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A  OTIMIZAÇÃO  DA  SISTEMÁTICA  DE  BUSCA  DE  ALVOS  COM  SARP  E
RADAR: POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES NO CENÁRIO DAS MISSÕES DE
PAZ.

André de Oliveira Ferreira¹

RESUMO
O presente estudo trata da otimização do emprego do Sistema de Aeronave Remotamente

Pilotada (SARP) e dos radares de contrabateria e vigilância terrestre como ferramentas de busca de
alvos, no contexto das missões de paz, e tem por objetivo analisar este emprego, concluindo quanto
à sua influência na obtenção do amparo jurídico no que tange às considerações civis nesse tipo de
operação. O trabalho desenvolveu-se por meio de uma pesquisa bibliográfica e de questionários
com militares que participaram de missões de paz das Armas de Engenharia, Artilharia, Cavalaria e
Infantaria,  no universo dos capitães que realizaram o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais  da
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) em 2018. A abordagem permitiu definir como é o
cenário de uma missão de paz, o amparo juríco à luz do Direito Internacional dos Conflitos Armados
(DICA) e do Direito Internacional Humanitário (DIH) e discorrer sobre os atores hostis e sobre a
população  local,  que  muitas  vezes  misturam-se.  Dessa  forma,  percebe-se  que  o  emprego  da
Bateria de Busca de Alvos (Bia BA) do Exército Brasileiro (EB) em futuras missões de paz que o
Brasil  venha a participar,  possibilitará o  desenvolvimento de uma doutrina sólida sobre o tema.
Como conclusão, as ideias expressas ao longo do trabalho são ratificadas, o que permite afirmar
que o emprego dos SARP e dos radares de contrabateria e vigilância terrestre no contexto das
missões de paz otimiza a correta atuação das forças de paz, sendo uma ótima forma da Artilharia de
Campanha colaborar para o sucesso da atuação brasileira em missões desse tipo.
Palavras-chave: Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada. Radares de contrabateria. Radares
de vigilância terrestre. Direito Internacional dos Conflitos Armados. Direito Internacional Humanitário.
Artilharia de Campanha. Busca de Alvos. Missões de paz.

ABSTRACT
The present  study deals  with  the optimization of  the use of  the Remotely  Piloted Aircraft

System (SARP) and the counterbattery radars and terrain surveillance radars, as a search tool for
targets in the context of peace missions, and aims to analyze this employment, concluding to its
influence  in  obtaining  the  legal  protection  with  regard  to  the  civil  considerations  in  this  type  of
operation.  The  work  was developed through  a  bibliographical  research  and  questionnaires  with
military personnel who participated in peace missions, of the Engineer, Artillery, Cavalry and Infantry,
in the universe of captains who carry out the Improvement Course for Officers of the School for the
Improvement of Officers (EsAO) in 2018. The approach allows defining the legal framework of a
peace  mission,  in  the  light  of  the  International  Law  of  Armed  Conflicts  (IHL)  and  International
Humanitarian Law (IHL), and discusses the hostile actors and the local population, which many times
they mix. In this way, it is perceived that the use of the Brazilian Army target search battery (Bia BA)
in future peace missions that Brazil will participate, will enable the development of a solid doctrine on
the subject. As a conclusion, the ideas expressed throughout the article are ratified, which makes it
possible to affirm that the use of SARP and counterbattery radars and ground surveillance in the
context of peace missions optimizes the correct performance of peacekeeping forces, being a great
form for the Field Artillery to collaborate for the success of the Brazilian action in peace missions.
Keywords: Remotely Piloted Aircraft System. Counterbattery radars. Terrain surveillance radars. 
International Law of Armed Conflict. International Humanitarian Law. Field Artillery. Target 
Acquisition. Peace missions.

1 Capitão da Arma de Artilharia da turma de 2008. Bacharel em Ciências Militares.  
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1 INTRODUÇÃO

São notáveis as transformações as quais o Exército Brasileiro (EB) vem sofrendo

nos últimos anos, particularmente por meio da modernização dos Materiais de Emprego

Militar (MEM), fruto dos objetivos traçados pelos Projetos Estratégicos do Exército. A Arma

de Artilharia, na vanguarda desse processo, vem se destacando pela atualização de seus

equipamentos, o que proporciona uma contínua melhoria na integração dos subsistemas

e, por consequência, um ganho no poder de fogo.

A modernização do campo de batalha gera uma demanda cada vez maior de rapidez

e precisão nas ações.  Para a Artilharia, o desafio se encontra na forma com que o apoio

de fogo será realizado, especificamente como esse alvo será buscado e selecionado. A

inteligência tem papel fundamental nessas atividades.

O surgimento de atores hostis não estatais, completamente distintos do que se via

nos combates convencionais, inseridos no meio da população civil, desuniformizados e

localizados  em  áreas  urbanizadas,  trouxe  a  necessidade  de  adaptação  das  forças

regulares,  que  passaram  a  atuar  em  um  ambiente  extremamente  difuso,  mesclando

operações ofensivas, defensivas, de pacificação e de apoio a órgãos governamentais em

um único conflito.¹

As missões de paz têm o seu início confundido com a criação da Organização das

Nações Unidas (ONU), que surgiu após a 2ª Guerra Mundial, tendo alguns objetivos, dos

quais destacam-se a ajuda humanitária, a intervenção em conflitos, o estabelecimento de

zonas de segurança e supervisão de eleições. Possui os seguintes princípios básicos: o

consentimento das partes, a imparcialidade, o uso mínimo da força e o caráter voluntário

da participação dos Estados-Membros.2 Pode-se citar  o  artigo I  da  carta  das Nações

Unidas, assinada em 1945, que estabeleceu sua principal missão:

“1.  Manter  a  paz  e  a  segurança  internacionais  e,  para  esse  fim:  tomar,
coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de
agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar,  por meios pacíficos e de
conformidade com os princípios de justiça e do direito internacional, a um ajuste
ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação
da paz.”3

_______________

¹  BRASIL. Departamento de Educação e Cultura do Exército.  EB60-ME-12.401:  O Trabalho de Estado-
Maior. 1. ed. 2016. p. 1-1.

2 Id. Estado Maior do Exército. C95-1: Operações de Manutenção da Paz. 2. ed. Brasília, 1998. p. 4-3, 4-4.
3 Ibid. p. 2-1.
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As  operações  de  paz  (Op  Paz)  são  extremamente  delicadas  por  serem  uma

intervenção, mesmo que consentida, de uma força militar acompanhada de civis, em um

determinado país ou uma região, que geralmente possui sua população já muito sofrida

em virtude de conflitos ou catástrofes naturais, cabendo um critério rígido de busca de

alvos, bem como a utilização de modernos meios que minimizem os erros.

A  Busca  de  Alvos  é  a  atividade  de  inteligência  que  envolve  a  detecção,  a

identificação e a localização de objetivos de superfície, a fim de permitir o emprego eficaz

das  armas  de  apoio  de  fogo  e  contribuir  para  a  consciência  situacional,  fornecendo

detalhes sobre possíveis alvos, tais como instalações, artilharia inimiga, áreas, tropas e

outros.4

O objetivo principal da Busca de Alvos é produzir a correta e detalhada informação

sobre  um  determinado  alvo.  Para  tanto,  deve-se  valer  de  todos  os  sistemas  e

equipamentos de vigilância que dispõem para detectar,  localizar,  monitorar,  identificar,

classificar e avaliar os danos nas tarefas de apoio de fogo.5

As atividades de inteligência, inseridas no contexto da busca de alvos, utilizam os

mais diversos e modernos processos e meios disponíveis. Dentre eles destacam-se os

radares, os satélites e os sistemas de aeronaves remotamente pilotadas (SARP).6

Algumas características dos SARP são fundamentais para que sejam empregados

como umas das principais ferramentas de inteligência, principalmente na busca de alvos,

como: não há tripulação exposta à riscos, furtividade (dependendo da altura do voo, ele

se torna menos perceptível), longa autonomia e baixo custo operacional (em comparação

com as aeronaves tripuladas).7

Os  radares  podem  ser  empregados  tanto  em  operações  estáticas  quanto  em

operações de movimento, tendo sempre o cuidado de estabelecer posições de troca no

caso  de  serem  empregados  em  operações  estáticas,  já  que  são  equipamentos  que

emitem radiofrequência e estão sujeitos a contramedidas eletrônicas. Existem os radares

de  localização  do  tiro  indireto  inimigo  (contrabateria  ou  contramorteiro)  e  radares  de

vigilância terrestre, que detectam alvos inimigos em movimento.8

_______________

4     BRASIL. Estado Maior do Exército. EB20-MC-10.206: Fogos. 1. ed. Brasília, 2015. p. 4-1, 4-2..

5     Id. MD. MD33-M-11: Apoio de Fogo em Operações Conjuntas. 1.ed. 2013. p. 17.
6 Id. Estado Maior do Exército. EB20-MC-10.206: Fogos. 1. ed. Brasília, 2015. p. 4-1, 4-2..

7     Id. Comando da Aeronáutica. ICA 100-40: Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas e o Acesso ao
Espaço Aéreo Brasileiro. 2015. p. 17.
8     Id. Estado Maior do Exército. C 6-121: A Busca de Alvos. 1. ed. 1978 p. 3-4 a 3-8.
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Dessa forma, tendo em vista o cenário apresentado em uma missão de paz ser

totalmente difuso e a identificação de ameaças ser dificultada devido a sua inserção no

meio  da  população  local,  na  maioria  das  vezes  em  ambientes  urbanizados,  é

imprescindível a utilização de modernos SARP e radares para a obtenção de informações

de inteligência com a finalidade de buscar alvos dentro desse contexto.

1.1 PROBLEMA

Os conflitos modernos são caracterizados por um cenário confuso, onde os atores

hostis não se mostram caracterizados de forma tradicional, não usam uniformes e muitas

vezes misturam-se no meio da população local. 

Nesse  contexto,  a  busca  de  alvos  torna-se  fundamental  para  monitorar  a  crise

instaurada.  O  Brasil  possui  desde  1978  uma  doutrina  de  busca  de  alvos,  com  a

publicação do manual C 6-121, porém até os dias atuais ainda não obteve o material

necessário para o adestramento e o emprego da tropa com essa finalidade. Apesar de já

ter participado de diversas missões de paz, emprega meios optrônicos não adequados de

observação, gerando o questionamento que norteia o presente estudo: como é possível

aprimorar  a  sistemática  de  busca  de  alvos  utilizando  os  modernos  SARP e  radares,

especificamente nas Op Paz?

1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral da pesquisa é analisar as possibilidades e limitações da utilização

dos SARP e dos radares como meios de busca de alvos nas missões de paz. Como

forma de concluir  acerca da questão central  do problema,  procurou-se desenvolver  o

tema nos seguintes objetivos específicos:

a) analisar as características das missões de paz;

b) estudar o emprego da função de combate Fogos em missões de paz;

c) analisar um caso histórico do emprego de uma Bateria de Busca de Alvos (Bia

BA) em missão de paz;

d) verificar como é a doutrina de busca de alvos no EB;

e) descrever as principais possibilidades e limitações dos SARP e dos radares;

f)  concluir  acerca da utilização dos SARP e dos radares na busca de alvos nas

missões de paz do EB.
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Os SARP já são largamente empregados por exércitos de outros países para os

mais diversos fins, devido ao seu baixo custo operacional e a inexistência de riscos para a

tripulação. Os radares já foram empregados em Op Paz (Imposição da Paz) como meio

de  busca  de  alvos.  Um  exemplo  clássico  desse  emprego  foi  no  conflito  da  Bórnia-

Herzegovina, por parte das forças militares da ONU, em 1996. 

As Op Paz geralmente desenvolvem-se em ambientes densamente povoados, o que

impõe a máxima precisão na seleção de alvos. Por isso, o trabalho pretende oferecer

soluções tecnológicas para os problemas encontrados nos conflitos modernos, no tocante

a uma questão fundamental das operações que é a busca de alvos, particularmente nas

missões de paz.

2  METODOLOGIA

O presente trabalho se caracterizou por ser uma pesquisa aplicada, pois objetiva

juntar  conhecimentos  e  dados  que tenham aplicação prática  e  que sejam dirigidos à

solução de problemas reais e específicos, no que tange às possibilidades e limitações da

utilização dos SARP e dos radares como ferramentas de busca de alvos, no contexto de

missões de paz. Como principal recurso para alcançar o objetivo do estudo em questão,

foram realizadas  pesquisas  bibliográfica  e  documental,  ambas  de  cunho  exploratório.

Para tanto, foram pesquisadas as seguintes idéias-chave:

- Busca de alvos;

- SARP;

- Radar de Contrabateria;

- Radar de Vigilância Terrestre; e

- Missões de paz.

Como fontes de busca foram usados Manuais de Campanha e Doutrinários; revistas,

artigos, informativos e periódicos de assuntos militares; e monografias da Biblioteca da

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea e da

Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.

Por  fim,  com  a finalidade  de  ampliar  o  conhecimento  teórico  e  identificar

experiências  relevantes,  foram  realizados  questionários  com  treze  militares  que

participaram de missões de paz e que estavam realizando o Curso de Aperfeiçoamento

de Oficiais  em 2018,  das Armas de Engenharia,  Artilharia,  Cavalaria  e  Infantaria.  Foi
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realizado um pré-teste com três militares 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,  foram feitas melhorias no questionário  de modo que este se tornasse mais

objetivo e sucinto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

3.1.1 MISSÕES DE PAZ

O Manual de Operações9 define as atividades desencadeadas com o intuito principal

de promover a Paz. Primeiramente, a Diplomacia Preventiva (preventive diplomacy), que

refere-se às atividades realizadas com a finalidade de evitar o surgimento de disputas e a

possível transformação destas em conflitos. Na diplomacia preventiva não há o emprego

militar.10

A Promoção da Paz (peacemaking), por sua vez, corresponde às ações diplomáticas

realizadas  após  o  desencadear  de  um  conflito,  na  tentativa  de  fazer  com  que  os

conflitantes  cessem as ações hostis  e  negociem.  Não há a  previsão de emprego de

militares e em alguns casos gera-se o isolamento diplomático ou imposição de sanções.11

Já Manutenção da Paz (peacekeeping) envolve atividades militares realizadas na

área de conflito com o consentimento das partes, em cooperação com outros órgãos,

visando  complementar  esforços  políticos  locais  de  encontrar  uma solução  pacífica.  A

participação militar estrangeira é fundamental neste caso.12

A Imposição  da  Paz  (peace-enforcement)  diz  respeito  às  ações  adotadas  para

manter  ou impor a paz,  utilizando a força armada,  mesmo sem o consentimento das

partes conflitantes. A determinação de intervenção é feita pelo Conselho de Segurança,

amparado no capítulo VII  da Carta das Nações Unidas,  utilizando-se de coalizões de

países ou organizações regionais e sub-regionais.13

_______________
9     BRASIL. Ministério da Defesa. MD34-M-02: Manual de Operações de Paz. 3. ed. 2013. 
10   Ibid. p. 15.
11  Ibid. p. 15.
12  Ibid. p. 15.
13  Ibid. p. 15.
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Por último, a Consolidação da Paz (post-conflict  peace-building)  é o conjunto de

atividades e iniciativas para reparar os efeitos do conflito, visando reestruturar as nações

envolvidas nos âmbitos social, político e econômico. São realizadas por outros órgão das

Nações Unidas, mas em certos casos poderá requerer a atuação militar.14

Levando-se  em  consideração  as  definições  acima,  verifica-se  que  as  Op  Paz

necessitam de um alto grau de legitimidade e de credibilidade. A legitimidade é oferecida

por um Organismo de Segurança Internacional (OSI) e é sustentada primordialmente pela

legalidade nas ações, tendo como pilares as considerações civis e o Direito Internacional

dos Conflitos Armados (DICA). Já a credibilidade é atingida ao longo do tempo por meio

da atuação menos traumática possível para a população local, objetivo este que só se

conquista com o pleno conhecimento do ambiente operacional e do inimigo.15

Nas Op Paz, as forças externas devem dedicar-se a ações distintas das de combate

convencional,  sem  considerar  a  população  local  como  inimiga,  e  sim  como  parte

interessada  em  resolver  o  problema,  buscando  sempre  soluções  imparciais.  Mas  os

princípios  atinentes  à  qualquer  operação  militar  devem  ser  considerados  no  seu

planejamento, pois há sempre a possibilidade de se agravar a crise e desencadear um

combate.16

O uso da força em Op Paz é extremamente restrito por parte das tropas militares,

que devem primeiramente esgotar  completamente todos os outros meios pacíficos de

resolução de problemas, justificando o seu uso apenas em caso de autoproteção das

tropas.17

Antes  de se  realizar  qualquer  ataque,  deve-se levar  em consideração  os  danos

colaterais que possam ser causados à população local, as restrições impostas pelo Direito

Internacional Humanitário (DIH) e pelo DICA, a influência sobre as operações psicológicas

e as possíveis abordagens que esses atos terão na opinião pública local e internacional.18

_______________
14   BRASIL. Ministério da Defesa. MD34-M-02: Manual de Operações de Paz. 3. ed. 2013. p. 39.
15   Ibid.
16   Ibid.
17   BRASIL. Estado-Maior do Exército. EB20-MF-10.103: Operações. 4. ed. 2014. p. 7-13.
18  BOUVIER, Antoiner A.  Direito Internacional Humanitário e Direito dos Conflitos Armados.  Instituto
para Treinamento em Operações de Paz. 1ª edição – 2000.
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3.1.2 FUNÇÃO DE COMBATE FOGOS NAS MISSÕES DE PAZ

A Função de Combate Fogos possui três tarefas: busca de alvos, integração dos

sistemas da Força Terrestre  e  aplicação do poder  de  fogo.  Para  o  seu emprego em

missões  de  paz,  deve-se  observar  as  características  de  flexibilidade,  adaptabilidade,

modularidade, elasticidade e sustentabilidade.19

Há três capacidades críticas que os fogos desenvolvem com a finalidade de integrar

sua  aplicação:  A Aquisição,  a  Discriminação  e  o  Engajamento  de  Alvos.  O  objetivo

principal  é  de  manter  a  iniciativa  das  ações,  prevenir  e  evitar  conflitos  por  meio  da

dissuasão,  neutralizando ameaças não somente pelo uso de fogos cinéticos diversos,

mas também atuando por meio de ataques eletrônicos, ações cibernéticas e operações

de apoio à informação. Nas Op Paz, onde fogos cinéticos podem causar danos colaterais

à população civil local, podem-se designar equipes especializadas da Força Conjunta de

Operações Especiais (F Cj Op Esp) para a atuação pontual, caracterizando o emprego do

atuador não cinético.20

Nas Op Paz, o uso da força restringe-se à autodefesa e o foco principal das forças

militares envolvidas é de, por meio de sua presença, dissuadir ações violentas das partes.

Devido  ao  seu  caráter  multinacional,  exige-se  um  detalhado  planejamento  e  uma

integração precisa de todas as capacidades empregadas, com o intuito de se obter a

necessária  interoperabilidade.  O  apoio  de  fogo  nesse  tipo  de  operação  deve  possuir

regras de engajamento claras quanto a justificativa do seu uso.21

Mesmo que a atuação da artilharia seja restrita no que tange ao emprego de seus

fogos, todos os seus subsistemas devem ser planejados e desdobrados da mesma forma

que nas operações de guerra, pois diante de uma possível escalada na crise ela poderá

ser empregada. Para tanto, haverá uma maior ênfase nas medidas de coordenação e nas

regras  de  engajamento,  empregando  munição  letal  ou  não-letal,  configurando  o  uso

mínimo do poder de combate necessário para neutralizar um alvo.22  

_______________
19  BRASIL. Estado Maior do Exército. EB20-MC-10.206: Fogos. 1. ed. Brasília, 2015.
20  Ibid.
21  Ibid.
22  Ibid.
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3.1.3  CASO  HISTÓRICO  DE  EMPREGO  DE  MEIOS  DE  BUSCA  DE  ALVOS  EM
MISSÕES DE PAZ

Após a 2ª Guerra Mundial e a queda do nazismo, houve a ascensão de Tito ao poder

na Iuguslávia, unificando uma região completamente fragmentada religiosamente. Porém,

com a sua morte e o fim da Guerra Fria, este estado de coisas passou a se deteriorar,

culminando  com  diversos  conflitos  regionais  visando  a  criação  de  Estados

independentes.23

Após  violentos  conflitos  armados,  um  acordo  de  paz  foi  assinado  em  1995,

conhecido como Acordo de Dayton, pondo fim a três anos e meio de guerra na Bósnia e

Herzegovina.24

Com a finalidade de impor e manter o cessar-fogo, supervisionar e vigiar os setores

das forças beligerantes, bem como a Zona de Separação (ZOS –  Zone of Separation),

que  tinha  sido  acordado  no  mandato,  a  ONU  estabeleceu  uma  missão  de  paz,

encabeçada pelos  EUA e  com a participação  de diversos  países,  tais  como Estônia,

Letônia,  Finlândia,  Polônia,  Dinamarca,  Lituânia,  Noruega,  Islândia,  Suécia,  Rússia  e

Turquia. Para tanto, foram empregadas duas Força Tarefas (FT), a FT EAGLE, de 1995 a

1999, e a FT FALCON, de 1999 a 2002.25

A FT EAGLE utilizou uma Bateria de Busca de Alvos (Bia BA) com o radar AN/TPQ-

36. Esta enfrentou alguns problemas devido à pouca experiência nesse tipo de operação

e, ainda, devido à reduzida capacidade de resposta da Seção de Processamento de Alvos

(TPS - Target Production Section) face ao grande volume de aquisições diárias.26

O grande desafio  da  Bia  BA foi  a  escolha  de  uma posição  que maximizasse o

alcance do radar, tendo como limitações o terreno, os edifícios altos e o elevado tráfico

causado pelos automóveis. As posições ideais para colocar os radares tinham que ser em

zonas com alguma altitude, de modo que o radar tivesse visada para os alvos, visto que o

terreno ao redor da cidade era montanhoso.27

_______________________

23  SANTOS, Nelson Alexandre Charréu.  O EMPREGO DO PELOTÃO DE AQUISIÇÃO DE OBJECTIVOS
NACIONAL NAS OPERAÇÕES DE APOIO À PAZ. Academia Militar. Lisboa-2008.
24   Ibid.
25  Ibid.
26   Ibid.
27   Ibid.
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Alguns  óbices  foram  observados  na  FT  EAGLE com  relação  ao  emprego  dos

radares. Um deles foi a necessidade constante de manutenção, visto que operavam sem

parar, dia e noite. Tal fato ainda exigiu um revezamento das guarnições, pois verificou-se

que  a  operação  do  material  por  longos  períodos  faz  com  que  o  operador  perca  a

concentração e acabe prejudicando o cumprimento da missão.28

A FT FALCON utilizou um Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) com uma Bia BA

dotada dos radares AN/TPQ-36 e AN/TPQ-37, que realizava todo o trâmite de mensagens

de tiro  eletronicamente.  O alvo levantado pelo operador  de radar  era enviado para a

Central de Tiro com o comando de “não carregar”, que por sua vez transmitia as mesmas

informações  para  as  baterias  e  seções. Entretanto,  ao  mesmo tempo que  enviava  a

informação para a Central de Tiro, remetia ao Coordenador de Apoio de Fogo (CAF) um

pedido de autorização para realizar fogos sobre o alvo. Se a missão fosse aprovada, o

CAF aprovava o tiro ou, caso contrário, determinava o seu fim.29

A principal participação da Artilharia na Bórnia e Herzegovina ocorreu por meio dos

seus meios de busca de alvos. Por se tratar de uma operação de imposição da paz, foram

realizadas  missões  de  tiro  objetivando  a  demonstração  de  força  e,  por  vezes,  o

isolamento de áreas de conflitos.30

3.1.4 BUSCA DE ALVOS NO EXÉRCITO BRASILEIRO

O manual C 6-121, de 1978, distribuiu os meios de busca de alvos no Grupo de

Bucas de Alvos (GBA), na Bia BA da Artilharia Divisionária (AD), na Bateria Comando do

Grupo orgânico de Brigada e em outras unidades de Artilharia.31

A Bia  BA da  AD  é  composta  por  Seção  de  Comando  da  Bateria,  Seção  de

Localização pelo Clarão, Seção de Localização pelo Som, Seção de Localização pelo

Radar, Seção de Topografia, Seção de Comunicações, Seção de Reconhecimento por

Veículo  Aéreo  Não  Tripulado,  Turma  de  Processamento  de  Informes  e  Turma  de

Ligação.32

_______________________

28  SANTOS, Nelson Alexandre Charréu.  O EMPREGO DO PELOTÃO DE AQUISIÇÃO DE OBJECTIVOS
NACIONAL NAS OPERAÇÕES DE APOIO À PAZ. Academia Militar. Lisboa-2008.
29   Ibid.
30  Ibid.
31   BRASIL. Estado Maior do Exército. C 6-121: A Busca de Alvos. 1. ed. 1978.
32   Ibid.
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A  Seção de Localização pelo Radar possui duas Turmas de Radar de Contrabateria

e  uma Turma de  Radar  Contramorteiro,  que  possuem as  missões  de  localizar  o  tiro

indireto inimigo e regular e ajustar o tiro de artilharia amigo.33

A  Seção  de  Reconhecimento  por  Veículo  Aéreo  Não  Tripulado,  que  utiliza  a

nomenclatura já ultrapassada do que atualmente é conhecido como SARP, tem como

missão realizar buscas diurnas e noturnas de alvos.34

3.1.5 SARP

Sobre aeronaves não tripuladas é importante destacar três definições básicas:35

Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) – É um veículo aéreo em que o piloto não
está a bordo (não tripulado), sendo controlada a distância a partir de uma estação
remota de pilotagem para a execução de determinada atividade ou tarefa. Trata-se
de uma classe de Veículo Aéreo Não Tripulado.
Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP)  – Conjunto de meios que
constituem um elemento de emprego de ARP para o cumprimento de determinada
missão aérea. 
Veículo  Aéreo  Não Tripulado  (VANT)  –  Designação  genérica  utilizada  para  se
referir a todo veículo aéreo projetado para operar sem tripulação a bordo e que
possua  carga  útil  embarcada,  disponha  de  propulsão  própria  e  execute  voo
autonomamente (sem a supervisão humana) para o cumprimento de uma missão
ou objetivo específico. Entre os meios aéreos classificados como VANT estão os
foguetes, os mísseis e as ARP.

A utilização dos SARP nos atuais cenário beligerantes, em particular nas Op Paz, é

fundamental para ampliar o alcance e a eficácia das operações terrestres, pois atuam

como multiplicadores  do  poder  de  combate.  Além disso,  permite  aos  comandantes  a

obtenção de informações importantes sobre as ações hostis.36

Nas  ações  de  Busca  de  Alvos,  os  SARP podem  ser  equipados  com  sensores

embarcados que permitam a realização de tarefas relacionadas à obtenção de imagens

(diurnas e noturnas), incluindo dispositivos de imageamento infravermelho e termal, além

de possibilitar a localização georreferenciada dos alvos.37

_______________

33   BRASIL. Estado Maior do Exército. C 6-121: A Busca de Alvos. 1. ed. 1978.
34   Ibid.
35   BRASIL. EB20-MC-10.214: Vetores Aéreos da Força Terrestre. 1ª ed. 2014.
36   Ibid.
37   Ibid.
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Nas Op Paz, os SARP podem exercer atividades de segurança dos movimentos

terrestres; proteção de estruturas estratégicas e pontos sensíveis; controle de danos após

a realização de disparos de artilharia, catástrofes ou acidentes; observação aérea; apoio

às Operações  de Apoio  às  Informações (OAI);  recuperação de pessoal;  detecção de

artefatos explosivos improvisados (AEI);  apoio de fogo à Força de Superfície  (F Spf),

realizando o tiro  como sistema de armas embarcado,  ou apoiando a observação e a

condução  do  tiro;  e  detecção  QBRN.  Todas  essenciais  ao  cumprimento  da  missão

principal de alcançar a paz e prevenir danos a civis.38

Já  uma limitação  importante  a  ser  considerada  é  o  fato  de  algumas aeronaves

necessitarem de uma pista para pouso e decolagem, que em caso de um conflito em um

ambiente urbano restringiria o seu emprego. Alguns modelos modernos possuem meios

de lançamento e recolhimento próprios e não necessitam desse espaço.

3.1.6 RADARES

O subsistema de BA emprega os radares de Contrabateria (C Bia) e os de Vigilância

Terrestre  (Vig  Ter).  Há  ainda  os  Radares  Multimissão,  que  carregam  consigo

características comuns aos mencionados acima.

O princípio de funcionamento do radar de contrabateria é a localização das peças de

artilharia e dos arrebentamentos de granadas pela determinação da origem ou término da

trajetória do projétil, baseados no cálculo das observações do radar sobre a trajetória.  Os

principais exemplos são ZOOPARK-1, ARTHUR, MAMBA, COBRA,  AN-TPQ/36,  AN-

TPQ/37 e  AN-TPQ/50.

Os radares de vigilância detectam movimentos de alvos terrestres e são ferramentas

essenciais para a determinação da atividade inimiga na frente da zona de ação. Quando

há algo se movendo, a energia emitida é ligeiramente diferente da transmitida, e esse

sinal de audiofrequência é amplificado e apresentado ao operador do radar. Nesse tipo de

equipamento, há a necessidade de se ter visada direta entre o emissor e o alvo, o que

expõe a riscos pela observação visual do radar, além da emissão de radiofrequência, que

também está sujeito à interceptação por parte do inimigo. 39 

_______________

38  BRASIL. Estado Maior do Exército. EB20-MC-10.214: Vetores Aéreos da Força Terrestre. 1. ed. Brasília,
2014. p. 4-2..

39   Id. Estado Maior do Exército. C 6-121: A Busca de Alvos. 1. ed. 1978.
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A empresa alemã CASSIDIAN desenvolveu o radar BUR, que foi um avanço para a

categoria, pois pode rastrear movimentos no terreno e no ar, próximo ao solo e sobre a

água, que anteriormente não eram possíveis com velocidade, precisão e confiabilidade.40 

Um ótimo exemplo de radar multimissão a ser citado é o SABER M200, fruto de

uma  parceria  da  empresa  brasileira  BRADAR com o  Centro  Tecnológico  do  Exército

(CTEx), que é o primeiro radar de painéis fixos no mercado mundial instalado em um

contêiner de 20 pés. O SABER M200 possui as capacidades de acompanhamento de

múltiplos alvos aéreos simultaneamente, guiamento de mísseis, vigilância, meteorologia e

aproximação, num raio de 450 quilômetros.41

3.2  QUESTIONÁRIO

O questionário buscou identificar aspectos relativos às Op Paz, entender como se

desenvolve o processo de busca de alvos atualmente, quais são os materiais usados para

esse  fim  e  como  a  Artilharia  pode  colaborar  nas  missões  de  paz,  particularmente

utilizando SARP e radares. 

A pesquisa inicialmente teve como enfoque o tipo de missão de paz na qual  os

militares haviam participado, tendo como resposta de toda a amostra a de Manutenção

da Paz. Esse fato indica que as respostas obtidas estão sob a ótica apenas desse tipo de

operação, que possui características distintas das outras missões de paz.  

Foram analisadas as visualizações do emprego da Artilharia no cenário das Missões

de  Paz,  onde  não  há  definição  formal  do  inimigo  e  que  geralmente  ocorre  em  um

ambiente urbanizado (Tabela 1). A maioria dos militares questionados indicaram o seu uso

como meio de Busca de Alvos empregando SARP e radar e em missões de detecção de

movimento inimigo por meio do radar. Isso comprova o fato dos fogos indiretos serem

pouco visualizados nas missões de paz.

_______________

40   DefesaNet.  CASSIDIAN desenvolveu o  mais  poderoso radar  de  vigilância  terrestre  do Mundo.
Brasília,  nov.  2011.  Disponível  em:  <http://www.defesanet.com.br/tecnologia/noticia/3436/CASSIDIAN-
desenvolveu--o-mais-poderoso-radar-de-vigilancia-terrestre-do-Mundo/>. Acesso em: 04 out. 2018.
41   Id.  SABER M200 - BRADAR e CTEx testam com sucesso radar. Brasília, jan. 2016.  Disponível em:
<http://www.defesanet.com.br/bid/noticia/21270/SABER-M200---BRADAR-e-CTEx-testam-com-sucesso-
radar/>. Acesso em: 04 out. 2018.
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TABELA 1 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca de como se visualiza o emprego da
Artilharia no cenário das Missões de Paz.

Missões                                    Grupo
Amostra

Valor absoluto Percentual

Missões de tiro iluminativo 7 53,8%

Missões de tiro com a finalidade de isolar grupos hostis 2 15,49%

Missões de tiro em áreas edificadas, utilizando munição especial 2 15,49%

Busca de alvos por meio de SARP e radar 12 92,3%

Detecção de movimentação inimiga por meio de radar 10 76,9%

Observação aérea 7 53,8%

Missões de tiro para demonstração de força 2 15,4%

Não visualiza 1 7,7%

Fonte: O autor.

Foi levantado se a amostra havia participado de alguma ação de busca ou seleção

de  alvos  na  missão,  sendo  verificado  que  84,6%  participou,  conforme  o  Gráfico  1,

demonstrando a grande demanda por essas ações e a necessidade do emprego de meios

adequados para essa finalidade. Ainda, os militares com esta experiência responderam,

na questão seguinte, que foram usados para a observação os meios optrônicos no geral

(binóculos, Óculos de Visão Noturna), além dos SARP.  

GRÁFICO 1: Avaliação da amostra, em valores percentuais, sobre a participação de alguma ação de busca
ou seleção de alvos. 

Fonte: O autor.

Sobre a utilização dos radares de vigilância terrestre e contrabateria, foi questionado

se  poderiam  auxiliar  no  levantamento  de  informações  importantes  sobre  o  ambiente

operacional e o inimigo. Para 76,9% dos militares a resposta foi sim (Gráfico 2). A maioria

dos militares questionados acredita que os radares podem aumentar a capacidade de
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observação  e  que  os  meios  usados  atualmente  não  são  adequados.  Uma  função

importante  desses  radares,  apontada  por  84,6%,  conforme  o  Gráfico  3,  é  a  de

monitoramento de tréguas e de cessar-fogo acordados entre partes de um conflito, ou

seja, há um entendimento que os meios tecnológicos orgânicos do Sistema de Artilharia

de Campanha são uma solução para a fiscalização dos diversos agentes conflitantes nas

Op Paz.

GRÁFICO 2: Avaliação da amostra, em valores percentuais, sobre a a utilização dos radares de vigilância
terrestre e contrabateria no levantamento de informações importantes sobre o ambiente operacional e o

inimigo. 

Fonte: O autor.

GRÁFICO 3: Avaliação da amostra, em valores percentuais, sobre a utilização dos radares de vigilância
terrestre e contrabateria no monitoramento de tréguas e de cessar-fogo acordados entre partes de um

conflito. 

Fonte: O autor.

Com relação a possibilidade da utilização do SARP como ferramenta de busca ou

seleção de alvos nas Op Paz, verificou-se que 76,9% dos questionados acreditam nesse

tipo  de  emprego,  conforme  o  Gráfico  4.  Desses  militares,  63,6%  disseram  que  os

artilheiros são os mais indicados para operarem as aeronaves com essa finalidade. Estes

dados mostram a importância dada aos SARP na busca de alvos dos conflitos modernos

7,7%
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e indicam que, na visão de militares de outras Armas, os artilheiros devem exercer essa

atividade.

GRÁFICO 4: Avaliação da amostra, em valores percentuais, sobre a possibilidade da utilização do SARP
como ferramenta de busca ou seleção de alvos nas operações de paz. 

Fonte: O autor.

A Tabela 2 apresenta as possibilidades de utilização dos SARP nas operações no

contexto de Missões de Paz, obtendo o resultado a seguir:

TABELA 2 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca da utilização dos SARP nas
operações no contexto de Missões de Paz.

Possibilidades                          Grupo
Amostra

Valor absoluto Percentual

Realização de segurança dos movimentos terrestres 12 92,3%

Proteção de estruturas estratégicas e pontos sensíveis 11 84,6%

Observação aérea 10 76,9%

Apoio às Operações de Apoio às Informações (OAI) 10 76,9%

Recuperação de pessoal 3 23,1%

Detecção de artefatos explosivos improvisados (AEI) 7 53,8%

Apoio de fogo à Força de Superfície 3 23,1%

Detecção QBRN 6 46,2%

Outro 1 7,7%

Fonte: O autor.

No Gráfico 5, a amostra foi questionada quanto ao emprego de Seções de Busca de

Alvos,  dotadas  de  radares  ou  SARP,  atuarem  independente  da  presença  de  outros

subsistemas de Artilharia de Campanha. A maioria das respostas (61,5%) foi positiva para

esta atuação, corroborando o que foi visto no caso histórico da Bósnia e Herzegovina,

onde houve o emprego apenas do subsistema de Busca de Alvos em uma missão de paz



16

e que os meios já previstos há anos em nossa doutrina para dotação das Bia BA são

fundamentais para o sucesso das operações modernas.

GRÁFICO 5: Avaliação da amostra, em valores percentuais, sobre o emprego de Seções de Busca de
Alvos, dotadas de radares ou SARP, atuando sem os outros subsistemas de artilharia nas Operações de

Paz, como parte de uma FT da arma-base.  

Fonte: O autor.

4 CONCLUSÃO

Balizado pelo problema proposto de analisar as possibilidades e limitações dos

SARP e dos  radares  como forma de  otimizar  a  busca  de  alvos  em um contexto  de

missões  de  paz, o  trabalho  realizado  permitiu  verificar  a  plausibilidade  e  até  a

necessidade da inserção de uma Bia BA nas próximas missões de paz que o Brasil venha

a participar, e que esta bateria utilize SARP e radares de contrabateria, até para que se

possa desenvolver uma doutrina acerca do tema.

Nas Op Paz, as possibilidades de emprego dos SARP que mais se destacam são a

realização de segurança dos movimentos terrestres, a proteção de estruturas estratégicas

e pontos sensíveis, a observação aérea e o apoio às OAI. Já uma limitação importante a

ser considerada é o fato de alguns modelos dessas aeronaves necessitarem de uma pista

para pouso e decolagem, que em caso de um conflito em um ambiente urbano dificultaria

seu emprego.

O  radar  de  contrabateria  é  indicado  para  o  uso  em  Op  Paz  devido  à  sua

capacidade de localização das peças de tiro indireto, possibilitando o  monitoramento de

tréguas  e  de  cessar-fogo  acordados  entre  partes  de  um  conflito.  Já  os  radares  de

vigilância possuem a importante capacidade de detectar movimento de alvos terrestres e

são ferramentas essenciais para a determinação da atividade inimiga na frente da zona

de ação, apesar de possuírem a limitação da necessidade de se ter visada direta entre o

emissor  e  o  alvo.  Outro  óbice  encontrado  nos  radares  em  geral  é  a  emissão  de



17

radiofrequência que pode ser detectada pelos atores hostis.

Conclui-se, portanto, que o emprego do SARP  e dos radares podem fornecer uma

capacidade  da  Bia  BA atuar  isoladamente  em  uma  missão  de  paz  a  fim  de  atuar

principalmente  no  monitoramento  de  um  cessar-fogo  imposto,  na  observação  de

movimentação  de  tropa  e  na  observação  de  atores  hostis.  Este  emprego,  por  si  só,

representa  uma  forma  adequada  de  participação  da  Artilharia  nesse  contexto,

colaborando  sobremaneira  com a  proteção  de  civis,  que  é  o  objetivo  principal  a  ser

buscado. 
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