em fronteiras 

problemáticas”;  

 e) “Para tal atividade se mostra mais coerente o emprego de SARP de 

categorias 2 ou 3. Os de categorias inferiores podem ser utilizados por equipes 

infiltradas no terreno para aquisição de alvos, mas não de contrabateria”; e 

          f) “Necessidade de um Sistema de GPS eficiente integrado ao material”. 

 

4 CONCLUSÃO 
 

 O Exército Brasileiro vem, cada vez mais, dando importância aos Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas devido às possibilidades para o cumprimento de 

diversas missões como vigilância, reconhecimento, avaliação de danos e busca de 

alvos. 

 Com o presente estudo, podemos constatar que a categoria de SARP que 

deve ser previsto para mobiliar a seção SARP da Bateria de Busca de Alvos de 

Artilharia Divisionária é o de categoria 2, que pemite ter um material com alcance 

aproximado de 63 Km e uma autonomia de aproximadamente 15 h, possuindo a 

capacidade de gerar imagens de vídeo ou fotografias de alta resolução em tempo 

real, informar coordenadas de um alvo qualquer ou de sua própria posição em 

tempo real, alterar o seu plano de vôo durante a missão, realizar filmagens noturnas 

em tempo real, operar em condições atmosféricas adversas, reprogramar o emprego 

de seus sensores durante a missão, identificar a presença e origem de emissões de 
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radiofrequência por onde sobrevoe, identificar a presença de agentes químicos por 

onde sobrevoe, designar um alvo terrestre qualquer em tempo real, possuir enlace 

de comunicação com o subsistema de lançamento e recuperação e com o Centro de 

Operações Tática da Artilharia Divisionária (COT/AD) e decolar e pousar em 

espaços exíguos. 

 Para conseguir atender tais exigências é necessário que a aeronave possua  

alguns equipamentos específicos, tais como: sensor infravermelho de visão frontal 

(Forward looking infra-red, FLIR); equipamento de GE (Guerra Eletrônica); radar de 

abertura sintética semi-ativa; sensores químicos; designador laser de alvos; sistema 

de posicionamento global diferencial (DGPS); sensores eletro-óticos. 

No capítulo 3 deste estudo, procurou-se analisar os principais SARP 

existentes no Brasil como o Falcão, o Hermes 450 e o Horus FT 100, chegando-se a 

conclusão que esses modelos possuem características técnicas que proporcionam 

um emprego adequado à busca de alvos de contrabateria pela Bia BA em proveito 

da força terrestre, sendo as mais vocacionadas para esta finalidade o Hermes 450 e 

o Falcão. 

Ainda neste capítulo procurou-se analisar o emprego de SARP em outros 

países, explanando sobre seu emprego operacional e destacando alguns materiais 

usados no mundo. 

Com isso, pôde-se perceber que a doutrina do emprego da seção SARP da 

Bateria de Busca de Alvos da Artilharia Divisionária, prevista nos manuais de 

campanha do Exército Brasileiro está coerente com outras doutrinas de emprego 

dos países apresentados neste trabalho, porém o fato de ainda não existir uma 

bateria de busca de alvos ativada gera grande limitação do Exército Brasileiro no 

que diz respeito à busca de alvos. 

Foram ainda realizadas algumas considerações através dos questionários 

respondidos pelos militares especialistas, ressaltando, novamente, que o SARP de 

categoria 2 seria o ideal para as atividades de busca de alvos de contrabateria, além 

da necessidade de melhor capacitar os recursos humanos a fim de que tenhamos 

mais militares habilitados a operar os diversos módulos, para que eles interajam de 

forma correta e tenham sinergia para que o Sistema possa cumprir a missão da 

melhor maneira possível. Ainda neste sentido, foi observado que a grande maioria 

dos especialistas se mostram favoráveis ao emprego de SARP atuando como meio 

de busca e seleção de alvos de contrabateria. 
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Por fim, conclui-se que há a necessidade de se revisar o manual C 6-121 - A 

BUSCA DE ALVOS ARTILHARIA DE CAMPANHA, de 1978 e o manual C 6-21 - 

ARTILHARIA DA DIVISÃO DE EXÉRCITO, de 1994, no que diz respeito a 

nomenclatura empregada, substituindo “seção de Reconhecimento por veículo não 

tripulado” por “seção SARP” da Bateria de Busca de Alvos. Sendo, ainda, de suma 

importância a ativação da Bia BA da AD, de forma que se possa aperfeiçoar a 

doutrina de busca de alvos do Exército Brasileiro. 
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