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RESUMO 
As operações de manutenção da paz sob a égide da Organização das Nações Unidas, assim como 
as demais operações militares modernas, se caracterizam pelo largo emprego de novas tecnologias 
que proporcionam dentre diversos benefícios, a possibilidade de obter dados em tempo real do 
andamento das operações. Tais capacidades possibilitam o aumento da consciência situacional, 
permitindo melhores resultados nos planejamentos das ações e no processo de tomada de decisão. 
Diante da clara contribuição que o avanço tecnológico agrega ao resultado das operações militares, o 
presente trabalho procurou analisar em um primeiro momento a atuação da ONU diante dos conflitos 
existentes no cenário mundial recente e a crescente participação das tropas brasileiras, possibilitando 
um conhecimento mais amplo das principais necessidades encontradas pelas tropas durante a 
execução de tais missões. Além disso, foram analisadas em um segundo momento as características 
e as principais formas de emprego dos SARP empregados atualmente, assim como os diversos tipos 
de missões que podem ser executadas diante das variedades dos meios embarcados. A conclusão 
da pesquisa permitiu olevantamento de informações detalhadas que embasam a definição de quais 
capacidades deve possuir a carga útil do SARP de reconhecimento a ser empregado pelo Brasil nas 
operações de pacificação da ONU. 
Palavras-chave: ONU. SARP. Carga útil. 
 
 
RESUMEN 
Lasoperaciones de mantenimiento de la paz bajo laégida de laOrganización de lasNaciones Unidas, 
así como otrasoperacionesmilitares modernas, se caracterizan por el amplio uso 
denuevastecnologías que proporcionanentre variosbeneficios, lacapacidad deobtenerdatosentiempo 
real delprogreso de lasoperaciones. Estas capacidades permitenmayorconocimiento de lasituación, 
permitiendomejores resultados enlaplanificación de acciones y enla toma de decisiones. Frente a la 
clara contribución que elavance tecnológico agrega al resultado de lasoperaciones militares, el 
presente estudiobuscó examinar enprimero momento el rendimento de la ONU enlosconflictos 
existentes enelescenario mundial y elcrecimiento delaparticipaciónde las tropas brasileñas,lo que 
permiteunconocimiento más amplio de lasprincipalesnecesidades que enfrentanlas tropas durante 
laejecución de este tipo de misiones.Además, se analizaronenun segundo momento, las 
características y lasprincipales formas de empleo de SARP empleadosactualmente, así como los 
distintos tipos de tareas que puedenrealizarse sobrelas variedades de medioscargados. La conclusión 
de lainvestigaciónpermitióellevantamiento deinformacionesdetalladaspara basarladefinición de que 
capacidades debenposeerla carga útil del SARP de reconocimiento a ser empleado por Brasil 
enoperaciones de pacificación de la ONU. 
Palabras clave:ONU. SARP. Carga útil. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Organização das Nações Unidas, mundialmente conhecida pela sigla 

ONU, foi formada pela reunião de países que se propuseram a trabalhar 

voluntariamente pela paz e pelo desenvolvimento mundial, passando a existir 

oficialmente em 24 de outubro de 1945, após a ratificação da Carta das Nações 

Unidas. 

Para a manutenção da paz e da segurança internacional, a ONU está 

respaldada em sua carta ao adotar medidas efetivas para evitar ameaças e reprimir 

atos de agressão. Dentre os mecanismos disponíveis para a manutenção da 

segurança internacional estão as operações de manutenção da paz, que, apesar 

de não explícitas na Carta, tornaram-se de emprego frequente na busca pela 

pacificação de conflitos (NAÇÔES UNIDAS, 2018). 

Na busca incessante pelo melhor emprego da ação militar e por melhores 

resultados diplomáticos, econômicos e humanitários, a ONU emprega cada vez 

maisnovas tecnologias. Um avanço tecnológico que vem galgando um grau de 

importância cada vez maior nas operações militares são os Sistemas de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (SARP) que possuem a capacidade de cumprir uma vasta 

gama de missões. 

Para uma melhor compreensão do que é um sistema de aeronave 

remotamente pilotada serão apresentadas duas definições abordadas no Manual 

de Campanha EB20-MC-10.214 - VETORES AÉREOS DA FORÇA TERRESTRE: 

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 (BRASIL, 2014b, p. 1-3). 
Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) – Conjunto de meios 
que constituem um elemento de emprego de ARP para o cumprimento de 
determinada missão aérea. Em geral, é composto de três elementos 
essenciais: o módulo de voo, o módulo de controle em solo e o módulo de 
comando e controle (2014 b, p. 1-3). 
 

O emprego de SARP em operações terrestres está relacionado à 

capacidade que esses sistemas têm de permanecer em voo por longos períodos, 

particularmente, sobre áreas hostis. Essa capacidade permite aos comandantes 

obter informações, selecionar e engajar objetivos e alvos terrestres, além da 

observação direta e em profundidade do campo de batalha (BRASIL, 2014, p. 4-1). 

Os SARP podem ser usados como complemento e reforço das capacidades 

de outros sistemas da F Ter ou como substitutos em situações onde o risco ou o 
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desgaste das tripulações de sistemas tripulados seja demasiadamente alto ou 

inaceitável (BRASIL, 2014, p. 4-1). 

1.1 PROBLEMA 

 O Brasil, que já participou de mais de 30 operações de manutenção da paz e 

enviou tropas constituídas em 05 operações, também busca a aquisição e o 

desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas ao SARP como forma de 

otimizar as suas atuações e minimizar os riscos a que seus recursos humanos se 

expõem durante as operações de manutenção de paz. 

Diante da clara contribuição que o avanço tecnológico agrega ao resultado 

das operações militares foi formulado o seguinte problema: 

 Levando em consideração os equipamentos já utilizados pelo Brasil ou em 

processo de aquisição, quais os sistemas de informação em tempo real que o 

Brasil pode utilizar como carga útil no SARP de reconhecimento empregado nas 

operações de pacificação sob a égide da ONU? 

 

1.2 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por finalidade levantar informações detalhadas para 

embasar a proposta de quais sistemas de informação em tempo real que o Brasil 

pode adotar como carga útil no SARP de reconhecimento a ser empregado nas 

operações de pacificação da ONU. 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo apresentado, 

foram formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, os quais 

permitiram o encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste 

estudo: 

a. Descrever a evolução da ONU e a sua atuação no cenário mundial diante 

dos conflitos atuais; 

b. Descrever a crescente participação do Brasil nas missões da ONU; 

c. Analisar as características e formas de emprego dos SARP; 

d. Analisar as variedades de carga útil possíveis de serem utilizadas no SARP, 

conforme o tipo de missão a ser executada; e 

e. Propor equipamentos com capacidade de transmissão de informação da 

área de operação em tempo real para ser empregado como carga útil do SARP. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
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As operações militares modernas se caracterizam pela busca incessante de 

se obter dados em tempo real do andamento das operações, tanto das tropas 

aliadas quanto das forças oponentes, possibilitando um aumento considerável do 

nível de consciência situacional em todos os escalões e consequentemente 

permitindo otimizar sobremaneira o processo de tomada de decisão. 

 O uso de novas tecnologias como as aeronaves remotamente pilotadas para 

a obtenção da informação permite aos exércitos mais modernos alcançar seus 

objetivos de forma mais eficiente e com reduzida exposição de seus militares aos 

riscos decorrentes do emprego da tropa. 

O SARP é uma realidade no cenário internacional no que tange à pesquisa e 

desenvolvimento e até mesmo em empregos operacionais, pois são plataformas 

versáteis, e dependendo de sua configuração podem executar missões de ataque 

ou de reconhecimento. 

Nas missões de reconhecimento, a carga útilé um sensor que pode ampliar 

substancialmente a capacidade de monitoramento, como câmeras de alta 

resolução, sensores infravermelhos, designadores laser, entre outros, que serão 

objeto de análise deste trabalho. 

Neste sentido, o presente estudo justifica-se por promover uma discussão 

embasada em procedimentos científicos a respeito de um tema atual e importante 

para a manutenção do êxito nas participações brasileiras nas operações de paz 

das Nações Unidas. 

O trabalho pretende, ainda, contribuir com o fornecimento de dados que 

possam, juntamente com outros estudos, subsidiar decisões voltadas para a 

aquisição ou desenvolvimento de tecnologias a serem empregadas como carga útil 

nas aeronaves remotamente pilotadas.  
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2 METODOLOGIA 

Este capítulo aborda a metodologia empregada neste trabalho, detalhando 

os procedimentos utilizados na seleção das referências bibliográficas, escolha e 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados, assim como a melhor forma de 

emprego destes dados. 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e o 

delineamento da pesquisa contemplou a leitura analítica e fichamento de 

publicações de autores com reconhecimento na área do estudo, publicações 

científicas, manuais, sítios eletrônicos, além de entrevista com especialistas e 

discussão de resultados. 

A pesquisa pode ser classificada quanto a sua natureza como aplicada por 

estar focada na produção de conhecimento para a solução de problema específico 

e uma aplicação prática. 

 A abordagem do problema foi realizada de forma qualitativa, onde buscou-

se a interpretação dos dados de forma descritiva e calcada em procedimentos 

metodológicos de abordagem indutiva. 

Quanto ao objetivo geral foi empregada a modalidade exploratória que 

proporcionou um maior conhecimento acerca do tema e permitiu melhor identificar 

possíveis sistemas de informação em tempo real que atendam às necessidades 

dos SARP empregados nas operações de paz da ONU. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Esta seção tem por finalidade apresentar e discutir os resultados obtidos 

através da revisão da literatura e das entrevistas realizadas com especialistas.  

A confrontação das informações obtidas por meio dos métodos de coleta de 

dados embasará futuras conclusões e permitirá o estabelecimento de possíveis 

soluções para o problema de pesquisa proposto deste trabalho. 

 

3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

A fim de proporcionar embasamento teórico para a solução do problema da 

pesquisa foi realizada uma revisão de literatura delimitada na última década. Tal 

delimitação baseou-se no fato da crescente evolução tecnológica dos 

equipamentos empregados como carga útil nas aeronaves remotamente pilotadas, 

além de relacioná-las com as necessidades mais recentemente encontradas nas 

operações de paz da ONU.  

Foram utilizadas as ideias-chave Organização das Nações Unidas, Brasil na 

ONU, sistema de aeronaves remotamente pilotadas e carga útil (payload) nas 

pesquisas em sítio eletrônico de busca na internet, nas bibliotecas da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e da Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais (EsAO), além de manuais do Ministério da Defesa e do Exército 

Brasileiro. 

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

operações de paz da Organização das Nações Unidas. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos, matérias jornalísticas e portifólios de empresas que retratam 

inovações tecnológicas passíveis de serem empregadas como carga útilno SARP 

de reconhecimento; 

- Estudos sobre as principais necessidades de informações encontradas nas 

operações de paz da ONU; 

- Textos com data de publicação mais recente possível; e 

- Textos em português, inglês ou espanhol. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego do SARP em ações de guerra eletrônica, 

lançamento de cargas e ações de ataque; e 
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- Estudos cujo foco seja relacionado à descrição tecnológica de 

equipamentos que não sejam passíveis de emprego em aeronaves. 

3.1.1 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

Um dos principais propósitos da Organização das Nações Unidas está 

destacado no artigo 1º da Carta das Nações Unidas: 

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 
pacíficosde 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. (1945, p 5). 
 

 Para atingir seus objetivos a ONU está estruturada em seis órgãos 

principais, conforme prescrito em sua Carta (BRASIL, 2013): 

a) O Secretariado (Secretariat);  

b) Assembleia-Geral (General Assembly);  

c) Conselho de Segurança (Security Council);  

d) Conselho Econômico-Social (Economicand Social Council – ECOSOC);  

e) Conselho de Tutela (TrusteeshipCouncil); e  

f) Corte Internacional de Justiça (InternationalCourtof Justice). 

 O Departamento de Operações de Manutenção da Paz 

(DepartmentofPeacekeepingOperations - DPKO) é uma das agências subordinadas 

ao Secretariado que tem a responsabilidade de fornecer orientação política e 

executiva para as operações de manutenção da paz (BRASIL, 2013). 

O DPKO é integrado pelos seguintes órgãos: 

a) Escritório de Operações (Office ofOperations), integrado por 04 (quatro) 

Divisões: África I, África II, Ásia/Oriente Médio e Europa/América Latina;  

b) Escritório do Estado de Direito e Instituições de Segurança (Office ofRuleof Law 

and Security Institutions);  

c) Escritório de Assuntos Militares (Office ofMilitaryAffairs); e  

d) Divisão de Política, Avaliação e Treinamento (PolicyEvaluationand Training 

Division). 

Segundo BRASIL (2013, p. 14) a manutenção da paz trata de atividades 

levadas a cabo no terreno, para implementar ou monitorar a execução de arranjos 

relativos ao controle de conflitos (cessar-fogo, separação de forças etc.) e sua 

solução (acordos de paz), em complemento aos esforços políticos realizados para 

encontrar uma solução pacífica e duradoura para o conflito.  



7 

 

 Diante do cenário conturbado em que diversas regiões do planeta se 

encontram, a natureza dessas operações evoluiu significativamente nos últimos 

anos, principalmente após 1990, passando de forças de interposição e observação 

para operações mais complexas, dotadas de mandatos em áreas diversas. A 

importância adquirida pelas operações de paz pode ser demonstrada pelo aumento 

significativo dos números: em 1988, o orçamento da ONU para essas operações 

era de US$ 230 milhões e, no orçamento de 2016 - 2017, atingiu US$ 7,8 bilhões. 

Atualmente, existem 16 operações de manutenção da paz, que mobilizam mais de 

112 mil pessoas – entre civis, militares e policiais.(ITAMARATY, 2018) 

As Operações de paz mais recentes estão apresentando características 

diferentes das precursoras deste tipo de operação pelo seu caráter 

multidimensionais segundo Itamaraty:  

Cresceu, também, o número de operações de paz multidimensionais, ou 
seja, aquelas cujo mandato prevê não apenas a observação de um 
cessar-fogo ou o cumprimento de um acordo de paz, mas também 
desempenham funções como facilitar processos políticos, proteger civis, 
assessorar processos de desarmamento, desmobilização e reintegração 
de combatentes, auxiliar na organização de eleições, proteger e promover 
direitos humanos e contribuir para o restabelecimento do Estado de 
Direito.(2018, p.1) 
 

 Para que as Operações de Paz consigam atingir seus objetivos da melhor 

forma possível e com o mínimo de efeitos colaterais, a atividade de inteligência e o 

monitoramento da área de operações são fundamentais para o planejamento das 

ações, o preparo do contingente, o desdobramento das tropas e a antecipação à 

possíveis ações hostis. Tal afirmação é reforçada no manual MD34-M-02 - 

MANUAL DE OPERAÇÔES DE PAZ: 

Nas Op Paz não há a definição formal do inimigo, mas a necessidade de 
conhecimentos exige da Inteligência o levantamento de dados relativos às 
partes em conflito. Além disso, nesse gênero de atividades, o estudo do 
ambiente operacional deve dedicar especial atenção à população local. Os 
habitantes da área da missão, eventualmente, podem se vincular a 
determinadas facções ou, de forma inversa, podem viver sob ameaça de 
algumas delas. Em ambos os casos, torna-se necessário o 
acompanhamento pela atividade de Inteligência, seja para obter dados 
relativos aos contendores, ou contribuir para a proteção aos civis 
ameaçados (2013, p. 40). 
 
 

3.1.2 SISTEMA DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA 

A primeira vez que se tem informação do emprego de um artifício que se 

aproxime da finalidade atual do VANT, foi em 12 de junho de 1849, durante o 

ataque do exército austríaco à cidade de Veneza. Nesse ataque, foram lançados 

do navio austríaco Vulcano, balões carregados com explosivos para atingir a 
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cidade e detonar sua carga. Posteriormente, a mesma técnica foi utilizada na 

Guerra Civil Americana e na Primeira Guerra Mundial. As primeiras aeronaves não 

pilotadas desenvolvidas após a Primeira Guerra eram usadas inicialmente como o 

que seria atualmente os mísseis de cruzeiro. (HARDGRAVE,2005)  

Em 1935, foi desenvolvido o primeiro Veículo Aéreo Não Tripulado rádio 

controlado (RP-1), sendo posteriormente aprimorado para os protótipos RP-2 e RP-

3, culminando em 1939 com o RP-4, que foi adquirido pelo Exército dos Estados 

Unidos da América. (HARDGRAVE,2005)  

O primeiro emprego em combate, do VANT propriamente dito, ocorreu na 

década de 60, quando foram registrados os primeiros usos na Guerra do Vietnã, 

sendo mais efetivamente utilizado nas décadas 70 e 80, no Oriente Médio, época 

em que eram considerados aeronaves convencionais em que os pilotos ficavam em 

terra e, por serem remotamente pilotadas, receberam a denominação de 

RemotelyPilotedVehicles (RPV).  

Recentemente, com o desenvolvimento de novas tecnologias, vimos o 

surgimento do Global Hawk que teve o seu emprego na Primeira Guerra do Golfo, 

em Kosovo e no Afeganistão, e posteriormente o surgimento do Predator, também 

utilizado no Afeganistão. 

Uma tecnologia que se apresenta como um diferencial indissociável do 

poder de combate terrestre, capaz de ampliar a capacidade de monitoramento da 

área de operações, são os vetores aéreos, em especial o sistema de aeronave 

remotamente pilotada que é essencial para a condução das operações no amplo 

espectro. 

1.2.7 O emprego dos SARP complementa e reforça as capacidades 
militares terrestres,tanto dos elementos de emprego das unidades (U) de 
Arma-base, como das própriasunidades da Av Ex. Neste último caso, são 
empregados em situações nas quais o riscoseja elevado ou inaceitável, ou 
ainda como substitutos das aeronaves tripuladas nasmissões que possam 
imprimir excessivo desgaste às tripulações e equipagens da AvEx, 
preservando-os para situações de emprego nas quais sejam essenciais. 
1.2.8 As aplicações típicas para emprego dos SARP na F Ter estão, entre 
outras,relacionadas à obtenção de informações e aquisição de objetivos 
além da visada direta e em profundidade, possibilitadas pela capacidade 
desses meios de sobrevoar zonas hostis, segundo a ótica dos beligerantes 
ou das condições ambientais.(BRASIL, 2014, p. 1-2). 
 

De acordo com o Manual de Campanha Vetores Aéreos da Força Terrestre 

(2014, p. 4-2) um SARP é composto de três elementos essenciais: o módulo de 

voo, o módulo de controle em solo e o módulo de comando e controle. Para 

permitir o seu correto funcionamento e o resultado esperado o SARP inclui, ainda, 

a infraestrutura de apoio e os recursos humanos necessários à sua operação. 
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4.2.4 O módulo de voo consiste de: 
a) vetor aéreo (aeronave propriamente dita), com sua motorização, 
combustível esistemas embarcados necessários ao controle, à navegação 
e à execução das diferentes fases do voo. É constituído de um número 
variável de aeronaves, de modo a manter a continuidade das operações; e 
b) carga paga (payload), que compreende os equipamentos operacionais 
embarcadosdedicados à missão, tais como optrônicos, rádios, armamento 
e outros. 
4.2.5 O módulo de controle em solo consiste da Estação de Controle de 
Solo (ECS),componente fixo ou móvel, que compreende os subsistemas 
de preparação e conduçãoda missão, de controle da aeronave e de 
operação da carga paga. 
4.2.6 O módulo de comando e controle consiste de todos os equipamentos 
necessáriospara realizar os enlaces para os comandos de voo, para 
transmissão de dados da cargapaga e para coordenação com os órgãos 
de Controle de Tráfego Aéreo (CTA) najurisdição do espaço aéreo onde a 
ARP evolua. 
4.2.8 A infraestrutura de apoio compreende todos os recursos destinados 
a prover asustentabilidade da operação de SARP. Normalmente, é 
composto de meios de apoio logístico (nos Grupos Funcionais 
Manutenção, Suprimento e Transporte) e de apoio de solo, tais como, 
equipamento para lançamento/recuperação, geradores, unidades de força, 
tratores, outros. 
4.2.9 Os recursos humanos englobam as equipes especializadas que 
cumprem as tarefas relacionadas aos módulos funcionais dos SARP, bem 
como as equipes e os meios auxiliares de treinamento para formação e 
manutenção das habilitações técnicas específicas para o emprego desses 
sistemas. 
 

 

FIGURA 1: Visualização dos módulosfuncionais dos SARP da F Ter 
Fonte: BRASIL, 2014, p 4-3 

 

Os SARP são divididos em categorias que associam o nível do elemento de 

emprego aos parâmetros de desempenho, tais como a própria massa do veículo, 

tamanho, formas de lançamento/decolagem e pouso/recuperação, alcance e 
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capacidade de carga útil. A divisão das categoriaspodeserobservada no quadro a 

seguir: 

  

QUADRO 01: Classificação e categorias dos SARP para a F Ter 
Fonte: BRASIL, 2014, p 4-5 

A aeronave remotamente pilotada possui características muito semelhantes 

a uma aeronave tripulada, porém com uma assinatura radar bem menor. Além de 

normalmente possuírem dimensões menores que uma aeronave convencional, são 

construídos com materiais que reduzem a reflexão das ondas eletromagnéticas, o 

que permite uma maior aproximação do alvo sem que seja detectado. 

A ausência de uma tripulação proporciona o benefício da redução da 

dimensão e consequentemente do peso, o que confere à aeronave uma autonomia 

de voo muito maior se comparada com as aeronaves convencionais. Outra 

vantagem é a ausência do fator desgaste do piloto, que acaba sendo um limitador 

para o tempo de operação das aeronaves tripuladas, mesmo que exista a 

possibilidade de reabastecimento em voo. 

Além das vantagens citadas anteriormente, é importante o conhecimento de 

suas limitações para que não haja um emprego incorreto do SARP.  

Uma das primeiras limitações que podemos citar é a vulnerabilidade às 

condições meteorológicas, pois as pequenas dimensões e baixo peso, da maioria 

das Aeronaves Remotamente Pilotadas, as tornam sensíveis a chuvas e ventos 

fortes.  

Outro fator que deve ser levado em consideração é justamente a sua 

principal característica que é a ausência de piloto. Em uma aeronave convencional, 
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a presença do piloto no ambiente da operação permite uma análise mais detalhada 

da real situação em um determinado momento, proporcionando melhores 

condições para uma tomada de decisão, fato que não é possível em uma ARP. 

3.1.3 CRAGA ÚTIL (PAYLOAD) 

A carga útil são os equipamentos embarcados em uma plataforma aérea 

para o cumprimento de uma determinada missão. A quantidade e a complexidade 

da carga vão depender da capacidade de transporte da aeronave. 

As possibilidades de uma aeronave remotamente pilotada são diretamente 

proporcionais aos equipamentos eletrônicos que conduzem como carga útil – 

payload. (PLAVETZ, 2009) 

 

Figura 2: Carga útil do SARP Hermes 450 
Fonte: https://conhecimentodeimagens.com/tag/sarp/ 

 

Dentre os equipamentos eletrônicos associados, os mais comuns estão 

relacionados a seguir:  

a) Radar de abertura sintética SAR): sistema imageador ativo de ondas de rádio, 

em geral microondas, utilizado para o sensoriamento remoto e produção de 

imagens de alta resolução, dando ao sistema a capacidade de criar imagens 

tridimensionais;  

b) ForwardLookingInfrared (FLIR): são sistemas passivos de visão noturna que 

obtêm as imagens em função da diferença de temperatura entre o alvo e o fundo 

em que este se encontra;  

c) Câmeras de vídeo: equipamentos que transmitem para uma estação em terra 

imagens do alvo em tempo real;  
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d) Equipamentos de visão noturna: realizam a ampliação da luz residual que existe 

em um ambiente de pouca visibilidade;  

e) Interferidores eletrônicos: equipamentos de guerra eletrônica que se destinam a 

realizar uma degradação deliberada do sinal eletromagnético em equipamentos 

receptores, como radares ou rádios, de forma parcial ou total;  

f) Equipamentos de SignalsIntelligence (SIGINT): tem como principal função 

analisar o espectro eletromagnético, buscando a determinação da localização, tipo, 

função e outros parâmetros relativos aos seus equipamentos emissores de energia 

eletromagnética;  

g) IdentificationFriendorFoe (IFF): equipamentos instalados a bordo de aeronaves 

que tem por objetivo realizar a identificação da mesma por intermédio da emissão 

de perguntas/respostas a uma estação receptora em terra;  

h) Radar WarningReceiver (RWR): da família dos equipamentos de SIGINT, 

buscam através da recepção dos pulsos eletromagnéticos emitidos por um radar 

alertar com relação à possibilidade de existência de um sistema de armas 

associado;  

i) Sensores químicos: equipamentos destinados à análise das condições externas 

em busca de agentes químicos nocivos à saúde humana;  

j) Lançadores de panfletos: utilizados principalmente para a consecução de 

objetivos de guerra psicológica;  

k) Sistemas de guiamento de armamentos inteligentes: este tipo de equipamento 

pode realizar iluminação seletiva de um determinado alvo por intermédio da 

utilização de laser ou infravermelho, de maneira que este seja apreendido com 

grande precisão por um armamento inteligente – notadamente mísseis ou bombas 

guiadas. (PLAVETZ, 2009) 

 

3.2 ENTREVISTA 

Na busca do aprofundamento teórico adquirido inicialmente através da 

pesquisa bibliográfica acerca do assunto estudado, o delineamento da pesquisa 

contemplou a coleta de dados através do emprego de entrevista exploratória. 

Com a finalidade de permitir uma interação do pesquisador com militares 

capazes de ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado e identificar 

experiências relevantes, foram realizadas entrevistas com profissionais 

possuidores de notório saber na área em questão, fruto de funções que exerceram 

e de estudos realizados anteriormente. 
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As entrevistas foram realizadas em ordem cronológicas com os profissionais 

relacionados a seguir: 

Nome Justificativa 

LEANDRO CHYCZIY– Cap EB 

- Experiência como operador de SARP da 
Companhia de Inteligência da 1ª DE. 
- Curso de pilotagem e manutenção de drones 
Categoria 0 e 1 

RODRIGO GONÇALVES ROCHA – Cap EB 

- Instrutor da Seção de Alvo Aéreo da EsACosAAe 
- Participação nos seguintes PCI: IME - sobre 
projeto de mini vant e SARP Hórus FT-100; 
Batalhão de Controle Aerotático (FN) - sobre SARP 
Carcará; e Centro de Apoio aos Sistemas 
Operativos (MB) – sobre Alvo aéreo Banshee 

QUADRO 1– Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 Para execução da entrevista foi estruturado um roteiro apenas para o 

balizamentodo desenvolvimento da tarefa, sem limitar as respostas dadas pelos 

entrevistados. O referido instrumento de coleta de dados foi testado previamente e 

as correções necessárias foram implementadas para otimizar o seu emprego. 

Para nortear os entrevistados acerca da finalidade do trabalho foram 

abordados os objetivos e relevância da pesquisa, assim como, disponibilizado 

antecipadamente o referencial teórico reunido na fase da revisão da literatura para 

dirimir possíveis dúvidas.  

A entrevista foi analisada de forma qualitativa e permitiu a comparação para 

verificar as percepções de militares com conhecimento focado na área técnica e 

outro na área operacional do emprego de aeronaves remotamente pilotadas. 

A realização das entrevistas foi exitosa, proporcionando uma lista de opções 

concisa e realista das possibilidades de emprego da carga útil do SARP, assim 

como as principais dificuldade e necessidades encontradas, o que permite uma 

melhor associação com as necessidades das operações de pacificação sob a égide 

da ONU. 

 Foram elencadas como principais capacidades desejáveis ao SARP de 

reconhecimento para emprego nas operações da ONU as relacionadas a seguir: a 

obtenção de informações além do campo visual das tropas empregadas, dia e 

noite, proporcionando a cobertura de extensas áreas, aumentando a proteção às 

unidades desdobradas e negando às forças oponentes a surpresa; e atuar sobre 

zonas hostis ou em missões aéreas de alto risco, ou que imponham acentuado 

desgaste às tripulações e às aeronaves, preservando os recursos humanos e os 

materiais de difícil reposição. 
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Os entrevistados destacaram que paraproporcionar as capacidades 

supracitadas os equipamentos que melhor se enquadram como carga útil são 

acâmera giro estabilizada de alta definição em 360º, suíte de sensores dispositivos 

Infravermelhos (FLIR), imageamento CCD colorido via datalink, 

telêmetro/designador laser, lentes com zoom de alta resolução, além de 

GPS/DGPS e sensores eletro-óticos. 
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4 CONCLUSÃO 

Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido com a intenção de identificar 

possíveis sistemas de informação em tempo real que o Brasil pode utilizar como 

carga útil no SARP de reconhecimento empregado nas operações de pacificação 

sob a égide da ONU. 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos, conclui-se que a 

presente investigação atendeu ao pretendido. Neste sentido, embasado por uma 

revisão de literatura e entrevistas com especialistas, foram levantadas 

primeiramente as principais características e implicações das operações da ONU 

para o emprego do SARP e posteriormente uma análise de quais tecnologias 

poderiam ser empregadas como carga útil capazes de fornecer as informações 

necessárias da área de operações em tempo real. 

A pesquisa buscou alinhar as necessidades encontradas com as 

determinações constantes na portaria Nº 212 do Estado-Maior do Exército (EME), 

de 17 setembro de 2014, que publicou a Diretriz de Coordenação para a Obtenção 

dos Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas - SARP (EB20-D-10.020), que 

tem a finalidade de coordenar as medidas necessárias à obtenção (por pesquisa e 

desenvolvimento ou aquisição) dos Sistemas de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (SARP) no âmbito do Exército Brasileiro (EB). 

Uns dos principais requisitos encontrados para o SARP são: 

a) Capacidade de operar com altura que permita segurança à operação 

e ao equipamento; 

b) Condições de operar em áreas úmidas ou secas, bem como em 

baixas e elevadas temperaturas; 

c) Possuir interface amigável com o usuário (hardware e software) 

d) Capacidade de autodestruição dos dados arquivados; 

e) Transmissão de dados em tempo real; e 

f) Permitir conexão segura para a transmissão de dados da carga útil e 

de comandos de voo. 

Desta forma, conclui-se que a carga útil a ser empregada nas operações de 

paz sob a égide da ONU deve possuir os seguintes requisitos técnicos 



16 

 

operacionais para melhor atender as necessidades das forças empregadas em tais 

operações: 

a) Sistema de estabilização que permita seu emprego sem vibrações 

que interfiram na leitura da imagem; 

b) Capacidade de direcionamento do sistema de visão em todas as 

direções; 

c) Permitir a rápida instalação na plataforma aérea através de um 

sistema modular e intercambiável; 

d) Sistema de visão com câmera de sensor digital de alta definição para 

emprego diurno; 

e)  Sistema de visão com câmera de sensor digital de alta definição com 

dispositivo infravermelho (FowardLookingInfrared – FLIR) para emprego noturno; 

f) Transmitir dados de telemetria como azimute de voo, ângulo de 

visada e posicionamento em três dimensões; 

Cabe salientar que a carga útil não pode ser selecionada de forma isolada, 

pois como foi abordado na revisão da literatura, ela faz parte de um sistema. Outro 

integrante deste sistema é o terminal de transmissão de dados (TTD) que além de 

possuir equipamentos para a realização do enlace entre a aeronave e a estação de 

controle em solo, também permite o controle da carga útil. 

Conforme o parecer doutrinário Nº 001/2018 do Comando de Operações 

Terrestres ainda existem deficiências no tocante à capacidade de transmissão de 

imagens em tempo real a longas distâncias para a retaguarda, limitando o raio de 

ação. 

Mesmo não sendo o foco deste trabalho, a necessidade de melhorar a 

capacidade de transmissão foi abordada pois a carga útil depende de todo um 

sistema funcionando perfeitamente para apresentar os melhores resultados e 

proporcionar a informação em tempo real, o que é um fator primordial tanto para o 

exercício do comando e controle quanto para um processo decisório com 

oportunidade.  
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