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RESUMO 
Os Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadassão definidos como um sistema aéreo 
robotizado que tem como principal objetivo cumprir missões aéreas sem a necessidade de uma 
tripulação embarcada, e que ainda são capazes de ampliar a capacidade de produção de 
conhecimento no campo de batalha, possibilitando ao comandante tático ter os subsídiospara a 
obtenção da consciência situacional e para a tomada de decisão.  O desenvolvimento da pesquisa 
bibliográfica, aliada à opinião de especialistas, teve o escopo de apresentar as possibilidades e 
limitações para a utilização de aeronaves remotamente pilotadas de emprego militar em operações 
ofensivas de Marcha para o Combate em proveito de um Grupo de Artilharia de Campanha (GAC). 
Dentre os inúmeros tipos de SARP, concluiu-se que a categoria 1 é a mais adequada para o 
cumprimento das missões nesse tipo de operação, levando-se em consideração o seu raio de ação, 
sua autonomia de voo e uma menor demanda logística, além de poder ser operada pelo Observador 
Avançado e sua equipe, complementando a observação do GAC.  
 
 
Palavras-chave:SARP, possibilidades, categoria, marcha para o combate, Grupo de Artilharia de 
Campanha. 
. 
 
ABSTRACT 
The Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is defined as a robotic aerial system whose main objective is to 
accomplish aerial missions without the need of on board crew, and which are even capable of 
expanding the knowledge production capacity in the battlefield, providing to the tactical commander 
situation awareness for decision making. The development of the bibliographic search, allied with the 
opinion of specialists, had the scope to present the possibilities and limitations for the use of UAV for 
military purpose in Offensive Operations of Movement to Contact for the benefit of Field Artillery 
Battalion (FAB) and,  among the many types of UAV, concluded that category 1 is the most 
appropriate for the accomplishment of the missions in this type of operation, considering its range of 
action, its autonomy of flight and lower logistics demand, in addition to be operated by the Forward 
Observer and his team, complementing the FAB observation. 

 
Keywords: UAV, possibilities, category, movement to contact, Field Artillery Battalion. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro (EB) enfrenta um processo de modernização que exige 

a análise de suas táticas e técnicas para atualizá-las, visando buscar a 

implementação de atuais tecnologias militares. Isto faz com que a doutrina seja 

reestudada e aperfeiçoada a fim de se obter um melhor resultado em sua aplicação 

no Teatro de Operações (TO). O advento de novas tecnologias como, por exemplo, 

os Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), visa conciliar, em 

operações militares, o mínimo de baixa e a máxima eficiência no cumprimento das 

diversas missões. 

É preciso ter em mente que nas guerras, inevitavelmente, pessoas 

morrerão. Parece uma afirmação óbvia, mas os conflitos contemporâneos 

estão cada vez mais afastados e robotizados. Em países que possuem 

grande desenvolvimento tecnológico, cada vez menos as pessoas estão 

presentes fisicamente no conflito, sendo substituídas, muitas vezes, por 

equipamentos remotamente tripulados, o que leva a um aumento da 

desumanização. (REVISTA UNIFA, 2015, p. 45) 

Como um exemplo destas novas tecnologias, o emprego de SARP em 

operações terrestres, segundo Brasil (2014b, p. 4-1), está relacionado à 

capacidade de autonomia de voo que permite que esses sistemas 

permaneçam em voo por longos períodos, particularmente sobre áreas 

hostis como, por exemplo, em áreas de atuação das forças inimigas ou em 

áreas cujas condições ambientais são adversas. Essa capacidade permite 

aos comandantes, dos diversos níveis e escalões, obter informações, 

selecionar e engajar objetivos e alvos terrestres, além da obtenção da 

visada direta e em profundidade do campo de batalha.Em relação a tais 

capacidades, será abordada, mais especificamente, a viabilidade das 

aeronaves remotamente pilotadas (ARP),com ênfase para as 

possibilidades em proveito do Grupo de Artilharia de Campanha (GAC),em 

uma operação ofensiva de marcha para o combate (M Cmb).  

Tal operação é definida, segundo Brasil (2016, p. 16-2),como “uma 

marcha tática na direção do inimigo, com a finalidade de obter ou 

restabelecer o contato com ele e/ou assegurar vantagens que facilitem 

operações futuras”. 

Esse trabalho, por sua vez, não tem como objetivo esgotar o tema abordado, 

mas vai dar subsídios, focando, principalmente, na utilização das mais adequadas 

ARP no contexto de uma M Cmb no Teatro de Operações Terrestre. 

 



1.1 PROBLEMA 

Desde os mais antigos conflitos da História, verifica-se a importância de 

obter informações sobre o inimigo, tais como seu desdobramento, a sua 

organização no terreno, além do conhecimento das condições meteorológicas. 

Os SARP ou Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT), como também são 

conhecidos, são vislumbrados, sem a exposição da segurança de uma tripulação, 

principalmente, para obtenção de vantagens militares, de acordo com o verificado 

abaixo: 

As fotografias obtidas fornecem um registro permanente da área 

observada. Um estudo da fotografia aérea revela as construções, 

escavações, movimentos e outras atividades inimigas recentes, não 

captadas por outros meios de observação disponíveis. (BRASIL, 1978, p. 

3-17) 

A Força Terrestre (F Ter), mais especificamente a Artilharia, ainda não possui 

fisicamente suas baterias de busca de alvos. Porém, o emprego efetivo de SARP 

pode contribuir em proveito do GAC, desde já, como um meio de observação, pois, 

segundo Brasil (1978, p. 1-2), a “observação indireta – é a obtida através do estudo 

de imagens, como fotografias, mosaicos, etc”. 

Vislumbra-se, então, a necessidade de adequação dessa nova tecnologia 

mediante propostas para o emprego de um SARP que ofereça melhores 

possibilidades para o emprego em proveito de um GAC em um quadro tático, com 

aplicabilidade para o contexto das operações ofensivas de marcha para o combate. 

No sentido de orientar o desenvolvimento da pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico com as demandas de emprego do EB, foi formulado o seguinte 

problema: 

De que maneira o SARP pode contribuir, de acordo com as suas 

possibilidades, para o emprego militar em operações ofensivas de M Cmb e, dentre 

os inúmeros tipos de SARP, qual seria a categoria mais adequada? 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo pretende integrar a informação científica relevante e 

atualizada, a fim de verificar a necessidade de viabilizar a adequação do SARP 

mediante proposta de uma categoria que possa ser empregada em proveito de um 

GAC em um quadro tático, com aplicabilidade para o contexto das operações 

ofensivas de M Cmb. 



Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o 

objetivo geral,foram levantados objetivos específicos que irão conduzir na 

consecução do objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a. Identificar as projeções, feitas por especialistas, no tocante ao emprego do 

SARP na M Cmb em proveito de um GAC; 

b. Verificar, a partir da opinião dos especialistas, se há coerência entre a 

proposta e o efetivo emprego de SARP nas operações de M Cmb em proveito de 

um GAC; 

c. Apresentar a classificação e categorias, as possibilidades e as limitações do 

SARP; 

d. Identificar as possíveis soluções para atender as necessidades do GAC 

quanto ao emprego do SARP na M Cmb; e 

e. Formular uma proposta para o emprego da categoria adequada e viável do 

SARP em proveito de um GAC nas operações de M Cmb.  

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

De acordo com Brasil (2014b, p. 4-2), “a F Ter emprega os SARP nos níveis 

tático e operacional, em proveito das manobras terrestres, multiplicando o poder de 

combate de seus elementos”.Nesse sentido, o presente estudo justifica-se por 

permitir concluir sobre a real necessidade da utilização do SARP em proveito do 

GAC na M Cmb, através da apresentação das suas possibilidades e limitações, 

relacionando com as diversas atividades realizadas nesse tipo de operação e com 

o emprego de novos meios tecnológicos, que irão auxiliar o comandante da tropa 

apoiada a decidir sobre o seu emprego com eficiência, segurança e economia de 

meios. 

As informações que serão apresentadas nesse trabalho podem contribuir 

com uma proposta de emprego das ARP em proveito do GAC, especialmente em 

uma M Cmb.  

Segundo Brasil (2016, p. 1-3), o SARP é “o conjunto de meios que 

constituem um elemento de emprego de ARP para o cumprimento de determinada 

missão aérea.” 

Os SARP têm sido empregados cada vez mais dentro do contexto de 

manobra aeromóvel, transferindo ao sistema automatizado missões perigosas ou 

desgastantes, preservando os recursos humanos. Segundo Brasil (2016, p. 1-2), os 



SARP devem ser empregados em situações que o risco seja compreendido como 

elevado ou inaceitável, ou ainda, em missões que imprimem excessivo desgaste às 

tripulações. 

No que diz respeito ao seu emprego operacional, Brasil (2014b, p. 4-11) diz 

ainda que “a vigilância e o apoio ao reconhecimento sejam a vocação principal dos 

SARP na maioria das operações”.  

O manual EB20-MC-10.214 afirma, ainda, que o emprego dos SARP na F 

Ter tem como base a complementaridade com outros vetores aéreos, sejam 

tripulados ou não tripulados, além da adequação desses sistemas aos diferentes 

elementos de manobra e da atuação integrada à manobra terrestre (2014b, p. 4-1). 

Segundo o manual EB20-MC-10.103, todos os órgãos de inteligência e de 

segurança são empregados de modo a proporcionar as condições mais favoráveis 

para que a força principal possa engajar-se (2014a, p.2-22). Observa-se, com isso, 

que as informações são importantes para a obtenção da surpresa através do 

esclarecimento da situação inimiga, aumentando a chance de sucesso no ataque e 

proporcionando uma maior segurança à tropa que está em marcha. 

No que tange ao GAC na M Cmb, conforme Brasil (1997, p. 8-1), “são 

características da Artilharia a rapidez e a capacidade de realizar a busca de alvos a 

grandes profundidades e de modo integrado entre os diversos escalões e meios”. 

Observa-se que as características apresentadas pela Artilharia estão 

estreitamente ligadas às possibilidades que podem apresentar os SARP na 

obtenção de informes a fim de colaborar com a eficiência da tropa que opera, 

especialmente, no que tange à observação e à busca de alvos. 

 

2 METODOLOGIA 

Para a coleta de subsídios que permitissem indicar uma possível solução 

para o problema, o delineamento dessa pesquisa abrangeu leitura analítica e 

fichamento das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados. 

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

os conceitos de pesquisa quantitativa, pois os resultados numéricos obtidos por 

meio dos questionários permitiram a compreensão das necessidades, 

possibilidades e limitações dos SARP. 

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



em vista o pouco conhecimento prático, notadamente pela carência de uma 

doutrina consolidada acerca do tema, o que exigiu uma familiarização inicial, 

materializada por questionário para uma amostra de pessoas com vivência 

profissional e que, além disso, possuía cursos de especialização nas áreas de 

conhecimento referentes ao assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

O delineamento da pesquisa se iniciou com a definição de termos e 

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada 

em uma revisão de literatura do período compreendido entre o mês de janeiro de 

1978 ao mês de junho de 2017. Essa delimitação baseou-se na necessidade de 

propor a utilização de SARP na M Cmb, de acordo com as suas possibilidades em 

tais operações, tendo em vista que as tecnologias se encontram em constante 

evolução e o incremento das mesmas em face de uma atualização doutrinária deve 

ser realizado no mesmo ritmo. 

Foram utilizadas as palavras-chave SARP, possibilidades,categoria, marcha 

para o combate, GAC, juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, na 

base de dados RedeBIE, Pergamum, Lilacs, Scielo, em sítios eletrônicos de 

procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO), da Escola de Instrução Especializada (EsIE) e da Escola de 

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

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

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

campanha do EB referentes ao tema, em período de publicação diverso do 

utilizado nos artigos. 

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

operações de guerra, com enfoque nas operações ofensivas de marcha para o 

combate.  

a. Critério de inclusão: 

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

SARP, às suas possibilidades, às suas categorias,à M Cmb, ao GAC e a 

programas de modernização militar; 

- Estudos e matérias doutrinárias que retratam inovações tecnológicas com 

reflexos na consciência situacional das operações militares em função da produção 

do conhecimento; e 



- Estudos qualitativos sobre as características do ambiente operacional na M 

Cmb. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de SARP em ambiente urbano em 

operações de não-guerra; e 

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente à descrição 

tecnológica e/ou aos SARP com finalidade distinta da busca pela consciência 

situacional nas operações militares através da produção do conhecimento. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados, realizada pormeio de 

questionário. 

2.2.1 Questionário 

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

possuem especialização nas áreas de conhecimento do SARP,tais como 

integrantes da Aviação do Exército (Observadores Aéreos e Pilotos) e do Sistema 

de Inteligência Militar. O estudo foi limitado particularmente aos Oficiais da Arma de 

Artilharia, oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, devido à sua 

formação mais completa e especialização para o assessoramento do emprego do 

SARP em operações militares. 

A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita 

a oficiais que possuem experiência em corpo de tropa e escolas, onde podem 

exercer as especialidades, além do maior acesso a equipamentos modernos e 

contato com militares de outros países.  

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos nos relatórios das operações, a 

população a ser estudada foi estimada em 50 militares. A fim de atingir uma maior 

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%.  

A amostra contemplou oficiais intermediários (capitães) da Arma de 

Artilharia. Dessa feita, foram distribuídos questionários para 20 oficiais do EB com 

experiência de Estado-Maior de Organização Militar. 

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 (correspondência ou e-mail) para 20militares que 

atendiam aos requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 13 

respostas foram obtidas (65% dos questionários enviados), não havendo 

necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto. 

No entanto, a quantidade de questionários respondidos não inviabiliza, 

tampouco reduz a relevância desta pesquisa, haja vista a especialização da 

amostra. 

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

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

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

não foram observados erros que justificassem alterações no questionário e, 

portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1A VIABILIDADE, AS POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DO EMPREGO DO 

SARP  

 

Primeiramente, o questionário teve como objeto a verificação a respeito do 

emprego do SARP para o cumprimento de missões em uma operação de M Cmb. 

Foi identificado que a implementação de novas tecnologias pode colaborar 

sobremaneira na produção de conhecimento e, consequentemente, na elevação da 

consciência situacional de um comandante no nível tático, conforme a opinião 

unânime de especialistas que contribuíram com esse trabalho ao apresentar suas 

respostas ao questionário, permitindo,também, verificar que há coerência na 

proposta dessa pesquisa sobre a viabilidade do emprego de SARP na operação de 

M Cmb em proveito de um GAC. 

Em um segundo instante do questionário, foram apresentadas as 

possibilidades dos SARP. Pode-se dizer, em conformidade com as possibilidades 

apontadas por especialistas que as necessidades de informações da Operação de 

M Cmb podem ser cumpridas com o SARP. Este vetor aéreo tem como 

características: a possibilidade de obtenção de informações confiáveis e de 

visualização do meio físico além do alcance visual; possibilidade de sobrevoo de 



grandes espaços vazios, localizando as ameaças neles existentes inclusive onde 

há ângulos mortos; possibilidade de agir sobre áreas hostis ou em missões 

desgastantes e de elevado risco, preservando os recursos humanos; possibilidade 

de realizar operações continuadas, compatível com o escalão de emprego; 

aumento da liberdade de ação; concentração de esforços na parte da frente mais 

importante e economia de meios.Tais possibilidades dos SARP foram extraídas 

das respostas de especialistas que colaboraram com a pesquisa e foram 

compiladas conforme a frequência que se apresentaram. A Tabela 1, abaixo, 

apresenta a tabulação do resultado. 

 

TABELA 1: Frequência da amostra, em valores absolutos, que apresentou as seguintes 
possibilidades do SARP para as operações de M Cmb, em proveito de um GAC. 

Grupo 
 
Avaliação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

X Y% 

Obter informações confiáveis e realizar busca de alvos. 
 

13 
 

     100% 
 

Observar partes ocultas e ângulos mortos. 
 
9 
 

 
 69,2% 

 

Preservara segurança dos recursos humanos e proporcionar 
economia de meios. 

 
 7 
 

 
 

53,8% 
 
 

 
Aumentar a liberdade de ação e proporcionar continuidade à 
operação. 

4 30,8% 

Fonte: O autor 

 

Posteriormente, num terceiro momento do questionário, foram levantadas as 

limitações dos SARP com implicações na M Cmb. Tais limitações, apontadas pelos 

especialistas, são as seguintes: as aeronaves são construídas por materiais leves e 

de baixa resistência, o que implica em voo a pequenas e médias velocidades, 

ficando expostas aos fogos inimigos; vulnerabilidade a condições climáticas 

extremas; vulnerável à Guerra Eletrônica inimiga e às interferências 

eletromagnéticas; e as aeronaves não possuem a inteligência, flexibilidade e 

perspicácia do ser humano na análise do efeito causado no inimigo.As informações 

obtidas foram compiladas e as limitações apresentadas seguem tabuladas de 

acordo com a frequência das respostas, conforme a Tabela 2 a seguir. 

 



TABELA 2: Frequência da amostra, em valores absolutos, que apresentou as seguintes limitações 
do SARP para as operações de M Cmb, em proveito de um GAC. 

Grupo 
 
Avaliação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

X Y% 

Possuir material de baixa resistência física, vulnerabilidade a 
condições climáticas e fogos inimigos.               
 

7 
 

     53,8% 
 

Possuir vulnerabilidade à Guerra Eletrônica.    
 
          5 
 

 
 38,5% 

 

Não possuir a perspicácia do ser humano na busca de 
informações. 

 
          3 
 

 
 

   23,1% 
 
 

  
 

Fonte: O autor 

 

No último momento do questionário, após o levantamento das possibilidades 

e limitações dos SARP, cabe registrar que todos os especialistas afirmaram que o 

Exército Brasileiro deveria implementar esse tipo de vetor aéreo na produção de 

conhecimento em uma operação ofensiva de M Cmb em proveito do GAC, a fim de 

que se obtenha uma consciência situacional, sem depender dos meios do escalão 

superior (Esc Sup). Vale ressaltar que, conforme Brasil (2016, p. 17-1), são 

características da Marcha para o Combate: a possibilidade de ausência do Ap Art 

do Esc Sup e a descentralização das ações, o que implicaria na necessidade de 

um sistema de busca de alvos do próprio GAC, que poderia ser suprido com o 

SARP. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DO SARP  

O Quadro 1 apresenta uma abordagem de classificação segundo a Força 

Terrestre, a fim de que sirva de compreensão para a conclusão desse trabalho.A 

classificação possibilitará um enquadramento das categorias de SARP para 

utilização dentro dos escalões de comando, indo ao encontro da opinião dos 

especialistas que contribuíram com esse trabalho. Consequentemente, o Quadro 1 

permitirá o enquadramento de uma categoria de SARP mais adequada a ser 

empregada em proveito do GAC na M Cmb, levando-se em consideração, 

principalmente, alguns atributos do SARP como autonomia, raio de ação e altitude 

de operação e as características dos materiais de artilharia. 

 

 



Quadro 1: Classificação e categoria dos SARP para a F Ter 

Fonte: Brasil (2014b, p. 4-5) 

3.2 O SARP DE NÍVEL TÁTICONA OPERAÇÃO DE MARCHA PARA O COMBATE 

Conforme Brasil (2016, p. 17-1), há a “possibilidade de ausência do apoio de 

artilharia do escalão superior na operação de marcha para o combate, com a 

Brigada atuando descentralizadamente em relação à Força”. Tendo esta última a 

iniciativa das ações em operações ofensivas, identifica-se, como uma possível 

solução, o emprego do SARP na M Cmb para atender as necessidades do GAC 

orgânico da Brigada. O apoio de um SARP de categoria 1 no nível tático apresenta 

melhores possibilidades para emprego, pois,de acordo com Brasil (2014b, p. 4-5), 

“um mesmo equipamento pode desempenhar as funções de mais de um módulo, 

com a correspondente simplificação da infraestrutura de apoio e de recursos 

humanos, mas continuará possuindo todas as funcionalidades de um sistema”. 

Ainda, conforme Brasil (2014b, p. 4-5), os SARP de categoria1 são operados 

por uma ou duas pessoas, que compartilham o transporte dos módulos e a 

operação do sistema e, ainda, o apoio logístico pode ser realizado pelos próprios 

operadores. Sugere-se que o Observador Avançado (OA), elemento avançado de 

observação do GAC orgânico da Brigada e que acompanha o elemento de 

manobra em primeiro escalão na M Cmb, seja o chefe da equipe de SARP, o qual 

seria operado por elementos da sua equipe. 



A coordenação da observação caberá ao Oficial de Inteligência (S2) do GAC 

nas situações em que o Grupo atuará descentralizadamente em relação à Força, e 

“tiver como missão tática Apoio Geral à Brigada ou quando tiver os fogos 

reforçados por outro GAC com a missão tática Reforço de Fogos”, conforme Brasil 

(1990, p. 7-2) e indo, dessa forma, ao encontro da opinião de especialistas sobre a 

viabilidade de emprego do SARP. 

Além das características supracitadas do SARP que indicam o emprego da 

categoria I, ao analisarmos o alcance dos diversos materiais de artilharia de tubo, 

conforme Quadro 2, podemos perceber que a categoria possui o raio de ação de 27 km e 

autonomia de 2 horas. Isto quer dizer que o SARP de categoria 1, durante o período de 2 

horas, poderá ser operado pelo OA e sua equipe, junto ao elemento de manobra à 

vanguarda, realizando a complementação da observação e busca de alvos nas situações 

em que o Grupo atuará descentralizadamente em relação à Força. 

 

Quadro 2:  Alcance dos diversos materiais da artilharia 

 

Fonte: Brasil (2013, p. 33) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os aspectos levantados anteriormente, vê-se que não se 

pode excluir o SARP dos combates atuais e o Exército Brasileiro deve estar ao 

passo dessa tecnologia e incluí-la nas operações. Observa-se que, na M Cmb, é 

crucial obter informações do inimigo a fim de lograr o contato e até mesmo garantir 

as vantagens que facilitem as operações futuras. 



No tocante às questões de estudo e objetivos propostos no início dessa 

pesquisa, conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, 

ampliando a compreensão sobre a viabilidade de emprego do SARP nas 

operações ofensivas de M Cmb em proveito do GAC. 

A compilação de dados de manuais do EB e as considerações dos 

especialistas permitiram concluir sobre a viabilidade de emprego de SARP na M 

Cmb em proveito do GAC. Foi verificado que o apoio de um SARP apresenta 

diversas vantagens, dentre as quais, a possibilidade de obtenção de informações 

confiáveis, localizando as ameaças existentes, inclusive onde há presença de 

ângulos mortos, preservando os recursos humanos; possibilidade de realizar 

operações continuadas e permitindo a economia de meios. Assim, permite a 

complementariedade de observação do OA e atua como meio de busca de alvos, 

principalmente na M Cmb, em que o GAC pode atuar descentralizadamente em 

relação à Força.  

Além disso, sugere-se que seja utilizado o SARP categoria 1, tendo em vista 

que são operados por uma ou duas pessoas, sendo que nessa categoria, o apoio 

logístico pode ser inexistente ou realizado pelos próprios operadores. Na M Cmb, 

operação na qual o GAC poderá atuar descentralizadamente, o OA que 

acompanha o elemento de manobra em primeiro escalão será o chefe da equipe de 

SARP e realizará as tarefas de observação complementar do GAC e a busca de 

alvos. Ainda, em relação a autonomia e raio de ação, o SARP dessa categoria 

pode realizar tais tarefas num raio de ação de 27 quilômetros, contando com uma 

autonomia de voo de 2 horas. 

O presente trabalho apresenta os subsídios para a elaboração de um 

subtópico“f. SARP”, do tópico “7-2. Coordenação da Observação”, do artigo “I - 

Busca de Alvos”, do capítulo “7 – Busca de Alvos, Análise de Alvos e 

Contrabateria”, do manual “C ¨6-130 – Técnica de Observação do Tiro de Artilharia 

de Campanha”, no qual aborda o emprego de SARP em uma M Cmb em proveito 

do GAC e propõe a categoria adequada para este tipo de operação. 
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ANEXO A 

(Proposta de inclusão no Manual C6-130) 

SUBTÓPICO“f. SARP” 

 

ManualC 6-130 - Técnica de Observação do Tiro de Artilharia de Campanha 

Capítulo 7 - Busca de Alvos, Análise de Alvos e Contrabateria 

Artigo I - Busca de Alvos 

Tópico 7-2. Coordenação da Observação 

Subtópico f. SARP 

Diante da possibilidade de ausência do apoio de artilharia do escalão 

superior na operação de marcha para o combate, quando a Brigada atuar 

descentralizadamente em relação à Força, o SARP será operado pelo elemento 

avançado de artilharia (OA) e complementa a observação terrestre nas situações 

em que o Grupo tiver como missão tática Apoio Geral à Brigada ou quando tiver os 

fogos reforçados por outro GAC com a missão tática Reforço de Fogos.  

 


