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VANTAGENS DO EMPREGO DE SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE
PILOTADAS PARA O RECONHECIMENTO DE ENGENHARIA

Davi Monteiro de Oliveira*

André Teixeira da Silva**

RESUMO
A  missão  da  arma  de  Engenharia  é  apoiar  a  mobilidade,  a  contramobilidade  e  a  proteção,
caracterizando-se como um fator multiplicador do poder de combate. O cumprimento de tal mister
demanda a obtenção de informações e dados. Esses dados especializados sobre o terreno, sobre
os recursos locais em pessoal e em material e sobre as atividades e as instalações do inimigo são
denominados  informes  de engenharia,  captados  por  meio  de Reconhecimentos  de Engenharia.
Com o avanço tecnológico na área de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada, surgiu uma
oportunidade para o Exército Brasileiro alavancar o levantamento de dados nos reconhecimentos de
engenharia com redução da exposição das suas tropas a riscos de segurança.  Para isso, há a
necessidade de o setor  militar  do país regulamentar  o uso do SARP nas operações militares e
promover  a  integração  das  ações  e  a  formação  técnica  do  seu  efetivo  nesse  tema.  Assim,  a
presente pesquisa busca identificar vantagens da utilização do Sistema de Aeronave Remotamente
Pilotada,  sugerindo  a  elaboração  de  um  novo  parágrafo  no  capítulo  11,  artigo  1,  11-1
Generalidades, do C 5-1 – Emprego de Engenharia, além de destacar a utilidade da criação de um
Grupo  de  Trabalho  para  levantamento  das  necessidades  operacionais  que  envolvem  uma
tecnologia  complexa e  necessária  para  obtenção de dados  mais  confiáveis  e tempestivos,  sem
exposição desnecessária da tropa.

Palavras-chave: Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada.  Engenharia.  Reconhecimento  de
Engenharia.

RESUMEN
La  misión  del  arma  de  Ingeniería  es  apoyar  la  movilidad,  la  contramobilidad  y  la  protección,
caracterizándose como un factor multiplicador del poder de combate. El cumplimiento de tal misión
demanda la obtención de informaciones y datos. Estos datos especializados sobre el terreno, sobre
los  recursos  locales  en  personal  y  en  material  y  sobre  las  actividades  y  las  instalaciones  del
enemigo  se  denominan  informes  de  ingeniería,  captados  por  medio  de  reconocimientos  de
ingeniería. Con el avance tecnológico en el área de  Aeronave pilotada por control remoto, surgió
una  oportunidad  para  que  el  Ejército  Brasileño  aprovechara  el  levantamiento  de  datos  en  los
reconocimientos de ingeniería con reducción de la exposición de sus tropas a riesgos de seguridad.
Para ello, hay la necesidad de que el sector militar del país reglamentar el uso del SARP en las
operaciones militares y promover la integración de las acciones y la formación técnica de su efectivo
en ese tema. Por lo tanto, la presente investigación busca identificar ventajas de la utilización del
Aeronave pilotada por control remoto, sugiriendo la elaboración de un nuevo párrafo en el capítulo
11, artículo 1, 11-1 Generalidades, del C 5-1 - Empleo de Ingeniería, además de destacar la utilidad
de la creación de un Grupo de trabajo para el levantamiento de las necesidades operativas que
involucran una tecnología compleja y necesaria para obtener datos más confiables y oportunos sin
exposición innecesaria de la tropa.

Palabras clave:  Aeronave pilotada por control remoto. Ingeniería. Reconocimiento de Ingeniería.
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1 INTRODUÇÃO

O Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP), também conhecido

como Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS) e como Unmanned Aerial Systems

(UAS), atualmente é uma revolução no setor estratégico-militar dos países mais

avançados  do  mundo.  Em  decorrência  deste  fato,  esses  países  estão  se

preparando  para  o  pleno  desenvolvimento  deste  setor  através  de  medidas

regulamentares,  formação  técnica,  evolução  tecnológica,  configurações  de

aplicativos, etc.

O Brasil, por sua vez, também vem adotando medidas para implementar e

desenvolver o emprego do SARP nas operações das forças armadas. Pode-se citar

como  exemplo  a  edição  da  Portaria  Normativa  nº  606/2004  do  Ministério  da

Defesa,  a  qual  estabeleceu  diretrizes  para  obtenção  de  Veículos  Aéreos  Não

Tripulados (VANT), direcionadas a todos os Comandos Militares integrantes das

Forças  Armadas Brasileiras.  Cite-se  ainda  a  Portaria  Normativa  nº  1.983/2013,

também do Ministério da Defesa, a qual aprova requisitos operacionais para VANT

a serem adquiridos para múltiplos empregos das Forças Armadas. Esse normativo

dispõe que a aquisição de VANT será realizada por Órgão de Desenvolvimento e

Aquisição especializado do Comando da Aeronáutica, contando com a participação

direta de representantes da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro.  

Nesse  contexto,  faz-se  necessário  que  o  Exército  Brasileiro  desenvolva

pesquisas que orientem o emprego do SARP nas operações militares afetas à essa

Força Terrestre. 

Especificamente  no  que  se  refere  à  Arma  de  Engenharia  do  Exército

Brasileiro  -  responsável  por  apoiar  os  elementos  de  manobra  no  que  tange  a

mobilidade, contramobilidade e proteção - supõe-se que o uso do SARP nas suas

operações  possa  contribuir  para  levantamentos  de  dados  mais  precisos  e,

consequentemente,  para  o  processo  de  tomada  de  decisão,  levando  assim ao

sucesso de uma operação militar básica.

1.1 PROBLEMA

Segundo o manual C 5-1 (Brasil, 1999), a Arma de Engenharia possui uma

necessidade constante de evolução qualitativa e quantitativa para prestar apoio às

operações em que participar. Dentro deste contexto, baseia-se e delimita-se este

estudo no sentido de identificar meios que possuam maior precisão de coleta de
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dados, menor possibilidade de baixa humana e que proporcionem maior mobilidade

à Brigada apoiada.

Deparando-se com o cenário de uma operação militar básica,  em que os

elementos de Engenharia necessitam gerar informações e dados que propiciem

mobilidade e proteção à tropa apoiada, bem como contramobilidade ao oponente

sem necessariamente colocar  seus militares  em situações que tragam risco de

morte  iminente,  além  de  oferecer  dados  precisos  e  confiáveis  para  o  escalão

apoiado, vê-se que a tecnologia pode auxiliar sobremaneira nessa missão.

Nesta conjuntura, acredita-se que o emprego do SARP pode contribuir de

forma preponderante para o sucesso do tipo de missão descrito acima. Contudo,

por  ser  uma  área  técnica  ainda  não  totalmente  explorada  e  doutrinariamente

consolidada,  depara-se  com  a  seguinte  questão:  o  emprego  do  SARP  pode

contribuir positivamente na execução de Reconhecimentos de Engenharia, numa

operação militar básica do escalão brigada?

1.2 OBJETIVOS

A fim de determinar as vantagens do emprego de Sistemas de Aeronaves

Remotamente Pilotadas para o Reconhecimento de Engenharia, o presente estudo

pretende identificar possíveis contribuições positivas do SARP para execução de

reconhecimentos de Engenharia numa operação militar básica.

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

os  objetivos  específicos  relacionados a  seguir,  que permitirão  o  encadeamento

lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a) Descrever a doutrina relacionada à Arma de Engenharia, no tocante a

atividade de reconhecimento de engenharia;

b) Discorrer sobre Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP); 

c) Coletar  dados,  com  oficiais  que  já  atuaram  em  atividades  de

reconhecimento de engenharia militar; e

d) Falar  sobre as principais aplicações de utilização de  ARP no meio

civil.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Este trabalho é uma pesquisa que irá contribuir com o cabedal doutrinário

para  utilização  do  SARP no  emprego  da  Engenharia  no  escalão  brigada,  mas
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especificamente na execução de Reconhecimento de Engenharia numa operação

militar básica, além de colaborar, a título de fonte bibliográfica, com outros militares

que se interessem pelo mesmo tema.

Esta  pesquisa  irá  tratar  sobre  um assunto  relevante  no  atual  cenário  dos

conflitos armados, pois traz à discussão o emprego do SARP para identificar meios

mais eficientes e precisos no levantamento de informações e dados, com potencial

redução de risco de morte dos militares da Engenharia brasileira na execução de

atividades de reconhecimento em uma operação militar básica.

METODOLOGIA

A pesquisa,  com relação  aos objetivos,  é  de caráter  exploratória.  No que

tange aos procedimentos técnicos utilizados, caracteriza-se como bibliográfica. 

Pretende-se  conduzir  a  pesquisa,  primeiramente,  descrevendo  a  doutrina

relacionada à Arma de Engenharia, no tocante a atividade de reconhecimento de

engenharia, no escalão brigada, dentro de uma operação militar básica (Ofensiva,

Defensiva, Apoio a Órgãos Governamentais e Pacificação). 

Em seguida, será discorrido sobre aeronaves remotamente pilotadas, dando

ênfase na experiência do Centro Tecnológico do Exército (CTEx). 

As informações da Unidade supramencionada serão coletadas por meio de

entrevista.

Paralelamente,  pretende-se coletar  dados,  com oficiais que já atuaram em

atividades  de reconhecimento de engenharia  militar (por  meio  de questionário),

acerca  da  importância  do  assunto,  levantando  dados  que  indiquem  possíveis

vantagens  de  emprego  do  SARP.  Os  questionamentos  abordarão  ainda

oportunidades de melhoria nessas operações militares e expectativas para o futuro.

Será  discorrido,  também,  sobre  as  principais  aplicações  de utilização  de

aeronaves remotamente pilotadas no meio civil. 

Após  o  encerramento  da  coleta  de  dados  na  Unidade  selecionada  do

Exército e do questionário enviado, as informações serão analisadas e comparadas

entre  si,  para  obtenção  de  conclusões  sobre  o  potencial  de  contribuição  da

tecnologia  SARP  no  aprimoramento  das  atividades  de  reconhecimento  em

operações militares do EB.

1.4 REVISÃO DE LITERATURA

7



O manual C 5-1 (Brasil, 1999), em seu capítulo I, dispõe sobre a finalidade da

arma de Engenharia como sendo a arma de apoio ao combate que tem como

missão  principal  apoiar  a  mobilidade,  a  contramobilidade  e  a  proteção,

caracterizando-se  como  um  fator  multiplicador  do  poder  de  combate,  como

podemos visualizar através da figura 1.

Figura 1: Visualização do Apoio de Engenharia 
Fonte: BRASIL, 1999, p. 1-4

Nesta pesquisa iremos trabalhar com o Reconhecimento de Engenharia no

Escalão Brigada numa operação militar básica e conforme prega o manual C 5-10

(Brasil,  2000),  a Companhia  de Engenharia de Combate (Cia  E Cmb) emprega

seus  pelotões  em  missões  ligadas  diretamente  ao  combate,  traduzidas  pela

realização  de  trabalhos  técnicos,  como  por  exemplo  o  reconhecimento  de

engenharia.

O reconhecimento  de  engenharia,  relativo  aos aspectos militares  do

terreno, visa colher dados através da interpretação das características

naturais e  artificiais  de  determinada  área  e  seus  efeitos  sobre  as

operações  militares.  Tem  por  objetivo  fornecer  elementos  para  o

planejamento e demais estudos do Cmt da GU ou da unidade apoiada,

do Cmt da Engenharia do escalão considerado e das diversas seções

do estado-maior. Os aspectos militares são considerados, segundo a

visão  tática  do  terreno  e  seus  aspectos  pertinentes  à  engenharia.

(BRASIL, 1997, p. 5-1).

Para que o reconhecimento de engenharia seja realizado de forma menos

perigosa e com mais riqueza de dados, evocamos para a tecnologia do SARP, que

através da Instrução de Controle Aéreo (ICA) nº 400, aprovada pela Portaria do

Departamento de Controle  do Espaço Aéreo  (DECEA),  de 09 de novembro de
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2015,  interpreta  que  os  Sistemas  de  Aeronaves  Não  Tripuladas  são  um novo

componente da aviação mundial que operadores, indústria e diversas organizações

internacionais  estão  estudando  e  trabalhando  para  compreender,  definir  e,

finalmente, promover sua completa integração no Espaço Aéreo.            

Ressalta-se que existem variados tipos (asas fixas, asas rotativas, dirigíveis,

ornitópteros1 etc.), tamanhos, performances e aplicações que compõe o SARP. A

regulamentação para o emprego de uma Aeronave Não Tripulada tem-se mostrado

complexa,  sendo  um  desafio  em  todo  o  mundo  por  diversas  questões,

principalmente as relacionadas ao fato de não haver piloto a bordo.

Desta maneira, torna-se necessário a constante atualização da perceção da

“arte  da  guerra”.  E,  ratificando  a  ideia  da  implementação  da  tecnologia  nas

atividades  que  nós  militares  temos  que  desempenhar,  os  Estados  Unidos  da

América  já  estão  bem  mais  avançados  na  padronização  de  sua  doutrina  de

emprego do SARP.

O caráter  de  futuros  conflitos  internacionais  representa  um conjunto

complexo e imprevisível de desafios que necessitam de uma mudança

significativa  na  abordagem  dos  Estados  Unidos  para  combater  a

guerra. A orientação estratégica em Sustentar a liderança global dos

EUA:  prioridades  para  a  defesa  do  século  XXI  reforça  que  "...  os

Estados  Unidos  continuarão  a  tomar  uma  abordagem  ativa  para

combater  ...  ameaças  monitorando  as  atividades  de  ameaças  não-

estatais em todo o mundo, trabalhando com aliados e parceiros para

estabelecer  controle  sobre  os  territórios  não-governados  e  atingindo

diretamente os grupos e indivíduos mais perigosos quando necessário.

"A Aviação Militar dos Estados Unidos (USAF), define que a Aeronave

Piloto Remota (RPA) Vector-Vision and Enabling Concepts: 2013-2038

equilibra  os  efeitos  previstos  no  USAF  Unmanned  Aircraft  Systems

Plano  de  Vôo  2009-2047  com  a  realidade  de  recursos  limitados  e

ambiciosa  estratégia  nacional  para  um  mundo  complexo.  Mais

importante ainda,  como um documento visionário,  o RPA Vetor abre

possibilidades para além das atuais  realidades  fiscais  austeras para

explorar  a  arte  das  possíveis  tecnologias  no  período  2013-2038.  A

intenção é examinar os avanços tecnológicos necessários para permitir

a força da Força Aérea RPA no futuro. (EUA, 2014,  p. iii, tradução do

autor).

1 Aeronave mais pesada que o ar e que se mantém em voo em virtude das reações que exerce o ar
sobre os planos, aos quais se aplica um movimento semelhante ao bater de asas.
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Descendo o entendimento do conceito acima para o nível tático, podemos

ver  que  os  testes  realizados  em agosto  de  2016,  no  Fort  Irwin, no  estado  da

Califórnia,  permitem  grandes  possibilidades  para  utilização  de  uma  Aeronave

Remotamente Pilotada. Os possíveis novos “olhos” dos soldados americanos estão

sendo avaliados e empregados em exercícios de treinamento por  todo país.  O

veículo, conforme figura 2 a seguir, é projetado para coletar informações sobre um

adversário para análise por “cyber” operadores e pessoal de inteligência militar.

Segundo o artigo unmanned aerial vehicle to provide battlefield intelligence,

o Major  Deonand Singh,  oficial  de  operações do  781º  Batalhão de  Inteligência

Militar em Fort Meade, no estado de Maryland, informa que durante as operações

reais  de  combate,  os  comandantes  das  brigadas  precisam  de  informações

rapidamente, informações estas que o Major Singh chamou de "insights táticos".

Figura 2: ARP americano em fase de testes
Fonte: Disponível em: 
<https://www.army.mil/article/173064/unmanned_aerial_vehicle_to_provide_battlefield_intelligence/>

No Brasil,  temos o 1º  Esquadrão do 12º Grupo de Aviação,  sediado em

Santa Maria-RS, que é o responsável por operar VANT de categoria 2, o Hermes

450  (450  Kg),  como  vemos na figura  3.  Este  esquadrão  desenvolve  as  bases

doutrinárias, do assunto em voga, na Força Aérea Brasileira (FAB). 

Figura 3: ARP Hermes 450 utilizado pela FAB
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Fonte:  Disponível  em:  <http://www.defesaaereanaval.com.br/esquadrao-horus-112gav  completa-4-
anos/>

A  Organização  do  Tratado  do  Atlântico  Norte  (OTAN)  elaborou  um

documento, de cunho militar, que versa sobre a classificação das categorias dos

diversos VANT disponíveis no mercado bélico. Esse documento aborda conceitos

estratégicos para o emprego de VANT, conforme encontra-se resumido na Tabela

1 a seguir: 

Classe Categoria Emprego Normal Altitude para operar Raio atuação

CLASSE I

(menos de 150 kg)

Pequeno >20 kg
Unidade tática (emprega sistema de

lançamento)
até 5K ft 50 km

Mini 2-20 kg
Subunidade tática (lançamento

manual)
até 3K ft 25 km

Micro <2 kg Seção tática (operador único) até 200 ft 5 km

CLASSE II

(150 kg até 600

kg)

Tático Formação tática até 10,000 ft 200 km

CLASSE III

(mais de 600 kg)

Combate Estratégico nacional até 65,000 ft ilimitado

Combate Estratégico nacional até 65,000 ft ilimitado

Combate Teatro operações até 45,000 ft ilimitado

Tabela 1: Tabela de classificação de VANT formulada pela OTAN (tradução do autor)
Fonte: Disponível em: < http://www.japcc.org/wp-content/uploads/UAS_CONEMP.pdf>

No Exército  Brasileiro,  a  Aviação  do Exército  recebeu a  incumbência  de

aumentar nossa capacidade de combate no assunto em debate. 

A  Aviação  do  Exército,  através  do  manual  EB20-MC-10-214  -  Vetores

Aéreos da Força Terrestre (Brasil,  2014), estabelece algumas diretrizes sobre o

SARP.  

1.2.7  O emprego dos SARP complementa e reforça as capacidades

militares terrestres, tanto dos elementos de emprego das unidades (U)
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de Arma-base,  como das próprias  unidades  da Av Ex.  Neste  último

caso, são empregados em situações nas quais o risco seja elevado ou

inaceitável,  ou ainda como substitutos  das aeronaves  tripuladas nas

missões  que  possam  imprimir  excessivo  desgaste  às  tripulações  e

equipagens da Av Ex, 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). 

O SARP teve origem na demanda militar para obtenção de informações e

logo  tornou-se  um  dispositivo  para  entretenimento.  Rapidamente  foram

redesenhadas e repensadas suas possibilidades no âmbito civil.

De acordo com COX et al. (2004), as aplicações civis dos VANTs se dividem

em quatro categorias: gestão do uso da terra, uso comercial, estudos científicos e

segurança do território. A gestão do uso da terra engloba mapeamento, agricultura,

controle  de  queimadas,  etc.  A  utilização  comercial  corresponde  à  utilização  de

ARPs  para,  por  exemplo,  auxiliar  na  logística  de  companhias  de  varejo  com

entrega de produtos e documentos. A utilização de ARP em estudos científicos

pode  ser  realizada,  a  título  ilustrativo,  para  sensoriamento  remoto,  estudos

climáticos ou em situações em que agilidade e discrição na observação de grupos

de  animais  são  necessárias  (PAZMANY,  2011).  Por  fim  podemos  relacionar  a

segurança do território  com as  práticas  militares  de  observação e controle  das

fronteiras,  inteligência,  operações  de  busca  e  salvamento  e  reconhecimentos

diversos, onde o Rec Eng encontra-se inserido.

1.5 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios:

entrevista exploratória e questionário.

2.2.1 Entrevista

Com  a  finalidade  de  ampliar  o  conhecimento  teórico  e  identificar

experiências relevantes, foi realizada uma entrevista exploratória com o seguinte

especialista:
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Nome Justificativa

Fernando APOLINÁRIO Pereira – Maj QEM
Compõe  a  Agência  de  Gestão  e  Inovação
Tecnológica (AGITEC) do CTEx.

Quadro 1 – Quadro de Especialista entrevistado
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

O estudo foi limitado particularmente aos oficiais da arma de engenharia,

oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, devido à sua formação mais

completa  que  as  outras  linhas  do  oficialato  no  que  tange  às  operações  de

Reconhecimento de Engenharia numa operação militar básica.

 A amostra selecionada para responder ao questionário também foi restrita a

militares da arma de Engenharia, oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras

(AMAN), que participaram de alguma operação de reconhecimento de engenharia.

Esses  oficiais  foram  escolhidos  pelo  fato  de  possuírem  uma  formação  mais

aprofundada e técnica que a das outras linhas de trabalho do oficialato da força

terrestre, bem como dos Subtenentes/Sargentos. 

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos no almanaque, com o número de

74 oficiais da arma de engenharia, das turmas de 2006 e 2007, a população a ser

estudada foi estimada em 40 militares, perfazendo um total de aproximadamente

54% do universo dos oficiais da arma azul turquesa das turmas supracitadas.

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de maneira

a não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios

específicos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento da tecnologia para construção de uma plataforma aérea

não  tripulada  e,  principalmente,  de  sensores  que  captem  as  mais  variadas

informações é de fundamental  importância para que as forças armadas do país

projetem seu poder, sendo, desta forma, o SARP um elemento dissuasor.

Entendendo a perspectiva acima, perguntamos para a amostra selecionada

da  pesquisa  sobre  a  percepção  do  emprego  do  SARP  nas  operações  de

reconhecimento de engenharia. O resultado das respostas está representado no

gráfico 1, abaixo:
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Gráfico 1 – Percepção quanto ao emprego do SARP
Fonte: O autor

Observa-se que 100% dos respondentes percebem ser positiva a aplicação

do SARP na realização das atividades de reconhecimento de engenharia. 

No que tange às vantagens de emprego do SARP em comparação com a

obtenção dos dados pela forma manual, os respondentes destacaram, conforme

ilustrado  no  gráfico  2:  a  transmissão  de  informações  em tempo  real  (90% da

amostra);  o  transporte  de  sensores  para  captação  de  imagens  (85%),  e  o

transporte simultâneo de diferentes tipos de sensores (77,5%) – possibilidade, por

exemplo, de transportar simultaneamente câmera e sensor a laser para executar

medidas lineares. As outras vantagens de emprego do SARP seguem na ordem do

gráfico 2:  Operação noturna (62,5%),  Operação de forma remota (60%),  Precisão

dos dados (57,5%), Transporte de equipamentos de comunicação para recepção e

transmissão de dados (45%), Execução de rotas de voo de forma autônoma - pelo

fato de a ARP operar de forma automática. O operador de solo gerencia todas as

etapas da missão, com a opção de traçar um perfil de voo ou pilotar a aeronave

manualmente (42,5%), Ampla autonomia de voo (42,5%),  Segurança dos dados

transmitidos - por meio de criptografia (42,5%), Revezamento das tripulações nas

estações em solo sem interromper a operação da ARP (37,5%) e Resistência a

interferências eletromagnéticas externas – Medida de Proteção Eletrônica (25%).
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Gráfico 2 – Vantagens do emprego do SARP em comparação a forma atual de obtenção de dados.
Fonte: O autor

Foi  dada  a  oportunidade  para  a  amostra  de  respondentes  manifestar-se

sobre outras possíveis vantagens de utilização de ARP nos Rec Eng, e verificou-se

que  “a  possibilidade  de  aquisição  de  dados  em  áreas  de  difícil  acesso”  foi

recorrente nas respostas – 25% da amostra. Entende-se, desta forma, que o oficial

de  engenharia  percebe  também  como  vantagem  na  utilização  do  VANT  a

possibilidade de acessar áreas ou regiões que o combatente a pé não conseguiria

ou necessitaria de um tempo maior para obter o dado. O VANT reduziria assim o

risco de insucesso da missão, tendo em vista que abreviaria o tempo para atingir

os objetivos e contribuiria para a segurança dos militares envolvidos na operação. 

O peso e a forma de operar do VANT são variáveis dependentes do tipo de

operação militar  (ofensiva,  defensiva,  AOG, dentre  outras),  pois  cada operação

possui  características  diferentes  para  obtenção  dos  dados  de  Rec  Eng.  Por

exemplo,  nas  operações  ofensivas  dá-se  uma ênfase  nos  reconhecimentos  de

itinerários e pontes em prol  da mobilidade da tropa apoiada,  enquanto que, na

AOG, há a necessidade de se utilizar uma ARP portátil e leve para realização de

reconhecimentos de vielas.

Outro ponto do questionário que demonstra uma aceitação muito grande na
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empregabilidade do SARP é a opinião dos militares componentes da amostra a

respeito  do  assunto  supracitado,  sendo  o  número  1-  discordo  totalmente,  2-

discordo parcialmente, 3- não concordo nem discordo, 4- concordo parcialmente e

5- concordo totalmente. Duas opiniões destacaram-se, conforme os gráficos 3a e

3b, a primeira discorre sobre o aumento da segurança, proveniente do emprego do

VANT, e, por conseguinte preserva-se o efetivo, diminuindo a exposição ao risco

de morte, com 80% concordando totalmente. E, a segunda, com 67,5%, também

concordando totalmente que o emprego do VANT reduz o tempo de resposta nas

ações de Rec Eng, aumentando a velocidade do ciclo observar – decidir – agir.

Gráfico 3a – Preservação do efetivo.
Fonte: O autor

Gráfico 3b – Velocidade do tempo de resposta nas ações de Rec Eng.
Fonte: O autor

Percebe-se que, além do desenvolvimento da tecnologia do VANT ou da

plataforma  aérea  propriamente  dita,  é  necessário  desenvolver  tecnologias  que

atendam às demandas dos diferentes tipos de operação e que proporcionem as

vantagens consideradas importantes  no emprego do VANT,  exemplificadas nas

expectativas dos militares que compuseram a amostra, conforme apresentado no
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gráfico 2.

Na entrevista realizada com o Major Fernando Apolinário Pereira, do Quadro

de Engenheiros Militares, lotado no CTEx, sendo componente da AGITEC, foi feita

uma pergunta sobre quais seriam os possíveis fatores de sucesso no emprego do

SARP.

O Maj Apolinário elencou as mesmas vantagens apontadas no gráfico 2,

confirmando as expectativas gerais dos militares da engenharia quanto ao uso do

SARP.

Prosseguindo  na  entrevista,  o  referido  militar  discorreu sobre  alguns dos

possíveis  motivos  que  podem  estar  dificultando  o  desenvolvimento  e

implementação da tecnologia SARP no Exército Brasileiro:

a) Ausência de definição de quais demandas deverão ser atendidas pela

operação  do  SARP  como,  por  exemplo,  tipos  de  sensoriamento,

autonomia, necessidade de operação noturna, etc.;

b) Ausência  de  definição  de  quais  tipos  de  sensores  deverão  ser

desenvolvidos,  considerando os diferentes tipos de operações e as

necessidades  das  diferentes  armas:  comunicações,  infantaria,

engenharia, artilharia, etc.;

c) Insuficiência de normatização interna e definição de diretrizes;

d) Alocação de equipe e orçamento após tomadas as decisões citadas

nas letras a,b,c.

Concluindo,  o  Maj  Apolinário  destacou  as  iniciativas  isoladas  que  estão

sendo mantidas por algumas organizações do Exército para atendimento às suas

necessidades específicas.  São elas:

a) Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe); e

b) Companhia de Precursores Paraquedista (Cia Prec Pqdt). 

Infere-se  das  observações  obtidas  por  meio  dos  questionários  e  da

entrevista que há consenso sobre a importância e necessidade do uso do VANT

nas operações militares de reconhecimento.  Além disso,  há várias expectativas

sobre as possibilidades de uso e vantagens de operação. 

Observa-se, no entanto, que, provavelmente, a ausência de diretrizes mais

claras quanto  aos  tipos  de tecnologias  que devam acompanhar  o  VANT estão

sendo  um  óbice  ao  desenvolvimento  e  implantação  do  SARP  para  uso  nas
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operações militares.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir do estudo apresentado que o SARP é uma ferramenta para

obtenção de dados extremamente confiáveis, utilizando-se uma boa câmera e o

sensor apropriado para realização de medidas lineares, por exemplo, além de um

sistema de proteção  eletrônica  contra  possíveis  interferências eletromagnéticas.

Consequentemente,  por  permitir  que  um grupo  reduzido  de  militares  realize  a

operação de reconhecimento, em comparação a atual forma de realização desta

operação, diminui a exposição ao risco de morte destes militares. 

Pode-se inferir no tratamento dos dados do questionário que a utilização do

SARP possui inúmeras vantagens, além das enumeradas no parágrafo anterior,

todas elas apresentadas no gráfico 2, quais sejam:

a) Operação remota;

b) Transporte de sensores para captação de imagens;

c) Transporte simultâneo de diferentes tipos de sensores – possibilidade,

por exemplo, de transportar simultaneamente câmera e sensor termal;

d) Transporte  de  equipamentos  de  comunicação  para  recepção  e

transmissão de dados;

e) Transmissão de informações em tempo real;

f) Execução de rotas de voo de forma autônoma;

g) Ampla autonomia de voo;

h) Revezamento das tripulações nas estações em solo sem interromper

a operação da ARP;

i) Operação noturna;

j) Segurança dos dados transmitidos (software de criptografia);  

k) Precisão dos dados; e
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l) Resistência  a  interferência  eletromagnética  (Medidas  de  Proteção

Eletrônica).  

Observa-se também, que a operação de reconhecimento de engenharia é

plenamente  compatível  com  a  utilização  da  tecnologia  do  SARP,  devido  seu

principal  objetivo  ser  a  busca  de  dados  com  a  devida  interpretação  das

características naturais e artificiais de determinada área e seus efeitos sobre as

operações  militares,  perfeitamente  compatível  com  as  principais  vantagens

apresentadas  neste  trabalho,  com incremento  da  diminuição  da  exposição  dos

militares ao risco de morte.

Na  entrevista  realizada,  o  especialista  ratificou  os  benefícios  no  uso  da

tecnologia  em estudo,  além de  citar  experiências  de  sucesso  realizadas  pelas

Unidades que tomaram a iniciativa para entender suas demandas e utilizar o SARP

em proveito próprio.

Desta forma, concluímos que é factível a utilização do SARP nas operações

de reconhecimento de engenharia em qualquer operação militar básica (Ofensiva,

Defensiva,  AOG,  Pacificação  e  etc),  tendo  em  vista  as  inúmeras  vantagens

elencadas  anteriormente,  entretanto,  possivelmente  existem  alguns  óbices,

claramente  enumerados  pelo  entrevistado,  que  dificultam  a  normatização  e  a

concepção de um SARP para força terrestre, quais sejam:

a) A definição das demandas de cada tipo de operação militar; 

b) Com base nas demandas, a decisão sobre quais tipos de sensores

serão utilizados no Rec Eng e o desenvolvimento das tecnologias a

eles relacionadas; e

c) Os  aperfeiçoamentos  tecnológicos  que  permitam,  por  exemplo,  a

transmissão de informações em tempo real e o transporte simultâneo

de diferentes tipos de sensores. 

Por fim, observa-se que a utilização do SARP em operações militares não

requer apenas o desenvolvimento da tecnologia da plataforma aérea, a “casca” por

assim dizer, mas sobretudo e mais importante o desenvolvimento da tecnologia

relacionada aos sensores de captação de dados, ou seja, esse assunto requer uma

visão macro, nível Forças Armadas, para que se possa decidir como desenvolver

um projeto conjunto, normatizar sua execução e posteriormente sua utilização em

operações militares. Doutra forma, as iniciativas ora serão bem sucedidas, ora mal

19



sucedidas,  ocasionando portanto  mal  uso  do  tempo,  do  pessoal  e  dos  demais

recursos públicos.
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APÊNDICE A

SOLUÇAO PRÁTICA

1.   Proposta  de  escrituração  do  parágrafo  referente  ao  Sistema  de  Aeronave

Remotamente Pilotada no manual C 5-1, Emprego da Engenharia.

CAPÍTULO 11

TRABALHOS E ATRIBUIÇÕES DE ENGENHARIA

ARTIGO I

RECONHECIMENTO DE ENGENHARIA

11-1. GENERALIDADES 

...

i. Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas -  A utilização de Aeronave
Remotamente Pilotada constitui-se em um vetor de obtenção de informações
com um alto  grau de  precisão  e  confiabilidade,  capaz de  percorrer  áreas
inacessíveis, com brevidade de tempo e não expondo o soldado a riscos de
segurança  desnecessários.  A  utilização  do  SARP  em  condições
meteorológicas severas constitui seu principal óbice. 

2. Sugestão de criação de um Grupo de Trabalho.

Além da  proposta  da  inclusão  do  parágrafo  destacado  acima  no  C  5-1,
Emprego da Engenharia, sugere-se a criação de um grupo de trabalho no Centro
de Tecnológico do Exército (CTEx) composto por representantes da Aviação do
Exército,  Artilharia  Antiaérea,  Brigada  Paraquedista,  Centro  de  Inteligência  do
Exército,  Centro  de  Instrução  de  Guerra  Eletrônica  e  Centro  de  Instrução  de
Engenharia, para que discutam acerca do tema em questão e obtenham respostas
para os seguintes questionamentos:

a. Quais as principais demandas na utilização do SARP em cada tipo de

operação militar?

b. Com base nas demandas levantadas, quais tipos de sensores serão

utilizados em cada operação militar?

c. Quais  tecnologias  relacionadas  aos  sensores  precisam  ser

desenvolvidas?
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