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RESUMO ~ 
A urbanização do campo de batalha, onde cada vez mais os conflitos são trava s nas cidades, 
aliado à dinâmica dos conflitos, tomou-se necessário o domínio da terceira dimensã do combate. 
Após aviões e helicópteros, hoje umas das principais tecnologias empregadas pelos principais 
exércitos do mundo são os Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP). Os quais, em 
sua operação, sejam nas missões de inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos, 
ou na função de combate comando e controle, proporcionam um grande fluxo e oportunas 
informações que auxiliam na tomada de decisão e no comando e controle dos comandantes nos 
diversos níveis. Desta forma, o presente estudo pretende analisar de que forma, a nova tecnologia 
de aeronave remotamente pilotada, exclusivamente as de categorias O e 1, pode ser empregada 
pelos batalhões de infantaria durante as operações em área edificada. Analisando as necessidades, 
de um perfil de voa durante as operações em ambiente urbano e da capacitação dos recursos 
humanos que irão operar o sistema, para que se maximize seu emprego operacional e seguro 
durante as operações. 

Palavras-chave: Aeronave remotamente Pilotada, ARP, SARP, Operação em área edificada, 
Combate urbano. 

ABSTRACT 
The urbanization of the battlefield, where increasingly conflicts are fought in cities, coupled with the 
dynamics of conflicts, has become necessary to master the third dimension of combat. After 
airplanes and helicopters, today one of the main technologies used by the world's leading armies is 
Unmanned Aerial Vehicles systems (UAV). In their operations, whether in intelligence, 
reconnaissance, surveillance and target acquisition missions, or in the command and control 
function, they provide a great flow and timely information that aid in decision making and command 
and control of commanders different levels. 50, the present study intends to analyze how the new 
technology of Unmanned Aerial Vehicles, exclusively those of categories O and 1, can be used by 
infantry battalions during the Military Operations on Urbanized Terrain (MOUT). Analyzing the needs 
to a flight profile during operations in the Urban Areas and the training of the human resources that 
will operate the system, to maximize their operational and safe employment during operations. 

Keywords: Unmanned Aerial Vehicles, UAV, Urban combat, Military Operations on Urbanized 
Terrain, MOUT . 
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Negras (AMAN) em 2005. Mestre em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
(AMAN) em 2013. 
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1 INTRODUçAo 

Desde os primórdios, dos elefantes de Aníbal contra os romanos, aos balões 

de Duque de Caxias na campanha da Tríplice Aliança, os líderes militares 

procuraram, no campo de batalha, obter superioridade em plataformas de combate 

e observação para melhor se situarem em relação à manobra inimiga e as 

disposições de suas tropas. Para melhor decidirem como empregarem seus 

elementos de manobra e derrotar seu inimigo. 

[ ... ] Caxias vislumbrou há mais de dois séculos a potencialidade da terceira 
dimensão em proveito da tropa terrestre em operações de segurança, mais 
especificamente para a obtenção de informações sobre a situação do inimigo, 
evitando o fator surpresa da tropa oponente. (CARNAVAL, 2003). 

Com o advento das aeronaves pensou-se haver chegado ao estado da arte 
da tecnologia militar, pois o homem havia dominado de vez a terceira dimensão do 

campo de batalha. Polêmicas a parte em relação ao real inventor, desde a criação 

do avião em 1906 até o início da Primeira Guerra Mundial se passaram menos de 

uma década, e o avião tornara-se papel de destaque durante o conflito. O 

helicóptero por sua vez, testado com êxito pela primeira vez em 1907, somente 

atingiu seu apogeu nos campos de batalha durante a guerra do Vietnã, onde foi 
utilizado em larga escala pelos Estados Unidos da América. 

Porém, com a evolução tecnológica, ao final do século XX surgiram os 

Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotados (SARP), largamente empregados 

durante a guerra ao terror no Afeganistão e também contra as tropas de Saddam 

Hussein no Iraque durante a Operação Iraqi Freedom. 

Estas aeronaves permitiram, aos principais exércitos do mundo, um ganho 

considerável nas operações militares, sendo uma de suas principais vantagens à 
possibilidade de poupar vidas. 

Uma vez que, alguns modelos de aeronaves além de possibilitar o comando 
e controle, através da observação continuada, antevendo as ações do inimigo. Têm 
também a capacidade de efetuar ataques ar-solo, possibilitando engajar o inimigo 

antes mesmo de este estar em contato com a tropa de solo. 
Atualmente os conflitos se concentram, em sua grande maioria, nas áreas 

urbanas e muitas vezes a cultura, o crescimento desorganizado, a verticalização 

das edificaçães e a ausência de planejamento urbano por parte dos poderes 
públicos acarretam as mais variadas configurações de localidades. 
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Em virtude disso e devido à facilidade com que um oponente, em posse do 

terreno, pode mudar sua posição, evadindo-se de uma edificação para outra, 

através de túneis, passagens subterrâneas ou até mesmo pelos telhados, hora se 
escondendo ou tentando surpreender a tropa. Cresce de importância que a tropa 

possua uma capacidade de levantamento de informações e de comando e controle 

em tempo real, para que possa permitir vantagem perante força adversa. 

A tecnologia dos Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) 

categorias O e 1 são equipamentos que podem facilitar o planejamento e a 

execução das operações, cumprindo missões de IRVA (Inteligência, 
reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos). 

Caracterizam-se por Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) que 

possuem pequenas dimensões, peso relativamente pequeno e principalmente 

podem ser operados por apenas um militar ou em duplas, responsáveis também 

por seu transporte e apoio logístico, se necessário. 

1.1 PROBLEMA 

A capacidade de os comandantes, em todos os níveis, tomarem decisões a 

certadas são fundamentais para potencializar a sinergia das forças, sob sua res 

ponsabilidade, cada vez mais exigidas a atuarem em operações de amplo espec 

tro, as quais podem ser desenvolvidas em áreas geográficas lineares ou não, de 
forma contígua ou não, buscando contemplar as diversas missões que envolvem o 

emprego de meios militares (BRASIL, 2015). 

A crescente complexidade das crises e dos conflitos modernos e a 

necessidade de obtenção de vantagens decisivas nas operações militares tornaram 
o processo decisório cada vez mais dependente de Sistemas de T ecnologia da 
Informação e Comunicações que garantam aos comandantes a execução dos 
ciclos de comando e controle, com rapidez, precisão e oportunidade (BRASIL, 

2015). 

No manual EB70-MC-10.223: Operações, p.2-3, encontramos que as força 
militares U[ ... ] Devem dispor de capacidades específicas, ser dotadas de meios com 

alta tecnologia agregada, de armas de letal idade seletiva e que permitam uma 

rápida e precisa avaliação de danos, combinados com meios de inteligência, 
reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos". 

Neste sentido, e em função das peculiaridades do ambiente operacional que 
torna a operação em área edificada complexa e dispendiosa à tropa, cresce de 
importância à utilização de meios que proporcionem informações precisas e 
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oportunas. Informações estas que tragam vantagens ante as ameaças inimigas, 

possibilitando aos comandantes de todos os níveis a tomada de decisão. 

Essa visão é corroborada pelo Manual de Campanha EB70-MC-10.223 

Operações, que em seu item 4.18.5 diz: 
As construções e a população conferem às operações de combate em 
área edificada as seguintes caracterlsticas principais: 
a) canalização do movimento; 
b) dificuldade de prover apoio mútuo; 
c) ações táticas descentralizadas e executadas por pequenas frações; 
d) predomlnio do combate aproximado; 
e) dificuldade de localizar e identificar o inimigo; 
f) preocupação com efeitos colaterais; 
g) menor velocidade nas operações; 
h} observação e campos de tiro reduzido; 
i} maior necessidade de segurança em todas as direções; 
j} importância do apoio da população; e 
k} dificuldade de comando e controle. (BRASIL, 2017, p.4-13) 

Tratando-se de um assunto que está em construção do conhecimento, fica 
evidente a carência de informações e padronizações na área doutrinária do 

emprego dos SARP. Nesse contexto surge como problema a seguinte questão: de 

que forma o emprego do SARP, em consonância com as medidas de coordenação 
e controle do espaço aéreo (MCCEA), pode contribuir com o processo decisório 

durante uma operação em área edificada? 

O presente estudo irá integrar conceitos previstos nos manuais de 
campanha com as informações científicas atualizadas. A fim de conhecer as 

características e possibilidades de emprego do SARP categoria O e 1. E de que 

forma estes sistemas podem contribuir com os batalhões de infantaria, no 

investimento em área edificada. Propondo um perfil de voo para o emprego nestas 
operações e também uma proposta de estágio para formação dos futuros 
operadores do sistema. 

Para facilitar a consecução do objetivo geral de estudo e permitir o 
encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado no estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados: 

a. Apresentar a doutrina de operação em área edificada vigente no Exército 
Brasileiro, 

b. Identificar as premissas básicas, de conhecimento, a serem adquiridas pelo 
operador de SARP categoria O e 1, 

C. Identificar os principais modelos de SARP categoria O e 1 empregados por 



forças militares no mundo, 

d. Apresentar as características operativas e a concepção do emprego dos 

SARP categoria O e 1, 

e. Comparar os custos de operação entre ARP e aeronave tripulada, e 

f. Formular uma proposta para o emprego dos SARP categoria O e 1 nos 

Batalhões de Infantaria. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUiÇÕES 

A dinâmica dos conflitos e a rápida deterioração da situação da tropa 

requerem informações oportunas e precisas da área de conflito, e a utilização do 

SARP em missões de IRVA vem pra suprir esta necessidade, como podemos 

confirmar: 
[ ... ] O sistema VANT é capaz de fornecer aos seus comandantes um vasto 
número de informações com grande velocidade em tempo real o que 
facilitam e muito suas decisões de maneira oportuna e acertada no campo 
de batalha. (CARNAVAL, 2003, p.31) 

Dentro desse contexto, surge à necessidade de melhorar o fluxo de 

informações para auxiliar os comandantes durante os planejamentos, a tomada de 

decisão e a consciência situacional, através de imagens captadas pelas aeronaves 

remotamente pilotadas (ARP). 
A ARP possui algumas vantagens em sua operação, como a capacidade de 

levantar informações sem exposição de pessoal, e também um custo de operação 

relativamente baixo. Como podemos observar mais uma vez em Carnaval (2003), 

que diz: 
Poupar vidas, essa duas palavras resumem a maior virtude dele, 
ganhando força, inclusive para aquisição, junto à opinião publica 
representada por nossos Congressistas e Senadores da Republica no 
Distrito Federal. Primeiro do piloto da aeronave de reconhecimento, pois 
esse trabalho seria executado pelo VANT e consequentemente de tropas, 
devido ao seu assessoramento pormenorizado aos comandantes. E se 
poupar vidas não demove as pessoas que devem decidir por sua compra 
e utilização, pelo menos devem refletir sobre as economias que serão 
feitas com a formação de pilotos, da aeronave tripulada de 
reconhecimento derrubada e da manutenção que lhe era feita até sua 
queda, mesmos sem números precisos é mais dispendioso que um 
pequeno veículo não-tripulado. (CARNAVAL, 2003, p.15). 

A necessidade de especialização e capacitação dos recursos humanos 

responsáveis por operar o SARP, é de suma importância para o emprego seguro 
concomitantemente a outros vetares aéreos que também utilizam o espaço aéreo. 

7 
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Portanto há carência de estudos específicos que regule e oriente o emprego 

de SARP, especificamente os de categoria O e 1, durante operações em áreas 

edificadas. 

Tendo em vista esta lacuna doutrinária o presente estudo busca ampliar o 

conhecimento sobre os princípios e teorias que norteiam o assunto, acrescentando 

subsídios doutrinários para o planejamento, o preparo e o emprego do SARP 

categoria O e 1 em prol dos batalhões de infantaria, na operação em área edificada. 

2 METODOLOGIA 

A fim de se obter subsídios que permitissem alcançar os objetivos e formular 

uma possível solução para o problema, o delineamento desta pesquisa 
contemplará a 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 qualitativa. Essa orientação se justifica, pois o estudo 
iniciou-se por meio da observação e participação em campo, nas quais pode-se 

verificar a utilização do vetor SARP em operações onde também foram utilizados 

helicópteros. 

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

em vista a doutrina do SARP ser relativamente nova no âmbito do Exército 

Brasileiro. Na qual, as capacidades operativas, as formas de emprego e as 
medidas de coordenação e controle para utilização o espaço aéreo, não serem 

plenamente do conhecimento do operador da aeronave remotamente pilotada. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura englobou o período de 2003 a 2017. Essa delimitação 
baseou-se devido ao emprego, de aeronaves remotamente pilotadas, ter um 
acréscimo significativo no início do século XXI. E também, por se tratar de uma 

tecnologia nova e o primeiro trabalho científico encontrado, realizado no âmbito do 
Exército Brasileiro, ter sido publicado no ano do limite anterior. Para a literatura 

advinda de endereços eletrônicos, os acessos foram realizados em 2017 e 2018. 
Entretanto, alguns manuais de campanha do EB exigiram a exceção no 

período estipulado, devido suas datas de elaboração terem sido anteriores ao limite 
estipulado, como é o caso dos manuais de campanha C7-1 Emprego da Infantaria 
e C7 -10 Companhia de Fuzileiros. 



2.2 COLETA DE DADOS 

9 
Foram utilizadas as palavras-chave SARP, VANT, drone, aeronave 

remotamente pilotada, veículo aéreo não tripulado, operações, combate, urbano e 

consciência situacional, acompanhado de seus correlatos em inglês e espanhol, na 

base de dados RedeBIE, em sítios eletrônicos de procura na internet, google e 

Yahoo, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo 

selecionados apenas os artigos em português e inglês. A busca foi complementada 
pela coleta de manuais de campanha do EB, bem como em revistas, de assunto 

militar, artigos de militares de estrangeiros, sobre seus conhecimentos e 
experiências sobre o tema da pesquisa. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 
operação em área edificada no contexto das operações básicas de Cooperação e 

Coordenação com Agências, com abordagem nas participações recentes do EB 

nos grandes eventos, greves de polícias militares e nas operações nos complexos 
do Alemão e Maré. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados ao sistema de 

aeronaves remotamente pilotadas, combate em área edificada e combate urbano; 

- Estudos, matérias jornalísticas e artigos em revista de publicações militares 
de operações de outros exércitos. 

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que não abordam o emprego do SARP e/ou em atividades não 

relacionadas ao emprego operacional; 
- As publicações em espanhol encontradas não abordavam o tema em 

estudo. 

De forma a complementar o conhecimento adquirido através das fontes 

escritas, a pesquisa contemplou, também, uma coleta de dados através de 
questionários. 

A amplitude do universo foi estimada através de dois eixos de estudo. O 

primeiro abordou o usuário direto e mais interessado do espaço aéreo a Aviação do 
Exército (Av Ex), a população ateve-se a todos os pilotos de helicópteros na ativa, 
onde se procurou levantar suas experiências profissionais e vivencia aeronáutica 

relacionada a operações do tema em estudo. 
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O segundo eixo de estudo utilizou-se o universo dos capitães-alunos do 

curso de infantaria da EsAO, pois muitos dos quais já estiveram em operações em 

ambiente urbano. E, também, por estarem no momento se aperfeiçoando no 
estudo tático das operações, que, como futuros integrantes de Estado Maior, serão 

os principais clientes do emprego do SARP. Podendo utilizar-se de seus 

levantamentos para melhor executarem o exame de situação em operações 

futuras. 

A finalidade de colher dados em duas vertentes distintas é verificar se a ARP 

já vem sendo empregada em operações, isolada ou simultaneamente, com outras 
aeronaves, e caso positivo, se o militar que opera o SARP conhece as 
regulamentações existentes. E também, se o operador possui alguma capacitação 

sobre assuntos imprescindíveis para utilização correta e segura do espaço aéreo 
junto às instituições, EB, através do Centro de Instrução de Aviação do Exército 
(CIAvEx) e Força Aérea Brasileira (FAB). 

E por fim, confrontar os dados levantados para que se possa chegar às 

conclusões a cerca do problema levantado e tecer prováveis formas de emprego 

em operações em áreas edificadas, observando a segurança técnica e tática dos 

vetores aéreos disponíveis no Exército Brasileiro. 

Dessa forma, em consultas à Av Ex e utilizando-se dados de efetivo do 
curso de infantaria da EsAO no ano de 2018 a população a ser estudada (N) foi e 

de 301 militares no primeiro eixo de estudo (Av Ex) e no segundo 150 militares 
(capitães-alunos). Com a finalidade de se atingir confiabilidade dos questionários 

realizados, buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como parâmetros 

o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra 

dimensionada como ideal (nideal) foi de 56 (cinquenta e seis) para o primeiro 

questionário e de 47 (quarenta e sete) para a segunda população estudada. 
Foi realizado um pré-teste com seis capitães-alunos da EsAO, entre eles 

pilotos e não pilotos que atendiam aos requisitos da pesquisa, para integrar a 

amostra proposta, com a finalidade de identificar possíveis oportunidades de 

melhorias no instrumento de coleta de dados. Ao final do teste, não foram 
observados, por parte dos militares, dúvidas na elaboração das perguntas que 

justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de 

maneira análoga. 
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Durante a pesquisa deparou-se com termos correlatos às operações em 

área edificada, como por exemplo, ataque à localidade e também operações em 
ambiente urbano, termos semelhantes que buscam o mesmo objetivo. 

Uma operação em área edificada tem como objetivos, obter e manter o 

controle de parte ou de toda área edificada e também de negá-Ia seu uso por parte 

do inimigo (BRASIL, 2017, p.4-2). 

Este tipo de operação é divido em três fases. Primeiro o isolamento que visa 

à conquista de acidentes capitais que dominam vias de acesso que levam ao 

interior da localidade. A segunda fase é a conquista de objetivos na orla da 
localidade que impossibilitem a observação e os fogos do inimigo e sirvam como 

uma área de apoio após sua conquista. E por fim a progressão no interior da 

localidade, com a finalidade de conquistar objetivos de vulto em seu interior. 
(BRASIL, 2007). 

o investimento em uma localidade engloba a segunda e terceira fase desse 

tipo de operação. E é durante o investimento que devido às características da 
localidade, alturas dos edifícios, áreas densamente urbanizadas e a atuação 

inimiga, faz-se necessário medidas de coordenação e controle que contribuam para 

a consciência situacional dos comandantes sobre evolução de suas peças de 

manobra. 

Através dos dados obtidos com o questionário, a tabela abaixo apresenta 
que, da amostra de capitães estudada, grande parte dos que responderam atuaram 

em operações em ambiente urbano nas últimas missões nas quais houve o 
emprego real da tropa. 

TABELA 1 - Valor absoluto e percentual do total da amostra acerca da participação nas 
recentes missões com emprego real da tropa em ambiente urbano. 

Op Arcanjo (Alemão) 
Op São Francisco (Maré) 
Jogos Mundiais Militares 
Copa das Confederações 
Copa do Mundo FIFA 2014 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 
Operações durante greve de Polícias 
RIO +20 

Amostra 
Valor 

absoluto Percentual 
18 
26 
Q_5 
10 
28 
14 
16 
02 

37,5% 
54,2% 
10,4% 
20,8% 
58,3% 
29,2% 
33,3% 
4,2% 

Fonte: O autor 
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Das pesquisas realizadas, na amostra de capitães-alunos de infantaria, 

91,7% da amostra afirmam ter participado das Operações Arcanjo e São Francisco. 

Embora as missões supracitadas sejam no contexto de operações de cooperação e 
coordenação com agências, como garantia da lei e da ordem (GLO). Isso não 

desqualifica o resultado, uma vez que, estas ocorreram no ambiente operacional 
objeto do estudo, a área edificada. 

Deste universo, 36 (49,3%) dos que responderam, cumpriram nestas 

operações, funções em que necessitavam de informações para o planejamento 

e/ou cumprimento das ações planejadas. São elas S2/Adj, S3/Adj e Cmt Cia, como 
podemos observar no gráfico a seguir: 

GRÁFICO 1 - Função desempenhada nas operações em ambiente urbano das quais participou. 
Fonte: O autor 

Alguns (35,4%), afirmaram terem conhecimento do emprego do SARP, 
durantes as operações das quais participaram. E ainda, quase a totalidade das 

respostas considera o uso deste sistema extremamente importante ou importante 

como um meio para contribuir no processo decisório nível Subunidade (SU) / 

Unidade (U) durante as operações em área edificada. 

Função desempenhada durante operações em area edlfícada 

Cmt Pel -:til .~_, J 

_:t.;:l_ 

1..12 :I 

g J 

~ 

G FICO 2 - Opinião, sobre a importância do emprego do SARP como plataforma de observação 
para contribuir no processo decisório nível SU I U durante operações em área 
edificada. 

S Cmt Cia 

Cmt Cia 

S3 / Adj 

S2 / Adj 

o 5 10 15 20 25 30 35 

Opinião sobre a importância do SARP 

• Extremamente importante 

• Importante 

• Pouco importante 

Fonte: O autor 
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Corroborando dessa maneira com (BRASIL, 2014, p. 4-2), pode-se afirmar 

que o emprego adequado dos SARP constitui um diferencial para a liberdade de 

ação dos comandantes. A multiplicidade de aplicações típicas desses sistemas no 
campo de batalha, entre elas às ações de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância 

e Aquisição de Alvos (I RVA), possibilita otimizar sobremaneira o processo de 
tomada de decisão e aumentar o nível de consciência situacional dos decisores em 

todos os níveis. 

Dos militares que presenciaram ou tiveram conhecimento o emprego da 

ARP, a grande maioria afirmou desconhecer quem era o operador. As respostas 
mais frequentes foram: Sgt da seção (35,46%), Of da Força Aérea Brasileira (FAB) 

(5,9%), Adj S3 (5,9%), Oficial Cia Prec (5,9%). 

Ainda, ao serem interpelados sobre a documentação e legislação utilizadas 
na especialização dos operadores do equipamento, 70,6% da amostra 

desconhecem o conteúdo da formação. Entretanto, 35,3% afirmam que o operador 

estudou em sua capacitação o manual do fabricante da ARP, a legislação da 
Agência Nacional de Aviação Civil recebeu 11,8% das respostas e legislação da 

FAB 5,9%. 

Traçando um paralelo com o questionário aplicado aos pilotos da Aviação do 

Exército, a pesquisa levantou que o SARP, embora seja uma doutrina nova no EB 

e ainda não completamente implementada, já foi empregado em algumas situações 
e em algumas delas operando simultaneamente com outros tipos de vetores 

aéreos. Pois, tanto a primeira amostra quanto a segunda afirmaram terem 

testemunhado o emprego desta tecnologia em operações. 

Pilotos da AvEx que testesmunharam emprego de SARP 

G FICO 3 - Resultado de pilotos da Av Ex que testemunharam ou tiveram conhecimento sobre 
emprego do SARP por parte da Força de Superfície I tropa apoiada 

Fonte: O autor 
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Observou-se na amostra de pilotos que responderam ao questionário, que 

grande parte da amostra dos respondentes é composta por capitães, majores e 

tenentes-coronéis. Desempenhando funções a bordo de pilotos operacionais (PO) 

e pilotos instrutores (PI), o que permite concluir a qualidade e a relevância das 

opiniões. Os gráficos a seguir apresentam os resultados obtidos: 

Posto dos pilotos entrevistados 

.Ten Cel 

.Maj 

.Cap 

Ten 

G FICO 4 - Posto que o oficial piloto de aeronaves ocupa atualmente. 
Fonte: O autor 

Função a bordo do piloto 

• Piloto Instrutor (PI) 

• Piloto Operacional (PO) 

• Piloto Básico (PB) 

G FICO 5 - Função a bordo exercida pelo piloto. 
Fonte: O autor 

Em se tratando de um novo vetor aéreo no EB, o emprego da Aeronave 

Remotamente Pilotada causa nos operadores do helicóptero certo desconforto, 

com relação ao emprego simultâneo dos dois vetores. Uma vez que, estes 
desconhecem a doutrina de emprego e a formação do operador do SARP. 

O gráfico e tabela a seguir, materializam as respostas da amostra sobre as 
sensações afirmadas pelos pilotos durante operações conjuntas. E ainda, na visão 
dos pilotos, quais seriam as disciplinas importantes, baseado na grade curricular do 
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curso de piloto de aeronaves do EB, que deveriam ser do conhecimento do 

operador do SARP, para a segurança técnica e tática de ambos os vetores. 

Sensação dos pilotos ao operarem junto ao SARP 

• Extremamente confortável 

• Confortável 

• Indiferente 

• Desconfortável 

Extremamente desconfortável 

3,5% 

G FICO 6 - Grau de desconforto do piloto ao operar junto ao SARP desconhecendo o preparo do 
operador. 
Fonte: O autor 

TABELA 2 - Disciplinas consideradas importantes pelos pilotos, para a operação segura do 
SARP. 

Meteorologia 
Tráfego Aéreo 
Comunicações e Eletrônica 
Teoria de Voo Visual 
Segurança de Voo 
Aerodinâmica 

Amostra 
Valor Percentual 
37 64,9% 
57 
36 

100% 
63,2% 
86% 
100% 

49 
57 
22 38,6% 

Fonte: O autor 

Observa-se que grande parte dos pilotos consideram as disciplinas, do curso 

de piloto de aeronaves, importantes para os operadores de SARP, com exceção da 
aerodinâmica. 

Opiniões alinhadas ao manual Vetores Aéreos Da Força Terrestre (BRASIL, 
2014) que diz: 

O emprego de SARP requer o mesmo tratamento dispensado a um 
sistema aéreo tripulado, particularmente no que concerne à segurança de 
voo. Tripulações remotas deverão atentar às limitações em perceber e 
detectar (sense and avoid, na terminologia adotada internacionalmente) 
tráfegos aéreos e outros riscos, tais como obstáculos do terreno, 
formações meteorológicas, entre outros, nas diversas situações do voo. 

Como principais características operativas os SARP, segundo (BRASIL, 
2014) possuem: 
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- a capacidade de antecipar-se às mudanças nas condicionantes de um 

ambiente operativo. Permitindo aos comandantes obter a superioridade das 

informações; 
- a possibilidade de comportar diversos tipos de carga útil, tais como 

imageamento, Guerra Eletrônica (GE), iluminadores e designadores de alvos; e 

- pode ser mantido em operação por longos períodos e a baixo custo, sendo 

esta sua característica mais vantajosa. 

A doutrina do emprego do SARP prevê, no manual dos vetores aéreos, a 

divisão dos equipamentos por categorias, baseados basicamente na altura de 
operação, raio de ação e autonomia. Entre elas, as menores categorias (O e 1) são 
empregadas em prol dos escalões SU e U respectivamente. Conforme a figura a 

seguir, extraída do manual supracitado. 

Atributos 

categoria Nomenclatura .MItUdede Modo Relodeaç60 Autonomia NlvelcJo 
Indústria Elemento de operação deOperaçAo (Iem) (h) Emprego 

Alta lIItitude, 
S grande autonomia. - 8O.000ft LOSJBLOS 5.550 >40 furtivo, para ('iJ9.600m) 

MDfEMCFA' ataque 

5 Alta altitude, até - 60.000 ft LOS/BLOS 5.550 >40 grande autonomia (19.800m) 

4 Médie eltitlJde, até - 30.000 ft LOSJBLOS 27021 1.110 25-40 COp grande autanorria (9.00Om) 

3 Baixa altitude, até 18.000 ft LOS -270 20-25 FOp grande autonomia (5.500m) 

2 Baixa eltitude. até 10.000 ft LOS -63 -15 GUllSialSal 
grande autonorria (3.300m) Rgt2 

1 Pequeno até5.000ft LOS 27 -2 WRgt1 
(1.600m} 

O LUcro até 3.000ft LOS 9 -1 ~SU (900m) 

1. Orgãricos de Grande Unidade. 
2 A1ui!ndo em provem da F Op ou na venguarda de GU 
3. No cortexro da Estrutura Miltar de Defesa 

*ft - feet (pés) 

FIGURA 1 - Classificação e categorias dos SARP para a F Ter 
Fonte: BRASIL, 2014, p.4-5. 

Os termos LOS e BLOS encontrados na tabela referem-se ao tipo de ligação 

realizada entre a estação de terra e a ARP. Onde LOS (Une of Sight) entende-se 
como visada direta, e BLOS (Beyond Une of Sight) a ligação se da através de 

retransmissão, seja terrestre e/ou via satélite (BRASIL, 2014). 

A classificação, das categorias dos SARP no Brasil, é similar à utilizada pela 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), com pequenas diferenças 

quanto à nomenclatura e alcance (Tabela 3). 



Tabela 3 - Classificação e categorias dos SARP na OTAN (adaptada) 
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Altitude de Raio De Comando Exemplo de 
Classe Categoria 

Operação Ação Atendido Plataforma 

Pequeno Batalhão I Luna 
até 5.000 ft 50km 

> 20Kg Regimento Hennes 90 

Classe I Mini Scan Eagle, Skylark, 
até 3.000 ft 25km Cia I Esqd 

(Menos de 150 Kg) 2-20Kg Raven, OH3, AJadin 

Micro 
até 200 ft 5km Pell GC BlackWidow 

< 20 Kg 

Fonte: www.japcc.orq 

A seguir, exemplos de ARP empregados por membros da OTAN e suas 
respectivas capacidades operativas. 

Categoria: O 

Altitude de Op: 2000 ft. 

Raio de ação: 10 km 

Autonomia: 1 h30min 

Origem: Alemanha 

País que utiliza: França 

Local onde já operou: 

Afeganistão 

FIGURA 2 - DRAC 
Fonte: www.airforce-technology.com 

Categoria: O 

Altitude de Op: 500 ft. 

Raio de ação: 15 km 

Autonomia: 1 h30min 

Origem: EUA 

País que utiliza: Reino 

Unido e EUA 

Local onde já operou: 
Iraque 

FIGURA 3 - Desert Hawk 111 
Fonte: www.airforce-technology.com 



Local onde já operou: - 

Categoria: 1 

Altitude de Op: 15000 ft. 

Raio de ação: 100 km 

Autonomia: 15h 

Origem: Israel 

País que utiliza: Israel 

FIGURA 4 - Hermes 90 
Fonte: www.elbitsystems.com 

Categoria: 1 

Altitude de Op: 11500 ft. 

Raio de ação: 100 km 

Autonomia: 6h 

Origem: Alemanha 

País que utiliza: Alemanha 

Local onde já operou: 

Bálcãs e Afeganistão 
FIGURA 5 - LUNA 
Fonte: www.emt-penzberg.de 

Segundo Tran (2016), o exercito francês procura um novo modelo de SARP 

para substituir o já consagrado DRAC. A exigência, para um período de dez anos 

de serviço, é que esta nova ARP possua o alcance de 30 km e uma autonomia de 
3h de voo, com estimativa de valores entre 300 a 400 mil dólares/unidade. 

Sendo, no âmbito da Av Ex, o Fennec a aeronave de reconhecimento com 

capacidades para o comando e controle, e segundo dados levantados junto ao 

Comando de Aviação do Exército (CAvEx), as estimativas para 2018 dos custos 
horas de voo desta aeronave, são em torno de US$ 1.790. 

18 



A confirmação da necessidade de contar com esta tecnologia como meio de 

informações para a consciência situacional e no processo decisório. E também a 

indispensável padronização de procedimentos, por se tratar de um novo vetor 

aéreo no EB, para o uso seguro e maximar o emprego deste recurso. Corrobora a 

importância do estudo realizado. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que, embora alguns dos manuais 

do EB já abordem a utilização das aeronaves remotamente pilotadas, a doutrina é 

um tanto quanto genérica e não aborda quem são e como serão formados seus 

operadores. Especificamente os SARP das categorias O a 1 cuja operação não são 

de responsabilidade da Aviação do Exército. 

Em se tratando de uma tecnologia imprescindível para a atualidade, que 

traga respostas sobre evolução do teatro de operações e às demandas de 

informações dos estados maiores das unidades. Que contribua para a tomada de 

decisão oportuna e precisa dos comandantes face às evoluções do inimigo. O 

Exército Brasileiro reconheceu a necessidade de se dominar esse novo sistema. 

A compilação de dados permitiu identificar que, o emprego do sistema já 

vem sendo empregado. Seu uso para obtenção de dados e informações é 

considerado de extrema importância, e que, por algumas vezes. seu uso 

concomitantemente ao helicóptero do exército na mesma zona de ação, causa 

desconforto nas tripulações desta aeronave, devido ao desconhecimento da 

formação dos operadores de ARP. 

Embora nos manuais do EB não tenha nada escrito especificamente sobre 

operação com helicópteros em áreas edificadas para missões de IRV A. É modus 

operandi um perfil de voo em que a aeronave mantenha-se afastada em 1.000 m, 

da zona de contato com o inimigo e a uma altura de 1 .500 ft, 
Assim, sugere-se, por segurança aérea, para operações conjuntas em 

ambientes urbanos, entre os vetores helicóptero e ARP que, estes cumpram um 

19 
Comparando os custos entre o Fennec e a ARP, utilizando o maior valor, 

que a França admite-se pagar pelo novo equipamento (US$ 400 mil) e o valor do 

Fennec hoje ser superior a 3 milhões de dólares. Levando-se em consideração 
também o valor da hora de voo, percebe-se o quão vantajoso financeiramente é o 

SARP, e também a diminuição de risco aos quais às tripulações de helicópteros 

estão expostas. 

4 CONSIDERAÇOES FINAIS 
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perfil de voo com 500ft de afastamento vertical. Possibilitando seguramente o 

emprego tático e técnico simultâneo dos modelos. 

Já em segundo momento, a criação de um estágio, coordenado pelo Centro 

de Aviação do Exército (CIAvEx), que habilite oficialmente os operadores de SARP, 

que poderiam ser militares da terceira ou segunda seção dos batalhões, visto que 

são os principais clientes das informações levantadas. Estágio este com disciplinas 

teóricas similares as empregadas na formação dos pilotos de helicópteros do EB, 

como meteorologia, tráfego aéreo, segurança de voo, entre outras. Já a parte 

prática, a operação da ARP, ficaria sob responsabilidade do fabricante da ARP em 

formar os pilotos. 
Tendo em vista as restrições orçamentárias a que o país e a Força Terrestre 

estão sujeitas atualmente, uma boa opção seria a já consagrada modalidade de 
ensino a distância (EAD), a qual não traria grandes onerações ao CIAvEx, à 

organização militar a qual pertence o estagiário, pois este não se afastaria 
completamente de suas atribuições e sobre tudo ao orçamento da Força. 

Conclui-se, portanto, que atendendo as especificações técnicas, as normas 

de uso do espaço aéreo e as medidas de coordenação e controle, o SARP possa 

operar juntamente aos outros usuários da terceira dimensão do campo de batalha, 

maximizando suas capacidades. E devido às características das localidades, ao 

domínio do terreno pelo inimigo, a necessidade de informações e a complexidade 

das operações em áreas edificadas, o SARP é hoje um meio imprescindível para a 

consciência situacional dos comandantes. Relacionado a seu baixo-custo 

operacional e também a possibilidade de preservação dos recursos humanos, seu 
emprego não é só necessário como deve também ser estimulado. 
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souiçao pRATICA 
Sugere-se, por segurança aérea, para operações conjuntas em ambientes 

urbanos, entre os vetores helicóptero e ARP que, estes cumpram um perfil de voo 

com 500ft de afastamento vertical. Possibilitando seguramente o emprego tático e 

técnico simultâneo dos modelos. 

Em um segundo momento, criação de um estágio, coordenado pelo Centro 

de Aviação do Exército (CIAvEx), que habilite oficialmente os operadores de SARP, 
que poderiam ser militares da terceira ou segunda seção, visto que são os 

principais clientes das informações levantadas. 
Estágio este com disciplinas teóricas similares as empregadas na formação 

dos pilotos de helicópteros do EB, como meteorologia, tráfego aéreo, segurança de 

voo, entre outras. Já a parte prática, a operação da ARP, ficaria sob 

responsabilidade do fabricante da ARP em formar os pilotos. 

Tendo em vista as restrições orçamentárias a que o país e a Força Terrestre 
estão sujeitas atualmente, uma boa opção seria a já consagrada modalidade de 

ensino a distância (EAD), a qual não traria grandes onerações ao CIAvEx, à 
organização militar a qual pertence o estagiário, pois este não se afastaria 

completamente de suas atribuições e sobre tudo ao orçamento da Força. 


