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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo verificar em que medida o emprego de SARP 
poderia contribuir para a otimização da consciência situacional das tropas dos RC Mec 
nas Operações de Reconhecimento, e qual seria o melhor conjunto de sensores 
embarcados no SARP que contribuiria para este fim. Com os resultados da pesquisa 
sendo satisfatórios, concluiu-se vantajoso o emprego do SARP por tropas C Mec. 
Contudo, cabe destacar que a própria aeronave do referido sistema é principalmente 
uma plataforma aérea de configuração variável, que, de acordo com cada modelo, 
pode carregar uma extensa variedade de carga útil (payload), e que tal carga, 
composta de sensores visuais, termais ou até acústicos vetoriais, é a que de fato 
geraria insumos que contribuiriam com a capacidade de reconhecimento das tropas 
C Mec. Além disso, verificou-se que há uma lacuna doutrinária no EB no que tange 
ao emprego de SARP por tropas convencionais, tornando-se necessário que os 
procedimentos de emprego do SARP sejam padronizados, para que tal vetor aéreo 
não seja empregado de incorreta. Assim sendo, a principal abordagem desse trabalho 
visou a elaboração de um caderno de instrução, de título “O Emprego do SARP no 
RC Mec”, o qual foi proposto um capítulo que englobou as Operações de 
Reconhecimento do RC Mec, empregando SARP. Para tanto, essa dissertação foi 
desenvolvida por meio de uma pesquisa bibliográfica e descritiva com o intuito de 
destacar características gerais que os SARP portáteis em geral possuem, bem como 
apresentar conceitos sobre seu emprego. Serviu, também, para compreender as 
experiências alemãs, francesas, israelenses, norte-americanas e portuguesas com o 
emprego do SARP em seus exércitos, e destacar as características técnicas de seus 
SARP, de modo a possibilitar uma comparação com os dispositivos nacionais. Com o 
mesmo intuito, foram entrevistados especialistas na área de SARP; Cavalaria 
Mecanizada; e Controle do Espaço Aéreo; e realizado um experimento em campo, 
para que fossem coletados dados a serem confrontados com a revisão da literatura, 
a fim de gerar uma base sólida de conhecimentos para a atual pesquisa. 

 

 

Palavras-chave: Emprego de SARP. Regimento de Cavalaria Mecanizado. 
Consciência Situacional. Operações de Reconhecimento. Carga Útil. Arranjos de 
Sensores. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The current research aimed to verify how the use of UAS could contribute for the 
optimization of situational awareness for the troops of the Mechanized Cavalry 
Regiment in Reconnaissance Operations, and what would be the best sensor array, 
loaded on the UAS, that would contribute to this purpose. With the results of this 
research proving satisfactory, it was concluded that it is advantageous to use the UAS 
with mechanized cavalry troops. However, it is important to say that the aircraft itself 
is mainly an air platform with variable configuration, that according with each model, 
can carry an extensive variety of payload, composed by visual, thermal or even 
acoustic-vector sensors. That payload is the main responsible for the generation of 
real-time information that would contribute for the reconnaissance capacity of the 
mechanized troops. Furthermore, it was verified that there is a gap in the doctrine of 
the Brazilian Army about the use of UAS by conventional troops, being necessary that 
the procedures with the use of UAS become standardized, to avoid the incorrect use 
of UAS. That said, the main reason of this work aimed to produce an instruction book 
about “The Use of UAS by the Mechanized Cavalry Regiment”, with this research 
proposing a chapter describing Reconnaissance Operations by the Mechanized 
Cavalry Regiment using UAS. To achieve this goal, this dissertation was constructed 
by a descriptive bibliographic research, with the purpose of highlight the main features 
that portable UAS have, and to present concepts about its use. It was used as well to 
describe german, french, israeli, north american and portuguese experiences with the 
use of UAS by reconnaissance troops, and to highlight the features of their UAS, to 
enable a comparison between their systems and the brazilian ones. With the same 
purpose, interviews occurred with specialists in the areas of UAS; Mechanized 
Cavalry; and Air Space Control, and a field experiment was conducted to collect data 
to be confronted with the literature review, to generate a solid database for the current 
research. 

 

 

Keywords: Use of UAS. Mechanized Cavalry Regiment. Situational Awareness. 

Reconnaissance Operations. Payload. Sensor Arrays. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Uma das operações militares mais tradicionais da Arma de Cavalaria, que 

antecedem manobras tanto ofensivas como defensivas, são as operações de 

reconhecimento (Op Rec). Conforme a doutrina vigente preconiza, “Reconhecimento 

é a ação conduzida, em campanha, pelo emprego de meios terrestres e/ou aéreos, 

com o propósito de obter informações sobre o inimigo e/ ou área de operações” 

(BRASIL, 2002, p.4-1). Sobre este tipo de operação, Brasil (2017) também afirma que, 

por mais que a maioria dos elementos da F Ter possam realizar ações de 

reconhecimento, as unidades de cavalaria mecanizada são especificamente 

organizadas, equipadas e adestradas para cumprirem tais missões.  

Para a execução de tais operações, o RC Mec dispõe, no aspecto de material, 

de viaturas que possuem mobilidade, potência de fogo, proteção blindada e um 

sistema de comunicações amplo e flexível (BRASIL, 2002). Além disso, possuem em 

seus quadros militares que operam materiais de emprego militar (MEM) modernos, 

como binóculos, telêmetros lasers, câmeras táticas e óculos de visão noturna (OVN), 

por exemplo, para auxiliá-los no reconhecimento do ambiente operacional. 

No que tange ao fator humano, é essencial que as tropas C Mec nas Op Rec 

possuam capacidade de observar e interpretar corretamente os eventos que 

acontecem ao longo da Área de Operações (A Op) que reconhecem, coletando 

informações atualizadas e precisas para o escalão superior. Tal percepção de eventos 

remete ao conceito de Consciência Situacional, que é descrito como: 

A Consciência Situacional é caracterizada pela percepção dos elementos no 
ambiente de trabalho dentro de um volume de tempo e espaço, a 
compreensão do significado desses elementos e a projeção dessa situação 
em um futuro próximo. (BRASIL, 2012b, p. 10) 

Adotando tal conceito de consciência situacional na condução das operações de 

reconhecimento pelos comandantes táticos do RC Mec, uma ferramenta para otimizá-

la, disponível em algumas situações, é o emprego de suas tropas em conjunto com a 

Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (EHRA) da Aviação do 

Exército (AvEx), formando uma Força-Tarefa Aeromóvel (FT Amv). Tais aeronaves, 

que podem ser equipadas com câmeras embarcadas de alta resolução e grande 

alcance, aumentam as capacidades de análise do ambiente operacional onde a tropa 

C Mec está atuando. O emprego de helicópteros, nesse caso, potencializa as 
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capacidades das tropas mecanizadas, permitindo, por exemplo, que reconhecimentos 

de eixo sejam acelerados, ou que também possa ser garantido um alerta oportuno à 

tropa em terra de um eventual contato com a força oponente. 

 Porém, o apoio da AvEx, apesar de eficiente, estará poucas vezes disponível 

para as frações envolvidas em reconhecimento, tendo em vista a escassez de meios 

aéreos disponíveis para suprir uma demanda das várias frações inclusas em um 

Teatro de Operações. Desta forma, ocorre um vácuo que pode ser preenchido por 

outros vetores aéreos capazes de auxiliar as tropas C Mec nas suas operações, com 

capacidades semelhantes ou até que possam atuar em conjunto com os helicópteros 

da AvEx. 

 Para suprir a demanda cada vez maior da necessidade de integração entre 

tropas militares terrestres e meios aéreos, a tecnologia possibilitou o desenvolvimento 

de ferramentas para a observação aérea do campo de batalha que, diferentemente 

do próprio helicóptero, seria controlado remotamente, e possuiria a capacidade de 

realizar missões no conceito DDD – Dirty Dull and Dangerours1. Nesse conceito, os 

ambientes sujos se caracterizariam como contaminados por ameaças QBRN, por 

exemplo. Os ambientes monótonos, onde uma aeronave tripulada iria executar uma 

órbita por horas, causando desgaste físico e mental à sua tripulação e desta forma 

comprometendo a segurança de voo. Já os ambientes perigosos se caracterizam 

pelas próprias operações aéreas em contexto militar, onde há uma chance sempre 

presente do abate do vetor aéreo por forças inimigas.  

Tal vetor aéreo supracitado, utilizado em larga escala nos exércitos mais 

modernos do mundo, como o dos Estados Unidos da América (EUA), de Israel ou da 

Alemanha, é o Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP). 

 O SARP é basicamente composto de aeronave, que é pilotada remotamente, e 

de estação de controle em solo (ECS) que, além de controlar as aeronaves, recebe 

delas uma série de informações sobre o ambiente operacional, que dependendo dos 

sensores que tais aeronaves possuam, pode conter imagens termais, infravermelhas, 

captação sonora, etc. Esse vetor aéreo, devido a tal modularidade de sensores, 

fornece uma percepção do campo de batalha de uma posição de observação aérea 

                                                 
1 Sujo, monótono ou perigoso, tradução nossa. Tal conceito remete a tarefas que, de acordo com Corrêa e Camargo 

Júnior (2008), justificam o emprego de SARP em operações, pois eles eliminam à exposição de tripulações a 

situações de perigo. 
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elevada, e concede à tropa que o opera um grande ganho de consciência situacional 

nas operações militares. Sobre a operação deste meio, a doutrina afirma: 

O emprego de SARP em operações terrestres está relacionado à capacidade 
que esses sistemas têm de permanecer em voo por longos períodos, 
particularmente, sobre áreas hostis, tanto sob o ponto de vista dos 
beligerantes quanto das condições ambientais. Essa capacidade permite aos 
comandantes – nos diversos níveis e escalões – obter informações, 
selecionar e engajar objetivos e alvos terrestres além da visada direta e em 
profundidade, no campo de batalha (BRASIL, 2014c, p. 4-1). 

 No cenário externo, o SARP vem sendo empregado constantemente há anos 

em operações militares nos exércitos de vários países. Por exemplo, os SARP norte-

americanos Raven RQ-11 e o Puma RQ-20, do exército estadunidense, contribuíram 

bastante no êxito de missões realizadas pelo exército americano nas campanhas no 

Iraque e no Afeganistão (EUA, 2010).  

 No cenário nacional, um dos exemplos de SARP utilizados pelo Exército 

Brasileiro é o Horus Ft 100, que, após o seu desenvolvimento pela empresa FT 

Sistemas, foi enquadrado pelo Ministério da Defesa como Produto Estratégico de 

Defesa e já se encontra operativo em algumas OM do EB, como a Companhia de 

Precursores Pára-Quedistas. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

As Operações de Reconhecimento permanecem sendo de extrema importância 

no cenário atual das Operações no Amplo Espectro, e o Exército Brasileiro dispõe dos 

Regimentos de Cavalaria Mecanizados, como tropa instruída, equipada e apta ao 

cumprimento desse tipo de operação. 

Durante o reconhecimento, as tropas C Mec precisam estar com sua consciência 

situacional elevada, tendo ciência do que ocorre em sua área de operações, pois todos 

os informes obtidos serão repassados ao escalão superior, afetando de forma decisiva 

a condução de futuras operações militares. 

Para o auxílio desta tropa, consta em estudos e diretrizes recentes da Força 

Terrestre a previsão da aquisição de um SARP de menor complexidade e alcance 

para cumprir missões em sua área de atuação ou à frente de seus deslocamentos, 

quando em missões de reconhecimento (BRASIL, 2014d), auxiliando na observação 

da área de operações em tempo real.  
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Além disso, exércitos mais modernos de outros países, que estão 

constantemente em conflitos armados, empregam ostensivamente o SARP em 

conjunto com a força terrestre em operações de reconhecimento.  

De acordo com as ideias supracitadas, o SARP é atualmente utilizado como 

ferramenta de reconhecimento aéreo tanto pelo EB, como por outros países, como 

um meio integrado a tropas terrestres de reconhecimento. Contudo, tendo em vista 

que são os sensores embarcados no SARP que geram as informações que 

contribuem para a consciência situacional da tropa em reconhecimento, a presente 

pesquisa investigou a seguinte situação-problema: “Qual seria o conjunto de 

sensores, embarcado no SARP, que melhor apoiaria as Operações de 

Reconhecimento no RC Mec? ”. 

 

1.2 OBJETIVOS   

 

 Tendo em vista o problema proposto, esta pesquisa pretendeu, como objetivo 

geral, examinar uma possível utilização de SARP, com um conjunto de sensores 

embarcados, que atue como uma ferramenta de Reconhecimento Aéreo de um 

Regimento de Cavalaria Mecanizado em Operações de Reconhecimento, propondo, 

ao final, um caderno de instrução sobre o Emprego do SARP no RC Mec. 

A fim de alcançar o objetivo geral de estudo, os seguintes objetivos específicos 

foram formulados, para compreender de forma lógica e coerente a elaboração do 

trabalho: 

a. Apresentar a estrutura, os principais conceitos e fundamentos sobre o RC Mec 

e as operações de reconhecimento que tal regimento conduz; 

b. Analisar o significado e a importância da consciência situacional durante as 

operações de reconhecimento; 

c. Descrever as características, possibilidades e limitações gerais do SARP e de 

seus sensores; 

d. Descrever os SARP utilizados pelos exércitos estrangeiros para missões de 

Reconhecimento; e 

e. Propor a criação de um caderno de instrução que aborde o emprego do SARP 

no RC Mec. 
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1.3 HIPÓTESES  

 

Para se atingir o objetivo proposto, e em sintonia com a situação-problema 

descrita anteriormente, foram levantadas as seguintes hipóteses: 

H1 – Sensores visuais e termais, integrados a sensores acústicos, proveriam 

uma melhor capacidade de reconhecimento aéreo e de segurança para as tropas do 

RC Mec em Operações de Reconhecimento. 

H0 – Sensores visuais e termais são suficientes para realizar o reconhecimento 

aéreo e para prover a segurança das tropas do RC Mec em Operações de 

Reconhecimento, sem a necessidade de integração a sensores acústicos. 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS  

 

O tema proposto foi escolhido por dois grandes motivos. Primeiramente, a 

experiência do pesquisador em tropas C Mec durante os anos de Academia Militar e 

por três anos nos corpos de tropa, que fizeram surgir indagações pessoais sobre 

outros meios que poderiam auxiliar a tropa C Mec na sua missão de reconhecer o 

campo de batalha, e de prover sua própria segurança. O segundo motivo foi a 

experiência do pesquisador já em outro ramo da vida militar, por cinco anos na 

Aviação do Exército, que forneceram subsídios necessários para praticar 

reconhecimento aéreo com helicópteros e travar um contato, mesmo que teórico, com 

o SARP. 

De acordo com tal experiência supracitada e com doutrina de emprego do RC 

Mec, na condução das operações de reconhecimento, as tropas C Mec precisam 

observar o que ocorre na área de operações em que se encontram, coletando dados 

no reconhecimento e passando informações para o escalão superior da forma mais 

acertada possível e em tempo real. Para potencializar o emprego de tropas terrestres, 

meios aéreos, como os helicópteros da Av Ex, podem ser empregados para tal 

missão. 

Contudo, é de conhecimento do autor que o emprego de pilotos e aeronaves 

tornam a operação de reconhecimento muito mais dispendiosa, devido aos meios 

aéreos tripulados consumirem elevadas quantidades de combustível, por exemplo. 

Portanto, surge como uma possível solução o SARP, que com sua concepção 
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modular, pode ser empregado com uma gama variável de sensores que melhor o 

adaptem para a missão que irá cumprir. 

Por esses motivos, julgou-se válido dotar as tropas C Mec com o SARP, pois 

seus sensores podem, por exemplo, permitir sua operação de dia ou à noite, além de 

que tal vetor aéreo proporciona um fator que já vem sendo explorado com êxito em 

várias forças armadas pelo mundo: a capacidade de conduzir ações de 

reconhecimento com uma aeronave não tripulada no conceito DDD, sem expor a vida 

dos combatentes que operam tal ferramenta.  

Somaram-se aos dados supracitados o interesse do Exército Brasileiro pelos 

temas de SARP, de reconhecimento e de consciência situacional. Por meio do seu 

Plano de Desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre (PDDMT) do ano de 2016-

2017, no Anexo E, que tange aos Elementos Essenciais de Informações Doutrinárias 

(EEID), dentre outras questões, é perguntado qual a dotação de viaturas, armamento 

e pessoal das Unidades que executam as missões de reconhecimento; como o 

conceito de consciência situacional está divulgado no âmbito da Força; e  se os meios 

de reconhecimento remotamente pilotados estão sendo utilizados pelo Exército, e, se 

positivo, se estão sendo empregados por elementos de arma base (BRASIL, 2015c). 

Nesse sentido, em consonância com as diretrizes do Exército Brasileiro e da 

tendência mundial do emprego do SARP em conjunto com elementos de tropas de 

reconhecimento, esse trabalho pretendeu examinar a possibilidade de utilização de 

SARP pelo RC Mec, verificando a otimização da consciência situacional das tropas 

desta unidade em Op Rec. Ao final, os dados obtidos auxiliaram na criação de um 

caderno de instrução para o emprego dos meios aéreos não-tripulados pelas tropas 

C Mec, pois no atual momento não há nenhuma padronização de doutrina de como 

utilizar tais meios por tropas mecanizadas.  
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2 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo tem a finalidade de descrever como o trabalho foi conduzido, 

a fim de esclarecer o método científico que foi empregado. Baseado na metodologia 

apresentada por Rodrigues (2005), foram explicitados os procedimentos utilizados na 

revisão de literatura, na elaboração dos instrumentos para a coleta dos dados e no 

tratamento dos dados obtidos. 

Visando seguir tal método, de forma lógica, sistemática e racional, esta seção foi 

dividida nos seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, Amostra e Delineamento da 

Pesquisa. 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO  

 

 Em sintonia com o planejamento estratégico do Exército Brasileiro, o presente 

trabalho tem como tema geral “O emprego de SARP no Regimento de Cavalaria 

Mecanizado nas Operações de Reconhecimento: uma proposta de caderno de 

instrução”. 

O objeto formal de estudo foi baseado na possível utilização de SARP, com um 

conjunto de sensores embarcados, que atue como uma ferramenta de 

Reconhecimento Aéreo de um RC Mec em Op Rec. 

A pesquisa encontra-se situada no contexto militar e tecnológico da atualidade, 

de abrangência nacional e internacional, caracterizado pelo crescente emprego de 

vetores não-tripulados nas Forças Armadas. Além disso, o EB já emitiu de forma 

documentada sua intenção em realizar experimentações doutrinárias sobre o 

emprego conjunto deste vetor aéreo com tropas C Mec. 

 

2.1.1 Definição conceitual das variáveis 

 

No presente estudo, o Emprego do SARP como ferramenta de otimização da 

consciência situacional foi definido como variável independente. Ela pôde ser 

dimensionada abordando seus conceitos relacionados à logística, doutrina, 

qualificação de pessoal e aplicabilidade, inferindo acerca da possível contribuição que 

o emprego do SARP gera para a consciência situacional das tropas terrestres. 
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Por sua vez, foi escolhida como variável dependente as Operações de 

Reconhecimento realizadas pelo RC Mec. Pretendeu-se dimensioná-la abordando 

conceitos relacionados à área de atuação que o SARP pode atuar nas Op Rec, assim 

como a qualidade do apoio prestado às forças terrestres em operações já ocorridas. 

 

2.1.2 Definição Operacional das Variáveis 

 

A operacionalização das variáveis foi organizada da seguinte forma: 

Variável 
Independente 

Dimensão Indicadores Forma de medição 

Emprego do SARP  

como ferramenta de 

otimização da 

consciência situacional  

Aplicabilidade 

- Possibilidades e 

Limitações 

Revisão bibliográfica 

Questionário:       

 Itens 3 ao 8 

Entrevista (A)    

Item 5    

Entrevista (C)      

 Itens 4 e 10 

Entrevista (E) 

Itens 8 e 9 

- Sensores embarcados no 

SARP 

Revisão bibliográfica  

Entrevista (A)    

Item 6    

Entrevista (B) 

Item 9 

Entrevista (C)       

Item 9 

Entrevista (D) 

Item 6 

- Emprego de SARP por 

Exércitos Estrangeiros 

Revisão bibliográfica 

 

Logística - Manutenção do sistema 

Entrevista (A)        

Item 4 

Entrevista (C)                    
Item 6 
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Entrevista (E)       

Itens 6 e 7 

Doutrina - Experiência de emprego 

do SARP no EB 

Revisão bibliográfica 

Entrevista (A) 

Itens 3 e 7 

Entrevista (C)       

 Item 2 

Qualificação 

de pessoal 

- Formação de operadores 

do SARP no EB 

Revisão bibliográfica 

Entrevista (C)                   
Item 5 

Entrevista (E)             
Itens 2,3 e 4 

Quadro 1 - Variável Independente: Emprego do SARP como ferramenta de otimização da consciência 
situacional  

Fonte: o autor.  

Variável Dependente Dimensão Indicadores Forma de medição 

Operações de 

Reconhecimento 

realizadas pelo RC Mec 

Área de 

Atuação 

-  Reconhecimento de eixo, 

zona e área 

Revisão bibliográfica 

Questionário:              
Itens 9 ao 14 

- Coordenação e controle do 

Espaço Aéreo para emprego 

de SARP  

Revisão bibliográfica  

Entrevista (B)             
Itens 1 ao 8 

Qualidade 

- Qualidade do uso de ARP 

Cat 0 em Op Rec realizadas 

pelo 17º RC Mec 

Entrevista (D)                                       
Itens 2, 3, 4, 5 e 7 

- Qualidade do uso do SARP 

Horus 100 nas operações da 

Cia Prec Pqdt 

Entrevista (C)  

Itens 3,7 e 8                    

- Qualidade do uso de ARP 

Cat 0 em Op Rec simulada 

realizada no Campo de 

Instrução de Gericinó 

Experimento em Campo 

Quadro 2 - Variável Dependente: Operações de Reconhecimento realizadas pelo RC Mec                                                                                                                                         
Fonte: o autor. 

Por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica associada a um levantamento para 

obter a avaliação de tropas que já operaram SARP em reconhecimentos, a 



27 

 

 

investigação foi limitada pela impossibilidade de se mensurar o rendimento efetivo 

deste sistema sendo empregado em conjunto com tropas C Mec. A peculiaridade de 

poucas tropas estarem de fato utilizando SARP, sendo uma delas a Companhia de 

Precursores Paraquedista (Cia Prec Pqdt) no seu emprego do Horus 100, limita o 

universo de especialistas com experiência no assunto. Entretanto, a fim de mitigar a 

escassez de meios e da pouca experiência do Exército no assunto, um experimento 

em campo foi elaborado, a fim de melhor contribuir para a coleta de dados. 

 

2.2 AMOSTRA  

 

Para o presente trabalho, foram realizadas várias entrevistas com especialistas. 

Primeiramente foi entrevistado o militar que comanda a equipe SARP no corrente ano 

de 2019 na Cia Prec Pqdt, tropa esta que é, no atual momento, a mais experimentada 

no emprego do vetor aéreo supracitado em reconhecimentos. Também foi 

entrevistado um militar que em 2018 servia no 17º RC Mec, e, na função de Cmt Esqd, 

teve a oportunidade de empregar o SARP civil Mavic Pro, de categoria 0, em apoio à 

sua tropa, em operações de reconhecimento.   

Além destes, foram também entrevistados o engenheiro militar gerente do 

projeto do SARP no Exército, para abordar os aspectos técnicos gerais sobre SARP 

no EB; um oficial superior da Força Aérea Brasileira, que teve a experiência na carreira 

de ter servido no Departamento de Controle do Espaço Aéreo e de ter participado na 

elaboração da ICA 100-40, documento que versa sobre SARP no Espaço Aéreo 

Brasileiro, sobre o tema de medidas de coordenação e controle do espaço aéreo para 

a utilização do SARP; e o gerente de Serviços e Operações da empresa FT Sistemas, 

que também acumula a função de instrutor-chefe de pilotagem da empresa, que 

forneceu conhecimentos na parte técnica do sistema e também de como tem sido a 

formação dos militares que operam o SARP Horus 100. 

Em uma segunda fase, o estudo se deu particularmente pela interpelação, 

através de questionário, de 91 (noventa e um) capitães e tenentes formados pelo 

Curso de Cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), que comandam 

ou comandaram frações da tropa C Mec, que teriam a experiência necessária para 

avaliar o impacto da inclusão de SARP nas operações de reconhecimento executadas 

pelo RC Mec. 
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O valor da amostra acima mencionada foi alcançado primeiramente 

determinando a população. Foram estabelecidos três critérios: ser oficial de cavalaria, 

para possuir conhecimento das características da arma; ter servido recentemente em 

um RC Mec, para possuir experiência em termos de reconhecimento; e estar no posto 

de 2º Tenente à Capitão, para ser configurado como comandante tático da tropa C 

Mec.  

De acordo com os critérios supracitados, foram selecionadas 12 turmas de 

formação, compreendendo do ano de 2006, de militares no último ano de capitão, até 

as turmas de 2017, com militares no posto de 2º tenente. Após tal dado, utilizou-se a 

turma de 2010 para que uma mensurar uma média de oficiais servindo em RC Mec. 

De acordo com o Almanaque disponível no portal do DGP, de 45 militares da turma, 

10 serviam em Regimentos ou Esquadrões de Cavalaria Mecanizados. Logo, chegou-

se à uma população de 120 militares. 

Para extrair desta população uma amostra confiável para a realização do estudo 

proposto, foi utilizado o valor da amostra ideal a partir da Tabela de tamanho amostral 

(n) em função do tamanho populacional (N) apresentada por Rodrigues (2005). De 

acordo com esta tabela, a amostra ideal (n) é de aproximadamente 90 militares, 

utilizando a população já citada anteriormente de 120 militares.  

 

Quadro 3: Tamanho amostral (n) em função do tamanho populacional (N). 
Fonte: RODRIGUES, 2005. 

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

O delineamento da pesquisa foi feito por via do levantamento e seleção da 

bibliografia; coleta e crítica dos dados por leitura e fichamento das fontes, realização 

de entrevistas com especialistas, realização de um experimento em campo, envio de 

questionários, compilação, apresentação e discussão dos resultados.  

Quanto ao método de pesquisa foi utilizada a modalidade indutiva, pois, em 

função da análise dos dados coletados pela pesquisa bibliográfica e documental, e 
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tendo ainda as conclusões obtidas pelo levantamento, foram obtidos resultados 

concretos para as questões particulares desse estudo. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizou-se, sobretudo, o conceito 

de pesquisa qualitativa, tendo em vista que a obtenção de dados pela pesquisa 

bibliográfica e documental, associada à coleta de dados específicos por meio de 

entrevistas, questionários e experimento em campo, constitui-se numa investigação 

em que uma parcela da análise desse material gera resultados impregnados de 

alguma subjetividade, que não pode ser traduzida por estatística. No entanto, também 

se revelou quantitativa por transformar em números algumas opiniões e informações 

da amostra do questionário. 

Quanto ao objetivo geral, foi conduzida uma pesquisa do tipo descritiva, pois 

pretende descrever as relações entre as variáveis desse estudo, cujas características 

básicas já eram de conhecimento do pesquisador. 

 

2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

A Revisão da Literatura baseou-se nas seguintes fontes: Manuais de campanha 

nacionais, cadernos de instrução e instruções provisórias, especificamente aqueles 

que tratavam sobre doutrina, operações de reconhecimento e vetores aéreos; Nota 

de Coordenação Doutrinária, Parecer Doutrinário, Portarias e Boletins do Exército, 

que tratavam sobre o SARP no EB; Trabalhos Acadêmicos que tratavam sobre algum 

assunto da temática; Artigos de revista, nacionais ou estrangeiros, que tenham 

realizado uma abordagem sobre o uso de SARP em apoio ao reconhecimento de 

tropas terrestres; Normas técnicas sobre SARP; Relatórios de Op Rec que 

envolveram operação de SARP; e Periódicos Eletrônicos Consagrados.  

Boa parte do material supracitado foi obtida em contato com militares do Centro 

de Instrução de Blindados, da Cia Prec Pqdt e do Comando de Aviação do Exército 

(CAvEx). 

Porém, para complementar a gama de materiais da revisão de literatura, foram 

utilizadas as seguintes estratégias de busca para documentos disponíveis na internet: 

a. Para manuais de campanha nacionais, instruções provisórias e trabalhos 

acadêmicos: busca direta pelos portais da Biblioteca do Exército (Rede BIE), 

do Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex), da Doutrina Militar Terrestre 

e pelos mecanismos de busca Google Acadêmico. Foram utilizadas as 
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seguintes palavras-chave: Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas, 

SARP, Aeronave Remotamente Pilotada, ARP, reconhecimento, operações 

de reconhecimento, Cavalaria Mecanizada, consciência situacional, UAS, 

Mechanized Cavalry Regiment, Situational Awareness, Reconnaissance 

Operations, Payload, Sensor Arrays. 

b. Para Artigos estrangeiros: foram utilizados os termos descritos 

anteriormente, correlatos em inglês, no portal de Publicações do Exército 

Estadunidense (armypub) e no portal do Google Acadêmico, além de 

informações contidas nos websites das Forças Armadas dos Estados Unidos, 

da Alemanha, e de revista israelita “Israel Defense”, especializada nas forças 

armadas israelenses. 

c. Para Artigos nacionais, normas técnicas e periódicos eletrônicos: pesquisa 

eletrônica através do mecanismo de busca dos próprios websites e do 

Google, com busca pelos termos já mencionados para as demais fontes. 

 

2.3.2 Procedimentos Metodológicos  

 

As ações realizadas até a coleta de dados foram as de levantamento do 

problema e definição das variáveis a serem estudadas. A partir deste ponto, tendo por 

base a hipótese levantada, foram buscadas informações do tema relacionado por 

meio das fontes e estratégias já mencionadas. A inclusão de dados ocorrerá conforme 

os seguintes critérios: 

 a. Critério de inclusão: informação relevante, objetiva e de fonte confiável 

composta de estudos e investigações jornalísticas sobre operações militares de 

reconhecimento ou emprego militar do SARP. 

 b. Critério de exclusão: informação sem fonte confiável ou que abordassem a 

temática sem relação com operações militares de reconhecimento ou emprego militar 

do SARP. 

 A Metodologia teve como base três eixos principais: manuais e fontes 

bibliográficas observadas na revisão da literatura; militares especialistas nos 

assuntos; e as experiências obtidas de outros exércitos.  

Os estudos da revisão da literatura permitiram o aprofundamento no assunto, 

que após conhecido e entendido, foram levados à avaliação de militares especialistas, 

por meio das entrevistas e questionários, a fim de serem levantados os aspectos 
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comprobatórios sobre o tema. Ademais, a figura 1 a seguir ilustra a sequência lógica 

seguida para a construção do presente trabalho. 

 

Figura 1: Sequência lógica seguida para a construção do presente trabalho 
Fonte: O autor. 

 

2.3.3 Instrumentos  

 

 Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados entrevistas, 

questionários e um experimento em campo, no Campo de Instrução do Gericinó. As 

entrevistas foram realizadas com o comandante da Equipe SARP da Cia Prec Pqdt; 

com um engenheiro militar especialista sobre SARP no EB; com um militar que teve a 

experiência de empregar um SARP Cat 0 em Op Rec com o Esqd que comandava no 

17º RC Mec; com um oficial superior da Força Aérea, que tem a experiência de ter 

servido no Departamento de Controle do Espaço Aéreo e de ter participado na 

reformulação da doutrina da Aeronáutica que trata de SARP e o acesso ao Espaço 

Aéreo Brasileiro, para evidenciar as medidas necessárias de coordenação e controle 

do espaço aéreo para a operação com o SARP; e com o Gerente de Serviços e 

Operações na empresa FT Sistemas, para abordar os aspectos técnicos do SARP e 

de instrução aos operadores do Sistema Horus 100. 

 Para tais entrevistas, foram feitas perguntas direcionadas e, quando possível, 

da técnica de brainstorming. Sua aplicação visou a acessar o conhecimento dos 

militares especialistas nos assuntos em questão, viabilizando o entendimento das 

variáveis estudadas, permitindo a mensuração, principalmente, dos indicadores das 

dimensões aplicabilidade, logística, doutrina  e qualificação de pessoal da variável 

independente Emprego do SARP como ferramenta de otimização da consciência 
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situacional, e também das dimensões área de atuação e qualidade da variável 

dependente Operações de Reconhecimento realizadas pelo RC Mec. 

A formulação do questionário, para os oficiais de cavalaria que possuíam 

experiência na tropa C Mec, atentou para os cuidados de incrementar o índice de 

retorno, inclusive com a elaboração de uma mensagem de introdução explicando 

conceitos básicos e a intenção da pesquisa. Tal questionário teve como objetivo 

mensurar a avaliação dos militares que são ou foram comandantes táticos das tropas 

C Mec (pelos quais a existência desse estudo se justifica) em relação às operações 

de reconhecimento, e colher experiências e dados destes militares para o 

embasamento do tema da pesquisa realizada. 

Por fim, para garantir que o questionário não contivesse falhas na sua 

elaboração, foi realizado um pré-teste dos instrumentos com uma pequena amostra 

da população, composta por dez militares, a fim de verificar se haveria dúvidas durante 

a realização dos instrumentos e se todos os itens estavam claros. Após a verificação 

de que o questionário estava inteligível e que não haviam correções a serem feitas, 

as respostas obtidas destes dez militares foram incluídas no cômputo geral dos dados 

para o estudo. 

 

2.3.4 Análise dos Dados  

 

Todos os dados colhidos através da revisão bibliográfica e documental, pelo 

questionário, pelo experimento em campo e por entrevistas foram analisados de forma 

qualitativa. Através da análise dos dados obtidos, teve-se a intenção de determinar as 

necessidades operacionais para responder ao problema proposto, o que serviu para 

direcionar outras fases da pesquisa, com o embasamento em diversas fontes. 

Os dados da pesquisa documental, juntamente aos provenientes dos 

questionários, das entrevistas e do experimento em campo permitiram a realização de 

uma análise completa e abrangente sobre o tema. Houve comparações, sínteses e 

verificações de aplicabilidade de novas técnicas à realidade da tropa C Mec. Por fim, 

as respostas às perguntas objetivas receberam tabulação simples, sendo 

apresentadas por meio de gráficos e tabelas, facilitando a visualização dos resultados. 

Todos estes dados, obtidos pelos vários instrumentos utilizados, serviram para 

a condução de uma pesquisa sólida, para, por fim, poder gerar subsídios necessários 

para a elaboração da conclusão deste trabalho. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Ao iniciar o estudo bibliográfico com o objetivo de revisar o que existe em termos 

de estado da arte sobre o objeto de pesquisa, mantendo a coerência com a 

importância do tema e com a fundamentação de objetivos, do problema e das 

hipóteses levantadas, foram pesquisados e estudados autores e trabalhos que 

dissertam sobre os fundamentos e conceitos básicos da tropa C Mec e das operações 

de reconhecimento; o conceito de Consciência Situacional (CS); o sistema de 

aeronaves remotamente pilotadas (SARP), seus sensores e as implicações do 

emprego desse sistema; e o emprego de SARP pelos exércitos estrangeiros. 

 

3.1 O REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO  

 

3.1.1 Considerações iniciais 

 

Inicialmente, com a intenção de realizar uma exposição acerca da tropa do RC 

Mec, foi realizada a revisão do Manual EB70-MC-10.222: A Cavalaria nas Operações, 

do C 2-20: Regimento de Cavalaria Mecanizado, assim como do manual o EB70-MC-

10.202: Operações Ofensivas e Defensivas. 

Como já abordado na introdução, o reconhecimento é a ação conduzida, em 

campanha, pelo emprego de meios terrestres e/ou aéreos, com a intenção de obter 

informações sobre um determinado inimigo e/ ou área de operações. Tal afirmação foi 

um fator motivador para o atual trabalho: apesar de estar especificado que o 

reconhecimento pode ser realizado em conjunto de meios aéreos e terrestres, raras 

são as vezes que isto ocorre, pois, até o momento, as tropas C Mec tem dependido 

exclusivamente de helicópteros de Reconhecimento e Ataque (Rec Atq) da Aviação 

do Exército (AvEx) para o reconhecimento aéreo, porém estes meios, limitados a dois 

batalhões2 de AvEx – o 1º e o 3º Batalhões de Aviação do Exército (BAvEx), são 

insuficientes para atender, dentre várias outras missões que já possuem, a demanda 

de todas as tropas C Mec do EB.  

Ao se analisar o manual C 2-20: Regimento de Cavalaria Mecanizado, manual 

que constitui a base doutrinária do emprego de tal tropa, verificou-se que o conteúdo 

                                                 
2 Apesar da Av Ex contar com quatro batalhões em território nacional, somente o 1º e o 3º possuem, 

em sua configuração atual, helicópteros de reconhecimento. 
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a ser citado do referido manual seria excessivo, tendo em vista a grande quantidade 

de informações sobre as características, possibilidades e limitações do RC Mec, assim 

como a descrição das operações de reconhecimento e as características do 

reconhecimento sendo apoiado por elementos aéreos. 

Desta forma, a fim de evitar a utilização em demasia de citações de um único 

manual específico, que é bastante conhecido por oficiais de Cavalaria (possíveis 

leitores desta dissertação), foi criado o Anexo A no atual trabalho. Em tal anexo está 

transcrito três partes do referido manual: o capítulo inicial, que aborda as principais 

características do RC Mec, o capítulo 4, que aborda todos os detalhes das operações 

de reconhecimento, e por fim, o anexo F, que versa sobre o emprego da Aviação do 

Exército em apoio às operações do RC Mec, a fim de buscar um paralelismo entre a 

utilização consagrada dos helicópteros da Av Ex com a possível utilização do SARP 

nas Op Rec. 

Contudo, apesar do Anexo A conter toda a informação doutrinária pertinente para 

fundamentar a presente pesquisa, um trecho destacou-se, que, transcrito a seguir, 

sintetiza a intenção do atual trabalho, de utilizar o SARP em apoio às tropas C Mec. 

Elementos aéreos, quando disponíveis, podem ser empregados à frente, nos 
flancos ou entre os esquadrões de cavalaria mecanizada. Esses elementos 
são empregados para reduzir o tempo necessário à execução do 
reconhecimento, ao mesmo tempo que aumentam as condições de 
segurança dos elementos terrestres. Normalmente, reconhecem as estradas 
laterais e o terreno adjacente ao eixo designado. Nesse caso, os elementos 
terrestres adotam o dispositivo em coluna e deslocam-se rapidamente para a 
frente, sobre os eixos determinados, reconhecendo os eixos laterais e 
acidentes do terreno que não possam ser adequadamente reconhecidos 
pelos meios aéreos. Os elementos aéreos fornecem aos terrestres informes 
sobre as posições inimigas e desfiladeiros, além de outros que permitam, em 
prazo razoável, a adoção de medidas e dispositivo para que a tropa amiga 
não seja surpreendida. (BRASIL, 2002, p. 4-4). 

 

3.2.2 Considerações sobre as Op Rec no contexto das Op no Amplo Espectro 

 

A fim de contextualizar as Op Rec na doutrina estratégica atual que rege as 

operações militares no Exército Brasileiro, foi realizada uma pesquisa acerca das 

Operações no Amplo Espectro, que é o cenário no qual o EB tem se preparado para 

atuar. 

Em seu trabalho de título “Cenários, Operações no Amplo Espectro e Brigadas 

de Cavalarias Mecanizadas”, Trindade (2013) afirma que o conceito de Operações no 
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Amplo Espectro é baseado no conceito “Full Spectrum Operations” presente no 

manual FM 3-0 – Operations, do Exército do Estados Unidos, datado de 2008, que 

conta com vários ensinamentos colhidos dos conflitos no Afeganistão e Iraque. 

De acordo com o FM 3-0, nas Operações no Amplo Espectro, o poder de 

combate é aplicado de forma contínua e simultânea, na combinação de quatro 

atitudes: ofensiva, defensiva, operações de estabilidade e de apoio à população civil. 

Além disso, Trindade (2013) complementa que as Operações no Amplo Espectro 

exigem um adestramento complexo e difícil para exércitos. Os comandantes em todos 

os níveis devem preparar suas tropas para as missões mais prováveis, porém também 

desenvolvendo capacidades para que permitam uma rápida e fácil adaptação em 

qualquer outro espectro do conflito. 

No que tange ao Exército Brasileiro, de acordo com Nascimento (2013), o 

Estado-Maior do Exército (EME) adotou o conceito de Operações no Amplo Espectro 

no ano de 2013, que iria embasar o emprego do Exército na atualidade e em um futuro 

próximo. 

Nascimento (2013) também afirmou que os conflitos atuais não se tratam 

somente do embate entre oponentes armados. As operações constituem-se, também, 

na aplicação dos meios de combate, combinando atitudes ofensiva, defensiva, de 

pacificação, de Garantia da Lei e da Ordem, de apoio às instituições governamentais, 

de assistência humanitária e de operações interagências. 

No que tange ao emprego da Cavalaria Mecanizada nas Operações no Amplo 

Espectro, Trindade (2013) afirmou que, apesar da criação das Brigadas de Cavalaria 

Mecanizada (Bda C Mec) terem data nos anos 70, em um cenário de conflito 

convencional, elas foram concebidas com capacidades que lhe permitiriam cumprir 

missões em um largo espectro das operações, pois, conforme afirma o manual C 2-

30 – Brigada de Cavalaria Mecanizada, tal Bda deve estar apta a conduzir operações 

ofensivas e defensivas, além de realizar operações de defesa interna e ações de 

defesa territorial. Sobre tal afirmação, Trindade ainda complementa: 

“A Cavalaria mecanizada, embora criada no contexto do combate 
convencional, em função de suas características, organização e material de 
emprego militar, possui efetiva capacidade de conduzir operações no Amplo 
espectro, possivelmente melhor do que qualquer outra Grande Unidade (GU) 
da Força Terrestre […] A adequação da Bda C Mec às Operações no Amplo 
Espectro decorre particularmente de sua mobilidade tática e estratégica, da 
potência de fogo, da proteção blindada, da flexibilidade e do sistema de 
comunicações, que lhe confere a adaptabilidade necessária para atuar nesse 
complexo cenário.” (Trindade, 2013, p. 8). 
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Foi observado que, por mais que Trindade tenha feito afirmações a respeito da 

Bda C Mec, as características da Bda de mobilidade tática, potência de fogo, proteção 

blindada, flexibilidade e sistema de comunicações também estão presentes no RC 

Mec. Portanto, inferiu-se que esta OM é, então, uma tropa que possui características 

que lhe permitem atuar de forma eficiente nas Operações no Amplo Espectro. 

Por fim, em sua obra, Trindade fez uma afirmação sobre uma necessidade que 

a Bda C Mec possui para cumprir melhor sua missão no amplo espectro; afirmação 

esta que serve de embasamento para a atual pesquisa de emprego de SARP nos RC 

Mec. 

“ A Bda C Mec, para cumprir suas missões no cenário das Operações no 
Amplo Espectro, precisa ampliar sua capacidade de Reconhecimento e 
Vigilância, para isso é necessário dotá-la de sistemas de aeronaves 
remotamente pilotadas (SARP). Inicialmente, uma fração com aeronaves das 
categorias 2 ou 3 operaria diretamente em proveito da brigada ou reforçando 
os regimentos de 1º escalão. Em uma segunda fase, buscar-se-ia mobiliar os 
regimentos com SARP táticos orgânicos (categoria 1). ” (Trindade, 2013, p. 
10). 

 

3.2.3 Considerações Parciais sobre Op Rec apoiadas por Rec Aéreo 

 

Foi observado, durante o estudo dos tipos de reconhecimento no manual C-2-

20, que são elencados vários aspectos positivos sobre o emprego de vetores aéreos 

para o auxílio das tropas Mec durante as operações. Seja aumentando a segurança e 

velocidade do Rec de eixo, aumentando a capacidade de reconhecimento e liberdade 

de ação no Rec de zona, ou garantindo melhores condições ao RC Mec para executar 

o Rec de área, observou-se que as aeronaves que executam o reconhecimento aéreo 

aumentam o volume de informações disponíveis para os comandantes de pelotão e 

esquadrão, e, desta forma, otimizam a consciência situacional destes no campo de 

batalha. 

Para complementar tal afirmação, o C 2-20 ainda complementa, em outro 

momento: 

(1) O emprego de meios aéreos é um excelente modo de complementar 
o reconhecimento terrestre. 
(2) Quando não forem disponíveis elementos aéreos, os comandantes de 
unidades de cavalaria mecanizada devem envidar todos os esforços para 
obter estes meios do escalão superior. 
(3) Os meios aéreos de reconhecimento são, normalmente, usados em 
conjunto e em apoio cerrado aos elementos terrestres, podendo ser 
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empregados centralizadamente sob o controle do Rgt. ” (BRASIL, 2002, 
p. 4-18). 

Cabe, por fim, salientar a evolução dos acontecimentos e da tecnologia desde a 

concepção do manual C 2-20 até a atualidade. Datado de 2002, este manual não 

contemplava ainda os meios remotamente pilotados que o EB dispõe, mesmo que de 

forma incipiente, nos dias de hoje. Com tais meios, é possível a descentralização do 

apoio aéreo a mais unidades, deixando assim de ocorrer a dependência exclusiva dos 

helicópteros de Rec da AvEx. Caso seja tornada realidade a dotação do RC Mec com 

SARP de Cat 1, não será mais necessário ao Cmdo do Rgt solicitar ao escalão 

superior meios aéreos, já que estes próprios meios já estarão disponíveis na sua 

unidade. 

 

3.3 A CONSCIÊNCIA SITUACIONAL  

 

3.3.1 Conceituação básica 

 

Inicialmente, o conceito de consciência situacional surgiu na aviação, mais 

precisamente no treinamento de pilotos (BASTOS, 2012). De acordo com Endsley 

(1996), Consciência Situacional (CS) é a percepção precisa dos fatores e condições 

que afetam a operação de uma equipe durante um período de tempo definido.  

Ainda de acordo com Endsley (1996), a consciência situacional pode ser dividida 

em três níveis, conforme exposto na figura 2. O primeiro nível, da percepção, é onde 

o indivíduo deve perceber claramente os eventos que ocorrem ao seu redor. O 

segundo nível, do entendimento, é necessário, pois somente a percepção dos eventos 

não é suficiente. É necessário interpretar o significado de todos os elementos e 

eventos, avaliando a gravidade das situações, e decidindo sobre quais condutas 

deverá tomar. Por fim, a projeção futura, é a capacidade de antecipação de 

ocorrências futuras, a partir da compreensão dos elementos neste ambiente de 

trabalho. Através de experiência acumulada e com base em treinamentos, o indivíduo 

deve fazer projeções e antecipar os efeitos de seus atos.  
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Figura 2: Níveis de Consciência Situacional 
Fonte: Boletim Informativo de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Região Nordeste, 2014e. 

 
Tendo, desde o final do século passado, influenciado várias áreas laborais pelo 

mundo, como a área de produção, aviação e robótica, a consciência situacional vem 

se tornando um conceito amplamente utilizado na comunidade nacional e 

internacional.  

A abrangência deste conceito no ambiente militar internacional já é de longa 

data. Por exemplo, o artigo de Endsley Et Al (2001) possui uma análise do termo de 

consciência situacional para o Exército Estadunidense, já importante desde àquela 

época. 

Os militares estão rapidamente importando tecnologias digitais nas suas 
forças terrestres[...]. Um resultado dessas novas tecnologias é que a 
informação disponível para soldados individuais e pequenas unidades irão 
aumentar exponencialmente. Isso irá requerer dos soldados e de seus líderes 
o processamento rápido e correto de grandes quantidades de informação, 
entendendo-as, e empregando-as de forma efetiva para predizer o que está 
prestes a ocorrer, nas condições incertas e voláteis das operações terrestres. 
Estabelecer e manter uma consciência situacional (CS), portanto, é um 
desafio que vem aumentando para as forças terrestres3 (Endsley et Al, 2001, 
p. 4-1). 

3.3.2 A consciência situacional na doutrina do EB  

 

Dentre os manuais doutrinários do EB que tratam do termo “consciência 

situacional”, três definições foram encontradas que, complementando-se, descrevem 

                                                 
3 Tradução livre do autor. 
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o conceito de forma clara para o ambiente militar. A primeira delas, que consta no 

manual EB20-MC-10.205, Comando e Controle, afirma: 

CONSCIÊNCIA SITUACIONAL – Percepção precisa dos fatores e condições 
que afetam a execução da tarefa durante um período determinado de tempo, 
permitindo ou proporcionando ao seu decisor, estar ciente do que se passa 
ao seu redor e assim ter condições de focar o pensamento à frente do 
objetivo. É a perfeita sintonia entre a situação percebida e a situação real. 
(BRASIL, 2015a, p. 1-3). 

 

Em seguida, a definição que consta no manual EB20-MC-10.207, Inteligência: 

CONSCIÊNCIA SITUACIONAL – garante a decisão adequada e oportuna em 
qualquer situação de emprego, permitindo que os comandantes possam se 
antecipar aos oponentes e decidir pelo emprego de meios na medida certa, 
no momento e local decisivos, proporcionalmente à ameaça (BRASIL, 2015b, 
glossário). 

 

A terceira definição foi encontrada no manual MD31-M-03, Doutrina para o 

Sistema Militar de Comando e Controle. De acordo com tal obra, a consciência 

situacional consiste na percepção atualizada e precisa do ambiente no qual a tropa 

atuará e na noção que cada elemento tem em relação a missão atribuída. Quando 

mais se tem noção da realidade, melhor a consciência situacional (BRASIL, 2015e). 

Prosseguindo na conceituação, o MD31-M-03 afirma que para aprimorar tal 

consciência é necessário um volume significativo de informações sobre o ambiente 

de emprego, assim como o conhecimento sobre as situações amiga e inimiga. 

As informações, em quantidade e qualidade adequadas, quando entregues a 

pessoas certas nos momentos ideais, agregam valores na condução das Atividades 

de comando e controle (C²). Porém, cada informação tem dimensões de relevância, 

precisão e oportunidade. Por isso, um padrão superior no domínio da informação é 

alcançado quando a relevância, precisão de oportunidade chegam a cem por cento. 

Por fim, as necessidades de informação deverão ser definidas e mensuradas 

anteriormente, dando ênfase especial àquelas que conduzirão o processo decisório. 

 

3.3.3 Considerações Parciais 

 

Conforme evidenciado anteriormente, na seção da revisão de literatura sobre as 

características do reconhecimento, esta operação é executada para obter informações 
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sobre o inimigo e/ou a área de operações, e todos os dados que forem levantados 

pela tropa C Mec durante o Rec serão repassados ao escalão superior. Ao receber 

estas informações, o Esc Sp poderá, então, planejar suas futuras operações. Infere-

se então que todas as informações transmitidas pelos pelotões que executam o 

reconhecimento, estando corretas, incompletas ou incorretas, irão interferir 

decisivamente nas próximas ações que serão planejadas e executadas pelo escalão 

superior enquadrante. 

Sendo assim, a consciência situacional, isto é, ter ciência do que ocorre; avaliar 

corretamente a área de operações, o inimigo e suas atividades, de forma clara e sem 

erros; e conseguir fazer previsões futuras sobre o que poderá ocorrer no campo de 

batalha, é fundamental - não somente para a sobrevivência das tropas C Mec nas Op 

Rec - mas como também pode ser considerado como uma das causas de êxito ou de 

fracasso das operações planejadas pelo escalão superior. 

Além disso, em face aos conflitos modernos situados no amplo espectro, 

caracterizados por uma constante evolução dos acontecimentos, a consciência 

situacional deve ser constantemente atualizada. Uma informação coletada em um 

determinado momento deve ser passada o mais rápido possível ao escalão superior 

pois, depois de alguns minutos, ela pode já não estar configurada e pode não mais 

ser útil.  

Todos esses fatos evidenciam que a tropa C Mec, deve, além de manter seus 

quadros constantemente adestrados nas Op Rec em um quadro de Op no Amplo 

Espectro, deve procurar manter sua consciência situacional a mais otimizada possível. 

Para isso, é necessário possuir os melhores meios de reconhecimento e observação 

possíveis, por meios terrestres, como binóculos, câmeras e lunetas – já incorporados 

ou em fase de incorporação - e por meios aéreos, seja o apoio já consagrado, porém 

raro, dos helicópteros de Rec da AvEx, seja pelos recentes e modernos SARP.  

 

3.4 O SISTEMA DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS  

 

3.4.1 Considerações iniciais 

 

De acordo com Instrução de Comando da Aeronáutica (ICA) 100-40, o SARP é 

definido genericamente como o conjunto de uma aeronave remotamente pilotada 
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(ARP); uma ou mais estações de pilotagem remota; o enlace de pilotagem; e qualquer 

outro componente especificado pelo fabricante (BRASIL, 2015d, p. 15). 

Nas últimas décadas, em conflitos como as operações no Kosovo em 1999, no 

Iraque em 2003 e no Afeganistão em 2001, os SARP foram empregados em larga 

escala. Em sua obra “U.S. Unmanned Aerial Systems”, Gertler (2012) afirmou que os 

conflitos supracitados ilustraram as vantagens e desvantagens do uso desse sistema 

em combate. Algumas dessas vantagens são: não colocar a vida do piloto da 

aeronave em risco; não limitar a missão aérea à endurância do piloto, pois em uma 

estação de pilotagem remota, é simples o revezamento no posto de pilotagem da 

aeronave; e ter uma aeronave remotamente pilotada, com custo de aquisição e 

operação significativamente inferior à uma aeronave convencional, que cumpra a 

mesma missão. As desvantagens seriam: maior tendência de acidentes, mesmo que 

sem vítimas, tendo em vista o número de fatores tecnológicos envolvidos na condução 

da aeronave; e também de uma maior necessidade de controle do espaço aéreo, para 

que o SARP não interfira nos voos das demais aeronaves convencionais (Gertler, 

2012). 

Já no Exército Brasileiro, a Portaria nº 212, do Estado-Maior do Exército, datada 

de 2014, elenca: 

A Estratégia Nacional de Defesa (END) estabelece como uma de suas 
diretrizes que as Forças Armadas devem ser organizadas sob a égide do 
trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença. Disso decorre a 
necessidade da existência de vetores sob completo domínio nacional, ainda 
que parceiros estrangeiros participem do seu projeto e da sua 
implementação, incluindo, entre outras, as capacidades de alerta, vigilância, 
monitoramento e reconhecimento, obtidas por meio do uso de sensores 
embarcados em Aeronaves Remotamente Pilotadas (...) A utilização desses 
sistemas tem por objetivo assegurar a liberdade de ação e aumentar o nível 
de consciência situacional dos comandantes em todos os níveis. Ademais, 
visa a possibilitar a preservação dos recursos humanos, em situações nas 
quais o risco seja elevado ou inaceitável e em missões que possam imprimir 
excessivo desgaste às tripulações das aeronaves pilotadas. (BRASIL, 2014d, 
p. 38). 

Sobre o emprego do SARP no EB, o manual dos Vetores Aéreos da Força 

Terrestre foi a fonte de consulta doutrinária mais utilizada. Nele, por exemplo, está 

contida a informação da complementariedade entre aeronaves, como as da AvEx, e o 

SARP, conforme mostra também a figura 3. 

A concepção de emprego dos SARP da F Ter baseia-se na 
complementariedade com outros vetores aéreos (tripulados e não tripulados), 
na adequação desses sistemas aos diferentes elementos de emprego na F 
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Op e na atuação integrada à manobra terrestre e aos demais sistemas 
usuários do espaço aéreo. (BRASIL, 2014c, p. 4-1) 

 

 

Figura 3: Complementariedade dos vetores aéreos tripulados e os SARP 
Fonte: BRASIL, 2014c. 

 

Além disso, também é afirmado neste manual que o adequado emprego dos 

SARP garante um diferencial para a liberdade de ação dos comandantes em todos os 

níveis, pois são muitas as ações que que este sistema pode desempenhar no campo 

de batalha, desde operações logísticas até operações de Inteligência, 

Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA). Tal multiplicidade de 

aplicações possíveis para o SARP possibilita que seu emprego otimize o processo de 

tomada de decisão e que aumente o nível de consciência situacional dos decisores 

em todos os níveis (BRASIL, 2014c).  

Por fim, a Força Terrestre emprega os SARP nos níveis tático e operacional, em 

proveito das manobras terrestres que desenvolve, a fim de multiplicar o poder de 

combate de seus elementos. Porém, os comandantes táticos devem ter em mente 

que, em algumas circunstâncias, os efeitos do emprego do SARP podem afetar o 

Espaço de Batalha de modo mais amplo, gerando consequências nos níveis mais 

elevados das expressões do Poder Nacional (BRASIL, 2014c).  
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3.4.2 Características Operativas dos SARP 

 

A respeito das condições de operação do SARP, é dito: 

Os SARP são componentes essenciais para ampliar o alcance e a eficácia 
das operações terrestres, pois – atuando como multiplicadores do poder de 
combate – possibilitam a F Ter antecipar-se às mudanças nas condicionantes 
de um ambiente operativo que se mantêm em constante evolução. Ademais, 
permitem aos comandantes obter vantagens significativas sobre o oponente, 
sendo a principal delas a superioridade de informações. (BRASIL, 2014c, p. 
4-2). 

A composição do sistema é, de acordo com o Manual de Vetores Aéreos e com 

a Nota de Coordenação Doutrinária Nº 03/2012, do C Dout Ex, sobre o Emprego de 

SARP, geralmente dividida em três elementos essenciais. O módulo de voo, o módulo 

de controle em solo e o módulo de comando e controle. Inclui, ainda, infraestrutura de 

apoio e os recursos humanos necessários à sua operação. A figura 4 a seguir exibe 

um diagrama que ilustra as funções componentes do SARP. 

 

Figura 4: Diagrama de todas as funções que compõe um SARP 
Fonte: BRASIL, 2012b. 

 

O módulo de voo geralmente consiste do vetor aéreo (aeronave propriamente 

dita), e engloba sua motorização, combustível e sistemas embarcados necessários ao 

controle, navegação e execução das diferentes fases do voo. Além disso, também 

está contido nele a carga útil (payload), que compreende equipamentos embarcados 

dedicados a missão, como meios optrônicos, rádios, armamentos e outros. 

O módulo de controle em solo é composto pela Estação de Controle de Solo 

(ECS), sendo esta fixa ou móvel, que compreende os subsistemas de preparação e 

condução da missão, de controle da aeronave e da operação da carga útil. 

Por fim, o módulo de comando e controle consiste de todos os equipamentos 

necessários para realizar o enlace para os comandos de voo, transmissão de dados 

da carga útil e para a coordenação com os órgãos de controle de Tráfego Aéreo (CTA) 

na jurisdição do espaço aéreo onde o ARP atua. 
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Todas os módulos funcionais do SARP acima citados são ilustrados na figura 5 

a seguir. 

 

Figura 5: Visualização genérica dos módulos funcionais dos SARP da F Ter 
Fonte: BRASIL, 2014c. 

 

No que tange aos recursos humanos responsáveis por operar o SARP, é 

necessário dispor de equipes especializadas que cumpram tarefas relacionadas com 

cada módulo, bem como as equipes e meios auxiliares para treinamento e formação 

das habilitações técnicas (HT) específicas para o emprego desses sistemas. 

Com base na concepção funcional já apresentada, dividida em módulos, as 

equipes de operação e de apoio englobam funções que poderão ser acumuladas pelo 

mesmo indivíduo, absorvidas por funcionalidades automáticas ou exercidas a partir 

de outros locais, conforme a categoria e complexidade do sistema, de acordo com o 

que se segue: 

 

a) Piloto 

b) Comandante da Missão 

c) Operadores de Equipamentos (sensores embarcados) 

d) Analistas (imagens e sinais) 

e) Coordenador de solo 

f) Especialistas de logística (gerentes de manutenção e mecânicos de 

comunicações e eletrônica, aviônica e aeronaves). 
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Por fim, ser um sistema composto de diversas aeronaves e por várias turmas de 

operação, o SARP pode ser mantido em operação por longos períodos a baixo custo, 

sendo esta uma de suas características mais vantajosas. 

 

3.4.3 Classificação e categorias 

 

3.4.3.1 Considerações gerais 

 

Conforme a doutrina exposta no manual de Vetores Aéreos expõe, existem 

várias condicionantes para a classificação dos SARP. Seja por parâmetros de 

desempenho, massa (peso) do veículo, a natureza das ligações utilizadas, carga útil 

que possui ou o escalão responsável pelo emprego do sistema, são inúmeras as 

possibilidades de categorização dos SARP. 

Para o EB, o nível do elemento de emprego é a referência basilar para a definição 

das categorias, conforme o quadro 4 a seguir. 

 

Quadro 4: Classificação e categorias dos SARP para a F Ter 
Fonte: BRASIL, 2014c. 

 

Cada categoria de SARP, numericamente ordenada de 0 (zero) a 6 (seis) possui 

capacidades diferentes na geração de produtos. Os SARP de categoria 0 a 3, por 

exemplo, são empregados no nível tático, fornecendo informações em tempo real à 
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tropa apoiada e proporcionando suporte contínuo nas áreas de interesse para o 

planejamento e condução das operações.  

Porém, duas características presentes nos SARP das categorias 0 a 2 merecem 

ser destacadas. A primeira é que um mesmo equipamento pode desempenhar as 

funções de mais de um módulo, simplificando a infraestrutura de apoio e de recursos 

humanos, mas mesmo assim continuará possuindo as funcionalidades de um sistema. 

A segunda é que normalmente os SARP das categorias citadas são operados por uma 

ou duas pessoas, que compartilham o transporte dos diversos módulos e operações 

do sistema. Nestas categorias, o apoio logístico pode ser inexistente, sendo de 

responsabilidade então dos próprios operadores, sendo as ações de maior 

complexidade sendo conduzidas por especialistas nesses equipamentos. 

 

3.4.3.2 Diferenciação entre ARP pertencente e não pertencente ao Sistema de 

Material de Emprego Militar (SMEM) 

 

Recentemente, no final do ano de 2018, devido à importância crescente do tema 

de SARP no EB, duas normas operacionais foram publicadas pelo Comando de 

Operações Terrestres. A primeira, de nome “Normas Operacionais de Emprego para 

Aeronaves Remotamente Pilotadas não pertencentes aos sistemas de Material de 

Emprego Militar (ARP Não SMEM) ” e a segunda, de título “Normas Operacionais de 

Emprego para Aeronaves Remotamente Pilotadas pertencentes aos Sistemas de 

Material de Emprego Militar (SARP Cat 0 a 2) ”. Um dos motivos da confecção de 

ambos os documentos pode ser identificado no texto extraído da primeira norma 

citada. 

2) A sociedade já adotou as ARP não SMEM como um instrumento 
recreativo e para uso técnico. Isso impulsionou os órgãos responsáveis 
a publicar uma série de normas e regulamentos que orientam seu 
emprego em diferentes situações. 
3) Consideram-se ARP não SMEM as aeronaves remotamente pilotadas 
não pertencentes a um Sistema de Materiais de Emprego Militar e, 
consequentemente, não fornecidas pela cadeia de suprimento do EB. 
4) O uso das ARP não SMEM no âmbito do EB tem se intensificado em 
atividades não operacionais e, eventualmente, até em operacionais, 
requerendo definições de responsabilidades, atribuições e 
padronizações quanto ao uso. (BRASIL, 2018b, p. 1 e 2). 

Acompanhando a contínua evolução da tecnologia, várias Organizações 

Militares do EB adquiriram, com seus recursos próprios, em um processo legal, porém 
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fora da cadeia logística, Aeronaves Remotamente Pilotadas vendidas livremente no 

comércio civil, para principalmente cumprir missões não-operacionais, como 

filmagens de eventos para comunicação social. Contudo, de acordo com a Norma 

Operacional que trata de ARP não pertencente ao SMEM, é preciso atentar que tais 

meios possuem restrições para seu emprego em situação operacional, conforme as 

seguintes afirmações: 

3) Uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) é uma aeronave e, por 

conseguinte, para voar no espaço aéreo sob responsabilidade do Brasil, 

em atividades operacionais, deverá seguir as normas estabelecidas pelas 

autoridades competentes da aviação nacional. O uso das ARP não 

SMEM sempre será considerado como não operacional, ou seja, seu uso 

deve restringir-se às atividades administrativas, recreativas e não 

operacionais das OM do EB. Nesse caso, deverá ser cadastrada na 

ANAC e não precisará haver solicitação de uso do espaço aéreo. No 

entanto, as restrições de voo impostas nessas Normas devem ser 

seguidas. 

4) Todo material adquirido pelas OM (não fornecido pela cadeia de 

suprimento) que utilize o espaço aéreo e que decole de forma vertical, ou 

horizontal, será considerado como ARP não SMEM e não será integrado 

à cadeia logística do Exército Brasileiro. 

5) Em princípio, está vedado o emprego de ARP não SMEM em 

atividades operacionais da F Ter, exceto quando houver autorização ou 

determinação de autoridade competente (oficial-general em cargo de 

comando, chefia ou direção). 

6) Será de responsabilidade da OM que adquirir a ARP não SMEM a 

capacitação dos militares para a sua operação, de acordo com as 

especificações dos fabricantes autorizados, bem como o registro dos 

equipamentos correspondentes nos órgãos civis responsáveis e, 

eventualmente, a solicitação de uso do espaço aéreo ao DECEA (em 

atividades operacionais) além da sua manutenção. (BRASIL, 2018b, p. 

3). 

Desta forma, aborda-se que o cadastro do ARP comprado pela OM deverá ser 

feito diretamente na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e que seu uso possui 

restrições em atividades operacionais. Entretanto, no trecho a seguir, retirado da 

segunda norma citada, é abordado como uma OM deve proceder quando recebe, pela 

cadeia logística, um ARP pertencente ao SMEM – por exemplo, o Horus FT-100, de 

categoria 1. 

1) Uma Aeronave Remotamente Pilotada somente poderá acessar o 

Espaço Aéreo Brasileiro em atividades operacionais, após a emissão, por 

parte do órgão Regional do DECEA (Departamento de Controle do 

Espaço Aéreo) responsável pelo espaço aéreo onde ocorrerá o voo, de 

uma autorização especial. Para tanto, faz-se necessário o envio de um 
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documento formal, em forma de oficio, cujo modelo encontra-se à 

disposição no sítio do DECEA (www.decea.gov.br/drone/).  

a) Os SARP fornecidos pela cadeia de suprimento, considerados como 

aeronaves militares (orgânicas das Forças Armadas), não serão 

cadastrados na ANAC em seu Sistema de Aeronaves não Tripuladas 

(SISANT), devendo ser cadastrados diretamente no Sistema do DECEA 

(SARPAS), por meio de oficio. 

b) No mesmo documento que informa a(s) aeronave(s), deverão ser 

informados os dados de todos os integrantes dos SARP (pilotos, 

operadores de vídeo, operadores de fonte etc.) que participarão das 

operações militares, servindo, dessa forma, como o documento que 

comprovará o vínculo com a OM detentora do material. (BRASIL, 2018c, 

p. 4). 

Tal trecho é importante, pois orienta o emprego e o correto cadastro diretamente 

ao DECEA que deve ser feito pelas OM que receberem SARP pela cadeia de 

suprimento, a fim de respeitar as normas impostas pelos órgãos controladores do 

Espaço Aéreo Brasileiro.   

 

3.4.4 Concepção de Emprego 

 

3.4.4.1 Capacidades do SARP da F Ter 

 

Primeiramente, como forma de conhecer o que já foi produzido de doutrina no 

EB sobre o emprego de SARP, é essencial destacar a Nota de Coordenação 

Doutrinária (NCD) Nº 03/2012, do Centro de Doutrina do Exército, de cujo nome é 

“Emprego de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas”. Tal documento possui 

um conjunto de idéias que serve como um ponto de partida para qualquer estudo ou 

formulação de nova doutrina para o SARP no EB. O trecho a seguir, por exemplo, 

extraído da referida NCD, expõe a importância do emprego desse sistema. 

3.2.1 A maior motivação para o emprego de SARP é permitir a ampliação 
de capacidades, evitando-se ao mesmo tempo a exposição de pessoas 
ao cumprimento de missões perigosas, cansativas ou complexas, tais 
como tarefas repetitivas de inteligência, vigilância e reconhecimento, 
operação em ambiente QBRN, vigilância de áreas fronteiriças, proteção 
de estruturas estratégicas, ações em profundidade em território hostil e 
outras. 
3.2.2. Quaisquer que sejam os argumentos, o fato é que as estatísticas 
dos conflitos atuais demonstram que a cada dia se utilizam mais as 
aeronaves não habitadas no cumprimento de missões anteriormente 
atribuídas a vetores tripulados, de todas as classes. (BRASIL, 2012a, p. 
4). 
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Ademais, outro dado abordado nesta NCD descreve a motivação de se 

abandonar o conceito já em desuso de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), para 

começar a utilizar o termo SARP. Tal mudança ocorreu, pois, ainda que alguns 

sistemas modernos possam realizar missões automatizadas, sempre existirá a ação 

de controle externa, onde o homem exercerá o papel de elemento fundamental, e tal 

presença do decisor humano dá consistência as operações sobre vários aspectos, 

inclusive o jurídico. (BRASIL, 2012a). 

Nos anos que se seguiram à elaboração da supracitada NCD, surgiu o Manual 

de Vetores Aéreos da Força Terrestre, de 2014. Nele, algumas capacidades do SARP 

são destacadas, como o exemplo a seguir.  

a) contribuir para a obtenção de informações confiáveis - de dia e à noite 
– observando o meio físico além do alcance visual; 
b) levantar ameaças em extensas áreas do terreno, cobrindo espaços 
vazios (não cobertos pela F Spf), aumentando a proteção às unidades 
desdobradas e negando às forças oponentes a surpresa; 
c) permanecer em voo por longo período de tempo, permitindo monitorar 
em tempo real as mudanças no dispositivo, a natureza e os movimentos 
das forças oponentes; 
d) atuar sobre zonas hostis ou em missões aéreas consideradas de alto 
risco, ou que imponham acentuado desgaste às tripulações e às 
aeronaves tripuladas, preservando os recursos humanos e os meios de 
difícil reposição; 
e) atuar como plataforma de armas de alto desempenho, com capacidade 
de infiltrar-se em áreas sobre o comando das forças oponentes; e 
f) realizar operações continuadas, de modo compatível com o elemento 
de emprego considerado (BRASIL, 2014c, p. 4-7). 

Cabe ressaltar que, desse rol de capacidades, somente as capacidades das 

letras “c” e “e” não podem ser cumpridas plenamente por SARP de categoria 0 e 1. A 

capacidade de manter-se em voo por um longo período não é possível, de acordo com 

as configurações gerais desse tipo de equipamento, com as tecnologias atuais. Além 

disso, SARP que contenha carga útil constituída de armamento estará enquadrado na 

categoria 6, conforme a quadro 4 indica. 

Ademais, existem vários tipos de missões que podem ser desempenhadas pelas 

diversas categorias de SARP, tais como: inteligência; vigilância, aquisição de alvos, 

comando e controle, guerra eletrônica, etc. Porém este trabalho abordou em detalhes 

as características específicas para as missões de reconhecimento. 
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3.4.4.2 Missões de Reconhecimento 

 

A utilização dos SARP em missões de reconhecimento é principalmente 

garantida pela dotação de sensores embarcados, com capacidade de observar sob 

condições de baixa luminosidade e/ou visibilidade. Eles são empregados para 

esclarecer a situação, observando os protagonistas em evolução no ambiente 

operacional, e coletando informações de forma antecipada do meio físico e do meio 

ambiente em todas as fases da operação (BRASIL, 2014c, p 4-9). 

Esses vetores, operando de dia ou de noite, são empregados para detectar, 

localizar, discriminar e, em alguns casos, identificar alvos de interesse da tropa. Além 

disso, o SARP tem a capacidade de acompanhar os movimentos das ameaças em 

tempo real e de forma contínua, complementando e confirmando as informações de 

outras fontes – por exemplo, informações coletadas por tropas terrestres em 

operações de reconhecimento. Com o cruzamento dessas informações, seria possível 

avaliar e identificar as intenções das tropas oponentes. 

Por fim, é feito uma observação a respeito do emprego do SARP nos 

reconhecimentos típicos da cavalaria, abordados anteriormente neste trabalho. 

Nas operações típicas de reconhecimento, os SARP podem ser empregados 
antecedendo as tropas da F Spf que executam reconhecimentos de eixo e de 
zona, tanto na ofensiva quanto na defensiva, possibilitando-lhes maior 
agilidade no cumprimento de suas missões. Os comandantes enquadrantes 
passam a dispor de superioridade de informações sobre o oponente, o que 
lhes permite economizar meios operativos para emprego em outras tarefas. 
(BRASIL, 2014c, p-9). 

 

3.4.5 Sensores embarcados no SARP 

 

3.4.5.1 Considerações gerais 

 

Conforme mostrado anteriormente na figura 5, uma das partes mais 

fundamentais de um SARP é a carga útil de sensores que irá embarcada na aeronave, 

pois é a partir dela que as informações do campo de batalha serão captadas e 

transmitidas para o operador do sistema. Abaixo, no quadro 5, foram abordados os 

tipos de sensores mais comuns que podem compor o SARP. 
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Sensor Tipo e nome 

do Sensor 

Nome e 

Fabricante 

Capacidades 

 

Câmera eletro-

óptica (EO) 

MicroCam-D 

Nextvision - Gera vídeos em tempo real do 

campo de batalha, no ambiente 

diurno 

 

Câmera 

EO/Infraverme

lha (IR) 

Colibri 

Nextvision - Além de possuir as 

características da supracitada 

câmera diurna, possui uma 

câmera termal IR, que opera em 

ambiente diurno ou noturno 

 

Sensor 

acústico 

AVS 

 

Microflown - Detecta, classifica e localiza sons 

no campo de batalha, como 

disparo de armas ou o ruído de 

motores de veículos terrestres ou 

aéreos a baixa altitude 

 

Telêmetro 

Laser 

LRF 1550 MR 

Sensup - Identifica e informa a distância e 

a localização de um determinado 

objeto à posição do ARP 

 

Apontador 

Laser 

Nano Point 

Laser Pointer 

Unmanned 

Systems 

Technology 

- Ilumina uma determinada área 

com um laser IR, que auxilia a 

condução de tiros de artilharia e 

outros meios de apoio de fogo 

Quadro 5: Exemplos de tipos de sensores que podem ser utilizados por SARP 
Fonte: O autor. 

 



52 

 

 

Cabe destacar as já consagradas câmeras EO/IR, utilizadas, por exemplo, nos 

helicópteros da AvEx, como também no SARP Horus 100. Conforme citado, tais 

câmeras providenciam o imageamento em tempo real necessário para o 

reconhecimento aéreo de um determinado local, e algumas já vem com telêmetro 

laser integrado. A figura 6 abaixo, por exemplo, de uma viatura do Pel C Mec, o EE-

11 Urutu, foi tirada de ângulos diferentes por um ARP equipado com uma câmera 

termal. 

 

Figura 6: Imagens da Viatura EE-11 Urutu, tiradas por uma câmera termal 
Fonte: FIGUEIRA, 2015. 

 

Percebe-se que, muitas vezes, um imageamento termal, como o da foto acima, 

garante identificar um objeto camuflado, pois destaca as fontes de calor emitidas por 

ele. Contudo, também pode gerar em combate uma situação de difícil diferenciação 

entre forças amigas e inimigas. 

 

3.4.5.2 Sensores acústicos  

 

Para melhor compreender o funcionamento dos sensores acústicos, dois 

trabalhos foram estudados. O primeiro, de autoria de Bree e Croon (2011), abordando 

uma explicação extensa do que são os sensores acústicos vetoriais, e o segundo, de 

Figueira Et Al (2013), que aborda de uma forma mais técnica e específica o conceito 

da fusão de sensores para a execução de uma missão com o SARP. 

Bree e Croon, em seu trabalho de título “Sensores Acústicos Vetoriais em 

pequenas Aeronaves Remotamente Pilotadas”4, de 2011, aborda que os sensores 

acústicos podem ser utilizados para detectar, classificar e localizar ameaças no campo 

de batalha, como artilharia, morteiros, disparos de armas portáteis, sendo também 

                                                 
4 Tradução livre do autor. 
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capaz de captar sons veiculares, como barulhos de motores, ou aeronaves de asas 

rotativas ou fixas, sendo tal sensor possível de ser inserido em um SARP de categoria 

zero (0) ou um (1), devido ao seu tamanho reduzido.  

Sensores acústicos em plataformas terrestres já vem sendo utilizados com 

sucesso há décadas, sendo sua utilização mais difundida nos radares de contra-

bateria de artilharia de outros países, que visam detectar de onde a artilharia do 

inimigo está atirando, através de sons, para que a artilharia amiga possa fazer fogo o 

quanto antes à posição oponente. Contudo, com a evolução da tecnologia, tal sistema 

já pode ser utilizado compondo a carga útil dos SARP. 

A maior vantagem do emprego do sensor acústico é que o sensor cobre uma 

área em 360º, sendo um grande complemento aos sensores visuais e termais, que 

somente levantam dados do que está no cone de visão da câmera embarcada, 

conforme demonstra a figura 7. 

 

Figura 7: Comparação entre campo de atuação do sensor acústico da Microflown 
(80 km², em vermelho) versus câmera embarcada (0.3 km², em amarelo) 
Fonte: Bree e Croon, 2011, p. 3 
 
 

Já Figueira Et Al (2013) no seu trabalho “Arranjo de Sensores Orientados à 

Missão – Uma Abordagem para Melhoria da Utilização de SARP em Aplicações 
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Práticas”5, aborda vários fatores relativos ao emprego de SARP e sobre a carga útil 

que o mesmo é equipado. 

Uma das principais observações feita pelos autores do supracitado trabalho é 

que o SARP é um sistema basicamente duplo, composto de dois principais 

subsistemas: a aeronave e a carga útil que ela transporta. Dessa forma, é defendida 

a idéia que não é necessária a construção de um ARP para um tipo específico de 

payload. Pelo contrário, defende-se a idéia que o ARP deve possuir uma capacidade 

modular, para utilizar para cada tipo de missão uma carga útil específica. 

Tal arranjo pode, como é citado no trabalho de Figueira Et Al (2013), 

proporcionar a criação de um sistema que faça a fusão de informações coletadas 

pelos sensores acústicos e pelos sensores termais, por exemplo. Seria possível, em 

um caso hipotético, após um disparo de um caçador, que o som gerado pelo disparo 

fosse identificado pelo SARP; que o mesmo voasse até a posição do caçador; e com 

sua câmera termal, levantasse a posição deste oponente. Além disso, seria possível 

definir qual o tipo de armamento é aquele que executou o disparo, graças ao 

reconhecimento do som que o sensor acústico vetorial pode fornecer. 

 

3.4.6 Coordenação e Controle do Espaço Aéreo (CCEA) para o emprego de SARP 

Cat 1 

 

3.4.6.1 Considerações Gerais sobre CCEA 

 

A coordenação e controle do espaço aéreo no campo de batalha visa garantir o 

maior grau de liberdade de ação possível a todos os meios que utilizam este espaço, 

preservando o efeito sinérgico do emprego de várias plataformas e sistemas, 

enquanto, ao mesmo tempo, se preserva a segurança das operações (BRASIL, 

2014c, p 5-1). 

Porém, a parcela da terceira dimensão que interessa às operações dos meios 

aéreos do Exército Brasileiro corresponde somente ao espaço sobre o qual a F Ter 

aplica seu poder de combate. É o local por onde irão circular os meios e vetores de 

dotação do EB, como as aeronaves da AvEx, mísseis, projéteis de artilharia e também 

os SARP. É o que está explicitado na Parecer Doutrinário 001/2018. 

                                                 
5 Tradução livre do autor. 
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Contudo, o advento dos SARP/ARP traz uma necessidade imperativa de 
coordenação para a utilização do espaço aéreo por esses meios, com as 
finalidades de evitar interferência mútua, facilitar a identificação para a defesa 
antiaérea e assegurar o fluxo seguro de todo o espaço aéreo para todos os 
seus usuários (Força Aérea, Aviação do Exército, Artilharia de Campanha etc. 
A interferência mútua pode se dar por fogo amigo, interferência eletrônica, 
colisão, ou a aproximação não controlada de duas aeronaves. A coordenação 
do espaço aéreo para o emprego de SARP/ARP caracteriza-se pela 
dificuldade da observação visual dos mesmos, sendo necessário realizar a 
separação entre as rotas dessas aeronaves com as das aeronaves tripuladas 
de baixa performance, uma vez que ambas (em especial as ARP e os 
helicópteros), utilizam a mesma faixa do espaço aéreo. (BRASIL, 2018d, p. 9 
e 10). 

 

3.4.6.2 Particularidades do CCEA para a Operação de SARP Cat 0 e 1 

 

Conforme já apresentado, os SARP são divididos em diversas categorias. Isso 

também traz implicações na utilização do espaço aéreo para cada um deles. Isso é 

evidenciado, por exemplo, quando o manual de Vetores Aéreos da Força Terrestre 

afirma que SARP de categoria 3 e superiores, por exemplo, obedecem aos mesmos 

processos de planejamento de voo aplicáveis a aeronaves tripuladas, necessitando 

de plano de voo e outros documentos de coordenação do espaço aéreo.  

Já os SARP de categoria 0 a 2 são empregados nas zonas de ação das forças 

de superfície, que geralmente constitui um espaço aéreos segregado, isto é, uma 

fração do Espaço Aéreo delimitada em altura e em área, que é exclusiva a usuários 

específicos. Logo, não há necessidade, por exemplo, de um plano de voo. As 

solicitações de confecção das áreas segregadas e os respectivos períodos de duração 

devem ser coordenados, por meio de Aviso aos Aeronavegantes (NOTAM) com o 

Centro de Operações Aéreas do Teatro (COAT), por meio da Célula de Coordenação 

da Força Terrestre (CCFT), sendo o CCFT o elemento de ligação do EB dentro do 

COAT. 

Cabe ressaltar, porém, que os comandantes devem, além de considerar que a 

operação dos SARP deverá ocorrer mediante a autorização especial da Autoridade 

do Espaço Aéreo (AEA) vigente do TO/A Op, deve-se observar rigorosamente o 

espaço previamente autorizado no NOTAM, e serão necessárias Medidas de 

Coordenação e Controle do Espaço Aéreo (MCCEA) específicas para a operação do 

SARP. Caso o SARP voe fora da área pré-estabelecida no NOTAM, ele estará 

atentando contra a segurança das operações das outras aeronaves amigas no TO/A 

Op. 
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3.4.6.3 MCCEA necessárias para o emprego SARP Cat 0 e 1  

 

De acordo com o Manual do Ministério da Defesa MD33-M-13, Medidas de 

Coordenação do Espaço Aéreo das Operações Conjuntas, as operações com SARP 

necessitam considerações especiais de controle do espaço aéreo. Sempre que 

possível, deverão ser criadas áreas próprias para a utilização desses veículos. 

Setores específicos do espaço aéreo deverão ser planejados e incluídos no Plano de 

Coordenação do Espaço Aéreo, que é o documento principal da coordenação do 

espaço aéreo no TO/A Op. 

Relativo especificamente ao SARP de emprego tático, como os pertencentes à 

categoria 0 e 1, é afirmado: 

Os ARP de emprego tático, próximo à tropa, não serão incluídos nas ordens 
da Força Aérea Componente (FAC). As suas áreas de atuação devem ser 
coordenadas, dependendo do alcance e altitude. Tais ARP serão 
empregados nas áreas de atuação das forças de superfície. Logo, sugere-se 
a criação de MCCEA, de modo a que sejam criados volumes de espaço aéreo 
segregados para o uso desses Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) 
(BRASIL, 2014f, p 46). 

A fim de elucidar a pesquisa a respeito de quais são as possíveis MCCEA a 

serem adotadas, foram extraídas tais definições dos manuais de Medidas de 

Coordenação do Espaço Aéreo das Operações Conjuntas e Vetores Aéreos da Força 

Terrestre. 

 

a. Rotas Aéreas 

São rotas bidirecionais, especificadas de acordo com a necessidade, e 

proporcionam serviços de tráfego aéreo. Podem ser divididas em Rotas de Tráfego 

Aéreo, Rotas de Circulação Operacional Militar, Rotas de Trânsito, Rotas de Risco 

Mínimo e Rotas Padrão de Aeronaves do Exército (RPAE). Esta última é de maior 

importância para SARP Cat 1, pois são rotas estabelecidas abaixo da altitude de 

coordenação, para o uso de aeronaves de asas rotativas do EB, e normalmente estão 

associadas à área de atuação de uma brigada – situação na qual o SARP Cat 1 

sempre irá se encontrar. Além disso, não precisa de autorização da Autoridade do 

Espaço Aéreo (AEA) vigente para sua ativação. 

 

b. Corredores  
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São espaços aéreos condicionados estabelecidos que permitem que aeronaves 

amigas cruzem de uma determinada área a outra, com risco mínimo. Possuem volume 

e tamanho maior que as rotas de trânsito, e podem ser divididos em Corredores de 

Trânsito, Corredores de Segurança ou Corredores Especiais, conforme mostra a 

figura 8 a seguir. 

 

Figura 8: Visão genérica de tipos de rotas e de corredores de trânsito 
Fonte: BRASIL, 2014f. 

 

 

c. Zonas 

São volumes no espaço aéreo, de dimensões definidas e estabelecidas com um 

motivo específico. Existem vários tipos específicos, como Zona de Lançamento (ZL), 

para o lançamento de tropas aeroterrestres; Zona de Pouso (ZP) para o desembarque 

de forças de superfície aeromóveis; Área de apoio aéreo aproximado (AAPR) para o 

emprego de aeronaves em missão de apoio aéreo aproximado, etc. Porém, duas se 

destacam como sendo importantes para a atuação de SARP Cat 1. 

 A primeira delas, a Zona de Exclusão (ZE), trata-se de um volume no espaço 

aéreo onde o sobrevoo é proibido, e indica que qualquer aeronave que entrar nesse 

volume sofrerá medidas de destruição pelos meios AAe disponíveis à tropa amiga. 

O segundo tipo de zona de interesse para o SARP, Zona de Operação Restrita 

(ZOR), é um volume no espaço aéreo e duração temporária, que restringe a utilização 

deste espaço a somente alguns usuários. Pode ter qualquer formato e é estabelecido, 
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preferencialmente, sobre referências nítidas no terreno. Em proveito do SARP, existe 

a Área de SARP (ASARP), que é uma ZOR específica para o emprego deste vetor 

aéreo. Tais zonas foram abordadas na figura 9 a seguir. 

 

Figura 9: Visão genérica de Zonas com formato e tamanho ilustrativos 
Fonte: BRASIL, 2014f. 

 

d. Volumes 

São porções de espaço aéreo sobrejacentes a algo de interesse da F Ter. Os 

mais característicos São o Volume de Aproximação de Base (VAB) e Volume de 

Responsabilidade de Defesa Antiaérea (VRDAAe). 

A VAB é sobrejacente a uma base ou instalação, normalmente da AvEx, onde 

há uma previsão de grande movimentação de aeronaves. Visa garantir a efetividade 

dos meios de defesa antiaérea, e a impedir que o fluxo de vetores aéreos venha a 

quebrar o sigilo dessa base/instalação. 

Já a VRDAAe é a porção do espaço aéreo sobrejacente a uma defesa antiaérea, 

onde vigoram procedimentos específicos para a operação de aeronaves amigas e 

para o fogo antiaéreo. 

 

e. Outras Medidas 

Além de todas as medidas já elucidadas, existem os pontos, linhas e a altitude 

de coordenação como MCCEA. 

As linhas são limites de operação, representados graficamente nos 

planejamentos de movimentos aéreos. Uma das linhas mais utilizadas são as linhas 

envolvendo o acionamento ou desligamento do Identificador Amigo ou Inimigo 
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(Friendly or Foe – IFF), equipamento tal que emite um código aos radares para a 

identificação de aeronaves amigas ou não. 

Os pontos podem ser os portões de entrada/saída (PES) ou Bullseye (BE). Os 

PES definem por onde uma aeronave irá passar, a fim de prosseguir ou sair de uma 

VAB, por exemplo. Já o BE é um ponto de referência geográfico estabelecido, a partir 

do qual uma posição de qualquer objeto pode ser referenciada. É semelhante ao 

sistema de coordenada polar utilizado em cartas retangulares. Deve ser alterado com 

frequência suficiente para não comprometer o controle das ações. 

Por fim, a altitude de coordenação é uma medida estabelecida para aumentar a 

segurança das atividades aéreas e evitar conflitos entre aeronaves de alto e baixo 

desempenho, separando-as em altitudes diferentes de operação. 

 

3.4.6.4 Considerações parciais  

 

Os vetores aéreos da F Ter – aeronaves da AvEx e os SARP – atuando na 

terceira dimensão do campo de batalha, possibilitam aos comandantes táticos do EB 

uma multiplicação do poder de combate de suas tropas. Ademais, o emprego racional, 

coordenado, integrado e sincronizado de todos estes vetores aéreos no espaço aéreo 

sobrejacente às tropas possibilita ampliar o alcance operativo da F Sup apoiada, ao 

mesmo tempo que preserva capital humano para realização de outras tarefas 

(BRASIL, 2014c). 

Contudo, perante a complexidade vista a respeito de todos os critérios que 

devem ser cumpridos para a emprego dos vetores aéreos, faz-se necessário uma  

especialização dos operadores de SARP, os quais devem não somente dominar o 

equipamento e as técnicas de pilotagem do mesmo corretamente, mas também de 

conhecer a legislação e a doutrina vigente para o correto uso do espaço aéreo, para 

evitar que o SARP venha a colidir com uma aeronave amiga, ou que o mesmo seja 

abatido por tropas de AAe aliadas, por voar em locais não permitidos. 

 

3.4.7 Experimentações Doutrinárias de SARP Cat 0  

 

Como o emprego operacional do SARP no EB ainda vem sendo implementado, 

a literatura sobre o tema é bastante escassa. Entretanto, esta pesquisa abordou 
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alguns empregos e experimentações realizados por tropas do EB, com SARP de 

categoria 0 (zero). 

 

3.4.7.1 Emprego de SARP Cat 0 pelo 11º RC Mec em Rec de Eixo e Zona 

 

De acordo com o Relatório da Avaliação Operacional da Estrutura 

Organizacional da 4ª Bda C Mec dotada dos meios SISFRON, durante o período de 

17 a 21 de outubro de 2016, o 11º RC Mec realizou a Operação Guaicurus, dentro de 

um quadro de combate no amplo espectro dos conflitos, onde o Rgt foi empregado 

como Força de Cobertura da 4ª Bda C Mec. Para tal, empregou um Esqd C Mec, em 

primeiro escalão, à dois Pel C Mec, realizando reconhecimento de eixo e zona.  

Durante a operação, foi utilizado um drone civil Phantom 3, de fabricação civil 

que cumpriu a missão de um SARP Cat 0. Seu emprego gerou um relatório rico em 

detalhes. 

a)O ARP pôde ser utilizado como meio de observação auxiliar para os 
elementos avançados de reconhecimento possibilitando maior segurança a 
tropa, seu uso cresce de importância na aproximação de pontos críticos à 
missão, como: pontes, localidades, desfiladeiros ou bosques. 
b)O posicionamento da equipe ARP (mais próximos aos elementos testa ou 
a retaguarda) irá variar com o raio de operação do material e/ou capacidades 
da câmera, observando, ainda, o fato de quanto mais próximo ao elemento 
testa mais facilmente o material poderá ser plotado por elementos inimigos, 
especialmente no momento de sua decolagem e aterrissagem.  
c)A condicionante para o uso de ARP e sua dosagem nas operações, em 
especial de reconhecimento, irá variar, também, com o seu raio de atuação e 
capacidade da câmera. Durante o exercício em campanha não foram 
possíveis levantar dados satisfatórios, uma vez que o Drone Phanton 3 
apresenta um pequeno raio de operação (cerca de 500m), voo a baixa altura 
(120m) e extrema interferência do vento, bem como sua câmera não 
apresenta recursos como zoom ótico, permitindo a observação a maiores 
distâncias. 
d)Assim como, o RVT e o BT, no caso específico do Phanton 3, cabe 
salientar, ainda, a problemática da alimentação da bateria, uma vez que se 
faz necessário sistemas de carregamento na viatura da equipe para propiciar 
um uso contínuo do material. 
3) Conclusão parcial: Os benefícios do uso de SARP para as operações, em 
especial reconhecimento e segurança, são latentes e com excelente 
aceitação, porém como core da discussão cabe selecionar os requisitos 
operacionais para o material, bem como a sua dosagem de emprego. 
Considerando o emprego de ARP junto a Seção de Vigilância Terrestre, do 
Esqd C Ap, faz-se necessário sistemas com capacidade de voo mais furtivo, 
desenfiado ou em maiores altitudes, minimizando a sua detecção pelo 
inimigo, bem como possuidores de sistemas de câmeras com melhores 
resoluções e alcance, capaz de coletar imagens à frente dos elementos testa 
de reconhecimento. (BRASIL, 2016, p.4) 
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Tais informações contidas neste relatório foram de extrema importância para a 

presente pesquisa pois, posteriormente, foi realizada uma avaliação sobre quais são 

as principais características do SARP necessárias para o emprego conjunto com as 

tropas C Mec. 

 

3.4.7.2 Emprego de SARP Cat 0 pelo Centro de Instrução de Blindados 

 

De acordo com a artigo “O uso de SARP pelo Pelotão de Exploradores no 

reconhecimento de área”, de autoria dos instrutores do Centro de instrução de 

Blindados (CI Bld) Matozo Júnior, Saucha e Santos, foi realizado, durante o Estágio 

Tático do Pelotão de Exploradores (Pel Exp) de 2018, o emprego de um SARP 

equivalente ao nível 0, dentro de uma missão de reconhecimento. Apesar do Pel Exp 

não ser orgânico do RC Mec, mas sim do Regimento de Carros de Combate (RCC), 

do Regimento de Cavalaria Blindado (RCB) e do Batalhão de Infantaria Blindado 

(BIB), foi empregado uma Turma SARP Cat 0, presente no novo Quadro de Cargos 

do RC Mec. Tal turma é composta por um 3º Sargento Operador de SARP e um Cabo 

Auxiliar de Operador (Matozo Júnior, Saucha e Santos, 2018). 

A missão executada foi o reconhecimento de uma área prevista para servir de 

Zona de Reunião (Z Reu) para o escalão superior enquadrante do Pel Exp. Nessa 

missão de Rec, a turma SARP foi supervisionada pelo Sargento Adjunto do Pel Exp, 

e operou dentro de um espaço aéreo segregado, respeitando as normas reguladoras 

vigentes para a utilização do espaço aéreo. Assim como o relatório feito pelo 11º RC 

Mec, este trabalho ilustra como o SARP Cat 0 pode ser empregado em proveito de 

tropas terrestres em missão de reconhecimento.  

O sobrevoo propiciou o Rec aéreo de todo o perímetro da Z Reu, das áreas 
de clareiras internas do bosque e, principalmente, das elevações que a 
circundavam e tinham comandamento sobre o objetivo de Rec. 
Com o emprego desse meio aéreo, as missões de ocupação de posto de 
observação (PO), estabelecimento de segurança e reconhecimento sumário 
da Z Reu, que levariam de trinta minutos a uma hora para serem executadas 
de modo tradicional (utilizando as viaturas e militares a pé, sem o uso de 
vetores aéreos), pôde ser realizada em cerca de dez minutos. 
O emprego da RPA permitiu, além do incremento da velocidade do 
reconhecimento, um ganho considerável no nível de segurança da operação, 
uma vez que não expôs os militares do pelotão no mesmo compartimento do 
objetivo. 
Possibilitou, ainda, a visão aérea das elevações que dominavam a Z Reu, 
possível localização de PO inimigos, posições de armas automáticas, 
caçadores ou armas anticarro. Da mesma forma, reduziu-se 
consideravelmente o problema da assincronia, comum no emprego de 
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imagens de satélites e fotografias aéreas, possibilitando a atualização do 
terreno e do inimigo em tempo real. 
A restrição de autonomia de voo do modelo de SARP empregado não 
permitiu que fosse mantida a vigilância da área até a chegada do Pel Exp 
para o Rec pormenorizado (fase posterior ao Rec sumário). 
Ainda, por limitação técnica do material, optou-se por empregar o SARP a 
partir de uma situação estática, com a viatura do adjunto de pelotão em 
posição coberta. Caso fosse possível realizar a operação do SARP com o Pel 
Exp na aproximação do objetivo, o ganho em tempo teria sido ainda maior. 
Como principais lições aprendidas, verificou-se a necessidade de um 
planejamento específico para o emprego do SARP durante o 
reconhecimento, principalmente pela sua baixa autonomia (considerando o 
RPA Cat 0), o que não lhe permite o voo indiscriminado. 
Por isso, o meio deve ser empregado em missões específicas em que haja, 
no mínimo, indícios de presença/atividade inimiga, ou em área/atividade em 
que o ganho de tempo/segurança justifique sua utilização. 
Na experimentação durante o estágio, o enorme ganho em tempo e 
segurança da tropa foi o fator preponderante para a decisão de emprego 
do SARP no reconhecimento sumário da Z Reu e seu entorno. 
Por fim, observou-se que o emprego do SARP no estágio tático de pelotão 
de exploradores propiciou considerável ganho em tempo e segurança no 
cumprimento das missões dessa importante fração das OM Bld, 
consolidando-se como ferramenta multiplicadora dos esforços de 
reconhecimento. (Matozo Junior, Saucha e Santos, 2018). 

 

3.4.7.3 Emprego de SARP Cat 0 pelo BRABAT 23 na MINUSTAH 

 

Nos dias 22 e 23 de novembro de 2017, no Comando de Operações Terrestres, 

foi realizado o “Seminário sobre SARP – Sistemas de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas”. Com a participação de diversos militares especialistas no assunto, um dos 

temas abordados foi o emprego do SARP Cat 0 pelo Batalhão Brasileiro 23 (BRABAT 

23) na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH). 

De acordo com o que foi apresentado por VARGAS (2017) durante sua palestra, 

dois tipos de SARP Cat 0 foram utilizados no Haiti, ambos da marca israelense DJI: o 

Phantom 3, e o Matrice 100. A figura 10, retirada da palestra, mostra os ARP citados. 
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Figura 10: ARP utilizados pelo BRABAT 23 na MINUSTAH 
Fonte: VARGAS, 2017. 

 

As várias missões cumpridas pelos referidos SARP basicamente se destacaram 

por três vertentes: o Modo 1 em Inteligência, Vigilância e Reconhecimento; o Modo 2 

em Proteção de estruturas e Pontos Sensíveis, e o Modo 3 com a Identificação, 

localização e designação de alvos. A seguir, na figura 11, é demonstrado o ARP 

operou em proveito da tropa, enquanto a mesma realizada realizava patrulhamentos 

ostensivos na missão. 

 

Figura 11: Imagem de um vídeo do ARP Cat 0 em apoio às tropas brasileiras na MINUSTAH 
Fonte: VARGAS, 2017 
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Pela figura acima, podemos observar como o SARP empregado em localidade 

aumentou a consciência situacional do contingente brasileiro, pois permite observar o 

ambiente de uma visão que não se consegue obter a partir dos meios terrestres. 

Durante o emprego de SARP Cat 0 na MINUSTAH, decidiu-se padronizar a 

forma de emprego de tal vetor, pois por mais que seu emprego fosse positivo e 

garantisse segurança para a tropa no solo, qualquer problema na operação do referido 

vetor poderia ferir a imagem do EB na missão. Vários eram os percalços de operar 

um vetor aéreo no Haiti: operar em área densamente humanizada; operar perto de 

aeroporto; e a existência de muitos fios e cabos nas vias urbanas foram exemplos de 

dificuldades encontradas pelos operadores de SARP. 

A solução adotada pelos militares brasileiros foi a criação de um Procedimento 

Operacional Padrão para a operação de SARP. Tal documento, rico em detalhes de 

procedimentos que foram tomados a fim de coibir qualquer acidente e otimizar o 

emprego desse vetor aéreo figura na íntegra como Anexo B nessa dissertação. 

Por fim, cabe ressaltar a idéia força que foi apresentada por Vargas sobre o 

emprego de ARP Cat 0 no Haiti. 

A utilização dos Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas contribui de 
forma decisiva para o aumento da eficiência operacional das tropas nos mais 
diversos escalões, seja pelo aumento da consciência situacional dos 
comandantes, seja pela proteção do recurso mais precioso no combate 
moderno: o homem. (VARGAS, 2017, p. 24). 

 

3.4.8 O SARP Horus 100 

 

3.4.8.1 Apresentação Inicial 

 

De acordo com o Parecer Doutrinário nº 001/2018, do Comando de Operações 

Terrestres, de assunto Emprego de Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados (SARP) 

e de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), em 2013, o EB adquiriu da empresa 

Flight Technologies o primeiro SARP Horus 100. A compra foi fruto do Projeto 

Estratégico do Exército (PEE) – Recuperação da Capacidade Operativa (RECOP), 

conduzido pela 4ª Subchefia do Estado-Maior do Exército.  

Até o momento em qual o Parecer Doutrinário nº 001/2018 foi confeccionado, 5 

(cinco) sistemas Horus foram adquiridos pelo EB, cada um composto de 02 (duas) 
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aeronaves e 01 (uma) estação de controle, com cada sistema necessitando de dois 

operadores.  

Contudo, sendo o FT 100 um SARP enquadrado na Categoria 1, homologado 

como MEM no EB e estando em fase de experimentações doutrinárias, presume-se 

que há espaço para que, no futuro, ele venha a mobiliar os Esqd C Mec e RC Mec, 

conforme mostra a previsão contida no quadro 6, a seguir, da distribuição de 

SARP/ARP pelas brigadas do EB. 

 

Quadro 6: Previsão de distribuição de SARP no EB 
Fonte: BRASIL, 2018d. 

 
3.4.8.2 Características, possibilidades e limitações do Horus 100 

 

A fim de buscar informações específicas sobre o Horus 100, esta pesquisa 

baseou-se em um artigo, até o momento não publicado, confeccionado pela 

Companhia de Precursores Para-quedista em 2018, de título “RPAS FT 100 – a mais 
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nova ferramenta de atualização da consciência situacional em combate do Exército 

Brasileiro”.  

De acordo com o supracitado artigo, o Horus 100 é um sistema inserido na 

Categoria 1 (portátil), projetado para ser empregado junto ao vetor tático. É composto 

por duas aeronaves, uma estação de solo e um estojo de manutenção. 

Ademais, o quadro 7 elenca as principais possibilidades e limitações do sistema. 

Possibilidades Limitações 

- Operações Diurnas e Noturnas 
- Câmera termal com inversão de 
polaridade 
- Não necessita de pista para decolagem 
e pouso 
- Opera nos modos de voo Manual, 
Controlado ou Automático por sistema 
de “Waypoints” 
- Possui função “GO HOME”, que 
permite que a aeronave retorne para o 
ponto de lançamento após a perda de 
sinal de rádio frequência. 

- Depende de condições 
meteorológicas favoráveis; 
- Vento de solo máximo para a 
decolagem: até 15 Kt (arrastamento); 
- Necessita de área para 
lançamento/recolhimento; 
- Somente pessoal especializado pode 
operá-lo e necessita de constante 
adestramento dos operadores; 
- Mudança de transmissão de analógica 
para digital em desenvolvimento final na 
FT Sistemas; 
- Cada sistema só pode operar uma 
aeronave por vez; e 
- Não pode ser recolhido sobre massa 
d’água. 

Quadro 7: Possibilidades e limitações do SARP Horus 100. 
Fonte: Companhia de Precursores Para-quedista, 2018e 

 
Além dos aspectos abordados acima, há uma limitação que o Parecer 

Doutrinário nº 001/2018 ressalta. 

Uma deficiência do HORUS é ainda não possuir a capacidade de transmissão 
das imagens geradas, em tempo real, para a retaguarda. Durante a 
experimentação doutrinária da 9ª Bateria de Busca de Alvos buscou-se a 
solução para essa deficiência com a instalação de um divisor de frequência 
na estação base. Tal solução não foi aprovada pelo fabricante, uma vez que 
os materiais empregados não possuíam homologação. A solução 
apresentada pelo fabricante foi a de se empregar duas antenas de recepção 
de dados; uma ficaria dedicada à operação do sistema e a outra para a 
transmissão das imagens para a retaguarda. (BRASIL, 2018d, p 8). 

Desde que foi incorporado à Cia Prec Pqdt, o SARP Horus 100 já foi empregado 

em várias operações de adestramento e de emprego real, como por exemplo: 

Manobra Escolar da Escola de Sargento das Armas; Operação Saci; segurança dos 

Jogos Olímpicos; Operação Chivunk; Operação Sentinela Alerta; entre outras 

(Companhia de Precursores Para-Quedistas, 2018). Cabe ressaltar que, em todas 
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estas operações, foram necessários a confecção de NOTAM para que fosse criado 

um espaço aéreo segregado para o emprego do sistema. 

 

3.4.8.3. Atual formação dos operadores de Horus 100 

 

A formação dos operadores do FT-100 na Cia Prec Pqdt é realizada em dois 

meses. Em uma primeira fase, com a duração de um mês, o futuro operador aprende 

a pilotar um ARP por Rádio Controle. Após esse período, o militar é submetido a uma 

avaliação prática de início de curso e, se aprovado nesta, realiza um novo curso 

(específico para o Horus 100), onde aprende a empregar o equipamento através de 

instruções com os engenheiros da FT Sistemas. 

Até o momento da publicação do Parecer Doutrinário nº001/2018, foram 

formados 08 (oito) militares, entre oficiais e praças. O conceito atual tido pelo EB é 

que ambos operadores tenham condições de realizar todas as atividades relativas ao 

sistema – preparação, lançamento, pilotagem da aeronave e operação da estação de 

terra). Porém, de acordo com o parecer, há a necessidade de formação de mais 

operadores do sistema Horus, uma vez que não foram efetivadas novas equipes, 

desde as inicialmente formadas, sendo que algumas já foram desfeitas por motivo de 

transferências de pessoal. (BRASIL, 2018). 

Além disso, tal parecer emitiu a intenção do EB acerca do futuro da formação de 

seus operadores de SARP. 

Que seja definido um único centro formador para as equipes de operadores 
de SARP/ARP, qualquer que seja a categoria, e criados e homologados 
cursos/estágios para os operadores (formação da massa crítica). Sugere-se, 
em um primeiro momento, a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea 
(EsACosAAe), pela expertise que possui na formação de pilotos de alvo 
aéreo e por já dispor de um equipamento HORUS. Futuramente, na medida 
em que concretize a aquisição de sistemas mais complexos (Cat 2 e 
superiores), pode ser pensada a transferência da formação dos operadores 
para o Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx). (BRASIL, 2018d, 
p. 14). 

 
Por fim, cabe ressaltar que apesar do FT 100 ser atualmente o SARP Cat 1 que 

o EB emprega e o fato da presente pesquisa examinar com maiores detalhes tal vetor 

aéreo, podem ocorrer outras aquisições de material para a F Ter mobiliar suas OM 

com SARP, seja de Cat 0 ou 1. O estudo do Horus 100 serve, portanto, como um 

alicerce para a base doutrinária que deve ser desenvolvida para o emprego de SARP, 

seja ele qual modelo for, por tropas C Mec. 
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3.5 EMPREGO DE SARP CAT 1 POR TROPAS DE EXÉRCITOS ESTRANGEIROS 

 

Com a finalidade de subsidiar a atual pesquisa com a experiência internacional 

de países com maior expertise militar no assunto, foram abordados alguns Exércitos 

Estrangeiros que empregam SARP, sendo alguns deles, como os Estados Unidos e 

Israel, operadores consagrados de tais vetores. Através das observações destes 

exércitos e dos equipamentos que possuem, considerados o estado da arte do 

assunto, foi possível analisar e verificar a viabilidade de se dotar as tropas C Mec com 

SARP, para o aumento de consciência situacional de suas frações em Op Rec. 

 

3.5.1 Israel 

 

De acordo com uma matéria de autoria de Arkin (2017), publicada no portal 

eletrônico da revista israelita Israel Defense, especializada nas forças armadas de 

Israel, os SARP são, no exército israelense, integrais elementos da doutrina de 

combate de várias de suas unidades, sendo eles os olhos e ouvidos da infantaria, de 

unidades blindadas e da artilharia. 

Abordando os escalões que operam o SARP, a publicação afirma que do 

comandante de companhia, passando pelo comandante do batalhão, comandante da 

brigada e chegando no comandante da divisão, todos são beneficiados pelos serviços 

de vídeo e inteligência coletados pelos SARP “Verdes” (operados pelo Exército 

Israelense), tanto pelos SARP “Azuis” (operados pela Força Aérea). Contudo, a Seção 

de Drones, presente no Comando do Exército Israelense coloca como objetivo o 

seguinte trecho: “Um drone disponível a todo comandante de companhia; drones que 

constituem um sistema de armas orgânico em toda unidade; e a atividade de drone 

no Exército Israelense sendo dominado por SARP ‘verdes’. ” (Arkin, 2018).  

Em uma outra parte da matéria, o autor cita de forma sucinta como os SARP de 

categoria são utilizados no campo de batalha. Em síntese, Arkin (2018) relata que as 

câmeras e outros sensores embarcados nos SARP produzem dados e os transmitem 

para a estação de solo, onde o operador, que utiliza um computador tablet padrão, 

recebe os dados. O imageamento é superposto em um mapa e a informação é 

disseminada para os usuários que solicitarem os dados.  

Os operadores de SARP recebem seu treinamento na Escola de Vigilância de 

Combate do Exército Israelense, e sua especialidade possui o nome de “Operador de 
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Drone”. Os comandantes das frações recebem treino adicional, que os ensina 

essencialmente como aproveitar melhor a capacidades e possibilidades dos SARP; o 

que eles podem de fato exigir de um operador de drone da sua fração; e quais os tipos 

de inteligência que os sensores embarcados nos SARP podem fornecer. Ademais, os 

tais SARP estão presentes nas unidades de vigilância de combate do Exército 

Israelense e em alguns batalhões de infantaria. 

 Por fim, Arkin transcreve uma de suas entrevistas com um membro da unidade 

de Vigilância que opera o Skylark-1 (que terá suas características abordadas no 

quadro 8), demonstrando o quão importante é, para o Exército Israelense, a utilização 

do SARP em suas atividades de reconhecimento e inteligência. 

 

Em minutos, nós podemos colocar uma plataforma aérea em operação, sem 
precisar de uma pista de pouso, de dia ou à noite. Nossa variedade de 
missões é extensa e os serviços prestados pela unidade são muito 
demandados pelos comandantes do Exército. Operações rotineiras de 
segurança; prisão de terroristas procurados em Jenin e Nablus; observando 
túneis subterrâneos na faixa de Gaza. Nós sabemos como identificar túneis 
sendo escavados ou uma construção que manufatura concreto para os 
túneis. Nós também monitoramos o que quer que aconteça no Líbano e Síria. 
(ARKIN, 2018). 

 

Por fim, cabe também ressaltar o que aborda Caiafa (2019), no seu trabalho de 

nome “IDF revela o futuro do Veículo de Combate Armado: O CARMEL”, publicado no 

conhecido sítio eletrônico nacional “Tecnologia & Defesa”. Neste trabalho o autor 

aborda que o futuro Veículo de Combate Armado de Israel “também é equipado com 

drones táticos que podem ajudar com vigilância e reconhecimento, bem como 

capacidades de ataque” (CAIAFA, 2019). Portanto, observa-se que Israel projeta para 

o futuro de um dos seus projetos mais importantes de Veículo de Combate Armado 

uma integração ainda maior entre veículos terrestres e os SARP. 

 

3.5.2 Alemanha 

 

De acordo com o portal eletrônico do Exército Alemão na internet, a arma de 

reconhecimento deste exército, chamada de Heeresaufklärung, foi criada em 2008, e 

é considerada como sendo o principal ramo de reconhecimento desta força armada.  

Sendo a atual orientação das Forças Armadas Alemãs de se preparar para atuar 

em operações mais prováveis ao seu contexto nacional, incluindo a luta que participa 

internacionalmente contra o terrorismo, a Heeresaufklärung é tida como um recurso 
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para prover informações do ambiente operacional de forma mais compreensível e 

completa possível aos comandantes, em todos os níveis. Proporcionando o acesso a 

tais informações, contribui para a segurança das forças do Exército Alemão em suas 

áreas de operações.  

Estão presentes no território alemão as seguintes unidades da 

Heeresaufklärung: uma unidade de instrução, funcionando como centro de 

treinamento; cinco batalhões de reconhecimento; um batalhão de montanha de 

reconhecimento e duas companhias para-quedistas de reconhecimento.  

Cada batalhão de reconhecimento é dividido em cinco companhias, sendo elas: 

-1ª Companhia (Cia) - Suprimento e Suporte; 

-2ª Cia – Reconhecimento; 

-3ª Cia – Reconhecimento Leve; 

-4ª Cia – Informações; 

-5ª Cia – Companhia mista de reconhecimento e treinamento. 

O SARP utilizado pelo Exército Alemão é o Aladin, que será demonstrado 

posteriormente no quadro 8. 

 

3.5.3 Estados Unidos 

 

De acordo com a publicação Scouts Out! The Development of Reconnaissance 

Units in Modern Armies (Estados Unidos da América, 2008), no final do século 

passado, o Exército dos Estados Unidos (EUA) adotou o conceito de modularidade 

em suas Grandes Unidades. Tal conceito teve origem na tentativa do citado exército 

de possuir uma brigada de manobra que fosse aerotransportável, ao mesmo tempo 

que não perdesse sua força combativa. Após muita experimentação, o exército 

desenvolveu a Grande Unidade conhecida por Stryker Brigade Combat Team (SBCT), 

a partir de 1999. A brigada era construída baseada no veículo Stryker, uma VBTP 

média sob rodas, com um complexo sistema digital. Tal VBTP teria várias 

configurações, incluindo uma variante de reconhecimento. 

A brigada Stryker foi criada para operar sozinha, sem a necessidade de estar 

operacionalmente respondendo a uma divisão, e mostrou-se exitosa em sua missão 

nas operações no Iraque em 2003 (Estados Unidos da América, 2008).  Para prover 

capacidade de reconhecimento para esta brigada, foi criado o Reconnaissance, 

Surveillance, and Target Acquisition Squadron (Esquadrão de Reconhecimento, 
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Vigilância e Aquisição de Alvos, tradução nossa), também conhecido pelo acrônimo 

RSTA.  

A missão básica do RSTA, que apesar do nome Squadron é uma organização 

de nível Unidade, é a de ser “A força primária para prover informação de combate, 

para construir o conhecimento necessário para alcançar uma figura operacional 

comum6” (Estados Unidos da América, 2008, p. 188). Sua composição contém: SU de 

comando; três SU de reconhecimento, e uma SU de vigilância. Cada SU de 

reconhecimento possui 3 pelotões, equipados com quatro viaturas Stryker na variante 

de reconhecimento, e uma seção de morteiro. 

Porém, é na SU de Vigilância encontra-se os pelotões de vigilância terrestre, 

pelotão multisensor, pelotão de Defesa Química, Biológica e Nuclear (DQBN) e o 

pelotão de SARP, com 4 ARP e 20 homens (Estados Unidos da América, 2008). O 

organograma 2 abaixo ilustra a composição do RSTA Squadron da SBCT. 

 

Organograma 1: RSTA Squadron (Nível U) da SBCT (GU) 
Fonte: SOARES, 2018. 

 
De acordo com Soares, em sua Dissertação de Mestrado, entregue à Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais em 2018, de título  “A Seção de Vigilância Terrestre do 

Regimento de Cavalaria Mecanizado: Análise da Capacidade de Reconhecimento 

para o Ambiente Operacional de 2035”, houve uma grande influência do êxito da 

brigada Stryker no restante do Exército Estadunidense, que passou a adotar em 

outras brigadas as unidades de cavalaria de Reconhecimento – os Cavalry 

                                                 
6 Tradução livre do autor. 
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Squadrons, o que é corroborado pela afirmação a seguir do Centro de Estudos de 

Armas Combinadas do Exército dos EUA. 

A decisão de incluir o cavalry squadron em cada brigada foi a percepção do 
Army Chief of Staff General Peter Schoomaker, que o organograma da 
brigada estava anteriormente sendo fraco na detecção de atividades e 
capacidades inimigas. Pouca ou nenhuma consideração era dado para o 
antigo emprego operacional de unidades de reconhecimento7. (Estados 
Unidos da América, 2008, p. 180) 

De acordo com Soares (2018), a estrutura do RSTA Squadron passou a conter 

3 SU Cav, com 2 Pel Cav cada, uma Seção de Morteiro 120 mm e uma Turma de 

Observadores para armamentos com munições guiadas. Além disso, o RSTA conta 

com uma SU com tropas especializadas para o emprego de UAV (SARP), conforme 

demonstra o organograma 3 a seguir. 

 

Organograma 2: RSTA Squadron (Nível U) da Modular Brigade (GU) 
Fonte: SOARES, 2018. 

 

Desta forma, observando a literatura estrangeira em questão, observa-se que o 

Exército Estadunidense, um dos mais modernos do mundo, decidiu, a partir do início 

do século XXI, recuperar a capacidade de reconhecimento de suas GU. Para isso, 

evoluiu e adaptou suas tropas de cavalaria, e passou a contar em todas elas, dentre 

outros meios, com a presença de SARP em apoio ao emprego tático de suas tropas. 

                                                 
7 Tradução livre do autor. 
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O emprego de SARP pelas tropas estadunidenses em combate tem registro, de 

acordo com o portal eletrônico da Internet do Exército Estadunidense, como uma 

determinada ocasião, onde um de seus combatentes, o Sargento Christopher Harris, 

estava conduzindo uma missão de rotina de reconhecimento, operando um SARP 

Puma, na província de Kunar, no Afeganistão, em 2009, quando o vídeo gerado pelo 

Puma mostrou, em tempo real, que nas proximidades de sua posição insurgentes 

estavam instalando um explosivo improvisado em uma rota usada por comboios do 

U.S. Army. 

Tais insurgentes colocaram, de acordo com o sargento, um explosivo à 2 

quilômetros de sua posição. De acordo com Harris, eles estavam esperando que 

passasse o comboio estadunidense ali para que fosse emboscado. 

Usando a tecnologia do SARP, Harris foi capaz de fixar no mapa a exata 

localização dos insurgentes e a casa onde eles operavam em uma precisão de cinco 

metros. Então, após cuidadosamente checar a área para assegurar que não haveriam 

civis ou estruturas adicionais por perto, Harris solicitou tiros de artilharia 155mm na 

posição, destruindo a casa e garantindo passagem segura para o comboio de sua 

unidade. 

Houve centenas, senão milhares de casos semelhantes a este nos últimos dez 

anos nas guerras do Iraque e Afeganistão, onde a tecnologia do SARP se provou um 

fator que mudaria a situação a favor do U.S. Army, com capacidade de salvar vidas 

das forças armadas terrestres envolvidas em combate (Estados Unidos da América, 

2012). 

Os SARP mais utilizados pelo Exército Estadunidense, na categoria 1, é o RQ-

20 Puma e o RQ-11 Raven. As características de ambos serão citadas no quadro 8. 

3.5.4 França 

 

 De acordo com Brasil (2018a), o Exército Francês utiliza o SARP Cat 1 DRAC 

(Drones de Informação de Contato), distribuídos às Baterias de Apoio Especializadas 

(BAS) dos Regimentos de Artilharia de suas 1ª e 3ª DE, assim como também é 

empregado pelo Regimento de Paraquedistas do Comando de Forças Especiais e o 

61º Regimento de Artilharia, que é subordinado ao Comando de Informação. 

Ademais, as OM de Engenharia operam, no destacamento de abertura de 

itinerários, o SARP Cat 0, que é enquadrado no Sistema de Drone de Engenharia 
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(DROGEN). Nessa situação, o SARP é empregado, basicamente, para o 

monitoramento de itinerários e a identificação de artefatos explosivos improvisados. 

De acordo com outro documento analisado, o Relatório de Informação para o 

Senado Francês nº 559, de título “Os drones nas forças armadas”, de 2018, verifica-

se que o SARP DRAC está em uso desde 2008 no Exército Francês, contando com 

62 sistemas a 3 aeronaves, totalizando 225 ARP em operação. Contudo, tal sistema 

está sendo atualizado desde 2018 para um SARP mais moderno, o Spy Ranger, que 

será abordado mais adiante no quadro 8. 

Outro dado importante obtido da leitura do relatório supracitado é que o SARP é 

tido, pela comissão que apresentou o projeto ao senado francês, como sendo “A 

tecnologia que atende às necessidades cruciais no contexto geoestratégico atual” 

(Perrin et al, 2018, p. 11). Tal afirmação é defendida pois o número de países que 

mantém SARP aumentou muito rapidamente na última década, e esse sistema 

transformou-se em uma alavanca essencial para o controle da informação na 

condução das operações, pois sua efetividade é um fator decisivo para operações 

militares bem-sucedidas. (Perrin et al, 2018). 

 

3.5.5 Portugal 

 

3.5.5.1 Considerações Gerais 

 

Baseado nas obras de Soares (2018) e Ferreira (2012), será analisado o 

Esquadrão de Reconhecimento (E Rec) da Brigada de Intervenção Portuguesa. De 

acordo com Soares (2018), esta é uma tropa de reconhecimento de uma Grande 

Unidade que atua em todo o espectro dos conflitos, em ações nacionais ou 

expedicionárias.  

 

3.5.5.2 Possibilidades, Capacidades e Limitações do E Rec 

 

De acordo com Soares (2018), a missão do E Rec é “preparar-se para executar 

operações em todo o espectro das operações militares, no âmbito nacional e 

internacional, de acordo com sua natureza” (SOARES, 2018, p. 78). 

De acordo com Ferreira (2012), o E Rec deve preparar-se para conduzir 

operações no amplo espectro, de acordo com os aspectos a seguir. 
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- Contribuir para o esforço de pesquisa da Brigada por meio da pesquisa de 
notícias e ações de informações; 
- Conduzir, em economia de forças, operações defensivas e ofensivas em 
terreno e condições meteorológicas que facilitem o emprego dos seus meios 
orgânicos; 
- Conduzir ações de Segurança da Área da Retaguarda (SAR); 
- Participar em operações de combate ao terrorismo e de contra-insurreição; 
- Estabelecer o contato, informar e eliminar, dentro das suas capacidades, 
todo a resistência inimiga que possa afetar o movimento; 
- Manter o contato com o inimigo ou a ligação entre forças amigas; 
- Determinar a trafegabilidade do itinerário ou zona e a adequabilidade para 
o movimento das nossas tropas; 
- Reconhecer todo o tipo de terreno que o inimigo pode utilizar para afetar o 
movimento, tal como pontos de estrangulamento, locais de emboscadas, 
zonas de embarque, zonas de aterragem e zonas de lançamento; 
- Reconhecer todas as áreas edificadas, áreas contaminadas e itinerários 
laterais ao longo do itinerário de reconhecimento; 
- Avaliar e classificar todas as pontes, passagens superiores e inferiores e 
aquedutos, ao longo do itinerário ou área; 
- Identificar locais de passagem a vau e possíveis pontos de passagem ou de 
contorno, para os obstáculos existentes (incluindo áreas edificadas) ao longo 
do itinerário ou área; 
- Relatar para o escalão superior todas as informações relativas ao 
reconhecimento do itinerário ou da zona, se possível, incluindo um mapa 
esquemático ou um transparente do itinerário ou da zona; 
- Penetrar na zona de segurança do inimigo e determinar a sua dimensão; 
- Identificar a localização e dispositivo das posições principais inimigas; 
- Determinar as fraquezas no dispositivo inimigo a explorar; 
- Participar nas diferentes fases de empenhamento dos planos do exército no 
âmbito das Outras Missões de Interesse Público (OMIP), assim como 
acionamento dos respetivos meios, quando e na forma que lhe for 
determinado;  
- Participar em projetos de cooperação técnico-militar, no âmbito da sua 
tipologia de força, conforme definido superiormente. (FERREIRA, 2012, p. 
71). 

 

Para o cumprimento das referidas missões, o E Rec tem uma série de 

capacidades, listadas a seguir. 

- Localizar e identificar alvos, quaisquer que sejam as condições de 
visibilidade;  
- Obter informação sobre o dispositivo inimigo, sem se empenhar;  
- Regular fogos de artilharia;  
- Monitorar a atividade do inimigo;  
- Confirmar notícias obtidas por outros meios (Capable of cueing and being 
cued by other collection means);  
- Avaliar danos;  
- Fornecer informação de uma forma segura e em tempo útil;  
- Integrar o sistema ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Aquisition and 
Reconnaissance);  
- Efetuar missões de vigilância e reconhecimento (patrulhas, escoltas, 
segurança, postos de observação) na linha de contato e dentro do alcance 
de apoio da artilharia;  
- Confirmar e adquirir alvos;  
- Detectar alvos a 24 Km e identificar alvos a 18 Km, utilizando sistemas 
montados em veículos, em linha de vista e em quaisquer condições de 
visibilidade;  
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- Atuar integrado em um ambiente em rede (NNEC - NATO Network Enabled 
Capability);  
- Integrar o sistema JISR (Joint Intelligence Surveilance and Reconnaisance);  
- Obter / partilhar informação em “tempo real / próximo do real” que contribua 
para o BFSA (Blue Force Situation Awareness - Percepção Situacional das 
Forças Amigas);  
- Adquirir/bater objetivos obtidos pelos diferentes meios de recolha integrados 
no sistema JISR (Capable of acquiring / engaging targets by different 
collection means as the integration into a wider JISR system will permit);  
- Obter, de dia ou de noite e em condições de visibilidade limitada, imagens 
(fotos ou vídeo) de objetivos ou atividades de interesse e disseminação das 
mesmas e de dados complementares para um centro de 
processamento/análise/ integração de uma forma atempada, eficiente e 
segura; (FERREIRA, 2012, p. 73) 

Dentre as possibilidades supracitadas, destaca-se em importância, para a 

presente pesquisa, a possibilidade que o E Rec possui de obter e partilhar informação 

em tempo real/próximo do real, com a finalidade de produzir Consciência Situacional 

para as tropas amigas. Porém, tal tropa também possui limitações, elencadas a seguir. 

- Sobrevivência face à ameaça blindada;  
- Grande consumo de suprimento Classe III, V e IX;  
- Terrenos impeditivos a Unidades Mecanizadas;  
- Reduzida capacidade de Comando e Controle quando desmontados; e 
- Projeção de Força Limitada pelo equipamento pesado. (FERREIRA, 2012, 
p. 77). 

 

3.5.5.3 Emprego do SARP no E Rec 

 

O SARP, chamado pelo Exército Português na forma inglesa de UAV – 

Unmanned Air Vehicle, é empregado pelo E Rec dentro de uma fração denominada 

de Seção Min UAV, conforme o organograma 4.  

 

Organograma 3: Estrutura do Esquadrão de Reconhecimento da Brigada de Intervenção 
Portuguesa. 
Fonte: SOARES, 2018. 
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Já a figura 12 demonstra como é a composição da Seção Min UAV.  

 

Figura 12: Composição da Seção Min UAV do E Rec Português. 
Fonte: SOARES, 2018. 

 

Em sua obra, Ferreira (2012) detalha as vantagens que o emprego do SARP 

garante ao E Rec. 

A Sec UAV fornece a um Cmt tático apoiado, informações sobre ameaças 
atuais e relevantes, tais como a localização, a atividade, tamanho, 
composição e a manobra inimiga. Para além destas, os UAV também 
fornecem informações sobre terreno, necessárias para que um Cmt 
mantenha a iniciativa, concentrando poder de combate esmagador, no lugar 
e hora oportuna. Para tal, os UAV possibilitam a escolha dos melhores 
itinerários e o melhor terreno, permitindo o emprego ideal das forças de 
manobra para o combate decisivo. Quando os UAV complementam as forças 
terrestres durante as Operações de Reconhecimento, normalmente operam 
de 1 a 10 Km para além das forças, dependendo dos Fatores de Decisão. Os 
UAV podem conduzir um reconhecimento detalhado de áreas que são 
particularmente perigosas para unidades de reconhecimento, bem como 
áreas abertas e desfiladeiros. Este tipo de equipamento pode também ser 
empregado no apoio às operações em terreno urbano. Os UAV podem 
conduzir um Reconhecimento rápido e distanciado das unidades de 
reconhecimento ou ser empregados em conjunto, para quando for necessário 
fazer o reconhecimento de múltiplos itinerários em simultâneo. Os UAV 
também podem realizar a vigilância em apoio de forças durante as missões 
de reconhecimento de Área ou de Zona. (FERREIRA, 2012, p. 69) 

Por fim, cabe ressaltar que o SARP Cat 1 empregado pelo Exército Português é 

o AR 4 Light Ray, que será apresentado no quadro 8. 

 
3.5.6 Quadro Comparativo dos SARP apresentados 

 

Por fim, o quadro 8 a seguir foi elaborado, com a finalidade de ilustrar e comparar 

todos os SARP citados no atual trabalho. 
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SARP Nome e País 

Fabricante 

Características operativas Carga Útil 

 

SARP: 

Horus FT-100 

 

Fabricação:  

Brasil 

Autonomia Máxima: 1h30’ 

Veloc. Cruzeiro: 61 km/h 

Veloc. Máxima: 90 km/h 

Alcance: 12 km 

Peso máximo de 

decolagem: 8,5 kg 

Câmera diurna e 

noturna, com 

apontador laser 

e sensores IR 

 

 

SARP: 

Aladin 

 

Fabricação: 

Alemanha 

Autonomia Máxima: 1h 

Veloc. Cruzeiro: 55 km/h 

Veloc. Máxima: 90 km/h 

Alcance: 15 km 

Peso máximo de 

decolagem: 4 kg 

Câmera diurna + 

câmera HD 

diurna e noturna 

ou câmera com 

imagem termal 

 

 

SARP: 

RQ-20 Puma 

 

Fabricação: 

EUA 

Autonomia Máxima: 2h 

Veloc. Cruzeiro: 60 km/h 

Veloc. Máxima: 83 km/h 

Alcance: 20 km 

Peso máximo de 

decolagem: 6,3 kg 

Duas câmeras 

diurna e com IR, 

e uma câmera 

“low light” 

noturna, com 

iluminador laser 

 

SARP:  

RQ-11 Raven 

 

Fabricação:  

EUA 

Autonomia Máxima: 1h30’ 

Veloc. Cruzeiro: 30 km/h 

Veloc. Máxima:81 km/h 

Alcance: 10 km 

Peso máximo de 

decolagem: 1,9 kg 

Duas câmeras 

diurnas ou uma 

câmera IR 

 

SARP: 

AR-4 Light Ray 

 

Fabricação: 

Portugal 

Autonomia Máxima: 2h 

Veloc. Cruzeiro: 57 km/h 

Veloc. Máxima: 80 km/h 

Alcance: 20 km 

Peso máximo de 

decolagem: 5 kg 

Câmera diurna 

4k ou câmera 

com IR, e 

iluminador laser 

 

SARP: 

Skylark I - Lex 

 

Fabricação: 

Israel 

Autonomia Máxima: 3h 

Veloc. Cruzeiro: 50 km/h 

Veloc. Máxima: 92 km/h 

Alcance: 40 km 

Peso máximo de 

decolagem: 7,5 kg 

Câmera diurna e 

noturna, com 

capacidade IR  
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SARP: 

Spy’Ranger 

 

Fabricação: 

França 

Autonomia Máxima: 2h30’ 

Veloc. Cruzeiro: 65 km/h 

Veloc. Máxima: 90 km/h 

Alcance: 30km  

Peso máximo de 

decolagem: 15 kg 

Câmera Eletro-

óptica + câmera 

IR, com 

capacidade de 

transmissão em 

HD 

Quadro 8: Comparativo das características dos SARP apresentados 
Fonte: O autor. 

 

Percebeu-se que o Horus 100, nacional, possui algumas características 

semelhantes a vários apresentados. Contudo, existem aeronaves mais modernas e 

com maior capacidade, como o Spy’Ranger francês, que tem um alcance de 30 km, 

ou o Skylark israelense, que possui autonomia máxima de 3 horas, por exemplo. 
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4   RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Esta seção teve por finalidade apresentar e discutir os resultados obtidos no 

estudo realizado, por meio da revisão da literatura, do experimento em campo, e da 

interpretação das respostas dos questionários e das entrevistas.  A partir da análise 

destes dados, procurou-se inferir a importância da utilização de meios aéreos não 

tripulados nas Op Rec realizadas pelo RC Mec, dando especial atenção aos conjuntos 

de sensores que devem ser utilizados como carga útil nos ARP, buscando atender ao 

problema proposto deste trabalho, e para verificar da forma mais embasada possível 

a viabilidade da hipótese H1, que visa a integração de sensores visuais e termais com 

sensores acústicos. Além disso, os dados coletados servirão para embasar uma futura 

continuidade da linha de pesquisa. 

 

4.1 EMPREGO DO SARP COMO FERRAMENTA DE OTIMIZAÇÃO DA 

CONSCIÊNCIA SITUACIONAL – VARIÁVEL INDEPENDENTE (VI) 

 

O “emprego do SARP como ferramenta de otimização da consciência 

situacional” figura como VI deste estudo. Os resultados e discussões de suas 

dimensões e respectivos indicadores seguem abaixo, levantados com o auxílio dos 

instrumentos empregados. 

 

4.1.1 Dimensão Aplicabilidade 

 

Com o intuito de se abordar essa dimensão da VI, serão apresentados a seguir 

os resultados da medição de seus indicadores “Possibilidades e Limitações”, 

“Sensores embarcados no SARP” e “Emprego do SARP por Exércitos Estrangeiros”.  

 

4.1.1.1 Possibilidades e Limitações 

 

Para se realizar um levantamento das possibilidades e limitações que o SARP 

possui como ferramenta de otimização da consciência situacional, as formas de 

medição utilizadas foram: as respostas da 1ª parte do questionário de 91 (noventa e 

um) capitães e tenentes de cavalaria com experiência na tropa C Mec; a revisão 

bibliográfica; e partes das entrevistas realizadas com três especialistas distintos.  
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Para iniciar o estudo desta dimensão, abordou-se, em primeiro lugar, o quadro 

7 deste trabalho, produzido por BRASIL (2018e), sobre as possibilidades e limitações 

do Horus 100, pois deu-se preferência as experiências que o próprio Exército 

Brasileiro já tem com o emprego de SARP. Somando-se à esta revisão da literatura, 

também foi analisada a resposta do item 4 da entrevista (C), que o pergunta quais são 

as possibilidades e limitações do Horus 100. Fazendo um cruzamento dos dados 

colhidos por ambos os instrumentos supracitados, verificou-se que o SARP é uma 

ferramenta versátil, podendo carregar um conjunto variado de sensores, que o permite 

operar tanto de dia, quanto à noite, e que possuiu uma série de funções 

automatizadas, como navegar por “waypoints” ou possuir um botão “go home” para 

retornar para a posição do operador, sendo estas funções facilidades para diminuir a 

complexidade de sua operação. Em contrapartida, percebe-se que o emprego do 

SARP, assim como as aeronaves da Av Ex, é extremamente dependente de 

condições meteorológicas, não suportando condições de chuvas maiores que 2 mm 

ou de vento maior que 15kt. Além disso, é evidente que um preparo de pessoal 

eficiente para a operação do SARP é fundamental, sendo um ponto a ser superado 

pelas tropas que desejarem empregar tal vetor. A complexidade do sistema torna 

obrigatório conhecer minuciosamente os aspectos técnicos da operação de tal vetor 

aéreo, sendo necessário a elaboração de um programa de instrução específico para 

aqueles que forem operá-lo. 

Ademais, como forma de enriquecer a medição do indicador “Possibilidades e 

Limitações”, foi utilizado a 1ª parte do questionário realizado neste trabalho. Para 

iniciá-lo, em sua pergunta nº 3, a primeira que mede as respostas sobre o tema, os 

militares são questionados da seguinte forma: “De acordo com sua experiência, o 

senhor acredita que tal tipo de vetor possibilitaria à tropa C Mec ter um ganho de 

consciência situacional nas operações de reconhecimento, garantindo uma melhor 

visão e compreensão do terreno e do possível inimigo à sua frente? ”. As respostas 

obtidas são apresentadas no gráfico 1 a seguir. 
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Gráfico 1: Percentagem das respostas ao item 3 do questionário 
Fonte: O autor. 
 
 

Para esta pergunta, verifica-se que o quantitativo que adotou uma resposta 

favorável à assertiva perguntada foi de 100%, o que evidencia que todos acreditam 

que o SARP auxiliaria na otimização da CS pela tropa C Mec que o emprega. 

Na próxima pergunta, o questionamento foi sobre qual fração do RC Mec deveria 

ter prioridade de apoio com o SARP. A resposta obtida consta no gráfico 2 a seguir. 

 

Gráfico 2: Percentagem das respostas ao item 4 do questionário Fonte: O autor. 
 
 

O resultado obtido por este questionamento foi bastante elucidativo para a 

presente pesquisa, pois evidenciou uma grande divergência de respostas a respeito 

de qual deve ser a melhor fração a ser contemplada pelo apoio do SARP, com 42% 

88%

12%

Respostas do item nº 3

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Nem concordo, nem discordo Discordo parcialmente

Discordo totalmente

42%

35%

16%

7%

Respostas do item nº 4

O Pel C Mec, no GE ou junto ao Cmt Pel

O Esqd C Mec, junto ao Cmt Esqd

O SARP deverá ser usado em proveito do Rgt

Outras respostas
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privilegiando o Pel C Mec, 35% privilegiando o Esqd C Mec, e 16% creditando o uso 

do SARP ao Cmdo do Rgt. Desta forma, infere-se que o emprego do SARP pode ser 

positivo em todos os escalões, desde o pelotão até o comando do Rgt.  

Ademais, presumiu-se que a definição sobre qual fração do RC Mec deverá 

contar com o apoio do SARP nas suas operações deverá ser analisada 

minuciosamente, verificando, de acordo com os fatores da decisão, quem poderá 

fazer melhor proveito desse vetor aéreo em cada situação, tendo em vista que as 

necessidades serão de todos os escalões do Rgt, mas somente alguns poderão obter 

o apoio do vetor aéreo.  

A próxima pergunta realizada, o item 5, buscou fazer um paralelo com aqueles 

que já participaram de uma Op Rec do RC Mec com a Av Ex, perguntando-lhes se 

esse apoio com a Av Ex, já consagrado, garante maior velocidade e segurança para 

a tropa C Mec em Op Rec. O gráfico 3 a seguir demonstra as respostas obtidas. 

 

Gráfico 3: Percentagem das respostas ao item 5 do questionário 
Fonte: O autor. 

 

Do universo dos 91 militares que participaram do questionário, 34% nunca 

participaram de uma operação em conjunto com a Av Ex. Isso corroborou com dados 

levantados e já descritos na revisão de literatura desse trabalho, que apesar do apoio 

da Av Ex já ser consagrado, o número limitado de helicópteros de reconhecimento, 

52%

11%
2%

1%

34%

Respostas do item nº 5

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Nem concordo, nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

Nunca participei de Rec em conjunto com a Av Ex
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aliado ao alto custo do emprego dessas aeronaves, faz com que muitas frações C 

Mec do EB até hoje ainda não tenham travado contato com o apoio da Av Ex. 

Entretanto, somando-se as respostas favoráveis (concordo totalmente e 

concordo parcialmente), chegou-se a um percentual total de 62% dos entrevistados. 

Se descartados aqueles que não realizaram operações com a Av Ex, esse percentual 

chega a 95%, tendo em vista que somente 3 militares não concordaram com o 

questionamento proposto - 2 militares não concordaram nem discordaram, e um militar 

discordou parcialmente. Isso demonstrou que, para aqueles que já operaram com a 

Av Ex, é evidente que o emprego conjugado da mesma com as tropas C Mec 

garantem maior segurança e velocidade às operações. 

Contudo, o maior motivo de se ter realizado a pergunta anterior, foi para poder 

embasar e contextualizar a pergunta seguinte, que abordou se o SARP pode fornecer 

o mesmo apoio de velocidade e segurança às Op Rec realizadas pelo RC Mec. As 

respostas obtidas são abordadas no gráfico 4 a seguir. 

 

Gráfico 4: Percentagem das respostas ao item 6 do questionário 
Fonte: O autor. 
 

Percebe-se, de acordo com os dados extraídos do gráfico, que 87% dos militares 

acham favorável a idéia que o SARP pode favorecer a velocidade e segurança das 

Op Rec totalmente ou parcialmente, enquanto 7,6% discordam, de alguma forma. 

Desta forma, nota-se uma grande maioria observando positivamente o uso do SARP 

nas tropas C Mec, semelhante ao já existente apoio prestado pelas aeronaves da Av 

Ex. 

A próxima pergunta constante no questionário tentou evidenciar se os 

participantes concordam que o emprego de SARP impacta positivamente no moral da 

40%

48%

4%
6% 2%

Respostas do item nº 6

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Nem concordo, nem discordo Discordo parcialmente

Discordo totalmente
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tropa, tendo em vista que não há a exposição direta do operador ao alcance das armas 

inimigas. As respostas são observadas no gráfico 5 a seguir. 

 

Gráfico 5: Percentagem das respostas ao item 7 do questionário 
Fonte: O autor. 
 

Verificando as respostas do gráfico, observa-se que 93% dos participantes do 

questionário concordaram com a assertiva perguntada no item de nº 7, e somente 3% 

discordaram, de alguma forma, da pergunta. Portanto, observou-se um elevado índice 

de aceitação do SARP como um meio que impacta positivamente o moral da tropa C 

Mec, quando a mesma utiliza deles em Op Rec. 

Por fim, como última pergunta da parte do questionário que atende à dimensão 

“Aplicabilidade” da VI, a pergunta de nº 8 tentou esclarecer, de acordo com a 

experiência dos militares da amostra selecionada, quais seriam as dificuldades para 

a implantação do emprego do SARP na tropa C Mec. As respostas foram abertas, 

permitindo aos participantes a livre expressão, seja no conteúdo, seja na proposição 

de mais de uma dificuldade a ser encontrada. Organizando as respostas em 

categorias, foi criado o gráfico 6 a seguir. 
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Gráfico 6: Respostas ao item 8 do questionário 
Fonte: O autor. 

 

De todas as respostas recebidas, a dificuldade mais comum para os 

participantes foi a necessidade de adestramento especializado, com 55% de 

respostas para este quesito. Em segundo lugar, as dificuldades logísticas foram 

mencionadas por 31% dos participantes, e em terceiro lugar, o alto custo do sistema, 

com 24% de respostas para esse tema. As demais respostas recebidas foram: 16,5% 

para adequação da doutrina; 10% acreditou que a resistência dos militares à novos 

métodos seria uma dificuldade; 10% respondeu que uma dificuldade encontrada seria 

a necessidade de adequação do quadro de pessoal do Rgt para as novas funções que 

seriam criadas para operar o SARP; 9% acreditou que as próprias limitações do SARP 

seriam uma dificuldade para sua implantação; e, por fim, 4% das respostas 

descreveram como uma dificuldade a adaptação da rede de Comando e Controle para 

receber os produtos gerados pelo SARP. 

As respostas deste item nº 8 do questionário foram bastante interessantes, pois 

a necessidade de adestramento especializado, que se traduz na qualificação de 

pessoal, a logística e a necessidade de adaptação da doutrina foram planejadas para 

figurarem, de fato, como dimensões da VI deste trabalho, e serão abordadas mais à 

frente. 

22

28

50

8

9

15

9

4

0 10 20 30 40 50 60

Alto Custo

Dificuldades logísticas

Necessidade de adestramento
especializado

Limitações do SARP

Resistência a novos métodos

Adequação da doutrina

Adequação do Quadro de Pessoal do
Rgt

Adaptação da rede C2 aos produtos
do SARP

RESPOSTAS DO ITEM Nº8



87 

 

 

Para contribuir com os resultados obtidos pelo questionário e pela revisão de 

literatura, analisou-se também a experiência compartilhada pelos especialistas no 

assunto, durante as entrevistas realizadas. A pergunta nº 5 da entrevista com o 

engenheiro militar especialista em SARP, e a pergunta nº 10 com o Cmt da Equipe 

SARP da Cia Prec Pqdt, foram feitas para abordar, na visão destes militares, quais 

seriam as modificações necessárias no projeto do Horus 100, a fim de que o mesmo 

pudesse ser melhor empregado por tropas C Mec, que são baseadas em viaturas.  

O engenheiro militar desenvolvedor do Requisito Operacional (RO) para a 

aquisição do Horus 100, com uma visão técnica sobre o tema, respondeu que acha 

interessante a instalação de catapultas nas viaturas, para facilitar o lançamento do 

ARP, assim como a atualização do software do sistema, a fim de que a aeronave 

pudesse ser lançada em um local, e recolhida em outro, com a necessidade de 

atualização constante da função “Home”. Porém, destacou que a ideia de se adicionar 

um carregador de alta potência nas viaturas não seria interessante, pois isso 

diminuiria a vida útil das baterias do ARP. O carregamento, atualmente, já está 

adaptado para as tomadas de 12 e 24 volts presentes na viatura Marruá, que 

atualmente é a que integra a maior parte dos grupos de exploradores da tropa C Mec. 

Já o especialista na parte prática na utilização do SARP na Cia Prec Pqdt 

também julgou importante a instalação de uma catapulta veicular, porém citou que 

julga importante a aquisição de uma antena veicular para o sistema, a fim de aumentar 

o alcance do sinal, seja para controle da aeronave, seja para melhorar a recepção e 

transmissão de dados. 

Por fim, na entrevista com o funcionário da FT Sistemas e especialista no Horus 

100 em si, duas perguntas foram feitas a respeito de possibilidades e limitações do 

sistema. No item nº 8, lhe é perguntado basicamente se são possíveis adaptações no 

sistema para que o mesmo opere em frações baseadas em viaturas, como a tropa C 

Mec, e se seria possível a atualização da função “Home” do SARP, a fim de atender 

a demanda informada pelo engenheiro militar entrevistado. Sua resposta foi que são 

possíveis as adaptações, desde que haja forte interação com os operadores para que 

sejam pensadas e executadas. Além disso, relatou que experiências passadas 

mostram que a falta de interação com os principais operadores não satisfaz a saudável 

evolução operacional do sistema. Tal resposta significa basicamente que a tropa que 

estará operando o sistema deverá também dar o retorno sobre a qualidade do SARP, 
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a fim de que o mesmo possa ser cada vez mais aprimorado para cumprir o devido fim 

que se destina.  

 

4.1.1.2 Sensores embarcados no SARP 

 

Este indicador figura como um dos mais importantes da atual pesquisa, pois está 

alinhado diretamente com o problema proposto, que aborda qual o melhor conjunto 

de sensores para operar com a tropa C Mec. 

Na revisão de literatura, foram apresentados vários tipos de sensores, 

principalmente no quadro 5. Analisando o SARP Horus 100, viu-se que o mesmo já 

opera com sensores visuais e termais, como a câmera Colibri, garantindo vídeo em 

tempo real para os operadores de seu sistema. 

Entretanto, analisando o trabalho de Bree e Croon (2011), vimos que a 

tecnologia atual, presente no mercado, já desenvolveu sensores acústicos vetoriais, 

que podem compor a carga útil de um ARP, e tais sensores podem ser utilizados para 

detectar diversos tipos de sons comuns no campo de batalha, como disparos de 

artilharia, de morteiros e até mesmo de armas leves. Desta forma, o ARP poderia 

detectar ameaças num arco de 360º ao seu redor; diferentemente da visão de foco 

que um sensor visual e termal gera, conforme foi mostrado na figura 7. 

Além disso, o trabalho de Figueira Et Al (2013) defende a temática de que se 

deve sempre buscar utilizar o SARP com um Arranjo de Sensores Orientados à 

Missão (Mission Oriented Sensor Arrays, ou MOSA), que se traduz no melhor conjunto 

de sensores adaptados à missão que uma determinada tropa irá cumprir, 

aproveitando a característica positiva de modularidade do SARP. Além disso, tal 

arranjo proporcionaria a fusão de informações coletadas por sensores visuais e 

termais com o sensor acústico vetorial, para que um possa complementar o outro. 

Estas idéias, extraídas da revisão de literatura, foram confrontadas com a opinião 

do maior número possível de especialistas. Desta forma, para enriquecer o trabalho, 

foi perguntado à três dos especialistas entrevistados, qual seria a opinião dos mesmos 

a respeito da utilização dos sensores acústicos juntamente com os já consagrados 

sensores visuais e termais. As respostas serão expostas no quadro 9 a seguir. 
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Pergunta: Em virtude de sua experiência, o senhor acredita que dotar o SARP do RC Mec com 

sensores acústicos, integrados aos sensores visuais e termais, aumentaria sua capacidade de 

reconhecimento? 

Engenheiro 

Militar 

especialista em 

SARP 

Acredito que a adaptação de sensores acústicos aos já utilizados sensores 

visuais e térmicos é muito importante, principalmente para fazer o cheque duplo 

do alvo adquirido por meios visuais. Por muitas vezes, a imagem gerada por uma 

câmera não identifica quem é amigo ou inimigo (friend or foe) no campo de 

batalha, principalmente se a captação for por imageamento IR. O sensor acústico 

poderia então, baseado em uma base de dados fundamentada (echelon) do 

provável oponente, fazer a correta identificação de amigo ou inimigo. 

O mais importante é que este sensor acústico seja vetorial, para dar a direção de 

onde está vindo a captação de som. O sensor acústico me informaria onde está 

sendo gerado o som, e depois eu poderia deslocar meu SARP para filmar tal 

posição, e, desta forma, confrontaria o que estou vendo com o que estou ouvindo. 

Além disso, é importantíssimo salientar que, para a utilização de um sensor 

acústico embarcado em SARP, a aeronave deve possuir, de acordo com as 

tecnologias atuais, de um motor elétrico, pois este tipo de motor é muito mais 

silencioso que um motor movido à combustão, e não causaria interferência nos 

microfones do sensor. Como a propulsão do Horus 100 é por um motor elétrico, 

isso permitiria que, pelo menos no que tange à motorização, utilizar o Horus 100 

para portar este tipo de sensor.  

Cmt SU C Mec 

que operou com 

SARP em Op 

Rec 

Com certeza. Se fosse possível possuir tal tipo de equipamento, seria excepcional 

para a tropa C Mec. Sem dúvida, com essa capacidade embarcada no SARP, a 

capacidade de reconhecimento da tropa C Mec seria otimizada, e ainda 

aumentaria a segurança da tropa que emprega esse vetor. Contudo, me preocupa 

a possibilidade do SARP ficar um equipamento mais caro e, desta forma, ser 

inviabilizado o processo de aquisição e manutenção do mesmo. 

Cmt Equipe 

SARP da Cia 

Prec Pqdt 

Acredito que depende do uso. Para o uso da Cia Prec Pqdt, existem missões nas 

quais estamos mais preocupados com o terreno do que com o contato com o 

inimigo, como o balizamento de uma ZL. Para as missões que visam tão somente 

o terreno, os sensores visuais e termais já me seriam suficientes. Porém, em 

missões que eu posso ter contato com o inimigo ou que esse seja meu fator da 

decisão principal, eu acredito que realmente seja importante o sensor acústico, já 

que ele garantiria segurança para minhas tropas. 

Independente se haverá, em algum momento, a disponibilidade de dotar algum 

SARP do EB com sensor acústico, acredito que o mais importante é que o SARP 

que operemos possua uma modularidade nos sensores, a fim de permitir decidir 

qual tipo de sensor eu vou usar para cada tipo de missão. 

Quadro 9: Respostas dos entrevistados em relação à integração de sensores acústicos aos sensores 
visuais e termais 
Fonte: O autor, conforme entrevistas realizadas 
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Cada um dos entrevistados, devido à sua especialidade em áreas distintas em 

relação ao SARP, respondeu à pergunta elencando itens diferentes, o que 

proporcionou uma interessante coleta de dados. Verificando a resposta dada pelo 

engenheiro militar, abordando as características técnicas necessárias para o uso de 

sensores acústicos vetoriais, é destacada sua visão de considerar positiva e 

necessária a utilização dos sensores acústicos conjugados aos sensores visuais e 

termais, pois tal sinergia seria benéfica para a geração de informações precisas para 

a tropa C Mec. Além disso, cresce de importância os aspectos necessários para a 

tornar os sensores acústicos funcionais, como a necessidade de criação de um banco 

de dados (echelon) para compor a biblioteca de sons que o SARP monitoraria, e a 

necessidade de motorização elétrica da aeronave para possuir o sensor acústico, por 

exemplo. 

Por outro lado, a opinião do militar da arma de cavalaria, com ampla experiência 

na tropa C Mec e que teve a oportunidade de empregar SARP Cat 0 em Op Rec, 

demonstrou a crença de que o sensor acústico possa de fato potencializar a 

capacidade de reconhecimento das tropas C Mec, contribuindo também para sua 

segurança. Contudo, demonstrou apreensão em relação ao possível preço desse 

sensor, que poderia deixar o projeto mais caro, e com isso acarretando na dificuldade 

de aquisição ou de manutenção do sistema. 

Já a resposta do Cmt da Equipe SARP da Cia Prec Pqdt ao item proposto 

demonstrou uma ideia que focou no princípio da modularidade do SARP. Destacando 

que, para algumas missões, somente os sensores visuais e termais são suficientes, 

mas que na opinião do referido militar, a presença dos sensores acústicos aumenta a 

segurança da tropa que opera no solo quando há a presença de oponentes, fica 

latente que há uma ideia semelhante à ideia de Figueira et al (2013) de se compor 

uma carga útil específica para cada tipo de missão, contando com a modularidade já 

citada do sistema.  

Por fim, como último dado coletado para evidenciar o indicador “Sensores 

Embarcados no SARP”, o especialista da FAB na Coordenação e Controle do Espaço 

Aéreo, na parte final de sua entrevista mesma, ao ser perguntado se gostaria de 

acrescentar outras informações pertinentes ao trabalho, o militar, com sua ampla 

bagagem na coordenação de missões reais com o emprego do SARP, corroborou 

com sua experiência à idéia central da presente pesquisa, da importância que deve 
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ser destacada aos sensores que o SARP emprega. Tal resposta é mostrada no quadro 

10 a seguir.  

Pergunta 9: O senhor gostaria de acrescentar outras informações que julgue pertinente para a 

presente pesquisa? 

O emprego de sistemas remotamente pilotados assumiram no meio militar mundial um papel de 

destaque. Contudo, mais do que a plataforma em si, devemos nos atentar aos sensores que melhor 

atendam à missão proposta, bem como a capacitação dos operadores e dos analistas dos dados 

gerados pelos SARP para que se possa gerar uma compreensão adequada no cenário que possibilite 

a projeção de ações futuras que potencializem o emprego dos meios para o cumprimento da missão. 

Quadro 10: Considerações finais da Entrevista B 
Fonte: O autor, conforme entrevista realizada 

 

4.1.1.3 Emprego de SARP por Exércitos Estrangeiros  

 

Como terceiro indicador da dimensão “Aplicabilidade”, a presente pesquisa 

procurou, através de uma extensa revisão de literatura, evidenciar como ocorre o 

emprego do SARP em exércitos de nações com poderios militares distintos entre si. 

Foram analisados, para tanto, o emprego do supracitado vetor aéreo pelos exércitos 

da Alemanha, da França, de Israel, dos Estados Unidos da América e Portugal. 

O primeiro exército a ser analisado foi o israelense, internacionalmente 

conhecido como sendo um país pioneiro no emprego de SARP. No início do trabalho 

publicado por Arkin (2017), abordado na revisão da literatura, o SARP é tratado como 

sendo os olhos e os ouvidos da infantaria, unidades blindadas e da artilharia do 

Exército Israelense. Desta informação já se pode obter a inferência que não só 

sensores visuais são empregados nos SARP deste exército, mas também sensores 

acústicos.  

Além disto, outra importante informação obtida foi a respeito de dois objetivos da 

Seção de Drones, presente no Comando do Exército Israelense: tornar disponível a 

todo comandante de companhia um SARP para suas operações, e de basear toda a 

atividade de SARP no Exército Israelense com meios do próprio Exército, sem mais 

depender dos meios da Força Aérea Israelense. Tal fator ratificou a importância que 

é dada ao SARP no Exército Israelense.  

Por fim, como último elemento analisado, percebe-se no trabalho publicado por 

Caiafa (2019), presente na revisão de literatura, que o SARP é tão fundamental para 

as operações do Exército Israelense, que o futuro Veículo de Combate Armado de 
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Israel deverá ser equipado com este vetor, para auxiliar nas missões de vigilância e 

reconhecimento, também possuindo capacidades de ataque. 

O segundo exército analisado foi o alemão. De acordo com informações tiradas 

do portal eletrônico deste exército, o SARP é utilizado em larga escala pela arma de 

reconhecimento desta força armada, chamada de Heeresaufklärung. Tal arma tem 

como concepção básica proporcionar consciência situacional aos mais diversos 

comandantes do Exército Alemão, em todos os níveis, através de reconhecimento 

terrestre e aéreo, sendo que utiliza o SARP para esta última finalidade. Dotada de 

várias unidades presentes no território alemão, a Heeresaufklärung possui inclusive 

experiência em missões internacionais com o uso de SARP, na luta que participa 

contra o terrorismo. 

O próximo exército a ser estudado foi o dos Estados Unidos.  Iniciando a revisão 

de literatura desta força armada pela leitura da publicação Scouts Out! The 

Development of Reconnaissance Units in Modern Armies (Estados Unidos da 

América, 2008), verificou-se que a brigada Stryker, criada com uma concepção 

modular e apta a operar descentralizada de uma divisão no campo de batalha, possui 

como elemento de reconhecimento o RSTA Squadron. Apesar do nome traduzido de 

Esquadrão, é uma organização de nível Unidade, e que tem como missão primordial 

prover informação de combate para seu escalão superior. Nesta OM encontra-se a 

SU de vigilância, e dentro destra estrutura encontra-se um pelotão de SARP, que 

opera quatro ARP e possui efetivo de 20 homens.  

Complementando a informação com o trabalho de Soares (2018), vimos que a 

composição do RSTA Squadron, que era peça orgânica da Brigada Stryker, 

influenciou as unidades de reconhecimento das outras brigadas norte-americanas a 

atualizarem também a composição de suas tropas de reconhecimento - os Cavalry 

Squadrons - pois perceberam que tal tipo de OM era fundamental para manter a 

capacidade de reconhecimento do exército. Desta forma, verificou-se que seja nos 

Cavalry Squadrons, seja nos RSTA Squadrons, estão presentes os Pelotões SARP. 

Prosseguindo na revisão de literatura sobre o Exército Estadunidense, verificou-

se a informação retirada do portal eletrônico desta força armada, que o SARP Puma, 

de categoria 1, já foi testado em combate, e em inúmeras vezes foi responsável por 

salvar vidas. Foi verificada, por exemplo, a ocasião onde o Puma conseguiu 

antecipadamente detectar insurgentes no Afeganistão que tentavam instalar um 

explosivo improvisado em uma via que era utilizada por comboios logísticos deste 
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exército. Desta forma, foi obtido mais um relato da grande vantagem que o SARP 

proporciona às tropas que o empregam: segurança nas ações dos elementos em 

terra, e o sigilo na observação aérea por uma plataforma remotamente pilotada – pois 

os insurgentes não perceberam que estavam sendo filmados. 

O quarto exército analisado no que tange ao emprego do SARP foi o francês. De 

acordo com Brasil (2018d), os SARP de categoria 1 são disponíveis para o que no 

Exército Brasileiro correspondente a uma Bateria de Artilharia de Busca de Alvos. 

Além disso, são também empregados por elementos de Forças Especiais. Já o uso 

do SARP categoria 0 é difundido nas unidades de engenharia, para missões de 

abertura de brecha e busca de artefatos explosivos improvisados. Assim como o 

exército estadunidense, o exército francês reconhece a capacidade do SARP na 

busca e detecção deste tipo de ameaça no campo de batalha. 

Outro fator observado é que pode ser inferida a importância do SARP para este 

exército quando se analisa a apresentação realizada ao Senado Francês, em 2018, 

de um relatório que versa sobre o SARP nas forças armadas. Em defesa do uso desse 

vetor, é dito que o SARP se tornou uma alavanca essencial para o controle da 

informação na condução das operações, sendo sua efetividade um fator decisivo para 

operações militares bem-sucedidas (Perrin et al, 2018). Com esta afirmação, percebe-

se o quão importante tal vetor aéreo é tido na comunidade internacional. 

Prosseguindo na análise da revisão de literatura, o último exército a ser 

analisado no que tange ao emprego do SARP foi o português. Tal revisão foi calcada 

em trabalhos científicos, como a dissertação de mestrado de Soares (2018) na EsAO 

e o trabalho de conclusão de curso de Ferreira (2012) da Academia Militar Portuguesa. 

Para realizar o estudo de uma tropa de reconhecimento do referido exército, foi 

analisado o Esquadrão de Reconhecimento (E Rec) da Brigada de Intervenção 

Portuguesa, tropa esta especializada em missões semelhantes às que a tropa C Mec 

brasileira cumpre. 

Verificou-se que o SARP é empregado dentro do E Rec em uma fração de nome 

Seção Mini UAV, e que nesta seção existem três viaturas leves, sendo cada uma 

dotada de um SARP. Tal seção, de acordo com Ferreira (2012) fornece ao 

comandante tático apoiado informações sobre ameaças, tais como localização do 

inimigo, suas atividades, seu dispositivo, a manobra adotada pelo oponente, etc. Além 

disso, afirma que este tipo de vetor aéreo pode conduzir um reconhecimento rápido e 

distanciado das unidades ao qual pertence, quando for necessário o reconhecimento 
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de múltiplos eixos, ou realizando vigilância em apoio às forças que realizam Rec de 

Área ou de Zona. 

Destaca-se que as afirmações de Ferreira vão de encontro aos anseios desta 

pesquisa, pois evidencia a possibilidade de emprego do SARP em áreas consideradas 

inacessíveis para tropas mecanizadas; em áreas menos prioritárias, onde um 

reconhecimento aéreo já seja suficiente para garantir a segurança da operação; ou 

executando vigilância em suporte a elementos que progridem em reconhecimento em 

local específico, como uma localidade, por exemplo.  

Analisando, por fim, centralizadamente todas as informações supracitadas do 

uso do SARP nos cinco exércitos mencionados neste trabalho, verificou-se que é 

notável que o emprego de SARP de apoio tático às tropas terrestres já vem sendo 

utilizado com êxito há anos. Seja em apoio às tropas de engenharia, às forças 

especiais, ou às tropas de reconhecimento semelhantes à tropa C Mec, o emprego 

maciço e constante do SARP demonstra que tal ferramenta já é consagrada no 

cenário internacional, sendo os dados coletados pelos sensores desse vetor 

considerados essenciais no planejamento e na condução nas operações militares de 

diversos países.  

 

4.1.2 Dimensão Logística 

 

A fim de abordar a dimensão “Logística” da VI, escolheu-se como indicador a 

“Manutenção do Sistema”. Tal indicador será tratado a seguir. 

 

4.1.2.1 Manutenção do sistema 

 

A fim de melhor conhecer os percalços logísticos que envolvem o emprego do 

SARP, a medição de tal indicador foi pautada nas entrevistas realizadas com três 

especialistas sobre a operação deste sistema. Cabe ressaltar, antes de se iniciar as 

análises dos resultados obtidos sobre este indicador, que o Horus 100 foi o vetor 

utilizado a fim de ilustrar os aspectos logísticos do SARP, pois o mesmo se configura, 

até o momento, como o único SARP pertencente ao SMEM, sendo a única experiência 

do EB no assunto até o momento. 

Inicialmente, abordando a experiência do engenheiro militar entrevistado, lhe foi 

perguntado quais são os custos de aquisição e de logística por unidade. Em sua 
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resposta, o entrevistado afirma que todo o sistema, somando a aeronave, a estação 

de solo, os componentes reservas necessários e os pacotes de treinamento de pilotos, 

pode chegar na casa de um milhão de reais. Contudo, as primeiras manutenções 

calendáricas tem seus custos incluídos na compra do sistema. Além disso, o 

entrevistado ressaltou que em alguns momentos faz-se necessário a troca de alguns 

elementos quando sua vida útil acaba, como as baterias, que duram 

aproximadamente 1500 horas, sendo que cada peça tem um valor particular. 

O segundo especialista a ser ouvido para a medição do presente indicador foi o 

Cmt da Equipe SARP da Cia Prec Pqdt. Ao ser perguntado como estava ocorrendo a 

diagonal de manutenção do Horus 100 na Cia Prec Pqdt, respondeu que existem 

manutenções periódicas de 25, 50 e 100 ciclos de voo. Contudo, como possui 4 

aeronaves sob seu encargo e as demandas de voo não são tão numerosas, até hoje 

só foram necessárias manutenções de 25 ciclos.  

Por fim, como última forma de medição que foi utilizada no presente indicador, a 

entrevista do especialista da empresa FT Sistemas, abordou duas perguntas 

específicas da área logística, conforme demonstra o quadro 11 a seguir. 

Pergunta 6: Como é o programa de manutenção do Horus 100? 

Existem três tipos de manutenção, o de Primeiro Escalão, feito pelo próprio operador em 

campo, Segundo Escalão, feito pelo operador, com utilização de orientação da empresa 

através de boletim de serviço ou executado pela própria empresa e a manutenção de 

Terceiro Escalão, executado exclusivamente pela empresa em sua sede. 

O programa de manutenção prevê que os sistemas sejam manutenidos de acordo com o 

número de ciclos, ou seja, cada voo contabiliza um ciclo. 

São estipulados 50, 100 e 200 ciclos como parâmetros para que cada sistema receba os 

itens de manutenção relacionados a cada período de ciclos. 

Pergunta 7: Como tem sido cumprida a diagonal de manutenção na FT Sistemas das 

unidades do Horus 100 que o EB possui? 

Cada SARP possui uma estação de solo e duas aeronaves, bem como payload, cartuchos 

de baterias e periféricos, como antenas, cabos de carga, carregador etc. É sugerido que 

sejam feitos voos intercalados com as aeronaves afim de mantê-las com o número de ciclos 

próximos, sendo que ao atingirem o número de ciclos estipulado seja o sistema manutenido 

por inteiro, o que leva de três a cinco dias para ser executada a manutenção. Desta forma, 

impedimos que haja uma parada separada de aeronaves, deixando o sistema incompleto e 

sem uma aeronave reserva para operações. 
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Esta metodologia se mostrou eficiente, mas estuda-se a alteração do controle de ciclos 

para revisões anuais, independentemente do número de ciclos de cada SARP, pois 

dificilmente um SARP atinge 50 ciclos em um ano, mas nesse período a necessidade de 

verificação do sistema, principalmente os pouco voados, se mostrou extremamente 

importante devido até a fatores climáticos das regiões onde os sistemas são operados. 

Quadro 11: Perguntas realizadas na entrevista E, que abordam sobre Logística do SARP 
Fonte: O autor, conforme entrevista realizada 

 

A informação extraída da entrevista supracitada nos permite fazer uma análise 

mais completa sobre a logística do SARP. Os três escalões de manutenção citados 

pelo entrevistado figuram de forma semelhante a vários sistemas já operados pelo 

EB. Contudo, da mesma forma como acontece na Av Ex, cria-se um laço de 

dependência com o fabricante do sistema quando os escalões de manutenção mais 

elevados necessitam ser realizados na própria empresa. Desta forma, fatores não 

controlados pelo EB podem afetar à manutenção do equipamento, devido à 

sazonalidade que a empresa pode vivenciar na sua vida administrativa e financeira. 

Além disso, quando o entrevistado aborda na pergunta de nº 7 sobre a mudança 

que irá ocorrer na manutenção do sistema, quando não mais serão feitas 

manutenções baseadas em ciclo, mas sim em períodos calendáricos de um ano, 

percebe-se que o sistema ainda está em evolução, inclusive no aspecto logístico. 

Sendo assim, inferiu-se que quanto mais experiência o EB tiver na operação do SARP, 

mais poderá aprender a respeito das melhores práticas logísticas para o sistema. 

Por fim, realizando uma última análise das informações obtidas sobre logística, 

percebe-se que o custo total do SARP pode ser elevado. Contudo, ao se comparar o 

SARP com o helicóptero da Av Ex de Reconhecimento, o HA-1 Fennec,  é de 

conhecimento prévio que existem as seguintes vantagens: o custo do sistema 

bastante inferior ao valor do HA-1; o valor da hora de voo também é muitíssimo inferior 

ao se comparar com uma aeronave convencional (tendo em vista a motorização 

elétrica do SARP e a motorização à turbina movida à querosene de aviação dos 

helicópteros da Av Ex); a operação do SARP é mais sigilosa que a do HA-1; e, talvez 

sendo o mais importante, a operação do SARP não envolve a exposição dos recursos 

humanos que fazem a pilotagem do vetor à riscos, como ocorre com os helicópteros. 

Todos estes fatores devem ser contabilizados ao se medir o real custo-benefício de 

se adquirir e operar um SARP. 
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4.1.3 Dimensão Doutrina 

 

A fim de abordar a dimensão “Doutrina” da VI, escolheu-se como indicador a 

“Experiência de emprego do SARP no EB”. Tal indicador será tratado a seguir. 

 

4.1.3.1 Experiência de emprego do SARP no EB 

 

O estudo do presente indicador se baseou em três principais formas de medição: 

na revisão de literatura e em duas entrevistas realizadas com especialistas. No caso 

específico deste indicador, os especialistas consultados foram o engenheiro militar 

especialista em SARP e o Cmt da Eqp SARP da Cia Prec Pqdt, sendo suas respostas 

encontradas na íntegra nos apêndices B e D, respectivamente, do presente trabalho. 

Tal análise teve por objetivo abordar de forma mais completa e concisa possível as 

várias experiências que o EB teve, até o presente momento, com o SARP.  

O emprego de ARP Cat 0 na missão de paz no Haiti foi uma das experiências 

mais ricas do EB com aeronaves remotamente pilotadas. Fruto desse emprego, muito 

foi aprendido sobre como operar tal vetor em ambiente urbano. Apesar de ter 

empregado ARP não pertencente ao SMEM e apenas com sensores visuais e termais, 

todo o procedimento de seu emprego foi bem elaborado, e o documento criado para 

padronizar as atividades com o ARP no Haiti - o Procedimento Operacional Padrão 

de Operação do Drone -  figura na íntegra no Anexo B desta dissertação. Ao ser 

analisado, garante um valoroso subsídio para a elaboração de novos procedimentos 

com o ARP, pois percebeu-se toda a preocupação que existia sobre o emprego deste 

vetor, e os procedimentos adotados são muito semelhante ao que ocorrem nos 

briefings de voo da AvEx: eram verificadas as condições da aeronave; a missão a ser 

cumprida; as condições meteorológicas presentes no local; entre outros. Todos estes 

aspectos são muito importantes para o êxito da missão e para a segurança da tropa, 

e devem ser observados por todo e qualquer operador militar de ARP. 

Contudo, o ambiente operacional haitiano onde o BRABAT operou – 

conglomerados urbanos densamente povoados – é um ambiente bastante peculiar. 

Para basear a atual análise no emprego de ARP Cat 0 em regiões de campo aberto, 

como é o ambiente operacional que abrange várias unidades da Cavalaria 

Mecanizada, foram analisados outros dois empregos do ARP. Uma das 

experimentações foi feita pelo Centro de Instrução de Blindados com um ARP Cat 0 
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em um pelotão de exploradores, em Santa Maria – RS, e a outra a experiência ocorreu 

com o 11º RC Mec empregando a mesma categoria de ARP em reconhecimento de 

Eixo e Zona, em Ponta Porã – MS.  

No artigo de MATOZO JÚNIOR, SAUCHA e DOS SANTOS (2016), sobre o 

emprego do pelotão de exploradores, é dito que o tempo de reconhecimento de uma 

Zona de Reunião, que normalmente leva de trinta minutos a uma hora, foi reconhecido 

pelo ARP em apenas dez minutos, elencando o ganho de velocidade que tal vetor 

acarreta. Além disso, também foi abordado que o emprego do ARP gerou um ganho 

considerável no nível de segurança da operação, uma vez que não expunha os 

militares do pelotão no mesmo compartimento do objetivo. Por outro lado, no relatório 

do emprego de ARP Cat 0 realizado pelo 11º RC Mec, apesar de mencionados os 

ganhos de velocidade e segurança nas operações, algumas críticas são feitas ao ARP 

Phantom 3 utilizado, elencando que sua câmera não tinha zoom ótico, e que o referido 

ARP era bastante afetado pela interferência do vento. 

As três experiências supracitadas, analisadas em conjunto, mostram vários 

aspectos relevantes de como o ARP pode ser empregado. Contudo, elas foram 

realizadas de forma empírica, sem estarem baseadas numa doutrina amparada em 

fontes documentais (manuais ou cadernos de instrução). 

Como forma de colaborar com todo os relatos já expostos na revisão de literatura 

sobre o tema, analisou-se também as respostas dos especialistas entrevistados, já 

citados inicialmente. 

Ao se perguntar ao engenheiro militar, no item nº 3 de sua entrevista, como o 

Horus 100 surgiu, o mesmo aborda que o referido SARP teve motivação no Requisito 

Operacional 06/10, para adquirir um SARP tático de apoio ao combate para o EB. 

Seus requisitos foram montados observando-se, principalmente, as características 

dos materiais de dotação carregados pelo combatente da Cia Prec Pqdt. Contudo, 

após elencado todos os requisitos que deveriam ser atendidos para o SARP Cat 1 do 

EB, somente uma empresa se prontificou a produzir o referido vetor aéreo da forma 

como o EB exigia.  

Após os requisitos atendidos, o Horus 100 foi adquirido em onze unidades. 

Quatro foram para a Cia Prec Pqdt, quatro foram entregues para o 9º Grupo de 

Artilharia de Campanha, duas aeronaves foram entregues para a Escola de Artilharia 

de Costa e Antiaérea, e uma aeronave permanece com o entrevistado para estudo. 
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Contudo, somente a Cia Prec Pqdt seguiu no emprego consolidado do vetor em suas 

operações. 

Prosseguindo na entrevista com o supracitado militar, no item 7 lhe é perguntado 

sobre sua visão de futuro no EB, a respeito do emprego de SARP. Sua resposta foi 

que a categoria 1 já está entregue, com o advento do Horus 100. Contudo, o projeto 

atual da força é adquirir as categorias 0 e 2, e também existe um projeto das três 

forças armadas nacionais para a construção de um SARP Cat 4. Infere-se que, após 

experiências bem-sucedidas de emprego de ARP Cat 0 não SMEM pelo EB, como a 

experiência das tropas brasileiras no Haiti, que o próximo passo a ser tomado é a 

aquisição de um ARP Cat 0, desta vez para pertencer ao SMEM, para não mais 

depender de produtos civis, não preparados para as intempéries e ambientes 

operacionais do meio militar. 

A segunda entrevista que forneceu dados para o presente indicador, a do chefe 

da equipe SARP da Cia Prec Pqdt, foi transcrita pela riqueza de dados a serem 

analisados. A seguir, no quadro 12, figura a resposta da pergunta feita ao militar, para 

abordar os aspectos doutrinários do SARP na companhia. 

Pergunta 2: Como tem procedido a criação e implementação da doutrina que a Cia Prec Pqdt 

vem desenvolvendo para a utilização do Horus 100? 

Desde que o Horus 100 foi incorporado pela Cia Prec Pqdt, ele tem sido utilizado de 

uma forma muito específica, sendo principalmente empregado no cumprimento de missões de 

levantamento de inteligência em função de um escalão superior enquadrante, seja a Brigada 

de Infantaria Pára-quedista ou outro que a Cia Prec possa vir a estar subordinada.  Nós ainda 

estamos desenvolvendo nosso Procedimento Operacional Padrão (POP) e nossas Normas 

Gerais de Ação (NGA). Porém, como o equipamento é muito novo, a doutrina ainda está em 

constante desenvolvimento, e muito do seu emprego se baseia na experiência já adquirida 

dos militares da equipe de SARP.  

Quadro 12: Pergunta realizada na entrevista C, que aborda como tem procedido a criação da 
doutrina do SARP na Cia Prec Pqdt 
Fonte: O autor, conforme entrevista realizada 
 

Analisando a resposta obtida, mais uma vez percebe-se que a doutrina ainda 

está em desenvolvimento, não tendo sido plenamente estabelecida ainda, e muito do 

emprego do SARP vem se baseando na experiência dos operadores.  

Fazendo uma análise conjunta de todos os indicadores supracitados, percebe-

se que apesar do EB não ter adquirido em larga escala SARP que pertençam ao 

SMEM, restringindo à poucas unidades o Horus FT-100, muitas outras OM já 

utilizavam, de forma empírica, ARP categoria 0, adquiridos de forma aberta no 



100 

 

 

comércio nacional, de forma a suprir suas atividades, sejam administrativas, sejam 

operacionais. Além disso, mesmo as unidades que receberam o FT-100, como a Cia 

Prec Pqdt, ainda estão desenvolvendo melhores métodos de aplicar o SARP junto à 

tropa. Fica latente que o EB ainda carece de uma consolidação doutrinária maior em 

respeito ao tema, devida sua importância cada vez maior deste vetor aéreo nas 

operações militares. 

 

4.1.4 Dimensão Qualificação de pessoal 

 

A fim de abordar a dimensão “Qualificação de pessoal” da VI, escolheu-se como 

indicador a “Formação de operadores do SARP no EB”. Tal indicador será tratado a 

seguir. 

 

4.1.4.1 Formação de operadores do SARP no EB 

 

Conforme abordado anteriormente, no questionário presente no Apêndice A do 

atual trabalho, a necessidade de adestramento especializado foi a resposta mais 

recorrente na pergunta sobre quais seriam as dificuldades para a implantação do 

SARP na tropa C Mec. Motivado também por este fator, o presente indicador teve por 

finalidade evidenciar como ocorre e quais são as características da formação dos 

operadores do Horus 100 no EB. Para que tal análise do indicador seja realizada, 

foram utilizadas três formas de medição: a revisão de literatura, e duas entrevistas 

com especialistas. 

Iniciando pela revisão de literatura, destacou-se a intenção revelada no Parecer 

Doutrinário nº001/2018, que indica que deve ser definido um único centro formador 

para as equipes de operadores de SARP, qualquer que seja a categoria, e criados 

cursos e estágios para tais militares, com a intenção de formar uma massa crítica no 

assunto (BRASIL, 2018d). A Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, por já possuir 

expertise na operação de aeromodelos para alvos aéreos, é tida como a opção inicial 

para tal formação. Contudo, na medida que o EB for adquirindo experiência na 

operação de tal vetor, e conforme se adquira sistemas mais complexos, a 

transferência da formação poderá ocorrer para o Centro de Instrução da Aviação do 

Exército (CIAvEx), tendo em vista que há décadas forma várias especialidades de 
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profissionais da aviação, seja pilotos, mecânicos de voo ou especialistas em 

manutenção. 

Prosseguindo na análise dos resultados obtidos, na entrevista realizada com o 

especialista em SARP da Cia Prec Pqdt, lhe foi perguntado como tem ocorrido a 

seleção, treinamento e formação dos operadores do SARP na Cia Prec Pqdt. Sua 

resposta se encontra no quadro 13 a seguir. 

Pergunta 5 - Como tem procedido a seleção, treinamento e formação dos operadores do SARP 

Horus 100 na Cia Prec Pqdt? 

A seleção ocorre pelo voluntariado, sempre buscando formar um oficial e um sargento por 

turma. O início do nosso preparo se dá na Cia Prec Pqdt, com algumas instruções teóricas nos temas 

de meteorologia, aeromodelismo, funcionamento do sistema propulsor, etc. Após as instruções 

teóricas, começam práticas em simulador, para só depois o aluno ter contato com um aeromodelo 

real.  

Nos primeiros treinamentos com aeromodelo, manobras básicas são aprendidas, como 

taxiamento no solo, decolagem, circuito de tráfego e pouso. Após o aluno estar adaptado a esses 

procedimentos, outras manobras são inseridas, como circuito triangular, circuito em oito, looping, a 

fim de dar mais segurança ao aluno. Na parte final do nosso treinamento, começamos a preparar os 

alunos para a avaliação inicial que ocorre na FT Sistemas, para o início da instrução na empresa. 

Quando consideramos que o aluno está em condições, acionamos a empresa, e ela faz o teste 

com esse militar, e se o mesmo for aprovado, o curso inicia. O custo total do curso na FT Sistemas 

custa 30 mil por dupla, a partir da prova até o final do curso. 

Quadro 13: Pergunta realizada na entrevista C, que aborda como tem ocorrido a formação dos 
operadores de SARP na Cia Prec Pqdt 
Fonte: O autor, conforme entrevista realizada 
 
 

Cabe ressaltar, observando a resposta do militar entrevistado, que a instrução 

dos temas aeronáuticos é facilitada na Cia Prec Pqdt pela própria natureza 

aeroterrestre da tropa. Contudo, quando o SARP começar a ser empregado por 

unidades de manobra, como infantaria e cavalaria, será necessária uma formação 

centralizada em algum centro especializado no assunto. Desta forma, percebe-se que 

a instrução seria otimizada se ocorresse no CIAvEx, tendo em vista que esta unidade 

já ministra instruções sobre os temas aeronáuticos supracitados, como meteorologia, 

aerodinâmica, funcionamento de motores, etc, além de estar na proximidade de uma 

pista de pouso muito usada para a operação de aeromodelos, localizada na Fazenda 

Maristela, em Taubaté – SP, que, por sinal, foi o local onde ocorreu a homologação 

do Horus 100 pelo engenheiro militar que foi entrevistado neste trabalho. 



102 

 

 

O próximo instrumento usado na medição do indicador “Formação de 

operadores de SARP no EB” foi a entrevista com o instrutor-chefe de voo da FT 

Sistemas. Perguntado como é o programa de instrução para a formação dos 

operadores do FT 100, o entrevistado respondeu que ao chegar na FT Sistemas, os 

militares selecionados para o curso são avaliados em um voo com um aeromodelo, 

onde são cobradas várias manobras. Após terem aproveitamento neste voo inicial, 

passam por um curso teórico de três dias, onde aprendem peculiaridades a respeito 

do FT 100. Após estes três dias, iniciam-se os voos com o Horus. 

Também lhe foi perguntado quais são os atributos que ele enxerga como 

necessários para a seleção dos operadores do sistema. Sua resposta elencou que é 

necessário que o militar que vá iniciar o curso na FT Sistemas tenha contato 

anteriormente com o SARP, e já inicie o curso sabendo quais missões irá cumprir e 

quais conhecimentos técnicos deverá possuir. Além disso, é necessário realizar 

instruções preparatórias ao curso da empresa, da forma como já ocorre, por exemplo, 

na Cia Prec Pqdt, tendo em vista que já houve casos de desligamento de alunos pois 

o mesmo apresentou muitas dificuldades durante o curso, não conseguindo se 

adaptar ao programa de instrução exigido.  

Prosseguindo em sua entrevista, foi abordado o questionamento sobre quais são 

as maiores dificuldades que os alunos apresentam durante as instruções. Para tal, o 

entrevistado respondeu que é exatamente manter a curva de aprendizagem na 

pilotagem do ARP por rádio controle. Nem todos os alunos conseguem evoluir no 

aprendizado, sendo que também já ocorreram desligamentos de alunos que tiveram 

muita dificuldade a aprender a pilotar o Horus 100. Novamente pode-se fazer a 

inferência sobre a AvEx: unidades convencionais não dispõem da mesma estrutura 

que a Cia Prec Pqdt para a operação de aeromodelos ou ARP. Portanto, este se torna 

mais um fator positivo em centralizar a instrução sobre SARP no CIAvEx. 

Pode-se inferir, por fim, que uma solução para realizar uma melhor seleção de 

militares a realizarem cursos de pilotagem de ARP é que os mesmos passem por 

baterias de exames psicotécnicos, assim como acontece com os candidatos à piloto 

de aeronaves da Av Ex. Desta forma, executando tais testes, a instituição terá maiores 

subsídios para escolher os militares mais aptos a operar um equipamento caro e 

sofisticado como o SARP. 

 



103 

 

 

4.2 OPERAÇÕES DE RECONHECIMENTO REALIZADAS PELO RC MEC – 

VARIÁVEL DEPENDENTE (VD) 

 

Os resultados e discussões acerca da supracitada variável dependente, suas 

dimensões e seus indicadores encontram-se abordados a seguir. Os dados foram 

obtidos pela revisão de literatura, o questionário realizado aos capitães e tenentes de 

cavalaria com experiência na tropa C Mec, entrevistas com os especialistas, e o 

experimento em campo realizado. 

 

4.2.1 Dimensão Área de Atuação 

 

Quanto à análise dessa dimensão, verificou-se que as Op Rec da tropa C Mec 

se desenvolvem sempre em um eixo, área ou zona, e são nessas missões que o 

SARP poderá ser empregado. Contudo, na mesma zona de ação onde ocorrerá as 

Op Rec, deverá ser planejado como o espaço aéreo será utilizado, a fim de empregar 

o SARP para apoiar a tropa em solo da melhor forma possível, e sem interferência 

nos demais vetores que utilizam a terceira dimensão do campo de batalha. 

Observando tais preceitos, foram elaborados os dois indicadores que serão tratados 

a seguir.  

 

4.2.1.1 Reconhecimento de eixo, zona e área 

 

A principal forma de medição selecionada para medir este indicador foi a 

segunda parte do questionário aplicado aos 91 oficiais de cavalaria. Contudo, 

conforme descrito anteriormente, as Op Rec são caracterizadas por ocorrerem em 

eixo, zona ou área. Cada um destes tipos de Rec possui características específicas, 

como a velocidade de progressão, a forma como as tropas estarão dispostas no 

terreno, quais são as medidas de comando e controle que devem ser adotadas, etc. 

A fim de proporcionar ao estudo todos os conhecimentos doutrinários a respeito de 

como tais Op Rec se desenvolvem, no Anexo A do referido trabalho está contido um 

extrato do manual que ampara tais manobras, o C 2-20 – Regimento de Cavalaria 

Mecanizado. No referido anexo são abordados todos os conceitos doutrinários que 

foram tratados nas perguntas e respostas do questionário realizado. 
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Na pergunta nº 9, os militares são perguntados se acreditam que os golpes de 

sonda nas Op Rec podem ser realizados pelo SARP. A resposta está contida no 

gráfico 6 a seguir. 

 

Gráfico 7: Percentagem das respostas ao item 9 do questionário 
Fonte: O autor. 

 

As respostas do referido item mostraram que 86% dos militares possuem opinião 

favorável ao SARP sendo empregado no golpe de sonda. Desta forma, a amostra 

concordou com a opinião desta pesquisa: quando se evita fracionar a tropa do Grupo 

de Exploradores em um golpe de sonda, e se envia um meio remotamente pilotado 

para realizar o reconhecimento dessa vicinal que incide no eixo principal, ganha-se 

em tempo e segurança, e é favorecido o comando e controle deste grupo. 

A seguir, na próxima pergunta, os militares foram indagados se o SARP pode 

fornecer uma otimização de consciência situacional à tropa C Mec que esteja 

ocupando uma P Bloq durante à noite, devido a este vetor possuir sensores como 

câmera termal. A reposta é abordada no gráfico 7 a seguir. 
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Gráfico 8: Percentagem das respostas ao item 10 do questionário 
Fonte: O autor. 
 

Com as respostas de caráter positivo somando 97%, fica evidente que a maioria 

dos participantes concorda com a assertiva de que o SARP proporciona segurança 

para as tropas C Mec no ambiente noturno, devido aos sensores que pode operar. 

No aspecto que tange às operações noturnas, deve-se ressaltar que a Aviação 

do Exército tem buscado, ao longo dos anos, compatibilizar todas as suas aeronaves 

com OVN, para ter o seu emprego priorizado para o ambiente noturno, pois à noite a 

força oponente só consegue ver a aeronave caso disponha também de equipamento 

de visão noturna. Fazendo um paralelo desta informação com o emprego de SARP, 

infere-se que se a tropa C Mec for dotada de SARP que possua sensores que o 

permitam operar durante à noite, tal tipo de emprego deve ser priorizado, para 

aumentar ainda mais o sigilo do emprego e a segurança de tal vetor. 

Na próxima pergunta, os participantes foram questionados se, durante um Rec 

de Zona ou Área, um SARP sendo empregado em voo orbital sobre o local 

proporciona a tropa alerta oportuno em ocasiões de contato com a força adversa, além 

de impactar negativamente no moral da tropa inimiga. Tal resposta está contida no 

gráfico 8 a seguir. 
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Gráfico 9: Percentagem das respostas ao item 11 do questionário 
Fonte: O autor. 

 

O percentual atingido de respostas positivas à assertiva foi de 98%, 

corroborando assim com a visão da pesquisa, de que tal tipo de vetor pode 

proporcionar alerta oportuno para a tropa, diminuindo a possibilidade do oponente de 

utilizar o princípio de guerra da surpresa. Além disso, corroboram com a opinião que 

a força oponente é colocada em desvantagem ao ser monitorada pelo vetor aéreo, 

tendo seu moral impactado. 

Contudo, deve ser feita uma ressalva sobre a possibilidade do SARP de gerar 

alerta oportuno de contato com o inimigo. Conforme abordado na revisão de literatura, 

SARP que são equipados somente com sensores visuais e termais detectam ameaças 

somente no campo de visão de suas câmeras. Ao se empregar sensores acústicos 

vetoriais, a capacidade de sensoriamento se amplia para um arco de 360º. Portanto, 

infere-se que, para proporcionar um maior alerta oportuno para a tropa em solo, o 

emprego do sensor acústico vetorial é o mais recomendado. 

Na próxima pergunta, o Rec de Zona ou Área também foi abordado, mas desta 

vez, foi perguntado se o emprego do SARP favorece o comando e controle, tendo em 

vista a possibilidade que o comandante tem de ver facilmente a posição de suas tropas 

desdobradas no terreno. A resposta dos participantes figura no gráfico 9 a seguir. 
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Gráfico 10: Percentagem das respostas ao item 12 do questionário 
Fonte: O autor. 

 

Ao obter um percentual de 97% de participantes que concordam totalmente ou 

parcialmente com a assertiva, percebeu-se que, mais uma vez, a quase totalidade da 

amostra concorda com a visão do pesquisada.  

A última pergunta de múltipla escolha deste questionário tentou verificar se o 

SARP pode ser empregado para favorecer o princípio doutrinário de “Esclarecer a 

Situação”, que deve ser tomado sempre que se encontra o inimigo. As respostas dos 

participantes figuram no gráfico 10 a seguir. 

 

Gráfico 11: Percentagem das respostas ao item 13 do questionário 
Fonte: O autor. 
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Com 100% dos participantes acreditando ser favorável à assertiva de que o 

SARP pode ser empregado para esclarecer a situação, fica notório que este vetor 

aéreo pode e deve ser empregado para tal finalidade. A única questão pendente é que 

quanto mais variados forem os sensores que o SARP portar, melhor ele irá esclarecer 

a situação, pois poderá cruzar dados coletados de fontes diferentes e irá gerar 

informações mais consistentes. Caso o mesmo somente possua câmeras 

embarcadas, um inimigo camuflado talvez seja mais difícil de se localizar. Se as 

operações forem à noite, a imagem termal pode causar dúvidas sobre qual o tipo de 

vetor o inimigo está utilizando para fazer fogos em nossa tropa, por exemplo. Em 

suma, verifica-se que quanto maior for a quantidade de sensores integrados no SARP, 

melhor ele poderá esclarecer a situação para os seus operadores. 

As situações descritas nas cinco perguntas realizadas acima são situações que 

podem ser encontradas com facilidade em Op Rec. Com o menor percentual positivo 

encontrado nas perguntas acima sendo de 86%, percebe-se que a grande maioria dos 

entrevistados concorda que o SARP seria uma ótima ferramenta a ser empregado nas 

operações de reconhecimento. 

Por fim, como última pergunta utilizada como forma de medição do presente 

indicador, perguntou-se se o participante gostaria de acrescentar outras vantagens 

que o SARP poderia fornecer à tropa C Mec em Op Rec. Algumas respostas em 

específico foram selecionadas do âmbito global, pois representaram informações 

pertinentes para a atual pesquisa e serão abordadas no quadro 14 a seguir. 

Respostas do Item 14 

Levantamento prévio de itinerários e eixos, tendo em vista que atualmente as cartas topográficas 
utilizadas pelos R C Mec em sua grande maioria estão desatualizadas. Ex: Cartas de 1975 

Possibilidade de correção dos fogos de morteiro. 

SARP pode ser equipado com detectores QBRN aumentando a segurança da fração em 
reconhecimento. 

Quadro 14: Outras vantagens não listadas no questionário que o SARP poderia oferecer para a tropa 
C Mec, sugeridas pelos participantes 
Fonte: O autor, conforme entrevista realizada 

 

A primeira resposta relata de fato uma das deficiências que muitas vezes os Cmt 

Pel e SU encontram na tropa: a desatualização dos meios cartográficos. De fato, ao 

se empregar o SARP antes da partida dos elementos terrestres, é possível verificar 

se os dados que constam na carta permanecem atuais. Caso alguma via se apresente 
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obstruída ou não mais existente, o comandante da tropa poderá corrigir seu 

planejamento para utilizar outra via, por exemplo. 

Outra possibilidade que pode ser implantada, de acordo com a segunda resposta 

acima mencionada, é de utilizar o SARP para corrigir não só os fogos de morteiro 

supracitados, mas também os fogos de artilharia que possam apoiar a tropa C Mec. 

Contudo, deve-se ter em mente que o SARP deverá voar em um local previamente 

determinado e planejado, a fim de não realizar seu voo na trajetória dos tiros indiretos 

que serão realizados. 

Em terceiro lugar, foi abordado um tipo de sensoriamento que, de fato, pode vir 

a integrar o SARP: sensores QBRN. Tal tipo de equipamento, não abordado até então 

nesta dissertação, poderia de fato vir a compor o SARP, caso o mesmo seja projetado 

em uma plataforma modular. Mais uma vez, observa-se que o conceito da Arquitetura 

de Sensores Orientados à Missão pode ser empregado. Caso haja um ambiente onde 

haja uma ameaça radioativa ou biológica, por exemplo, e o SARP tenha modularidade 

na sua carga útil, tal tipo de sensor pode ser empregado, sem a necessidade de se 

ter um sistema inteiro voltado somente para este tipo de missão. 

 

4.2.1.2 Coordenação e controle do Espaço Aéreo para emprego do SARP 

 

Conforme já foi abordado anteriormente na revisão de literatura, o Espaço Aéreo 

presente no campo de batalha onde as tropas C Mec operam estará sendo utilizado 

por vários usuários. Como forma de corretamente operar o SARP nessa dimensão do 

campo de batalha, faz-se necessário adotar uma série de medidas, a fim de evitar 

atos atentatórios à segurança de voo. 

Para embasar tal indicador, dois instrumentos foram utilizados como forma de 

medição: a revisão de literatura e a entrevista realizada com o especialista em 

Coordenação e Controle do Espaço Aéreo. 

Analisando a revisão de literatura, verificou-se que os SARP de categoria 0 a 2 

são empregados em zonas de ação relacionadas e próximas às forças de superfície, 

que geralmente já constitui um espaço aéreo segregado. Para o emprego de tais 

vetores, é necessária a elaboração de espaços aéreos reservados, a fim de impedir 

que o voo do SARP coincida com voos de helicópteros da AvEx ou onde será realizada 

uma concentração de disparos de artilharia, por exemplo. 
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Para executar tal coordenação, na revisão de literatura foram abordados vários 

tipos de medidas de coordenação e controle que são adotadas nas operações aéreas, 

como rotas, corredores, zonas, etc. A importância maior da abordagem de tais 

conceitos doutrinários na revisão de literatura foi, primordialmente, para poder 

confrontar com o que foi aplicado na prática, nas Forças Armadas, com o emprego de 

SARP em operação real. Para expor tal conhecimento específico, foi entrevistado um 

oficial superior da Força Aérea Brasileira, na entrevista que se encontra transcrita no 

Apêndice C desta dissertação. 

As duas perguntas iniciais da entrevista foram para descrever a experiência do 

entrevistado com o tema de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo para a 

operação de SARP, bem como de sua experiência na formulação de doutrinas para a 

Força Aérea Brasileira no referido tema. 

A resposta do entrevistado às perguntas feitas foram que, no ano de 2012, o 

referido militar, que é oriundo da Aviação de Caça da Força Aérea, passou a trabalhar 

subordinado ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo. No ano de 2014, já com 

experiência no órgão que trabalhava, foi declarado Chefe Controlador e, em 2016, foi 

designado a auxiliar na área de aeronaves remotamente pilotadas. Como uma das 

suas realizações, foi um dos militares que atuou na reformulação e implantação da 

Instrução de Comando da Aeronáutica (ICA) 100-40, que versa sobre “Aeronaves não 

tripuladas e o Acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro”, além de ter participado no 

desenvolvimento do sistema SARPAS, que tem como objetivo facilitar a solicitação de 

acesso ao Espaço Aéreo para o uso de SARP. Além disso, cabe ressaltar que, no ano 

de 2016, foi um dos militares responsáveis pelo desembaraço do Espaço Aéreo para 

as operações do SARP Horus 100 da Cia Prec Pqdt nas operações desenvolvidas 

durante os Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro – RJ. 

Tendo sido abordada a experiência do referido militar nas atividades 

supracitadas, lhe foi perguntado, inicialmente, como se desenvolveram as operações 

de CCEA com o SARP que o mesmo participou. Sua resposta foi que as medidas de 

coordenação e controle do espaço aéreo basicamente se basearam nos corredores e 

espaços aéreos condicionados, conceitos abordados na revisão da literatura, 

considerando-se o conceito de uso flexível do espaço aéreo, no qual não se restringe 

por completo um volume deste espaço, mas se restringe somente uma porção do 

mesmo no momento em que se necessitará a utilização pelo SARP.  
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Posteriormente, lhe foi perguntado como deve ser coordenado o SARP Cat 1 

junto aos órgãos competentes, a fim de evitar acidentes nas áreas de operações. Sua 

resposta foi que, basicamente, bastam ser estabelecidos procedimentos 

padronizados de coordenação e de acesso ao espaço aéreo por MCCEA, conforme 

os já citados anteriormente.  

A próxima pergunta feita ao especialista tentou explorar a experiência que a 

Força Aérea possui na operação de seu SARP Cat 4, o Hermes 450, e o Cat 5, o 

Hermes 900, a fim de tentar mensurar o ganho de consciência situacional que o 

emprego de tal meio acarreta. Sua resposta foi que, de acordo com toda sua 

experiência ao longo dos anos, o principal quesito a ser conhecido quando se opera 

um SARP é qual a missão que se quer realizar. Após definida a missão, o operador 

deve definir, a seguir, os sensores que irá utilizar para cumprir tal missão, e, por fim, 

verificar quais plataformas podem embarcar os sensores requeridos. Além disso, 

destacou que, por mais que nunca tenha operado o Hermes 450 ou o 900, observa 

que tais aparelhos possuem capacidade de permanência, vigilância e furtividade nas 

operações militares, sendo um adequado equipamento para a manutenção da 

consciência situacional e proposição de linhas de ação no processo decisório. 

A resposta supracitada, por mais que tenha sido feita em um contexto para 

abordar aspectos sobre CCEA, reforçou uma das idéias-força deste trabalho: os 

sensores embarcados no SARP devem ser orientados à missão, não se devendo ter 

o conceito que um SARP só opera um determinado tipo de sensor. Infere-se, desta 

forma, que um SARP que somente utilize sensores visuais e termais, portanto, terá 

capacidades mais restritas do que um que possa empregar de forma integrada 

sensores visuais, termais e acústicos. Uma maior variedade de sensores permitiria, 

portanto, uma maior variedade de missões a serem cumpridas. 

Seguindo a entrevista com o referido militar, lhe é perguntado se o mesmo 

acredita que o SARP no escalão tático poderia garantir uma otimização de consciência 

situacional para as tropas do EB. O militar respondeu que sim, ressaltando que seria 

necessário a capacitação de militares em análise dinâmica de imagens. 

Transportando o conceito supracitado para outros tipos de sensores, é dedutível que 

seja qual for o sensor a ser utilizado pelo SARP, deverá haver um profissional 

capacitado interpretar os dados no momento em que ocorrem as ações, de forma 

dinâmica, sejam elas imagens, sejam ela a geolocalização de um disparo de 
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armamento realizado pelo oponente e captado pelo sensor acústico vetorial do SARP, 

por exemplo. 

Na pergunta seguinte, lhe foi perguntado quais são as principais considerações 

a respeito de segurança de voo que as operações com SARP devem atentar. Em sua 

resposta, o militar afirmou que o mais importante é que os operadores dos sistemas 

possuam todos os conhecimentos aeronáuticos necessários para compreender as 

variáveis envolvidas quando se dá o acesso ao espaço aéreo. 

Fazendo uma ligação com os aspectos já abordados nesta dissertação, cresce 

de importância, de acordo com o que o entrevistado abordou, que o operador seja 

corretamente instruído nas regras de tráfego aéreo, como já tem sido feito com os 

operadores do Horus 100 da Cia Prec Pqdt. 

Por fim, lhe é perguntado sobre qual o impacto ao Espaço Aéreo Brasileiro tem 

sido causado pelas operações realizadas com SARP. O entrevistado respondeu que 

tal impacto tem sido praticamente nulo, graças às ações assertivas e de 

conscientização dos operadores, por intermédio do Departamento de Controle do 

Espaço Aéreo, bem como ao profissionalismo dos militares que ingressaram nesse 

segmento e têm atuado no emprego dos SARP. Porém, termina sua resposta 

ressaltando que este trabalho é contínuo e dinâmico, no qual não se pode descuidar 

ou relaxar um momento sequer. Tal informação novamente enaltece a importância de 

uma excelente instrução dos operadores do SARP, que devem, além de saber operar 

corretamente as aeronaves, ser profundos conhecedores das regras do espaço aéreo. 

Desta forma, ao analisar todos os conceitos estabelecidos na revisão de 

literatura sobre o tema, e ao analisar a experiência do entrevistado nas operações de 

CCEA com a presença de SARP, observou-se que, de fato, uma grande atenção deve 

ser dada nas operações terrestres que contem com o apoio de meios aéreos. Tal fato 

merece ser destacado pois não existem instruções previstas na formação de oficiais 

e sargentos da arma de Cavalaria que aborde tal assunto. Portanto, por ser um 

assunto desconhecido para os recursos humanos do RC Mec, aqueles que vierem a 

operar tal vetor devem ter uma carga de instrução adequada no referido assunto, para 

poder operar o recurso do vetor aéreo remotamente pilotado com o máximo das suas 

capacidades, porém com segurança e mantendo a coordenação de seus voos a todo 

instante com a autoridade controladora do espaço aéreo nacional. 
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4.2.2 Dimensão Qualidade 

 

A dimensão qualidade, a segunda a ser abordada para evidenciar a Variável 

Dependente, basicamente consiste da exploração dos aspectos qualitativos de três 

experiências distintas na utilização de ARP ou SARP em missões de reconhecimento. 

A primeira delas, vivenciada por um dos especialistas entrevistados, foi direcionada 

para o emprego clássico e doutrinário de uma tropa C Mec em Op Rec, mas que 

contou com o apoio de um ARP Cat 0. O segundo indicador visou colher informações 

a respeito da operação do Horus 100 na Cia Prec Pqdt, já que este é um SARP Cat 1 

pertencente ao SMEM do EB, e a companhia citada é a tropa mais experiente da força 

terrestre em seu emprego. Por fim, também foi utilizado como indicador um 

experimento de campo, a fim de garantir subsídios necessários para a compreensão 

do assunto, e dirimir as dúvidas restantes que sobrariam sobre o tema, que não foram 

respondidas pelos especialistas consultados neste trabalho. 

 

4.2.2.1 Qualidade do uso de ARP Cat 0 em Op Rec realizadas pelo 17º RC Mec 

 

Seguindo uma das intenções do presente trabalho, que visa estudar a 

adequação de uma plataforma aérea remotamente pilotada às Op Rec realizadas pela 

tropa C Mec, fez-se imperativo colher experiências de militares que, nos últimos anos, 

puderam empregar algum vetor aéreo juntamente com tropas mecanizadas, mesmo 

que tenha sido um ARP não pertencente ao SMEM. 

De acordo com tal intuito, foi realizada uma entrevista com o militar que em 2018, 

servindo como Cmt SU no 17º RC Mec, sediado em Amambai – MS, teve a 

oportunidade de empregar o ARP Cat 0 DJI Mavic Pro em uma Op Rec na SU que 

comandava. 

Perguntado a respeito de sua experiência ao empregar o ARP nas Op Rec, o 

referido militar respondeu o ARP aparentou ser uma excelente ferramenta de 

reconhecimento. Tal vetor o auxiliou na identificação do terreno e do inimigo 

(simulado, em situação de exercício), possibilitando à tropa fazer uma confirmação de 

alvos adquiridos por outros meios (como binóculos ou óculos de visão noturna). Além 

disso, sua opinião corroborou para a premissa que o SARP contribuiu para o binômio 

velocidade-segurança das operações.  



114 

 

 

Uma outra experiência descrita pelo militar foi que sua SU, ocupando uma 

posição defensiva para barrar o avanço de uma tropa inimiga na situação do exercício, 

pode detectar com antecedência a presença do inimigo em sua progressão e, devido 

a isso, pode executar fogos simulados de morteiro, fazendo o oponente desdobrar, 

sem que o mesmo soubesse que estava sendo observado, graças à furtividade do 

ARP. 

O entrevistado ainda destacou que em uma outra ocasião, onde ele não 

dispunha do ARP, em uma operação real de reconhecimento na faixa de fronteira, 

estava exercendo o Comando e Controle de sua tropa embarcado em um helicóptero 

HA-1 Fennec, da Av Ex. Em um determinado momento, seu esquadrão se deparou 

com uma ponte que estava caída, impossibilitando o prosseguimento naquele eixo. 

Como estava embarcado em uma aeronave, teve a oportunidade de realizar um 

pequeno reconhecimento da área ao redor, e conseguiu identificar como partir para 

outro eixo e continuar a operação. Contudo, ficou nítido que, se sua tropa dispusesse 

de SARP naquele momento, não seria necessária sua presença no helicóptero, pois 

a própria filmagem do SARP possibilitaria reconhecer qual caminho sua tropa poderia 

tomar para desbordar aquele obstáculo. 

Na próxima pergunta, sobre como foi a qualidade do apoio prestado pelo ARP 

às operações que conduzia, o militar abordou que a aeronave conseguia voar e filmar 

as forças oponentes dos exercícios sem que o sigilo fosse quebrado, pois se mantinha 

a uma distância que não era possível ouvir o som de seus rotores. Na ocasião que ele 

conduziu o tiro de morteiro simulado, o inimigo não identificou que estava sendo 

filmado pelo ARP.  

Outro ponto positivo foi a interface de navegação do ARP, bastante intuitiva e 

sem necessidade de grande adestramento em técnica do voo para operá-lo. Além 

disso, caso ocorresse algum imprevisto ou perigo, bastava apertar o botão “GO 

HOME” que o mesmo retornava para a posição do operador. O entrevistado também 

elencou que o alcance do equipamento era bom, pois conseguia ir mais longe que o 

alcance das armas coletivas de sua tropa, já que o armamento atual de maior calibre 

que o Pel C Mec dispõe, o canhão 90 mm da Viatura EE-11 Cascavel, tem alcance 

útil de 2 quilômetros. Empregando o zoom da câmera do ARP de 1,5x, ele consegue 

observar mais longe que a maioria dos meios terrestres disponíveis atualmente 

(binóculos e lunetas de pontaria), e obviamente, estando em uma posição elevada, 

sua capacidade de observação aumentava consideravelmente. 
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Porém, um fator negativo elencado pelo entrevistado era a duração da bateria 

do modelo, de somente 25 minutos. A solução utilizada para mitigar tal fato contar 

com três baterias, a fim de aumentar a autonomia do aparelho. Contudo, infere-se que 

a troca constante de baterias acaba acarretando uma perda de continuidade no apoio 

da operação. 

No próximo item de sua entrevista, foi perguntado ao militar se suas tropas, ao 

empregarem o ARP, tiveram suas consciências situacionais otimizadas pelo emprego. 

Sua resposta foi afirmativa, pois este vetor proporcionou que sua tropa pudesse ver o 

inimigo primeiro, entender a dinâmica do ambiente operacional e, como consequência, 

ele geralmente detinha a iniciativa das operações. Além disso, muitas informações 

que o escalão superior solicitou foram levantadas priorizando a segurança na tropa, 

que não se expunha para obtê-las. Em combate, isso teria significado operar com um 

número de baixas bastante reduzido. 

Prosseguindo na entrevista, foi perguntado ao especialista, baseado em sua 

experiência, sobre quais as características o SARP deveria possuir, a fim de melhorar 

o apoio prestado a tropa C Mec nas Op Rec. O militar respondeu que a maior 

necessidade que lhe fez falta no Mavic Pro foi a aeronave possuir uma bateria que lhe 

garantisse maior autonomia, ou, no mínimo, que fosse aumentada a quantidade de 

baterias disponíveis (ele operou na situação com 3 baterias somente). Uma outra boa 

solução também seria poder portar um carregador veicular para elas.  

Outro fator elencado foi a necessidade de empregar um sensor termal, para 

poder o ARP durante a noite. Além disso, elencou também que seria interessante ao 

SARP possuir um telêmetro laser com determinação de coordenada geográfica, pois 

facilitaria o levantamento de alvos para os morteiros do RC Mec, por exemplo. 

Por fim, a última pergunta que lhe foi feita para a medição do atual indicador foi 

sobre qual a melhor forma de operar o SARP nas unidades C Mec em Op Rec. De 

acordo com o entendimento do entrevistado, os ARP semelhantes ao Mavic Pro 

deveriam ser disponíveis no nível pelotão. Nos níveis mais elevados, como Cmt SU 

ou em função do Cmdo do Rgt, seria mais interessante empregar SARP Cat 1, com 

maior alcance e autonomia. 

Além disso, o entrevistado complementou que, de acordo com a sua experiência 

obtida nos exercícios de Op Rec que participou, que a utilização do SARP em prol dos 

comandantes de frações aumenta a capacidade destes militares de intervir na 

manobra, pois o ARP garante uma visão do macro, fora da visão de túnel do 
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combatente individual. A maneabilidade das várias frações do Pel C Mec, por 

exemplo, fica muito mais facilitada com tal ferramenta. Para a operação do ARP no 

nível do pelotão, por exemplo, o Cat 0 poderia ser operado pelo próprio atirador da 

viatura do comandante, para não precisar ser criado uma função a mais no pelotão. 

Outro fator a ser elencado, inferido da entrevista, é que o emprego de ARP multi-

rotor, como o Mavic Pro utilizado, proporciona maior facilidade de voo, tendo em vista 

que a aeronave se estabiliza automaticamente, diferentemente de modelos baseados 

em aeronaves de asa fixa, onde um voo a frente constante é necessário, para se evitar 

o estol (perda de sustentação), e consequente queda do modelo. Esse modelo 

necessita, portanto, de uma menor carga de instrução ao operador no que tange em 

técnica de voo. 

Outro fator evidenciado na entrevista e que deve ser destacado é que categorias 

diferentes de SARP poderão ser utilizadas para o cumprimento de missões distintas. 

Quanto menor e menos complexo o modelo, mais rápido ele poderá alcançar voo, e 

teoricamente mais simples será sua operação. Contudo, geralmente é uma 

característica comum dos SARP Cat 0 ter menor autonomia, sendo mais propensos a 

conduzirem reconhecimentos mais próximos do operador. Analisando por esta ótica, 

presume-se que uma boa decisão é empregar o Cat 0 em proveito da fração básica 

do RC Mec, o Pel C Mec, e utilizar o SARP Cat 1, como o Horus 100, em proveito do 

Cmt SU ou Cmdo do Rgt. 

 

4.2.2.2 Qualidade do uso do SARP Horus 100 nas operações da Cia Prec Pqdt 

 

Muitos aspectos sobre o emprego do SARP na Cia Prec Pqdt já foram abordados 

no presente trabalho, tendo em vista que seu pioneirismo no emprego do Horus 100 

no EB serviu para elencar vários outros fatores atinentes ao tema principal desta 

dissertação, como a doutrina incipiente do SARP, formação de operadores, aspectos 

logísticos do sistema, etc. Porém, algumas perguntas foram feitas ao chefe da Equipe 

SARP da referida companhia para atender ao indicador supracitado, sendo mais um 

insumo a abordar a qualidade do apoio de um SARP à Op Rec. 

Uma das perguntas que aborda esta qualidade do apoio do SARP Horus 100 à 

Cia Prec Pqdt procurou saber do entrevistado quantas horas de voo o sistema já 

possui até o momento, além da descrição de algumas das missões de reconhecimento 

que já foram cumpridas por esse vetor aéreo. A resposta do militar foi que, no ano de 
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2016, o Horus 100 voou aproximadamente 98 horas em 2016, 46 horas em 2017, 26 

horas em 2018 e até o momento em 2019, voou 11 horas. 

Além disso, o entrevistado relatou que o SARP, desde sua implantação, foi 

empregado inúmeras vezes pela Cia Prec Pqdt. Além de inúmeras operações reais, 

alguns exercícios realizados destacam-se, tais como: Manobra Escolar da ESA e 

apoio ao Curso de Forças Especiais, ambas em 2016; Operação CHIVUNK e SACI, 

da Bda Inf Pqdt, e apoio ao Estágio de Caçador, no ano de 2017, e seu desempenho 

foi relatado como sendo sempre positivo para a tropa. 

A próxima pergunta realizada ao entrevistado foi se, de acordo com sua 

experiência, o mesmo julgava que poderiam haver melhorias no projeto do Horus 100. 

O militar respondeu que apesar de considerar este SARP um bom modelo, já existem 

tecnologias mais modernas que podem ser integradas a um SARP de Categoria I. A 

seguir, no quadro 15, alguns dos itens mais importantes elencados pelo militar são 

destacados. 

Possibilidades de melhoria do projeto do SARP Horus 100, de acordo com o 

entrevistado 

Ser criado um sistema para apontamento automático da antena 

Redução das dimensões da Estação de solo 

Aumento da autonomia (a empresa diz já ser capaz de fazer) 

Detecção de SARP amigo na tela da Estação de solo 

Melhoria da câmera 

Tecnologia de pouso e decolagem vertical 

Possibilidade de Decolagem automática 

Ter possibilidade de operação da estação de solo com equipamento de visão noturna 

Criação de um simulador de operação – redução de custos no contrato 

Estação de solo em plataforma modelo tablet 

Ter uma melhor preparação do pessoal em análise de imagens. 

Quadro 15: Melhorias no projeto do SARP Horus 100, de acordo com o Cmt Equipe SARP da Cia 
Prec Pqdt 
Fonte: O autor, conforme entrevista realizada 
 
 

Vários aspectos citados pelo entrevistado já foram abordados, de certa forma, 

neste trabalho. A necessidade de melhor instrução do pessoal em análise de imagens 

foi citada pelo especialista da Força Aérea que foi entrevistado, por exemplo. Outro 
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aspecto relevante a ser falado é a respeito da criação de um simulador do SARP: o 

Centro de Instrução de Aviação do Exército, já citado como OM que poderá sediar a 

formação dos futuros operadores de SARP no EB, possui um Centro de Simulação, 

onde já opera vários simuladores dos helicópteros da Av Ex. Infere-se então que 

estaria, na teoria, apto a receber o simulador do Horus 100, caso a formação dos 

operadores migrasse de fato para o CIAvEx. 

Por fim, como última pergunta realizada ao entrevistado para medir o presente 

indicador, lhe foi perguntado qual ganho de consciência situacional a Cia Prec Pqdt 

obteve ao empregar o Horus 100. Em sua resposta, o militar abordou que tem utilizado 

o SARP para Rec de Zonas de Lançamento (ZL) de Pára-quedistas, antes de ter que 

enviar a equipe no terreno em questão, pois seu reconhecimento consegue dizer 

sumariamente se a área é praticável ou não para ser uma ZL. Essa possibilidade 

poupa esforços e contribui na consciência situacional dos comandantes das pequenas 

frações da Cia Prec Pqdt, pois já se sabe o que irá encontrar no terreno 

Outra oportunidade que acrescenta em muito a consciência situacional dos 

comandantes táticos que operam a plataforma do SARP é, de acordo com o 

entrevistado, que esse vetor aéreo permite muitas vezes o acesso aos “dados 

negados”, que se caracterizam por dados que a tropa em solo, em reconhecimento, 

não consegue obter, pois a força oponente ou agente perturbador da ordem pública 

não age na sua forma ostensiva. Com o SARP operando de forma furtiva, é possível 

captar dados sem que o oponente saiba, e dessa forma, ele age naturalmente, 

mostrando de fato suas verdadeiras atividades e intenções. Portanto, elencou-se mais 

uma vez as várias características positivas que o SARP pode potencializar à Força 

Terrestre, destacando a segurança e o acesso à informação que tal vetor aéreo 

proporciona aos elementos em reconhecimento. 

 

4.2.2.3 Qualidade do uso de ARP Cat 0 em Op Rec simulada realizada no Campo de 

Instrução de Gericinó 

 

Como último indicador abordado da dimensão “Qualidade”, o experimento em 

campo realizado no Campo de Instrução do Gericinó, no dia 26 de julho de 2019, 

serviu para realizar as inferências finais sobre como seria o emprego do SARP em 

ambiente semelhante ao que uma tropa C Mec pode encontrar em suas Op Rec.  



119 

 

 

É importante salientar que a intenção inicial era que tal experimento fosse 

realizado com o SARP Cat 1 do EB atualmente em operação, o Horus FT-100, em 

conjunto com operadores da Cia Prec Pqdt. Contudo, devido à fatores adversos à esta 

pesquisa, ocorreu uma indisponibilidade temporal da frota deste SARP durante parte 

do ano de 2019, não sendo possível realizar o experimento com tal vetor. 

Desta forma, o ARP escolhido para o experimento em campo foi o Mavic Pro, da 

empresa israelense DJI, sendo este o mesmo vetor aéreo que o SISFRON 

contemplou aos quartéis de cavalaria da 4ª Bda C Mec, sediada em Dourados – MS. 

O experimento com o ARP Mavic Pro ocorreu no Campo de Instrução do 

Gericinó (CIG), na cidade do Rio de Janeiro, sendo o ARP utilizado em questão um 

equipamento particular, não pertencente à união. O ARP empregado, com o seu 

respectivo controle atrelado a um celular, foi o utilizado na figura 13 abaixo. Cabe 

ressaltar que o tempo necessário para que o aparelho estivesse em condições de 

voar, desde a retirada da caixa, o encaixe das hélices, sua colocação no solo e de 

ligar os seus rotores levou em torno de dois minutos. 

 

Figura 13: ARP Dji Mavic Pro e seu controle, utilizado no Experimento em Campo de Rec Aéreo 
Fonte: O autor. 
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Tal ARP em questão possuía três baterias, que proporcionaram voos de 

aproximadamente 25 minutos cada. Para cada bateria, foi selecionada uma missão 

diferente: a primeira, em um evento simulado de reconhecimento de eixo, o ARP foi 

empregado para esclarecer uma elevação proeminente à cavaleiro da estrada, e 

também para verificar se o próximo compartimento no terreno permitiria a segura 

progressão da tropa C Mec. Para a segunda bateria, foi realizado um teste de até que 

distância o ARP poderia prosseguir, filmar cinco minutos sobre um determinado local 

considerado ser uma Região de Interesse para a Inteligência (RIPI), e retornar 

seguramente para o ponto inicial. Por fim, a terceira bateria foi utilizada simulando um 

Rec de Zona, observando tropas e viaturas militares desdobradas no terreno. 

Todos os voos foram realizados à baixa altura, não ultrapassando em nenhum 

momento 100 pés em relação ao solo; o referido drone se encontrava registrado na 

ANAC; e todos os voos foram acompanhados por este pesquisador, que é piloto de 

helicóptero, a fim de obedecer às regras do espaço aéreo vigente. 

Conforme citado anteriormente, a primeira bateria foi utilizada em uma simulação 

de um Rec de Eixo. Neste tipo de missão, o Grupo de Exploradores (GE) do Pel C 

Mec, ao se deparar com um compartimento que possua uma elevação dominante que 

possa ter presença inimiga, deveria parar o movimento, desembarcar uma patrulha 

de exploradores e reconhecer a pé a elevação, a fim de verificar se tal movimento no 

terreno contaria com posições inimigas ou não. A figura 14 a seguir mostra como seria 

a visão de um grupo de exploradores, ao se deparar com tal elevação (à esquerda e 

em profundidade na foto).   
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Figura 14: Visão que um militar do GE teria do compartimento em um Rec de Eixo, e da posição 
abrigada à direita, de onde foi realizada a operação do ARP 
Fonte: O autor. 

 

Porém, foi observado que, ao se empregar o ARP para realizar o reconhecimento 

aéreo da posição, em menos de 4 minutos a aeronave já tinha decolado e reconhecido 

a elevação, com sua filmagem sendo transmitida em tempo real para seu controlador, 

e permitindo o ganho de tempo e segurança para o elemento terrestre. A figura 15 

mostra uma imagem retirada do vídeo feito pelo ARP enquanto reconhecia a elevação. 
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Figura 15: Imagem retirada do vídeo gerado pelo Rec Aéreo do ARP Mavic Pro no P Cot 143 (Monte 
Alegre) 
Fonte: O autor. 

 

Após o reconhecimento da elevação, aproveitou-se o ARP para reconhecer o 

próximo compartimento no terreno. Observa-se na figura 16 o ponto máximo atingido 

pelo ARP, que foi à 1180 metros do operador, tendo em vista que após este ponto, o 

sinal do controle começou a ficar intermitente, impossibilitando o prosseguimento do 

voo à frente. Ressalta-se que o sinal ficou fraco pois a linha de visada com o ARP em 

voo ficou comprometida, devido à compartimentação do terreno, e ao operador não 

estar controlando o ARP de uma posição elevada. Cabe ressaltar também que na 

mesma figura nota-se a estrada que liga a posição do operador até o ponto máximo 

atingido pelo ARP, sendo esta estrada a que foi utilizada para simular o 

reconhecimento de eixo. 
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Figura 16: Imagem de satélite das posições do operador, da elevação reconhecida e da distância 
percorrida pelo ARP 
Fonte: O autor. 

 

Já a figura 17 mostra a visão do ARP ao atingir seu ponto máximo, de quando 

ele necessitou retornar para o operador. 

 

Figura 17: Imagem retirada do vídeo gerado pelo Rec Aéreo do ARP Mavic Pro, sobre o eixo a ser 
reconhecido, no ponto máximo que ele atingiu durante o voo de sua primeira bateria. 
Fonte: O autor. 
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Após a missão do reconhecimento de eixo e a troca da 1ª bateria disponível, o 

operador do ARP ocupou a crista militar da elevação reconhecida. Tal posição possuía 

uma boa vantagem em relação à primeira: era um dos pontos mais elevados do 

compartimento, sendo que, desta forma, seria facultado ao ARP atingir um local mais 

distante, já que a linha de visada operador-ARP não ficou bloqueada por nenhuma 

elevação. A visão da elevação ocupada, a crista militar norte do P Cot 143, é a 

constante na figura 18 a seguir. 

 

Figura 18: Vista da posição elevada tomada para a operação da Missão 2 e 3 do ARP 
Fonte: O autor. 

 

Após a ocupação desta posição, foi executada uma missão de reconhecimento 

aéreo de um entroncamento à aproximadamente 3,5 km da posição do operador, na 

direção nordeste, em um eixo paralelo ao que vinha sendo reconhecido, simulando 

que tal entroncamento seria uma RIPI. A missão foi executada sem que houvesse 

perda de sinal do ARP, e ainda haveria possibilidade inclusive de se prolongar mais o 

voo, se necessário. Com o ARP voando a uma velocidade média de 10 m/s, foi 

possível realizar o deslocamento para a RIPI, filmar por 5 minutos o entroncamento, 

e retornar para a posição do operador, sem que a segurança do voo fosse 

comprometida, evitando que a bateria do ARP acabasse antes dele estar 

corretamente pousado no local do operador, prezando ainda por ter no mínimo 15% 
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da bateria no pouso. A figura 19 a seguir mostra o entroncamento monitorado, e a 

figura 20 mostra o trajeto do voo do ARP, com a locação das posições de onde o ARP 

era operado, e da região do entroncamento monitorado. 

 

 

Figura 19: Entroncamento de estradas, que foi monitorado por 5 minutos pelo ARP Mavic PRO, 
simulando uma RIPI 
Fonte: O autor. 

 
 

 

Figura 20: Imagem de satélite das posições do operador, do entroncamento monitorado e da 
distância percorrida pelo ARP 
Fonte: O autor. 
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Após o término da segunda missão e a subsequente troca da bateria, a última 

missão de voo realizada no estudo de campo foi simulando um reconhecimento de 

zona, na região determinada pela figura 21. 

 

Figura 21: Imagem de satélite das posições do operador, da elevação reconhecida e da distância 
percorrida pelo ARP no Rec de Zona 
Fonte: O autor. 

 

A missão a ser cumprida era a seguinte: realizar um simulado patrulhamento 

dentro da zona determinada, a fim de levantar informações para uma tropa C Mec que 

pudesse receber tal missão de Rec de Zona na região. O patrulhamento foi realizado, 

e em determinada região, na direção noroeste, a aproximadamente 1.400 metros do 

operador do ARP, uma tropa foi encontrada, e a sua filmagem proporcionou um ganho 

para este experimento em campo, pois foi possível analisar como meios militares 

comuns utilizados em combate – como carro de combate, viatura 3/4 toneladas, 

viatura 5 toneladas e ambulância – juntamente com tropas, são captados pelo vídeo 

do ARP. A figura 22 mostra uma imagem, tirada do supracitado vídeo. 
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Figura 22: Imagem retirada do vídeo gerado pelo Rec Aéreo do ARP Mavic Pro no Rec de Zona 
Fonte: O autor. 

 

Após este último voo, observou-se que as tropas dispostas no terreno, 

caracterizadas para fins da pesquisa como força oponente, estavam ocupando um 

dispositivo em campo aberto e no período diurno, o que facilitou sua identificação. 

Contudo, aspectos como qual armamento conduziam, ou se suas viaturas estão com 

motores em funcionamento ou desligados não se pode perceber. Também vale citar 

que o ARP em questão, por somente possuir sensores visuais, não poderia realizar 

operações noturnas, e tampouco poderia monitorar algo fora de seu campo de visão. 

 Cabe ressaltar também que caso as tropas desdobradas no terreno abrissem 

fogo contra uma tropa C Mec amiga, o ARP não poderia identificar quais os 

armamentos estariam disparando. Inferiu-se, portanto, que o ARP somente com 

sensores visuais pode conferir uma boa identificação do terreno e, em determinadas 

situações, de meios militares expostos e das manobras que realizam. Contudo, os 

insumos de ARP que não possuem sensores acústicos carecem de informações que 

podem impactar diretamente no combate, como a capacidade de saber de onde e com 

qual armamento o inimigo está atirando em nossa tropa. Para uma tropa mecanizada, 

tal fator se faz importante pois, por exemplo, permite identificar se o oponente está 

realizando disparos de armamento anti-carro contra nossos meios blindados ou não. 
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4.3 RELAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Como último item abordado neste capítulo, a relação das variáveis foi analisada 

com o embasamento de todos os instrumentos utilizados deste trabalho, a fim de se 

elencar qual a hipótese responde da melhor forma ao problema proposto. 

Desde o início do trabalho, presumiu-se que caso a tropa C Mec empregasse o 

SARP na área de operações onde está realizando uma Op Rec, tal vetor aéreo 

impactaria positivamente nas missões dessa tropa, permitindo reconhecer melhor e 

mais longe do que com os meios que possui atualmente. Para fundamentar tal idéia 

força, um dos instrumentos utilizados foi o questionário com capitães e tenentes da 

arma de cavalaria, para que os mesmos pudessem concordar ou não se o SARP, de 

fato, potencializaria as capacidades do RC Mec em Op Rec. No quadro 16 a seguir, 

está expresso de que forma os entrevistados reagiram às assertivas propostas no 

questionário, cujos dados foram apresentados e discutidos anteriormente. 

Item Favorável Indiferente Desfavorável 

3 100% 0% 0% 

5  95% 3% 2% 

6 88% 4% 8% 

7 93% 4% 3% 

9 86% 1% 13% 

10 97% 0% 3% 

11 98% 1% 1% 

12 97% 1% 2% 

13 100% 0% 0% 

Quadro 16: Análise das respostas obtidas no questionário 
Fonte: O autor. 

 

Com este alto índice de respostas favoráveis às assertivas propostas aos 

participantes do questionário, somando-se com tudo que foi analisado na revisão de 

literatura, os respostas proferidas pelos especialistas durante suas entrevistas, mais 

os dados coletados durante o experimento em campo, verificou-se que o SARP é, de 

fato, uma ferramenta que, se empregada durante as Operações de Reconhecimento, 

fornece uma série de capacidades para a tropa C Mec, assim como otimiza de forma 

eficiente a consciência situacional para os comandantes desta tropa. Desta forma, 
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comprovou-se que, de fato, que a Variável Independente “Emprego do SARP como 

ferramenta de otimização da consciência situacional” influi diretamente na Variável 

Dependente “Operações de Reconhecimento realizadas pelo RC Mec”, pois as Op 

Rec se desenvolvem de uma forma mais dinâmica e segura quando é empregado o 

SARP. 

Contudo, conforme foi descrito pelo especialista da aeronáutica, mais do que a 

plataforma em si, deve-se atentar aos sensores que melhor atendam à missão 

proposta. Tal resposta também se alinhou com a opinião exposta de Figueira Et Al 

(2013) na revisão de literatura, que o SARP deve possuir a capacidade de ser 

modular, podendo receber uma carga útil de diferentes tipos de sensores, com todos 

eles integrados entre si, para cumprir variados tipos de missão. 

Alinhado com os pressupostos acima estabelecidos, o problema da atual 

pesquisa indagou: “Qual seria o conjunto de sensores, embarcado no SARP, que 

melhor apoiaria as Operações de Reconhecimento no RC Mec? ”.  

Para responder tal pergunta, foi necessário verificar o que a doutrina diz sobre a 

missão do RC Mec durante o Reconhecimento, pois conhecendo o tipo de missão que 

a tropa deverá cumprir, pode se escolher qual o melhor tipo de sensor a ser 

empregado. 

No capítulo 4 do manual C 2-20, que versa sobre a Operação de 

Reconhecimento realizada pela Cavalaria Mecanizada, a primeira informação descrita 

na primeira página do referido capítulo é a seguinte: “Reconhecimento é a operação 

conduzida em campanha, pelo emprego de meios terrestres ou aéreos, com o 

propósito de obter informes sobre o inimigo e a área de operações” (BRASIL, 2002, 

p. 4-1). Portanto, desde o início destas operações, a missão da Cavalaria Mecanizada 

é buscar o contato com o inimigo, e tal contato traduz-se em aproximar-se do inimigo 

a tal ponto onde fogos serão feitos sobre a tropa mecanizada.  

 Quando receber tais fogos, várias são as situações que dificultariam que 

somente sensores visuais e termais conseguissem determinar a posição do inimigo e 

de onde o mesmo está realizando disparos contra a tropa, além de quais armamentos 

tal inimigo está empregando. Caso a tropa C Mec receba fogos de artilharia, por 

exemplo, posicionada à quilômetros de distância, um SARP somente com uma 

câmera embarcada teria de varrer uma longa área para descobrir a posição da bateria 

inimiga. Outra situação que poderia ocorrer, comum nos exercícios de Rec realizados 

pela tropa C Mec, é quando todo o movimento de um Esqd C Mec em reconhecimento 
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é interrompido pelos disparos de um único caçador posicionado de forma camuflada 

no terreno, onde, dependendo de sua vestimenta, nem mesmo um sensor termal 

poderia indicar a sua posição. 

Em uma tropa de vanguarda, onde sua missão lhe obriga a permanecer em 

constante contato com o inimigo, em uma situação que a mesma pode, a qualquer 

momento, sofrer emboscadas ou se deparar com posições defensivas de um 

oponente coberto e abrigado no terreno, faz-se plausível poder dotá-la de meios que 

possam mitigar o atrito que sua missão lhe proporciona, reduzindo as suas baixas e 

lhe permitindo melhor capacidade de reação a situações adversas.  

Partindo destes fatores, acreditou-se que um sensor acústico vetorial embarcado 

no SARP, integrado com sensores visuais e termais, proveriam uma melhor 

capacidade de reconhecimento aéreo para as tropas C Mec, pois a principal 

capacidade que o emprego de um sensor acústico vetorial proporciona, conforme 

apontaram os dados colhidos na análise dos instrumentos, é aumentar a segurança 

das operações, pois ele poderá informar de onde o inimigo está atirando e que 

armamento ele está empregando. Uma segunda funcionalidade é que ele poderá ser 

utilizado para fazer um cheque cruzado de informações com outros sensores, quando 

não se puder identificar o que está sendo filmado pelos sensores visuais e termais. 

Para que a pesquisa não se baseasse somente na revisão de literatura sobre o 

emprego do sensor acústico vetorial e sobre as inferências obtidas durante o 

experimento em campo, vários especialistas foram consultados a respeito do possível 

emprego destes meios. Seja o engenheiro militar gerente do SARP no EB; seja o 

Chefe da Equipe SARP da Cia Prec Pqdt; seja o Cmt SU da tropa C Mec que já teve 

várias experiências de SARP em Op Rec; todos concordaram com a assertiva da 

hipótese H1, que o emprego do sensor acústico vetorial, integrado à sensores visuais 

e termais, proveriam uma melhor capacidade de reconhecimento aéreo e de 

segurança para as tropas do RC Mec em Operações de Reconhecimento. 

Portanto, baseando-se nas entrevistas supracitadas e em todos dados obtidos 

por meio dos instrumentos utilizados durante a presente pesquisa, ficou nítido que a 

hipótese H1 foi a que melhor respondeu ao problema proposto, ficando evidente após 

o término da análise dos resultados obtidos. 

 

 

5. CONCLUSÃO 
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Esta dissertação foi desenvolvida com a intenção de solucionar o seguinte 

problema: “Qual seria o conjunto de sensores, embarcado no SARP, que melhor 

apoiaria as Operações de Reconhecimento do RC Mec? ”. Com esse objetivo, foram 

levantadas hipóteses que responderiam a este problema, envolvendo sensores 

acústicos, visuais e termais. 

Para melhor estruturar a pesquisa, a fim de projetar o caminho a ser seguido 

para a resolução do problema e a escolha de uma das hipóteses, foi elaborado um 

objetivo geral do estudo, que foi “Examinar uma possível utilização de SARP, com um 

conjunto de sensores embarcados, que atue como ferramenta de Reconhecimento 

Aéreo de um Regimento de Cavalaria Mecanizado em Operações de 

Reconhecimento, propondo, ao final, um caderno de instrução sobre o Emprego do 

SARP no RC Mec”. Para se alcançar tal objetivo na sua plenitude, cinco objetivos 

específicos foram propostos. 

O primeiro objetivo, que abordava a estrutura, principais conceitos e 

fundamentos sobre o RC Mec e as Op Rec foi atendido na revisão de literatura, 

principalmente quando se expôs no Anexo A - um extrato do manual C 2-20 – a 

doutrina que o EB possui para a constituição do RC Mec, assim como das missões 

que tal Rgt cumpre. 

O segundo objetivo, de analisar o significado e a importância da consciência 

situacional, foi atingido também na revisão de literatura, quando se abordou a origem 

deste conceito, e a importância que ele possui na atualidade para o Exército Brasileiro. 

Já o terceiro objetivo específico, de descrever as características, possibilidades 

e limitações do SARP e de seus sensores foi exposto pela revisão dos resultados 

coletados por todos os instrumentos realizados nesta pesquisa, desde a revisão de 

literatura, no questionário realizado, nas entrevistas com especialistas e com o 

experimento em campo. 

O quarto objetivo específico, de descrever os SARP utilizados pelos exércitos 

estrangeiros para as missões de Reconhecimento foi atingido também pela revisão 

de literatura, buscando um embasamento teórico do emprego do SARP em apoio a F 

Ter em nações que já empregam este vetor aéreo de forma consagrada em suas 

operações. 

O quinto e último objetivo específico, de propor a criação de um caderno de 

instrução que aborde o emprego do SARP no RC Mec, foi o produto final desta 
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pesquisa. No apêndice G está uma proposta realizada por este trabalho, abordando 

algumas considerações realizadas nos capítulos de generalidades e das Operações 

de Reconhecimento.  

Um fator que motivou a presente pesquisa foi a percepção que no cenário 

mundial moderno é latente a utilização cada vez maior de recursos tecnológicos como 

os drones e SARP na sociedade civil e nas Forças Armadas. Inferiu-se que a utilização 

destes recursos pela tropa C Mec lhe traria vantagens operacionais no campo de 

batalha, principalmente nas Operações de Reconhecimento, onde a missão principal 

desta tropa é coletar informações do terreno e do inimigo. Contudo, fez-se 

fundamental conhecer não só a aeronave remotamente pilotada, mas principalmente 

seus sensores, pois são eles que fornecerão subsídios para a consciência situacional 

das tropas do EB, sendo a aeronave nada mais do que uma plataforma para o 

emprego sensorial. Tal preceito foi observado na revisão de literatura no conceito de 

Arranjo de Sensores Orientados à Missão, que abordou que o SARP deve possuir 

uma capacidade sensorial modular, empregando para cada tipo de missão um 

conjunto de sensores específico. 

Desta forma, foram analisados os sensores que podem ser empregados pelo 

SARP que integrará os RC Mec, de categoria 0 e 1. Verificou-se que o EB já possui 

uma relativa expertise no emprego de sensores visuais e termais, como a câmera 

Colibri utilizada pelo Horus 100. Contudo, o estudo dos sensores mostrou que é 

possível também a integração de sensores acústicos vetoriais, capazes de detectar e 

indicar a localização de sons comuns do combate, como disparos de armas leves, de 

morteiros e de peças de artilharia, por exemplo. 

Da mesma forma como foram estudados os sensores que poderiam compor o 

SARP, também foi estudada os eventos que acontecem na missão da Cavalaria 

Mecanizada nas Operações de Reconhecimento, a fim de descobrir qual seria o 

melhor arranjo de sensores para cumprir tal missão. 

A tropa C Mec é, por natureza, uma tropa de vanguarda. Foi verificado que a Op 

Rec lhe obriga, em muitos casos, a ser a primeira a estabelecer o contato com o 

inimigo, recebendo seus fogos. No meio do combate que acabará se envolvendo com 

o dispositivo inimigo, deverá ainda repassar todas as informações que coletar deste 

oponente e da área de operações para o Escalão Superior. Portanto, é importante 

dotar o RC Mec de toda a tecnologia sensorial disponível, para não só garantir sua 

sobrevivência em meio à fricção que sua missão lhe imprime, mas para que tal Rgt 
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possa levantar corretamente todas as informações do inimigo e do terreno para o 

escalão superior. Por estes motivos, presumiu-se que o emprego do sensor acústico 

vetorial integrado aos já utilizados sensores visuais e termais seria o conjunto 

sensorial mais adequado para compor a carga útil do SARP da tropa C Mec. 

Para comprovar tal linha de raciocínio, que foi construída com os insumos 

coletados da revisão de literatura, tal idéia foi exposta aos especialistas durante as 

entrevistas. 

Foram entrevistados, ao todo, cinco especialistas das mais diversas áreas neste 

trabalho. Dois especialistas garantiram insumos para entender melhor a dinâmica de 

operar o SARP: um oficial superior da Força Aérea Brasileira, que participou tanto do 

desenvolvimento da doutrina de uso do espaço aéreo por SARP, assim como 

coordenou as operações de SARP nos grandes eventos ocorridos no Rio de Janeiro 

em 2016; e o instrutor-chefe de voo da FT Sistemas, a empresa fabricante do SARP 

Horus 100, considerado pelo EB um Material de Emprego Militar. 

Contudo, foram outros três especialistas que puderam abordar, além dos 

aspectos operacionais do SARP, a possibilidade do emprego de sensores acústicos 

neste vetor aéreo: um engenheiro militar especialista em SARP e gerente do projeto 

de implantação do mesmo no EB; um tenente chefe da equipe SARP da Cia Prec 

Pqdt, tropa esta que é a mais experimentada do EB no emprego de SARP; e um Cmt 

SU C Mec que teve a oportunidade de empregar em várias ocasiões um ARP Cat 0 

em Op Rec. Em suas entrevistas, todos os três expressaram de forma coincidente que 

o emprego dos sensores acústicos vetoriais no SARP do RC Mec potencializaria as 

capacidades de reconhecimento e segurança desta tropa.  

Desta forma, após o confronto dos dados coletados na revisão de literatura, no 

experimento em campo, no questionário realizado e nas entrevistas realizadas, 

concluiu-se que a hipótese H1, do emprego conjunto de sensores visuais, termais e 

acústicos vetoriais é a que melhor respondeu ao problema proposto. 

A principal idéia defendida ao final deste trabalho é que, na atualidade, o Exército 

Brasileiro vem cada vez mais empregando meios tecnológicos a fim de enfrentar todos 

os desafios de um ambiente de batalha volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ao 

mesmo tempo, vários países, como os cinco listados nesta pesquisa, já tem como 

consagrado a utilização de SARP em suas operações militares. Entendeu-se então 

que o emprego do SARP com um conjunto sensorial moderno, com sensores visuais 

e termais, integrados a sensores acústicos, seria mais um dos recursos tecnológicos 
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que o EB poderia dispor para enfrentar as nuances dos ambientes operacionais que 

for operar na atualidade e no futuro. 

Além disso, como produto final deste trabalho, foi proposto e elaborado um 

caderno de instrução, que poderá servir de alicerce inicial para o emprego do SARP 

no RC Mec. Dois capítulos foram elaborados: o capítulo inicial, que aborda as 

generalidades do SARP, e outro que aborda especificamente o SARP nas Operações 

de Reconhecimento. Contudo, não é a intenção desta pesquisa esgotar o assunto no 

caderno de instrução: foi entendido que tais capítulos poderão ter dados 

acrescentados ou modificados, a fim de refinar o que foi proposto.  

Destacou-se, por fim, que as oportunidades de emprego do SARP em outras 

missões, como no movimento retrógrado, na defesa em posição ou em operações 

ofensivas, devem ser avaliadas por outras experimentações e pesquisas, pois este 

trabalho focou apenas nas operações de reconhecimento, a fim de não realizar uma 

pesquisa muito ampla no assunto. 

 

5.1 SUGESTÕES 

 

Com a finalidade de incentivar a implementação do SARP no RC Mec, 

aconselha-se prosseguir nos estudos desta área, mantendo-os sempre alinhados com 

as linhas de pesquisa de interesse do Exército Brasileiro. Contudo, durante a 

condução dessa pesquisa, alguns conhecimentos adquiridos forneceram subsídios 

para o prosseguimento de outras linhas de estudo. Portanto, sugere-se: 

 

a. Experimentar o emprego do SARP dotado com sensores visuais e termais, 

integrados a sensores acústicos vetoriais; 

b. Estudar a descentralização do SARP Cat 0 para os Pel C Mec, devido a 

facilidade de seu emprego e a rapidez que ele pode ser colocado em voo, e 

empregar para os Cmt SU C Mec e Cmdo do RC Mec os SARP Cat 1; 

c. Estudar a centralização da formação dos operadores de SARP do EB no 

Centro de Instrução de Aviação do Exército, devido aos recursos 

organizacionais, materiais e humanos que tal OM possui para ministrar 

instruções aeronáuticas; 
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d. Verificar a possibilidade de emprego de SARP, que contenham em sua carga 

útil sensores visuais, termais e principalmente os sensores acústicos 

vetoriais, nas Baterias de Busca de Alvos da Artilharia do EB; e 

e. Prosseguir no desenvolvimento e na implantação da doutrina e do emprego 

do SARP na Força Terrestre. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES  

 

Recomenda-se que a experimentação doutrinária na utilização de SARP no RC 

Mec prossiga, com foco em adaptar o arranjo sensorial que tal vetor aéreo irá 

empregar ao tipo de missão que irá cumprir. Além disso, é recomendável que o 

Exército Brasileiro considere a experimentação de sensores acústicos embarcados 

nos SARP das categorias que opera, a fim de que o mesmo possa suprir demandas 

não só da tropa C Mec, mas como também de outras que podem utilizar as suas 

potencialidades. 

 

 

__________________________________ 

Arthur da Silva Martins Moraes – Cap Cav 
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GLOSSÁRIO 

 

Academia Militar das Agulhas Negras: É o único estabelecimento de ensino 

superior que forma os oficiais combatentes de carreira das armas de Infantaria, 

Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações, do Quadro de Material Bélico e 

Serviço de Intendência do Exército Brasileiro.  

Ambiente operacional: Conjunto de condições e circunstâncias que afetam o 

emprego das forças militares e influem nas decisões do comandante.  

Arranjos de Sensores Orientados à Missão: Internacionalmente conhecido como 

MOSA (Mission Oriented Sensor Arrays), é um conceito que determina um arranjo 

multissensorial embarcado no SARP, para cumprir missões específicas. Baseia-se 

principalmente na modularidade da carga útil do SARP, que pode receber sensores 

diferentes de acordo com a missão destinada a esse vetor aéreo. 

Base doutrinária: Base documental que define a missão das organizações 

militares operacionais à luz da Doutrina Militar Terrestre em vigor.  

Briefing: Conjunto de informações ou uma coleta de dados passados em uma 

reunião para o desenvolvimento de um trabalho, documento ou missão. Na Aviação 

do Exército, é mandatório para qualquer atividade de voo. 

Brigada de cavalaria mecanizada: Grande Unidade básica de combinação de 

armas, de natureza mecanizada, constituída por unidades de combate, apoio ao 

combate e de apoio logístico, com grande capacidade de atuação operacional 

independente e de durar na ação. Cumpre, principalmente, missões de segurança, 

podendo realizar operações ofensivas e defensivas neste contexto, com o princípio 

da oportunidade e economia de meios.  

Carga Útil (ou Payload): Compreende os sensores e equipamentos embarcados 

na plataforma aérea, que permitem o cumprimento das missões, como câmeras, 

radares, sensores acústicos, entre outros. 

Consciência situacional: Em todos os níveis, os comandantes necessitam obter 

uma percepção atualizada e que reflita a realidade sobre o ambiente e a situação de 

tropas amigas e oponentes. A consciência situacional contribui com a decisão 

adequada e oportuna em qualquer situação de emprego, permitindo que os 
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comandantes possam se antecipar aos oponentes e decidir pelo emprego de meios 

na medida certa, no momento e local decisivos, proporcionalmente à ameaça.  

Doutrina militar terrestre: Conjunto de valores, fundamentos, conceitos, 

concepções, táticas, técnicas, normas e procedimentos da Força Terrestre, 

estabelecido com a finalidade de orientar a Força no preparo de seus meios, 

considerando o modo de emprego mais provável, em operações terrestres e 

conjuntas, estabelecendo um enquadramento comum para ser empregado por seus 

quadros como referência na solução de problemas militares.  

Doutrina: Conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos, 

fundamentadas principalmente na experiência, destinada a estabelecer linhas de 

pensamentos e a orientar ações, expostos de forma integrada e harmônica.  

Era do conhecimento: conjunção e sinergia de uma série de inovações sociais, 

institucionais, tecnológicas, organizacionais, econômicas e políticas, a partir das quais 

a informação e o conhecimento passaram a desempenhar um novo e estratégico 

papel. Tais inovações constituem-se em elementos de ruptura (para alguns), ou de 

forte diferenciação (para outros), em relação ao padrão precedente, ainda que 

resultantes, em grande medida, de tendências e vetores que não são propriamente 

novos ou recentes.  

Esquadrão de cavalaria mecanizado: Subunidade integrante de um Regimento 

de Cavalaria Mecanizado. Cada Regimento possui três esquadrões de cavalaria 

mecanizado.  

Esquadrão de Reconhecimento do Exército Português: Fração nível subunidade 

responsável por conduzir operações de reconhecimento no escopo das Brigadas do 

Exército Português.  

Esquadrão de comando e apoio: Subunidade que se destina a apoiar o comando 

da unidade com os meios necessários à conduta das operações de combate e prestar 

o apoio logístico e de fogo às operações do Regimento.  

Experimentação doutrinária: Pode ser conduzida por meio de operações 

militares, com o objetivo de validar novos conceitos doutrinários, para futura 

implementação em manuais de ensino e campanha.  
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Força terrestre: instrumento de ação do Exército Brasileiro, que inclui todos os 

elementos do EB, organizados por módulos de combate, com base em capacidades, 

a partir dos fatores determinantes: Doutrina, Organização (e/ou processos), 

Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura, com vistas ao emprego 

nas Operações no Amplo Espectro.  

Função de combate: é um conjunto relativamente homogêneo de atividades e 

tarefas afins, que atendem a uma finalidade comum, além dos sistemas empregados 

na sua execução (pessoas, organizações, informações e processos), que orienta o 

preparo e o emprego dos meios no cumprimento de suas missões.  

Grupo de combate: Elemento de combate a pé do pelotão de cavalaria 

mecanizado. Destina-se basicamente a formar o combinado carro de combate – 

fuzileiro com a seção de viaturas blindadas de reconhecimento, tanto para ações 

ofensivas quanto defensivas. Pode ser empregado na realização de pequenas ações 

de reconhecimento, balizamento e limpeza de eixos, particularmente quando o grupo 

de exploradores estiver empenhado em outras missões. 

Grupo de exploradores: Fração apta a executar ações de reconhecimento a pé 

ou embarcado, prover segurança nos flancos, realizar golpes de sonda, atuar como 

seção de metralhadoras em base de fogos, realizar o ataque a pé e desempenhar 

diversas funções especiais, como mensageiro e elemento de ligação.  

Linha de Provável Encontro: É uma linha definida no terreno onde estima-se que 

possa haver o encontro inicial ou o restabelecimento do contato com os primeiros 

elementos das forças inimigas. 

Manual de campanha: publicação que aborda a tática dos escalões da Força 

Terrestre, ou seja, a forma pela qual são empregados os seus meios. O Centro de 

Doutrina do Exército é responsável por gerenciar a elaboração destes manuais e o 

Estado-Maior do Exército, pela aprovação.  

Operações no amplo espectro: Conceito Operativo do Exército, que interpreta a 

atuação dos elementos da F Ter para obter e manter resultados decisivos nas 

operações, mediante a combinação de Operações Ofensivas, Defensivas, de 

Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou sucessivamente, 

prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos armados, em 

situações de Guerra e de Não Guerra.  
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Peça de manobra: Fração ou elemento pertencente a uma organização de 

combate, apta para a realização de movimento destinado a colocar forças em uma 

situação vantajosa, em relação ao inimigo, ou para cumprir determinada missão. 128  

Pelotão de cavalaria mecanizado: Fração integrante de um Esquadrão de 

Cavalaria Mecanizado. Cada esquadrão possui três pelotões.  

Plano de Desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre: Plano que tem por 

objetivo a orientação, o planejamento, a coordenação e a execução das ações 

relativas à produção da Doutrina Militar Terrestre, em um determinado período.  

Quadro de cargos: Documento que discrimina a estrutura organizacional 

necessária para o combate ou para o seu adequado funcionamento (QC).  

Quadro de organização: Documento que prescreve as missões normais (base 

doutrinária), a estrutura organizacional e que fixa o pessoal e o material que devam 

possuir uma organização militar operacional  

Regimento de cavalaria mecanizado: Unidade de combate organizada, equipada 

e instruída para cumprir, principalmente, missões de reconhecimento e segurança.  

Região de Interesse para a Inteligência: Uma área específica onde se espera 

que aconteça uma atividade inimiga, que geralmente, quando observada, revelará 

qual a linha de ação que o inimigo adotou. 

Requisito Operacional Básico: Documento que se segue às condicionantes 

doutrinárias e operacionais no processo de obtenção de um SMEM, que lhe 

consubstancia as características restritas aos aspectos operacionais. 

Seção de comando: Fração que reúne os meios e o efetivo necessários para 

apoiar o comando da subunidade em suas missões, realizar o controle dos efetivos e 

do material, supervisionar a distribuição de suprimento às frações e coordenar a 

manutenção do material, armamento e viaturas do esquadrão.  

Sistemas de Emprego Militar: Armamento, munição, equipamentos militares e 

outros materiais, sistemas ou meios navais, terrestres e anfíbios de uso privativo ou 

característicos das Forças Armadas e seus sobressalentes e acessórios. 

Sensor acústico vetorial: sensor que pode detectar, classificar e localizar eventos 

acústicos no espaço tridimensional do campo de batalha, como disparos de armas de 
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fogo leves, artilharia, morteiros ou o som de motores de veículos terrestres ou 

aeronaves. 

Sensor visual: Sensor mais comum, geralmente baseado em câmeras que 

filmam e fotografam, utilizados para capturar, armazenar e transmitir esse tipo de 

dado. 

Sensor termal: Dispositivo capaz de detectar a radiação infravermelha termal 

emitida pelos alvos, gerando uma imagem correspondente. 

Sujo, Monótono ou Perigoso (ou Dirty, Dull and Dangerours): Tarefas que 

justificam o emprego do SARP em operações, pois tal vetor aéreo eliminam à 

exposição de tripulações a situações de perigo. 

Superioridade de informações: superioridade de informações é traduzida por 

uma vantagem operativa derivada da habilidade de coletar, processar, disseminar, 

explorar e proteger um fluxo ininterrupto de informações aos comandantes em todos 

os níveis, ao mesmo tempo em que se busca tirar proveito das informações do 

oponente e/ou negar-lhe essas habilidades. É possuir mais e melhores informações 

do que o adversário sobre o ambiente operacional. Permite o controle da dimensão 

informacional (espectros eletromagnético, cibernético e outros) por determinado 

tempo e lugar. 129  

Tropa mecanizada: Termo genérico utilizado para designar toda tropa que 

empregue viatura de combate ou de apoio ao combate, caracterizada pela blindagem 

leve e deslocamento sobre rodas.  

Waypoint: É um ponto ou local intermediário em uma rota ou linha de viagem.   
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO – COMANDANTES TÁTICOS DE FRAÇÕES C MEC 

 

Este questionário é parte integrante da dissertação de mestrado em Ciências 

Militares, com ênfase em Gestão Operacional, do Cap Arthur da Silva Martins Moraes, 

cujo tema é O emprego de SARP no Regimento de Cavalaria Mecanizado, como 

ferramenta de otimização da consciência situacional nas operações de 

reconhecimento: uma proposta de caderno de instrução.  

Tal questionário tem por finalidade fornecer subsídios para um estudo sobre a 

implementação do emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas no RC 

Mec, analisando o ganho de consciência situacional que tal ferramenta de observação 

aérea garantiria para as tropas do RC Mec. 

As possibilidades de operação do SARP são, por exemplo: operações diurnas e 

noturnas; fornecer enlace de vídeo em tempo real do que está sendo filmado; câmera 

termal com inversão de polaridade; não necessita de pista para decolagem e pouso; 

opera nos modos de voo manual, controlado ou automático por sistema de 

“waypoints”; e possui função “Go Home”, que permite que a aeronave retorne para o 

ponto de lançamento caso haja a perda de sinal de rádio frequência. 

Contudo, possui limitações para o emprego, como as seguintes: depende de 

condições meteorológicas favoráveis; necessita de uma área para 

lançamento/recolhimento; necessidade de constante adestramento dos operadores; e 

uma cadeia logística especializada. 

Desta forma, a fim de conhecer as características e necessidades dos 

comandantes de pelotões e esquadrões C Mec em operações de reconhecimento e 

de verificar o possível emprego de SARP na tropa C Mec, o senhor foi selecionado 

para responder as perguntas deste questionário. Este está dividido em duas partes: 

uma relacionada à aplicabilidade junto às tropas C Mec, e outra relacionada 

especificamente à Área de Atuação que abrange esta pesquisa – Rec de Eixo, Área 

e Zona. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, coloco-me à disposição através dos 

dados abaixo: 

Nome: Arthur da Silva Martins Moraes 

E-mail: cav.arthur@gmail.com 
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Assim, no sentido de orientar esta pesquisa, solicita-se que responda os quesitos 

abaixo. 

 

 

1. Qual o posto e o nome de guerra do Sr? (Não obrigatório o nome) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Qual função o senhor já ocupou na tropa C Mec? 

 

 

 

 

3. Atualmente, no cenário internacional, muitos exércitos empregam em 

operações militares Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), sob o 

controle de Forças Terrestres, como ferramenta de reconhecimento aéreo. De acordo 

com sua experiência, o senhor acredita que tal tipo de vetor possibilitaria à tropa C 

Mec ter um ganho de consciência situacional nas operações de reconhecimento, 
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garantindo uma melhor visão e compreensão do terreno e do possível inimigo à sua 

frente? 

 

 

 

4. De acordo com sua experiência, a quem as turmas de SARP, presentes na 

Seção de Vigilância Terrestre do Rgt, deveriam priorizar o apoio com este meio aéreo? 

 

80

11

Respostas

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Nem concordo, nem discordo Discordo parcialmente

Discordo totalmente

38

32

15

6

Respostas

O Pel C Mec, no GE ou junto ao Cmt Pel

O Esqd C Mec, junto ao Cmt Esqd

O SARP deverá ser usado em proveito do Rgt

Outras respostas
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Outras Respostas 

Deve ser priorizado o emprego na Ação Principal, devendo ser colocado à disposição do 
Cmt SU e Pel conforme a situação tática exigir. 

Dependerá do nível do SARP a ser empregado. Nos níveis iniciais, em apoio aos GE. Nos 
níveis mais altos em apoio ao Rgt/GU. 

Em proveito do Cmt Esqd, porém seriam lançados antes mesmo dos GE dos pelotões 
iniciarem o reconhecimento. 

Junto ao Pel C Mec, no GE, e nas ações isoladas ou destacadas. 

A Tu SARP deveria atuar em proveito do Cmdo Rgt com Prio para o Esqd C Mec da Z Aç 
Pcp. 

Depende da categoria do ARP. Já utilizamos, há algum tempo, o ARP Cat 0 no GE. Pois 
este pode ser transportado por apenas um militar (Sd Explorador de uma das patrulhas). 
Os ARP de categorias maiores, precisam de um número maior de operadores (entre 3 e 
12) e um apoio logístico grande (caminhões para transportar o material do ARP). 

 

5. Caso o senhor já tenha participado de uma operação de reconhecimento em 

conjunto com a Aviação do Exército, o senhor acredita que o emprego combinado da 

tropa C Mec com helicópteros de reconhecimento garantem maior velocidade e 

segurança para a tropa C Mec durante as Op Rec? 

 

47

10

2

1

31

Respostas

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Nem concordo, nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

Nunca participei de Rec em conjunto com a Av Ex
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6. O senhor acredita que o emprego do SARP pode proporcionar o mesmo ganho 

de velocidade e segurança para a tropa C Mec durante o reconhecimento, de forma 

semelhante aos helicópteros de reconhecimento da AvEx? 

 

7. De acordo com sua experiência, o senhor acredita que há um impacto 

positivo para o moral da tropa quando são utilizados sistemas não tripulados de 

observação aérea em operações militares, tendo em vista que não há a exposição 

direta do operador ao alcance de armas inimigas? 

 

36
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Respostas

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Nem concordo, nem discordo Discordo parcialmente

Discordo totalmente

66

18
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Respostas

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Nem concordo, nem discordo Discordo parcialmente

Discordo totalmente
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8. De acordo com sua experiência, quais seriam as dificuldades para a 

implantação do emprego de um vetor aéreo não tripulado na tropa C Mec?
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9. O senhor acredita que os golpes de sonda das operações de reconhecimento, 

que geralmente separam uma seção do grupo de exploradores para o reconhecimento 

das vicinais que incidem sobre o eixo principal, poderiam ser feitos pelo SARP, 

acelerando assim a velocidade do deslocamento do pelotão? 

 

10. Nas operações de reconhecimento, geralmente no final da jornada diurna o 

Pel C Mec é desdobrado no terreno, ocupando uma P Bloq que faça a proteção da via 

na qual ele progredia. Nesta situação de ambiente noturno, o senhor acredita que 

haveria um ganho de segurança para a tropa C Mec e um ganho de consciência 

situacional, neste ambiente noturno, para o Cmt Pel e Cmt Esqd se o SARP fosse 

empregado no patrulhamento da área à frente da tropa, devido as suas características 

de visão noturna? 

36

42

1

10
2

Respostas

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Nem concordo, nem discordo Discordo parcialmente

Discordo totalmente

Parte 2 – Dimensão Área de Atuação 
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 11. O senhor acredita que em um Rec de Zona ou Área, o SARP sendo 

empregado em um voo em órbita sobre o local a ser reconhecido, garante a tropa uma 

possibilidade de alerta oportuno em ocasiões de contato com a força adversa, assim 

como impacta negativamente o moral da força oponente, ao saber que está sofrendo 

observação aérea? 

 

12. No mesmo caso descrito anteriormente, o senhor acredita que o comando 

e controle é facilitado ao Cmt Pel e ao Cmt Esqd ao empregar o SARP no rec de zona 

64 

25 

2 

Respostas

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Nem concordo, nem discordo Discordo parcialmente

Discordo totalmente

62

27

11

Respostas

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Nem concordo, nem discordo Discordo parcialmente

Discordo totalmente
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e área, assim como permite ganho de consciência situacional para estes, ao observar 

por meio aéreo o posicionamento de sua tropa e da tropa inimiga? 

 

13. De acordo com a doutrina, são padronizadas ações a serem realizadas 

caso haja contato com o inimigo durante as Op Rec. Estas ações, normalmente 

conhecidas por “DESI”, compreendem em: Desdobrar e informar; Esclarecer a 

Situação; Selecionar uma linha de Ação; e Informar ao Cmdo a linha de ação adotada. 

O senhor acredita que, se a tropa dispusesse de um SARP, o passo “Esclarecer a 

situação” seria favorecido, tendo em vista a possibilidade de reconhecimento aéreo 

da situação? 

 

68

20

1 2

Respostas

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Nem concordo, nem discordo Discordo parcialmente

Discordo totalmente

65

26

Respostas

Concordo totalmente Concordo parcialmente

Nem concordo, nem discordo Discordo parcialmente

Discordo totalmente
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 14. O senhor gostaria de acrescentar outras vantagens que o SARP poderia 

fornecer à tropa C Mec em Op Rec, que não foram listadas no questionário? 

Respostas 

Coordenação do movimento dos Pel para consciência situacional do cmt Esqd. 

O SARP poderia ser utilizado combinado com o Observador Aéreo embarcado em 
aeronaves, aumentando o levantamento de dados do Terreno. 

Reconhecimento de localidade, trazendo as mesmas vantagens apresentadas para o "desi" 
e para o rec de zona. 

Emp do SARP proporcionaria maior flexibilidade ao Pel C Mec. 

Levantamento prévio de itinerários e eixos, tendo em vista que atualmente as cartas 
topográficas utilizadas pelos R C Mec em sua grande maioria estão desatualizadas. Ex: 
Cartas de 1975 

Ele pode substituir, parcialmente (quando os EEIs solicitados são limitados) um fração em 
rec de Eixo, Zona e Área, ou pode ser utilizado para aumentar a frente do Rgt ao assumir 
um dos eixos. 

Acredito que os reconhecimentos específicos de localidade e possíveis regiões de 
passagem em cursos d'água ganhariam velocidade e objetividade com emprego do SARP. 

Amplitude de vigia mesmo fora de visada, ganhando mais tempo para condutas. 

Aumento da distância de visão da tropa que ocupa posições de retardamento em um 
movimento retrógrado. 

Ampliação na distância de observação por parte da tropa. 

O emprego do SARP em operações em Ambiente Urbano, tanto em Op GLO quanto em 
Operações de Reconhecimento e/ou Aç Retardadora, proporciona um ganho elevado tanto 
de consciência situacional quanto na identificação de Ini e/ou F Adv. 

Conseguir reconhecer em lugares que seja difícil o acesso a tropa mecanizada/pé e 
possibilidade da fotofilmagem do Rec além do uso das imagens em tempo real. 

Possibilidade de correção dos fogos de morteiro. 

Condução de tiro indireto e busca de alvos para Art. Estação repetidora de comunicações. 
Guiamento de ataque aéreo. Sensoriamento QBN. Reconhecimento de obstáculos na 
margem oposta de Rg Psg. 

Possibilitar ao cmt pel em ocasiões específicas de descentralização a consciência sobre a 
situação de suas frações mais isoladas. Verificação da camuflagem da tropa, 
especialmente em posições estáticas. 

Possibilidade de guiar tiros indiretos. 

Manutenção do Contato. 
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SARP pode ser equipado com detectores QBRN aumentando a segurança da fração em 
reconhecimento. 

Dada a fragilidade dos meios do G Exp a utilização de SARP gera segurança aos 
integrantes desse grupo além de permitir observação além das capacidades de observação 
ordinárias da fração. 

Possibilidade de reconhecer a retaguarda da tropa Inimiga em contato. 

Aumentaria a letalidade seletiva, capacidade requerida para as operações de amplo 
espectro no ambiente multidimensional. Tal capacidade traria a credibilidade da população 
às operações, diretamente ligado à legitimidade. 

O uso de SARP aumentaria a segurança da tropa durante os reconhecimentos 
especializados (Rec de ponte, Rec de Bosque, etc) uma vez que permitiria identificar com 
mais rapidez se há alguma presença inimiga no entorno dessas estruturas. 

Eventualmente, poderia ser utilizado no monitoramento de determinada RIPI. 

Disseminação de panfletos de Op Psc. 

Possibilidade de reconhecer a retaguarda da tropa inimiga em contato. 

 

 

15. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente 

estudo? 

Respostas 

Uma questão bastante pertinente que deve ser defendida nesse trabalho, é a de que o 
SARP deve ficar sobre o controle do Pel C Mec. Digo isso pois se o controle do mesmo 
ficar com o Cmt Esqd ou Cmt Rgt, teremos estes interferindo no nível tático do pelotão, 
querendo dar ordens diretas para o soldado que está na ponta da linha. Isso diminuirá a 
liderança, iniciativa e a flexibilidade no Pel que realiza o reconhecimento. 

A presença de SARP além das vantagens listadas, principalmente nos dá a vantagem de 
não se expor ao inimigo, evitando perdas pessoais, e a velocidade de informação e 
imagens de um ângulo vantajoso das posições a serem reconhecidas seja qual tipo de rec 
for realizado. 

Alguns SARP não funcionam em baixa temperatura, impedindo o funcionamento do 
mesmo. 

No 2° R C Mec utilizamos em 2018 o drone DJI Mavic Pro, particular de um Cmt Pel. A 
utilização do drone ajuda e acelerar bastante o levantamento de dados e informes durante 
o reconhecimento. Um aspecto negativo observado, foi que com o seu constante uso o Gp 
Expl passou a se tornar "dependente" do drone, por vezes esquecendo de aplicar 
corretamente as TTP durante o Rec. 

Com o emprego de armamentos pelo SARP ele poderia auxiliar as contingências 
encontradas pelo Rgt durante a realização dos Reconhecimentos. 

FECHAMENTO 
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O emprego do SARP aumentaria as capacidades do SISFRON, visto que a tropa C Mec 
receberia mais um equipamento de detecção em combate aos ilícitos transfronteriços que 
ocorrem na fronteira Oeste do país. 

Há que se atentar para os inúmeros dispositivos de bloqueadores de drones, exigindo 
fortemente o desenvolvimento contínuo pelo CTA de tecnologias de escudos anti bloqueios 
e dispositivos bloqueadores de SARP. Qual seria a defesa contra um enxame de drones? 

O Simulador de Apoio de Fogo possui inserido em seu software um programa para 
adestramento de operadores de SARP, além da possibilidade realizar a observação aérea 
tripulado em helicóptero. Em 2017 e 2018, foram realizados exercícios de Adestramento 
de Planejamento e coordenação de Apoio de Fogos nível Grande Comando, nos quais 
foram utilizados , tanto os observadores aéreos quanto o SARP. 

É preciso destacar que o uso do drone pode "economizar" a utilização do elemento humano 
ou mesmo da utilização de viaturas com maior valor agregado que um SARP. É necessário 
avaliar também uma coordenação dentro da célula da função Inteligência para a realizar a 
coordenação de todos os meios de busca de alvo. Avaliar a possibilidade do SARP ser 
abatido pela G Elt do Ini pela emissão de algum tipo de radiofrequência do SARP. 

O grande ônus do emprego do SARP é a quebra do sigilo já precário das operações, tendo 
em vista o grande ruído emitido pelo modelo que opera a base aérea de Itaguaí. Neste 
caso, sugiro o estudo de algum outro modelo que emita menor ruído. 

Lembrar da autonomia do aparelho para seleção na aquisição e rodízio de pessoal que irá 
operar ( turma de operadoras em número suficiente para um rodízio descente). 

Há a necessidade de haver um sistema de c2 que traga a consciência situacional dentro 
dos escalões (pel e gp, SU, U e etc). 

Apenas gostaria de opinar que o emprego do SARP seria mais interessante com pessoal 
especializado para análise das imagens recebidas em tempo real. Se não houver pessoal 
capacitado para isso, o custo-benefício pode não ser vantajoso. Há de se considerar que 
com o emprego deste material, a tropa inimiga irá adestrar-se para diminuir suas 
vulnerabilidades e a capacidade de interpretação correta das suas posições. Face a isso, 
entendo que é fundamental o correto manuseio e posterior interpretação dos dados para 
utilização precisa.  

Acredito que o combinado SARP com RVT, por Pa a 02 Vtr Rec, traria grande benefício, 
uma vez que haveria complementariedade de sensores, de forma a esclarecer melhor a 
situação, levando a menos danos colaterais e o emprego judicioso de meios. 

A tropa que irá operar o SARP deverá adquirir cultura aeronáutica e procurar operar junto 
com o Cmt da Tr apoiada (Cmt Esqd, por exemplo) para que os dados obtidos pelo vetor 
aéreo sejam transmitidos à tropa que está mais à frente no mais curto prazo possível. 

O SARP valor pelotão/ Esqd não tem muito tempo de horas de voo para realizar os golpes 
de sonda, tão pouco fazer a vigilância noturna na Posição de Bloqueio. O SARP tipo 0 e 1 
tem duração de 30 min. 

Existem programas que realizam rec de área em posições pré-programadas com muita 
eficiência. 

 

Muito obrigado pela participação!  
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APÊNDICE B  

ENTREVISTA (A) – TEN CEL JACY MONTENEGRO MAGALHÃES NETO 

 

Esta entrevista é parte integrante da dissertação de mestrado em Ciências 

Militares, com ênfase em Gestão Operacional, do Cap Arthur da Silva Martins Moraes, 

cujo tema é O emprego de SARP no Regimento de Cavalaria Mecanizado nas 

operações de reconhecimento: uma proposta de caderno de instrução.  

O presente questionário tem por finalidade fornecer subsídios para um estudo 

sobre a implementação do emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (SARP) no RC Mec, analisando o ganho de consciência situacional que tal 

ferramenta de observação aérea garantiria para a tropa C Mec. O SARP já vem sendo 

empregado de forma experimental em algumas OM do EB, e a atual pesquisa busca 

salientar a importância da utilização desse meio de observação aérea para a tropa 

mais apta da força a executar missões de reconhecimento. 

Desta forma, a fim de conhecer especificações técnicas a respeito dos projetos 

de SARP e de seu emprego no EB, o senhor foi selecionado para responder as 

perguntas desta entrevista. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais 

completamente possível. 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, coloco-me à disposição através dos 

dados abaixo: 

Nome: Arthur da Silva Martins Moraes 

E-mail: cav.arthur@gmail.com 

 

Desta forma, no sentido de orientar esta pesquisa, solicita-se que responda os 

quesitos abaixo. 

 

1- Qual o histórico do senhor no desenvolvimento e implantação do 

SARP no Exército Brasileiro? 

Minha formação profissional se deu no Instituto Militar de Engenharia, como 

engenheiro eletrônico. Contudo, sempre fui afeto à aviação desde pequeno. Anos 

após minha formação, na época em que eu era oficial de ligação do IPD/CTEX com a 

ABIN, recebi do ministro do GSI a missão de produzir o primeiro Veículo Aéreo Não 

Tripulado brasileiro. Era um veículo experimental com uma tecnologia que tivemos de 
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criar. E foi feito, e está no IME até hoje esse veículo, de nome LANU 1. Apesar de 

suas funcionalidades estarem operacionais, o projeto e sua tecnologia foram 

arquivados.  

Em um outro momento, após a confecção do LANU 1, o EB me incumbiu de 

participar da avaliação do míssil solo-solo MSS 1.2. Para tanto, fui para São José dos 

Campos, para conhecer o parque aeronáutico, e acabei adquirindo conhecimentos 

que me seriam úteis no futuro, para trabalhar com a criação de SARP. Na sequência, 

meu mestrado foi em Controle Aeronáutico, parte no IME, e parte no IAE – Instituto 

de Aeronáutica e Espaço. Basicamente, fui para lá para aprender a fazer aeronaves. 

Esse degrau foi importantíssimo, pois foi onde eu transportei meus conhecimentos de 

aviação para veículo não tripulado. 

 De volta no IME, quando estava no meio de um doutorado em Engenharia 

Nuclear, me convidaram para ser gerente do SARP Cat 1 no EB, me exigindo 

dedicação exclusiva. Tranquei o meu doutorado, e comecei a colocar em prática todos 

os meus conhecimentos adquiridos ao longo de minha carreira. Recebi a missão da 4 

subchefia do EM EB de gerenciar a implantação do SARP Cat 1 no Exército, e neste 

momento me vi diante de um projeto aeronáutico. Voltei a São José dos Campos, no 

Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica, e peguei todo o conhecimento 

possível do que eles empregam para avião grande, e transportei as idéias para um 

avião pequeno, remotamente pilotado. Desta forma, me tornei um dos engenheiros 

militares responsável pela implantação do SARP no Exército Brasileiro. 

 

2 - O senhor poderia discorrer sobre as restrições internacionais para a 

aquisição de SARP pelas Forças Armadas Brasileiras?  

Após o atentado terrorista do dia 11 de setembro de 2001, contra as Torres 

Gêmeas nos EUA, houve uma reação mundial contra tudo que poderia armar células 

terroristas com armamento ou tecnologias consideradas restritas. Desta forma, em 

2004 foi criada a Resolução número 1540 no Conselho de Segurança das Nações 

Unidas (ONU). Essa resolução, além de ser a primeira a citar quem é o ator estatal e 

o ator não estatal, listou também uma série de tecnologias sensíveis.  

Além disso, este documento criou uma lista de 10 tecnologias principais restritas, 

entre elas propulsão, eletrônica embarcada, guiamento, propulsão naval, agentes 
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químicos, e para cada uma dessas tecnologias, há mais de 500 páginas de anexos 

do que pode ou não ser comercializado. 

Um exemplo típico é, por exemplo, a tentativa de aquisição de um giroscópio 

com erro menor de 1 grau por hora. Se alguém tentar comprar um equipamento desse 

no mercado, automaticamente a ONU já acredita que o comprador deseja fazer um 

míssil. Essas restrições são impostas por meios diplomáticos – todos os países 

membros da ONU assinaram. Isso é restrição internacional. No final das contas, 

algumas coisas simplesmente não podemos comprar, pois não é autorizada a venda. 

É realidade é que simplesmente é dito: “Não vou vender pois não quero que o Brasil 

tenha”. Quando falamos que vamos fazer dentro do Brasil, significa que precisamos 

ser independentes. Quando produzimos aqui, nós dessensibilizamos o país em 

relação as restrições internacionais, e isso é importantíssimo para nossa soberania, 

como Estado Nacional. 

 

3- Como surgiu o Horus 100? 

Quando fui escolhido para ser gerente, O Exército me informou que precisava 

de um SARP na categoria 1. Juntamente com a Cia Prec Pqdt, verifiquei qual a 

necessidade real da tropa do exército, levantando os detalhes na “ponta da linha”, 

para redigir da melhor forma possível o Requisito Operacional (RO) 06/2010, de nome 

“Requisitos Operacionais do VANT Tático de apoio ao combate”. Por exemplo, o 

tamanho e o peso vieram de dados aproximados ao que o soldado já carregava e 

empregava, como a metralhadora MAG.  

Após a criação do RO, foi publicado o edital. Na época, o Brasil possuía 7 

empresas trabalhando com aeronaves pequenas. Destas 7, somente a FT Sistemas 

se prontificou a fabricar de acordo com os parâmetros que o Exército impôs. Desta 

forma, devido ser a única concorrente, o EB forneceu para a FT sistemas uma carta 

de exclusividade para o RO 06/2010, basicamente sendo esse RO um documento 

dizendo à empresa: “Eu quero que meu SARP tenha as potencialidades A B e C”, por 

exemplo. Na lei 8666, de 21 de junho de 1993, que versa sobre Licitações e Contratos 

da União, esta carta de exclusividade e, por consequência, inexibilidade de licitação é 

muito forte. 
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Após a entrega desta carta à FT Sistemas, a Diretoria de Fabricação do Exército 

fez o contrato, basicamente falando que a empresa é a única que, no momento, tem 

as condições de construir o SARP Cat 1 de acordo com as especificações do EB.  

Após a assinatura do contrato, foi gerada uma linha de produção para a 

fabricação do FT 100 para o Exército Brasileiro. A partir daí nós então compramos 11 

aviões (6 sistemas). Originalmente, 2 sistemas foram entregues na Cia Prec Pqdt, 2 

sistemas foram entregues ao 9º GAC, 1 sistema foi entregue à EsACosAAe8 e 1 

aeronave permanece comigo, como protótipo, para estudo. O ensaio de voo e de 

certificação do FT 100 foi feito no Campo de Maristela, em Taubaté.  

4 – Ainda a respeito do Horus 100, quais são os custos de aquisição e de 

logística por unidade? 

Uma aeronave Horus está na faixa de 180 mil reais, uma estação de solo está 

na faixa de 240 mil reais. Porém, para o equipamento funcionar, comprando 

componentes reserva, adquirindo os pacotes de treinamento, o custo vai para 

aproximadamente um milhão de reais por sistema.  

Os custos de manutenção, inicialmente, já estão inclusos na compra inicial do 

sistema. Porém alguns itens têm data de validade, por exemplo, as baterias duram 

aproximadamente 1500 horas. E cada item possui um valor específico para ser 

comprado, e eu não posso informar com certeza o valor de cada um dos itens que 

compõem o Horus 100. 

5- Quais adaptações deveriam ser feitas no projeto, a fim de que o mesmo 

possa operar em tropas baseadas em viaturas, como as tropas C Mec? 

Considero interessante a adaptação de mini catapultas nas viaturas, para melhor 

lançar o SARP. Outro fator seria a possibilidade da função “Home” ser constantemente 

atualizada, para eu poder lançar a aeronave em um ponto, para recolher em outro. 

Para adaptar essa nova funcionalidade ao sistema, bastaria acrescentar uma linha de 

código no software do sistema.  

A respeito de um carregador veicular de alta potência, eu acredito que não seja 

interessante, mesmo que a bateria em si leve aproximadamente 2 horas para ser 

carregada. O carregador de alta potência iria diminuir o número de ciclos dessa 

bateria, cada vez mais debilitando o uso continuado do aparelho. O carregador 

                                                 
8 Escola de Artilharia de Costa e Anti-Aérea. 
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veicular para o Horus 100 já existe, podendo carregar as baterias do Horus em 

tomadas de 12 ou 24 volts, com tolerância de 12%. Isso já nos é suficiente, pois as 

nossas viaturas Marruás já possuem entradas de 12 e 24 volts. Além de ser 110 ou 

220, para atender a todo o território nacional. Por fim, em situação de emergência, é 

melhor voar meia carga do que carregar com alta potência.  

6 – Em virtude de sua experiência, o senhor acredita que dotar o SARP do 

RC Mec com sensores acústicos, integrados aos sensores visuais e termais, 

aumentaria sua capacidade de reconhecimento? 

Acredito que a adaptação de sensores acústicos aos já utilizados sensores 

visuais e térmicos é muito importante, principalmente para fazer o cheque duplo do 

alvo adquirido por meios visuais. Por muitas vezes, a imagem gerada por uma câmera 

não identifica quem é amigo ou inimigo (friend or foe) no campo de batalha, 

principalmente se a captação for por imageamento IR. O sensor acústico poderia 

então, baseado em uma base de dados fundamentada (echelon) do provável 

oponente, fazer a correta identificação de amigo ou inimigo. 

O mais importante é que este sensor acústico seja vetorial, para dar a direção 

de onde está vindo a captação de som. O sensor acústico me informaria onde está 

sendo gerado o som, e depois eu poderia deslocar meu SARP para filmar tal posição, 

e, desta forma, confrontaria o que estou vendo com o que estou ouvindo. 

Além disso, é importantíssimo salientar que, para a utilização de um sensor 

acústico embarcado em SARP, a aeronave deve possuir, de acordo com as 

tecnologias atuais, de um motor elétrico, pois este tipo de motor é muito mais 

silencioso que um motor movido à combustão, e não causaria interferência nos 

microfones do sensor. Como a propulsão do Horus 100 é por um motor elétrico, isso 

permitiria que, pelo menos no que tange à motorização, utilizar o Horus 100 para 

portar este tipo de sensor.  

7 – Qual a visão de futuro do senhor para a utilização do SARP no Exército 

Brasileiro? 

A categoria um está entregue, está na tropa. A categoria 0 e 2 ainda é do EB, e 

ainda tenho como missão e meta de futuro de desenvolver os requisitos para tais 

equipamentos. Contudo, muito recentemente recebi uma solicitação da Força Aérea 

Brasileira de fazer um alvo aéreo de alto desempenho, em conjunto com as 3 forças, 

de categoria 4, totalmente nacional. No Exército, tal SARP será utilizado para o 
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adestramento de nossas tropas antiaéreas, e também adaptado para dotar os 

Batalhões de Inteligência. A Marinha do Brasil usará em porta aviões, e FAB, para 

alvos para aviões de alto desempenho. Esta discussão está ocorrendo neste 

momento, sendo o que de mais novo se discute sobre SARP entre as Forças Armadas 

do Brasil. 

8 – O senhor gostaria de acrescentar outras informações que julgue 

pertinente para a presente pesquisa? 

Não. 
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APÊNDICE C 

ENTREVISTA (B) – MAJ LEONARDO ANDRÉ HABERFELD MAIA 

 

Esta entrevista é parte integrante da dissertação de mestrado em Ciências 

Militares, com ênfase em Gestão Operacional, do Cap Arthur da Silva Martins Moraes, 

cujo tema é O emprego de SARP no Regimento de Cavalaria Mecanizado nas 

operações de reconhecimento: uma proposta de caderno de instrução.  

O presente questionário tem por finalidade fornecer subsídios para um estudo 

sobre a implementação do emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (SARP) no RC Mec, analisando o ganho de consciência situacional que tal 

ferramenta de observação aérea garantiria para as tropas C Mec. O SARP já vem 

sendo empregado de forma experimental em algumas OM do EB, e a atual pesquisa 

busca salientar a importância da utilização desse meio de observação aérea para a 

tropa mais apta da força a executar missões de reconhecimento. 

Desta forma, a fim de conhecer quais são as necessidades de coordenação do 

espaço aéreo necessárias para a operação de SARP pelo EB, o senhor foi 

selecionado para responder as perguntas desta entrevista. Solicito-vos a gentileza de 

respondê-lo o mais completamente possível. 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, coloco-me à disposição através dos 

dados abaixo: 

Nome: Arthur da Silva Martins Moraes 

E-mail: cav.arthur@gmail.com 

Desta forma, no sentido de orientar esta pesquisa, solicita-se que responda os 

quesitos abaixo. 

1- O senhor poderia abordar o histórico e a experiência que possui na 

Coordenação e Controle do Espaço Aéreo? 

 Sou oriundo da aviação de caça e em 2012 fui designado a trabalhar no 1º 

Grupo de Comunicações e Controle, órgão subordinado ao DECEA que tem por 

missão estruturar sistemas de comando e controle, de vigilância aérea e de 

recolhimento de aeronaves por radares de aproximação de precisão. Nesse tempo, 

comecei a aprender como funcionava o outro lado do combate, o lado do controlador 

de voo. Fui declarado Chefe Controlador em 2014 e, em 2015, designado a prestar 

serviço no DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) para atuar na 
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condução das ações inerentes ao Controle do espaço aéreo em apoio às operações 

militares. Nesses anos, atuei no planejamento ou na execução do apoio prestado pela 

FAB nos grandes eventos e Exercícios do MD. Em 2015, quando da chegada ao 

DECEA, fui designado a auxiliar na área de aeronaves remotamente pilotadas. Em 

2016, fiquei como responsável pela implantação da ICA 100-40. Nesse tempo, atuei 

como membro da representação brasileira no painel da OACI para sistemas de 

aeronaves remotamente pilotadas (RPAS), atuei no desenvolvimento do sistema 

SARPAS, dentre outras ações inerentes aos RPAS. 

 

2- O senhor poderia abordar quais trabalhos e pesquisas já realizou sobre 

o tema de SARP? 

Atuei na reformulação da ICA 100-40 e na proposição das AIC 17, 23 e 24; fui o 

idealizador do sistema SARPAS, implementei o conceito do “princípio da sombra” na 

operação RPAS, trabalhei na confecção da proposta de Carta de Acordo Operacional 

com a Brigada Paraquedista para atuação nos Jogos Olímpicos 2016, trabalhei na 

CAOP do 1º/12º GAV para os Jogos Olímpicos 2016 e ações de GLO no Rio de 

Janeiro-RJ. No Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais apresentei como TCC um 

estudo sobre a influência do uso dos RPAS no processo decisório em operações 

militares me ambiente urbano. Tenho alguns artigos que abordam o uso do RPAS ou 

o desenvolvimento desse nicho no Brasil. Atualmente, tenho cursado mestrado na 

área de ciências políticas e relações internacionais, estudando como o 

desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de trafego não tripulado podem 

auxiliar na projeção internacional do Estado brasileiro. 

 

3- O senhor já participou de operações de CCEA onde as Forças Armadas 

utilizaram SARP? Caso a resposta seja positiva, de que forma se desenvolveu a 

CCEA com esses meios? 

Afirmativo. As medidas de coordenação e controle do espaço aéreo (MCCEA) 

nesses casos foram estabelecidas por intermédio de uma Carta de Acordo 

Operacional (CAOP), conforme estabelece a ICA 100-13 (Circulação Operacional 

Militar). Basicamente, as MCCEA consistem no estabelecimento de corredores e 

espaços aéreos condicionados, considerando-se o conceito de uso flexível do espaço 

aéreo, no qual não se restringe por completo um volume de espaço aéreo, mas se 

restringe somente a porção desse volume no momento em que se necessitará a 
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utilização. Bem como, o estabelecimento padronizado de ações de coordenação entre 

o operador e o controle do espaço aéreo. 

 

4- Como deve ser coordenado o emprego do SARP Cat 1 junto aos órgãos 

de CCEA, a fim de evitar incidentes ou acidentes nas Áreas de Operações? 

Conforme explicitado anteriormente, deve-se seguir o estabelecido na ICA 100-

13 por se tratar de SARP de órgão militar em operação militar. Basicamente, deverão 

ser estabelecidos procedimentos padronizados de coordenação e de acesso ao 

espaço aéreo por MCCEA, considerando-se o FUA, que deverão constar em Carta de 

Acordo Operacional. 

 

5- A Força Aérea Brasileira já possui larga experiência no emprego de 

SARP, principalmente pela utilização do Hermes 450 e Hermes 900. O senhor 

possui conhecimento de como tem sido o ganho de consciência situacional 

para os escalões da Força Aérea que empregam tais meios?  

Ao longo do tempo em venho estudando o emprego do RPAS, percebi que o 

principal nesse quesito é conhecer qual a missão se quer realizar. Após deve-se 

atentar para o sensor adequado ao cumprimento da missão proposta e, por fim, a 

plataforma que possa embarcar os sensores requeridos. Nunca atuei diretamente na 

operação dos Hermes da FAB, mas o que posso dizer a, partir do meu trabalho de 

TCC no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, é que os RPAS propiciam capacidades 

de permanência, vigilância e furtividade essenciais para as operações militares, sendo 

um adequado equipamento para manutenção da consciência situacional e proposição 

de linhas de ação em um processo decisório. Contudo, mais do que o emprego tático 

no cenário, o emprego prévio para o levantamento de informações de interesse da 

operação em ações de inteligência associado ao emprego de militares capacitados a 

interpretarem e analisarem os dados gerados de forma dinâmica apresentaram, no 

estudo, uma aplicabilidade na qual o emprego do RPAS se torna mais aplicável do 

que de aeronaves tripuladas. 

 

6- O senhor acredita que a utilização de SARP no escalão tático do Exército 

Brasileiro poderia garantir uma otimização de consciência situacional para 

estas tropas? 



166 

 

 

Sim. Porém, ressalto a necessidade da capacitação em análise dinâmica de 

imagens. Ou seja, os militares que irão analisar os dados gerados pelos sensores do 

SARP sejam capacitados a realizarem a análise e a interpretação dos dados no 

momento em que ocorrem as ações, de forma dinâmica. 

 

7- Quais são as principais considerações, em relação à segurança de voo, 

que as operações com SARP devem atentar? 

Essencialmente, a habilitação dos operadores em conhecimentos aeronáuticos 

para que compreendam as variáveis envolvidas quando se dá o acesso ao espaço 

aéreo. Em complemento, a realização de acordos operacionais com os Centros de 

Controle do Espaço Aéreo com o fito se evitar situações de risco para a navegação 

aérea. 

 

8- Na opinião do senhor, qual o impacto no Espaço Aéreo Brasileiro tem 

sido gerado, decorrente da crescente utilização de SARP pelas Forças Armadas 

Brasileiras? 

O impacto gerado no espaço aéreo tem sido praticamente nulo, graças às ações 

assertivas e de conscientização do segmento por parte do Comando da Aeronáutica, 

por intermédio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, bem como ao 

profissionalismo dos militares que ingressaram nesse segmento e têm atuado no 

emprego dos SARP. Porém, ressalto que este trabalho é contínuo e dinâmico, no qual 

não se pode descuidar ou relaxar um momento sequer. 

9- O senhor gostaria de acrescentar outras informações que julgue 

pertinente para a presente pesquisa? 

O emprego de sistemas remotamente pilotados assumiram no meio militar 

mundial um papel de destaque. Contudo, mais do que a plataforma em si, devemos 

nos atentar aos sensores que melhor atendam à missão proposta, bem como a 

capacitação dos operadores e dos analistas dos dados gerados pelos SARP para que 

se possa gerar uma compreensão adequada no cenário que possibilite a projeção de 

ações futuras que potencializem o emprego dos meios para o cumprimento da missão. 

  



167 

 

 

APÊNDICE D 

ENTREVISTA (C) – 1º Ten VICTOR DUARTE FRANÇA 

 

Esta entrevista é parte integrante da dissertação de mestrado em Ciências 

Militares, com ênfase em Gestão Operacional, do Cap Arthur da Silva Martins Moraes, 

cujo tema é O emprego de SARP no Regimento de Cavalaria Mecanizado nas 

operações de reconhecimento: uma proposta de caderno de instrução.  

O presente questionário tem por finalidade fornecer subsídios para um estudo 

sobre a implementação do emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (SARP) no RC Mec, analisando o ganho de consciência situacional que tal 

ferramenta de observação aérea garantiria para as tropas C Mec. O SARP já vem 

sendo empregado de forma experimental em algumas OM do EB, e a atual pesquisa 

busca salientar a importância da utilização desse meio de observação aérea para a 

tropa mais apta da força a executar missões de reconhecimento. 

Desta forma, a fim de conhecer como tem sido o emprego do SARP Horus 100 

na Cia Prec Pqdt, o senhor foi selecionado para responder as perguntas deste 

questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, coloco-me à disposição através dos 

dados abaixo: 

Nome: Arthur da Silva Martins Moraes 

E-mail: cav.arthur@gmail.com 

Desta forma, no sentido de orientar esta pesquisa, solicita-se que responda os 

quesitos abaixo. 

 
1 - Qual é o histórico da participação do senhor no emprego do Horus 100 

na Cia Prec Pqdt? 

Eu realizei o curso de pilotagem do Horus 100 em julho de 2018, e após o curso, 

mantive uma rotina de voar a cada 15 dias na Cia Prec Pqdt, para manter a prática da 

pilotagem. Participei dos adestramentos da Brigada de Infantaria Pára-quedista (Bda 

Inf Pqdt), assim como do adestramento na cidade de Bela Vista – MS, na Operação 

Relâmpago, e também no Campo de Instrução do Gericinó, na Operação Gancho.  

Atualmente, na Cia Prec Pqdt, eu comando o destacamento de Inteligência, 

Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA), e acumulo também a função 
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de comandante da equipe SARP da companhia, já que o comandante dessa equipe 

também precisa ser piloto. Desde minha formação, já tenho acumuladas 

aproximadamente trinta horas de voo no Horus 100. 

 

2 - Como tem procedido a criação e implementação da doutrina que a Cia 

Prec Pqdt vem desenvolvendo para a utilização do Horus 100? 

 Desde que o Horus 100 foi incorporado pela Cia Prec Pqdt, ele tem sido 

utilizado de uma forma muito específica, sendo principalmente empregado no 

cumprimento de missões de levantamento de inteligência em função de um escalão 

superior enquadrante, seja a Brigada de Infantaria Pára-quedista ou outro que a Cia 

Prec possa vir a estar subordinada.  Nós ainda estamos desenvolvendo nosso 

Procedimento Operacional Padrão (POP) e nossas Normas Gerais de Ação (NGA). 

Porém, como o equipamento é muito novo, a doutrina ainda está em constante 

desenvolvimento, e muito do seu emprego se baseia na experiência já adquirida dos 

militares da equipe de SARP.  

 

3 - Quantas horas de voo o SARP Horus 100 já possui na Cia Prec Pqdt? O 

senhor poderia descrever algumas missões de reconhecimento cumpridas por 

esse vetor aéreo? 

Voamos aproximadamente 98 horas em 2016, 46 horas em 2017, 26 horas em 

2018 e até o momento em 2019, voamos 11 horas. 

O SARP, desde sua implantação, foi empregado inúmeras vezes pela Cia Prec 

Pqdt. Além de inúmeras operações reais, alguns exercícios realizados destacam-se, 

tais como: Manobra Escolar da ESA e apoio ao Curso de Forças Especiais, ambas 

em 2016; Operação CHIVUNK e SACI, da Bda Inf Pqdt, e apoio ao Estágio de 

Caçador, no ano de 2017. 

 

4 - Quais são as possibilidades e limitações do SARP Horus 100? 

Acredito que a principal possibilidade do SARP é o apoio eficiente na obtenção 

de dados, por meio de Rec Ae, muitas vezes de áreas onde não podemos acessar. 

Além disso, devido ao seu perfil de voo e suas características, ele proporciona 

segurança e sigilo na operação, pois é difícil ao elemento ao olho nu observar o Horus 

100 no céu, além do que como seu motor elétrico gera um baixo ruído, não é possível 
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ouvi-lo na altitude que geralmente voamos. Outro fator bastante positivo é que ele não 

precisa de pista para decolagem e pouso, o que facilita a sua operação.  

Destaco também que desde sua incorporação, o Horus 100 tem operado em 

operações diurnas e noturnas, graças à possibilidade de filmar com sua câmera termal 

com inversão de polaridade e com zoom, o que nos permite um voo ainda mais 

sigiloso.  

Sobre as limitações, o emprego do Horus 100 é altamente condicionado às 

condições meteorológicas, sendo um dos exemplos dessa restrição sua baixa 

resistência à chuva (somente 2mm/h). O sistema também possui uma dificuldade de 

transmitir imagens em tempo real à grandes distâncias, com uma qualidade de vídeo 

boa, que infere no que já foi citado, sobre o emprego eminentemente tático de tal 

vetor. 

Por fim, um outro fator limitador é que não se pode simplesmente voar o SARP 

indiscriminadamente. Há uma necessidade de coordenação do espaço aéreo, por 

meio de um NOTAM (Notice to Airmen), para poder reservar a área para o voo do 

SARP, conforme as condições impostas pelo DECEA. 

 

5 - Como tem procedido a seleção, treinamento e formação dos operadores 

do SARP Horus 100 na Cia Prec Pqdt? 

A seleção ocorre pelo voluntariado, sempre buscando formar um oficial e um 

sargento por turma. O início do nosso preparo se dá na Cia Prec Pqdt, com algumas 

instruções teóricas nos temas de meteorologia, aeromodelismo, funcionamento do 

sistema propulsor, etc. Após as instruções teóricas, começam práticas em simulador, 

para só depois o aluno ter contato com um aeromodelo real.  

Nos primeiros treinamentos com aeromodelo, manobras básicas são 

aprendidas, como taxiamento no solo, decolagem, circuito de tráfego e pouso. Após o 

aluno estar adaptado a esses procedimentos, outras manobras são inseridas, como 

circuito triangular, circuito em oito, looping, a fim de dar mais segurança ao aluno. Na 

parte final do nosso treinamento, começamos a preparar os alunos para a avaliação 

inicial que ocorre na FT Sistemas, para o início da instrução na empresa. 

Quando consideramos que o aluno está em condições, acionamos a empresa, e 

ela faz o teste com esse militar, e se o mesmo for aprovado, o curso inicia. O custo 

total do curso na FT Sistemas custa 30 mil por dupla, a partir da prova até o final do 

curso. 
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6 - Como tem sido a diagonal de manutenção do SARP Horus 100, para que 

sua operabilidade não seja interrompida devido às manutenções periódicas? 

As manutenções são determinadas pelas horas de célula. Existem manutenções 

a serem realizadas após 25, 50 e 100 ciclos de voo, só que até hoje, devido a nossa 

demanda e como temos 4 aeronaves, só necessitamos realizar as manutenções de 

25 ciclos. Nenhuma aeronave fez a manutenção de 50 ciclos ainda. Além dessas 

manutenções, também existem as previstas para serem feitas nos sensores e nos 

paraquedas, porém até hoje também ainda não precisamos fazê-las. 

Todas essas manutenções são feitas na FT Sistemas, assim como as 

manutenções corretivas, que se dão após um acidente ou a quebra não esperada de 

um componente. 

 

7- Na opinião do senhor, quais são as possibilidades de melhoria no projeto 

do Horus 100, a fim de otimizar o seu emprego?  

Apesar de considerar o Horus 100 um bom SARP, e acreditar que o mesmo 

atende as características operativas necessárias para o nosso emprego, como a 

tecnologia de construção desses sistemas está em constante evolução, e como já 

existem tecnologias e processos mais modernos para o SARP, os itens a seguir foram 

levantados ao longo da operação do Horus 100 na Cia Prec Pqdt como sugestão de 

melhoria. 

 Redução das dimensões da Estação de solo; 

 Ser criado um sistema para apontamento automático da antena; 

 Melhoria na coloração da aeronave; 

 Melhoria da câmera; 

 Detecção de SARP amigo na tela da Estação de solo; 

 Dispositivo de liberação de velame – anti-arrasto; 

 Criação de um simulador de operação – redução de custos no contrato; 

 Modificação da antena de vídeo; 

 Possibilidade de selecionar formato de vídeo a ser exportado; 

 Aumento da autonomia (empresa diz já ser capaz de fazer); 

 Tecnologia de pouso e decolagem vertical; 
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 Previsão em contrato para revisão de tecnologia de 3 em 3 anos; 

 Bateria extra para estação de solo; 

 Estação de solo em plataforma modelo tablet; 

 Readequação da mochila da ARP; 

 Adaptação da cor da antena do Terminal de Transmissão de Dados (TTD); 

 Alarme de estol visível e sonoro; 

 Ter possibilidade de operação da estação de solo com equipamento de visão 

noturna; 

 Ter uma melhor preparação do pessoal em análise de imagens; 

 Troca dos pinos de fixação das asas; 

 Possibilidade de Decolagem automática; 

 Transmissão de dados deve ser por sinal digital, conforme determinação da  

ANATEL. 

 

8 - Qual tem sido o ganho de consciência situacional para a Cia Prec Pqdt, 

decorrente do emprego do SARP Horus 100 em operações? 

Hoje nós já conseguimos fazer reconhecimentos de Zonas de Lançamento com 

SARP, antecipando a ida da equipe no terreno em questão. Dessa forma, já consigo 

ver antecipadamente se tal zona está impraticável para o salto. Essa possibilidade me 

poupa esforços e facilita meu reconhecimento, contribuindo na consciência dos 

comandantes das pequenas frações, pois ele já sabe o que vai encontrar no terreno, 

vendo imagens em tempo real. 

Outra oportunidade que acrescenta em muito a consciência situacional dos 

comandantes táticos que operam a plataforma do SARP é que esse vetor aéreo 

permite muitas vezes o acesso aos “dados negados”, que se caracterizam por dados 

que se nossa tropa estivesse em solo, reconhecendo, os dados não seriam obtidos, 

pois a força oponente ou agente perturbador da ordem pública não estaria agindo na 

sua forma ostensiva. Com o SARP, captamos dados que o oponente não sabe que 

estamos captando, e dessa forma, ele age naturalmente, mostrando de fato suas 

verdadeiras atividades e intenções. 
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9  - Em virtude de sua experiência, o senhor acredita que dotar o SARP do 

RC Mec com sensores acústicos, integrados aos sensores visuais e termais, 

aumentaria sua capacidade de reconhecimento? 

Acredito que depende do uso. Para o uso da Cia Prec Pqdt, existem missões 

nas quais estamos mais preocupados com o terreno do que com o contato com o 

inimigo, como o balizamento de uma ZL. Para as missões que visam tão somente o 

terreno, os sensores visuais e termais já me seriam suficientes. Porém, em missões 

que eu posso ter contato com o inimigo ou que esse seja meu fator da decisão 

principal, eu acredito que realmente seja importante o sensor acústico, já que ele 

garantiria segurança para minhas tropas. 

Independente se haverá, em algum momento, a disponibilidade de dotar algum 

SARP do EB com sensor acústico, acredito que o mais importante é que o SARP que 

operemos possua uma modularidade nos sensores, a fim de permitir decidir qual tipo 

de sensor eu vou usar para cada tipo de missão. 

 

10 - O senhor possui sugestões para o emprego do SARP nas unidades C 

Mec? Quais modificações o senhor acredita que deveriam ser feitas no projeto 

deste SARP, a fim de proporcionar um emprego conjunto desse vetor junto às 

viaturas da tropa C Mec? 

Acredito que a melhor forma de emprego para a tropa C Mec seja utilizar o SARP 

Cat 1 para fazer reconhecimento dos eixos paralelos ao reconhecimento, ou empregar 

o SARP antes dos elementos terrestres, reconhecendo locais já planejados 

antecipadamente pelo estudo da carta, que eu possa precisar reconhecer, como um 

ponto de passagem, uma região de interesse para a inteligência ou uma localidade. 

Isso aumentaria a segurança da tropa no terreno. Outra importante utilidade para o 

sistema no C Mec é poder conduzir tiros de artilharia ou de morteiro.  

Sobre uma melhor adequabilidade do SARP para a operação com a tropa 

embarcada em viaturas, considero que a implantação de uma catapulta seja 

fundamental para facilitar o lançamento do SARP, assim como também acho 

importante a aquisição de uma antena veicular para o sistema, a fim de aumentar o 

alcance do link, seja para controle da aeronave, seja para melhorar a recepção e 

transmissão de dados.  
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11 - O senhor gostaria de acrescentar outras informações que julgue 

pertinente para a presente pesquisa? 

Não. 
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APÊNDICE E 

ENTREVISTA (D) – CAP MARCELO EDUARDO DEOTTI JÚNIOR 

 

Esta entrevista é parte integrante da dissertação de mestrado em Ciências 

Militares, com ênfase em Gestão Operacional, do Cap Arthur da Silva Martins Moraes, 

cujo tema é O emprego de SARP no Regimento de Cavalaria Mecanizado nas 

operações de reconhecimento: uma proposta de caderno de instrução.  

O presente questionário tem por finalidade fornecer subsídios para um estudo 

sobre a implementação do emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (SARP) no RC Mec, analisando o ganho de consciência situacional que tal 

ferramenta de observação aérea garantiria para as tropas C Mec. O SARP já vem 

sendo empregado de forma experimental em algumas OM do EB, e a atual pesquisa 

busca salientar a importância da utilização desse meio de observação aérea para a 

tropa mais apta da força a executar missões de reconhecimento. 

Desta forma, a fim de conhecer as características e as necessidades dos 

comandantes de pelotões e esquadrões C Mec em operações de reconhecimento e 

de verificar o possível emprego de SARP na tropa C Mec, o senhor foi selecionado 

para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-

lo o mais completamente possível. 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, coloco-me à disposição através dos 

dados abaixo: 

Nome: Arthur da Silva Martins Moraes 

E-mail: cav.arthur@gmail.com 

Desta forma, no sentido de orientar esta pesquisa, solicita-se que responda os 

quesitos abaixo. 

 

1- O senhor poderia citar o histórico e a experiência que possui com a tropa 

C Mec? 

Após minha formação na AMAN, servi dois anos em Quaraí, no 5º RC Mec, de 

2010 e 2011. Após esse período, fui nomeado instrutor da AMAN, e lá fui instrutor do 

Curso de Cavalaria nos anos de 2012 e 2013, participando das instruções dos cadetes 

sobre a tropa C Mec. Após estes anos, passei dois anos longe da tropa C Mec, 

voltando a servir em um quartel de Cavalaria Mecanizada em 2016, no 17º RC Mec, 
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permanecendo lá até o ano de 2018. Foi nesta OM, unidade esta contemplada com 

os meios do SISFRON, que pude travar contato com o ARP, no caso o DJI Mavic 

PRO, e o empreguei em Operações de Reconhecimento em no mínimo cinco 

operações, pelo que me lembro, e também o empreguei em outros tipos de Operação, 

como um exercício de Movimento Retrógrado que realizamos. Em todos esses anos 

nos RC Mec supracitados, tive oportunidade de comandar pelotões e esquadrões da 

tropa C Mec. 

 

2- O senhor poderia citar, em detalhes, como foi a experiência que teve ao 

empregar um ARP Cat 0 civil (Mavic Pro) em Op Rec, em conjunto com o Esqd 

C Mec que comandava no 17º RC Mec? 

Em todas as ocasiões que pude empregá-lo, o ARP aparentou ser uma excelente 

ferramenta de reconhecimento. Por exemplo, ele auxilia na hora de identificar o 

terreno ou o possível inimigo, possibilitando à tropa fazer uma confirmação de alvos 

adquiridos por outros meios (como binóculos ou óculos de visão noturna).  

Além disso, uma das maiores vantagens que observei é que o ARP aumenta 

consideravelmente a velocidade e a segurança das operações. Por exemplo, quando 

a tropa se depara com uma elevação dominante no compartimento, ele rapidamente 

consegue reconhecer a elevação e o próximo compartimento. Sem o ARP, teríamos 

que mandar o explorador desembarcar, subir a elevação, e depois de feita a 

segurança dela, o explorador observaria de binóculos o próximo compartimento, para 

manter a segurança da tropa para prosseguir no movimento. 

Ao final de uma operação de reconhecimento, em determinada ocasião, meu 

Esquadrão foi designado para executar uma operação de Movimento Retrógrado, em 

exercício, para barrar um eventual avanço inimigo. Nesta ocasião, eu usei o ARP na 

posição inicial de retardamento para me garantir um alerta antecipado a respeito da 

aproximação do inimigo. No horário esperado do inimigo, eu tentei identificar a posição 

dele. Tão indicação obteve sucesso, e o ARP levantou todo o dispositivo, composição, 

valor e posição (DiCoVaP). Ao saber a posição do inimigo, foi possível executar fogos 

simulados de morteiro na sua posição, e percebi que, se fosse realizado tiro real, 

também poderia regular os tiros com auxílio do ARP. Tal disparo obrigou o inimigo a 

se desdobrar antes da posição que minha tropa ocupava, e me permitiu ganhar mais 

tempo do que o necessário para aquela posição de retardamento. Depois, em cada 

posição que nós recuávamos, nós executamos o mesmo processo, conseguindo 
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garantir tranquilamente os dias em cada posição necessário para retardar a tropa 

oponente. 

Em outra ocasião, desta vez eu não contando com o apoio de ARP, meu 

esquadrão estava desdobrado em múltiplos eixos, em uma operação real de 

reconhecimento na faixa de fronteira, e eu estava exercendo o Comando e Controle 

de minha tropa embarcado em um helicóptero HA-1 Esquilo, da Av Ex. Em um 

determinado momento, meu esquadrão se deparou com uma ponte que estava caída, 

impossibilitando a nossa passagem. De helicóptero, solicitei aos pilotos para realizar 

um pequeno reconhecimento da área ao redor do eixo, e identifiquei como partir para 

um outro eixo e continuar o reconhecimento. Contudo, eu facilmente infiro que, se 

dispuséssemos de SARP naquele momento, não seria necessária à minha presença 

no helicóptero, pois a própria filmagem do SARP nos possibilitaria reconhecer qual 

caminho tomar para desbordar aquela ponte caída. Ou, mais provavelmente ainda, 

poderia ter dado um alerta oportuno sobre os obstáculos que enfrentaríamos a frente, 

e, desta forma, poderíamos desbordá-lo mais rapidamente. 

 

3- Em relação à qualidade do apoio que o ARP Cat 0 proveu ao senhor 

durante as Op Rec que participou, quais foram as principais possibilidades e 

limitações do emprego de ARP Cat 0 nas Op Rec do RC Mec que mais lhe 

chamaram a atenção? 

Durante o emprego do Mavic Pro, observei que ele conseguia voar e filmar o 

inimigo sem que o sigilo fosse quebrado, pois filmava de uma distância que não era 

possível ouvir o som de seus rotores. Na ocasião que ele conduziu o tiro de morteiro, 

o inimigo não identificou que estava sendo filmado pelo ARP.  

Outro ponto positivo que achei foi a interface de navegação do ARP. Além de 

ser simples e inteligente, você não precisa de grandes adestramentos para voar o 

aparelho. Por se tratar de um quadrirotor, era fácil voá-lo, sendo o voo pairado desse 

ARP controlado por ele próprio. Além disso, caso ocorresse algum imprevisto ou 

perigo, bastava apertar o botão “HOME” que o mesmo retornava para nossa posição. 

Eu particularmente achei bastante fácil a orientação com esse aparelho, ainda mais 

pelo detalhe que você vê a imagem de satélite de onde ele está sobrevoando.  

O alcance dele também é bom, considero que ele vai longe, conseguindo ir mais 

longe que o alcance das armas coletivas do pelotão C Mec, cabendo ressaltar que o 

maior calibre que dispomos, o canhão 90 mm do cascavel, tem alcance útil de 2 
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quilômetros. Empregando-se o zoom de 1,5, ele consegue observar ainda mais longe, 

muito mais longe que a maioria dos meios terrestres disponíveis atualmente, e 

obviamente, estando em uma posição elevada, sua capacidade de observação 

aumenta consideravelmente. 

Porém, como limitação, acredito que a bateria durava pouco. Ela durava em 

média 25 minutos, e isso comprometia uma vigilância duradoura de uma determinada 

posição por muito tempo. Porém, para minimizar tal fator, o dispositivo contava com 

três baterias, o que nos garantia uma boa capacidade de observação aérea. 

 

4- O senhor acredita que, na situação onde as tropas sob seu comando 

empregaram SARP Cat 0, tanto o senhor, como Cmt Esqd, quanto seus 

comandantes de pelotão, tiveram uma otimização de suas consciências 

situacionais durante as Op Rec? 

Sem dúvida. O SARP possibilitou, nas vezes que foi empregado, que nós 

pudéssemos ver primeiro o inimigo, entender primeiro a situação, e nos garantiu os 

subsídios para agir primeiro. Além disso, muitas informações que o escalão superior 

solicitou foram levantadas, priorizando a segurança na tropa que, em combate, 

significaria operar com um número de baixas bastante reduzido. 

 

5- Na visão do senhor, quais devem ser as principais características que 

um SARP deve possuir, a fim de melhor apoiar a tropa C Mec nas Op Rec? 

Acredito que o principal é fornecer uma bateria que garanta maior autonomia ao 

SARP, comparando com a autonomia que eu observei de 25 minutos do Mavic Pro, 

ou, no mínimo, aumentar a quantidade de baterias. Uma boa solução também seria 

poder portar um carregador veicular para elas. Se pudéssemos também empregar 

SARP com uma câmera termal seria muito melhor também, pois nos ajudaria a 

cumprir nossas missões noturnas. Por fim, também seria interessante o SARP possuir 

algum sistema que aferisse distância e coordenada geográfica de um determinado 

ponto, pois facilitaria ainda mais levantar uma coordenada em uma situação de 

conduta para a condução de tiros indiretos, por exemplo. 
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6- Em virtude de sua experiência, o senhor acredita que dotar o SARP do 

RC Mec com sensores acústicos, integrados aos sensores visuais e termais, 

aumentaria sua capacidade de reconhecimento? 

Com certeza. Se fosse possível possuir tal tipo de equipamento, seria 

excepcional para a tropa C Mec. Sem dúvida, com essa capacidade embarcada no 

SARP, a capacidade de reconhecimento da tropa C Mec seria otimizada, e ainda 

aumentaria a segurança da tropa que emprega esse vetor. Contudo, me preocupa a 

possibilidade do SARP ficar um equipamento mais caro e, desta forma, ser 

inviabilizado o processo de aquisição e manutenção do mesmo. 

 

7- Na opinião do senhor, qual é a melhor forma de emprego de SARP nas 

unidades C Mec, em Op Rec? Quais missões esse SARP poderia cumprir melhor 

em apoio às Op Rec do RC Mec? 

No meu entendimento, seria interessante ter ARP da categoria do Mavic Pro em 

nível pelotão. Os níveis maiores, como os SARP Cat 1, seria mais interessante atuar 

em apoio ao Cmt Esquadrão. 

Pela a experiência que tive no 17º RC Mec, a utilização de SARP em prol dos 

comandantes de frações aumenta a capacidade destes militares de intervir na 

manobra, pois o ARP garante, na maioria das vezes, uma visão do macro, fora do 

túnel da visão do combatente individual. A maneabilidade das várias frações do Pel C 

Mec, por exemplo, fica muito mais facilitada com tal ferramenta.  

Também acredito que não precisaríamos aumentar o efetivo do que já é 

existente nos RC Mec: basta capacitar o atirador da viatura do comandante para ser 

o operador do SARP, que tal militar pode desempenhar essa função. 

 

8- O senhor gostaria de acrescentar outras informações que julgue 

pertinente para a presente pesquisa? 

Não. 
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APÊNDICE F 

ENTREVISTA (E) – SR CIRO VASCONCELLOS VAZ 

 

Esta entrevista é parte integrante da dissertação de mestrado em Ciências 

Militares, com ênfase em Gestão Operacional, do Cap Arthur da Silva Martins Moraes, 

cujo tema é O emprego de SARP no Regimento de Cavalaria Mecanizado nas 

operações de reconhecimento: uma proposta de caderno de instrução.  

O presente questionário tem por finalidade fornecer subsídios para um estudo 

sobre a implementação do emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (SARP) no RC Mec, analisando o ganho de consciência situacional que tal 

ferramenta de observação aérea garantiria para as tropas C Mec. O SARP já vem 

sendo empregado de forma experimental em algumas OM do EB, e a atual pesquisa 

busca salientar a importância da utilização desse meio de observação aérea para a 

tropa mais apta da força a executar missões de reconhecimento. 

Desta forma, a fim de conhecer aspectos técnicos do FT 100, além de abordar 

de que forma tem transcorrido a formação dos pilotos do referido SARP no EB, o 

senhor foi selecionado para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a 

gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, coloco-me à disposição através dos 

dados abaixo: 

Nome: Arthur da Silva Martins Moraes 

E-mail: cav.arthur@gmail.com 

 

Desta forma, no sentido de orientar esta pesquisa, solicita-se que responda os 

quesitos abaixo. 

1- Qual é o histórico do senhor na função de instrutor de pilotagem de 

SARP na FT Sistemas? 

 Fui convidado em fevereiro de 2007 pelo Nei Brasil a fazer parte da empresa, 

primeiramente por termos iniciado nossa formação aeronáutica juntos no Aeroclube 

de Bagé em 1996, onde brevetamos como piloto de planador e piloto privado 

posteriormente. Na época, tínhamos também como “hobbie” a prática do 

aeromodelismo. 
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O Nei Brasil evoluiu com a faculdade de Ciências Aeronáuticas e após mestrado 

no ITA, e criou a empresa, me convidando para fazer parte do time trabalhando com 

meus conhecimentos de aeromodelismo para os primeiros ensaios em voo da 

aeronave FT200, que foi o primeiro produto desenvolvido pela empresa. 

Participei ativamente do desenvolvimento do método construtivo da aeronave, 

ajustes e ensaios em voo, até a conclusão do projeto e entrega do SARP para o 

CETEx, onde permanece armazenado, inativo. 

Após, a empresa avançou com o projeto do FT100, onde participei ativamente 

do projeto inicial da aeronave, bem como fabricação e ensaios em voo, até conclusão 

dos trabalhos e início das entregas ao EB, onde fui responsável pela instrução, desde 

a criação do método de instrução, documentação e aplicação da instrução, sendo que 

até hoje me mantenho na atividade de atendimento ao cliente nas atividades de 

instrução e operacionais. 

 

2- Como é o programa de instrução, para a formação dos novos operadores 

do FT 100 do EB? 

O programa de instrução foi baseado inicialmente na necessidade de 

conhecimentos básicos de voo rádio controlado, visto que é uma necessidade termos 

rádio controle de emergência segundo a legislação vigente e este é atualmente 

utilizado para decolagens. Neste caso, temos a necessidade de instruirmos os alunos 

na prática de voo rádio controlado, onde os mesmos recebem ensinamentos sobre 

manobras básicas inseridas no contexto de voo avançado da plataforma de voo do 

SARP, o FT100. Essas manobras básicas são pré-requisito para a continuidade do 

aluno no curso avançado, sendo que somente terão contato com o SARP FT100 se 

forem aprovados em voo de check rádio controle. Caso aprovados, a instrução segue 

imediatamente para a parte teórica, onde em três dias é concluída com aplicação de 

prova com questões objetivas e discursivas, sendo que esta tem valor eliminatório 

caso a média não seja atingida. Se aprovados na parte teórica, continua-se o 

treinamento com a parte prática de voo, até sua conclusão com um voo de check. O 

curso completo tem duração de três semanas em média, sendo que a parte de rádio 

controle está fora deste tempo, sendo feita previamente, não pela empresa, mas pelo 

próprio EB e tem duração média de 30 a 60 dias. 
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3- Quais são os atributos necessários para a seleção dos militares, a fim 

de se tornarem operadores do SARP FT 100? 

Um fator importante é que o militar seja apresentado ao SARP antes de iniciar 

suas instruções na FT Sistemas. Além de um teste de aptidão para o voo de rádio 

controle, é interessante que seja passado o que será esperado nele na tropa; quais 

são suas missões; e quais os conhecimentos técnicos ele deverá possuir para operar 

o sistema, como aerodinâmica, meteorologia, teoria de voo etc. Em alguns casos, de 

dois a três dias de instrução do SARP, já se percebe que o instruendo não tem pendor 

para a operação do sistema. Quando o aluno chega na empresa sem ter 

conhecimento de como serão suas missões na tropa, e sem um mínimo de noção de 

como se controla uma aeronave por rádio controle, muito esforço é realizado para 

ensiná-lo a pilotar, e mesmo assim, muitos são desligados por insuficiência técnica. 

 

4- Quais são as maiores dificuldades que os alunos apresentam durante as 

instruções? 

A maior dificuldade é manter a evolução da curva de aprendizado da pilotagem 

rádio controle. Como toda instrução, espera-se que o aluno evolua na aplicação dos 

conhecimentos que lhe são passados. Nós já tivemos alguns casos que com menos 

de uma semana de curso, tivemos que desligar um aluno, pois o mesmo continuava 

apresentando dificuldades para a operação do Horus 100, não conseguindo operar o 

aparelho de forma segura. 

 

5- No que tange à parte logística, atualmente, qual tem sido o custo de 

aquisição do Horus 100? E o custo de manutenção? 

Não tenho essa informação.  

 

6- Como é o programa de manutenção do Horus 100?  

Existem três tipos de manutenção, o de Primeiro Escalão, feito pelo próprio 

operador em campo, Segundo Escalão, feito pelo operador, com utilização de 

orientação da empresa através de boletim de serviço ou executado pela própria 

empresa e a manutenção de Terceiro Escalão, executado exclusivamente pela 

empresa em sua sede. 

O programa de manutenção prevê que os sistemas sejam manutenidos de 

acordo com o número de ciclos, ou seja, cada voo contabiliza um ciclo. 
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São estipulados 50, 100 e 200 ciclos como parâmetros para que cada sistema 

receba os itens de manutenção relacionados a cada período de ciclos. 

 

7- Como tem sido cumprida a diagonal de manutenção na FT Sistemas das 

unidades do Horus 100 que o EB possui?  

Cada SARP possui uma estação de solo e duas aeronaves, bem como payload, 

cartuchos de baterias e periféricos, como antenas, cabos de carga, carregador etc. É 

sugerido que sejam feitos voos intercalados com as aeronaves afim de mantê-las com 

o número de ciclos próximos, sendo que ao atingirem o número de ciclos estipulado 

seja o sistema manutenido por inteiro, o que leva de três a cinco dias para ser 

executada a manutenção, desta forma, impedimos que haja uma parada separada de 

aeronaves, deixando o sistema incompleto e sem uma aeronave reserva para 

operações. 

Esta metodologia se mostrou eficiente, mas estuda-se a alteração do controle de 

ciclos para revisões anuais, independentemente do número de ciclos de cada SARP, 

pois dificilmente um SARP atinge 50 ciclos em um ano, mas nesse período a 

necessidade de verificação do sistema, principalmente os pouco voados, se mostrou 

extremamente importante devido até a fatores climáticos das regiões onde os 

sistemas são operados. 

 

8- Quais são as adaptações necessárias ao atual projeto do Horus 100, para 

que o mesmo possa ser adaptado às necessidades de frações de Cavalaria 

Mecanizada, que operam basicamente de viaturas? Seria possível a instalação 

de algum dispositivo que atualizasse a posição “Home” do SARP, a fim de que, 

caso seja perdida o sinal de rádio frequência, o mesmo possa voltar não para 

uma coordenada geográfica pré-determinada, mas sim para a posição da Viatura 

de onde o mesmo é operado? 

As adaptações são possíveis, desde que haja forte interação com os operadores 

para que sejam pensadas e executadas, dentro das possibilidades. Experiências 

passadas mostram que a falta de interação com os principais operadores não satisfaz 

a saudável evolução operacional do sistema. 

Sim, é possível, essa e outras funcionalidades, desde que alinhadas com os 

operadores e verificada a real necessidade dessa e de outras funcionalidades.  
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9- Existe a possibilidade de transmissão do vídeo captado pelo SARP para 

mais de uma estação de terra? 

Sim. Hoje já temos desenvolvido e em fase de adequação de projeto, o sistema 

TVR (Terminal de vídeo remoto) que pode captar o vídeo da aeronave em ponto 

distinto da estação de solo, dentro do raio operacional do sistema. 

 

10 - O senhor gostaria de acrescentar outras informações que julgue 

pertinente para a presente pesquisa? 

Não. 
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 Art.1º Aprovar o Caderno de Instrução do Emprego de Sistemas de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas no Regimento de Cavalaria Mecanizado (CI ___- ___). 
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Comandante de Operações Terrestres  
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 

1.1 GENERALIDADES 
 

O campo de batalha moderno possui como características marcantes ser um 
ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Neste ambiente, as Forças Armadas 
têm sido empregadas em missões onde lhe são exigidas a capacidade de 
adaptabilidade a situações cada vez mais imprevistas, de forma cumprir suas 
operações.  

Para vencer as forças oponentes e sobreviver, as tropas deverão ter uma 
consciência situacional constante do ambiente ao seu redor, a fim de se anteciparem 
aos problemas que irão surgir cada vez de forma mais rápida e intensa.  

O RC Mec, embora criado no contexto do combate convencional, em função de 
suas características, organização e material de emprego militar, possui efetiva 
capacidade de conduzir Operações no Amplo Espectro, devido a sua dotação de 
meios blindados sobre rodas, que lhe garantem características como a mobilidade 
tática e estratégica; a potência de fogo; a proteção blindada; a ação de choque; a 
flexibilidade e um sistema de comunicações amplo e flexível.  

Contudo, acompanhando também uma tendência mundial, o Exército Brasileiro 
tem cada vez mais empregado sistemas de armas modernos, com grande tecnologia 
embarcada, a fim de cumprir suas missões constitucionais. Um destes modernos 
vetores são os Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), que podem 
assumir no campo de batalha uma função de ser os “olhos e ouvidos” do soldado do 
EB. 

 
Figura 1 – Emprego do SARP pelo EB  

 
A tropa C Mec é, por natureza, uma tropa de vanguarda. Seus meios lhe 

imprimem grande mobilidade no campo de batalha, e por isso muitas vezes irá operar 
em proveito do Escalão Superior de forma destacada e isolada.  Neste cenário, o 
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SARP é uma ferramenta que pode multiplicar o poder de combate do Regimento de 
Cavalaria Mecanizado em suas missões, principalmente para lhe garantir velocidade, 
superioridade de informações e sobrevivência em meio à fricção do combate que suas 
missões lhe impõem.  

 
1.2 FINALIDADE 

 
Este caderno de instrução visa reunir os conhecimentos sobre o Emprego de 

SARP no Regimento de Cavalaria Mecanizado, possibilitando a esta tropa um 
emprego eficiente e seguro deste vetor aéreo, que funciona como multiplicador do 
poder de combate para as tropas que o empregam corretamente. Para tal, será 
composto de sete capítulos, em um único volume. 

 
1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 OS OBJETIVOS DESTE CADERNO DE INSTRUÇÃO SÃO: 
 
1.3.1.1 Apresentar as características gerais operativas do SARP; 
1.3.1.2 Apresentar as categorias de SARP previstas para o RC Mec empregar; e 
1.3.1.3 Abordar as formas de como empregar o SARP em apoio às principais missões 
doutrinárias destinadas ao RC Mec. 
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CAPÍTULO II 
SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS 

 
 
 

2.1 GENERALIDADES 
 
2.1.1 O emprego de SARP em operações terrestres está relacionado à capacidade 
que esses sistemas têm de permanecer em voo por longos períodos, particularmente, 
sobre áreas hostis, tanto sob o ponto de vista dos beligerantes quanto das condições 
ambientais. Essa capacidade permite aos comandantes – nos diversos níveis e 
escalões – obter informações, selecionar e engajar objetivos e alvos terrestres além 
da visada direta e em profundidade, no campo de batalha. 
 
2.1.2 Os SARP são utilizados tanto para complementar e reforçar as capacidades de 
outros sistemas da F Ter, como para atuar como seus substitutos, em situações onde 
o risco ou o desgaste imposto às tripulações de sistemas tripulados seja 
demasiadamente alto ou inaceitável. 
 
2.1.3 O adequado emprego dos SARP constitui um diferencial para a liberdade de 
ação dos comandantes táticos do RC Mec. A multiplicidade de aplicações típicas 
desses sistemas no campo de batalha possibilita otimizar sobremaneira o processo 
de tomada de decisão e aumentar o nível de consciência situacional dos decisores 
em todos os níveis. 

 
2.1.4 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. 

 
2.1.5 Os comandantes táticos devem ter em mente que, sob determinadas 
circunstâncias, os efeitos do emprego destes sistemas podem afetar o Espaço de 
Batalha de modo mais amplo, gerando consequências nos níveis mais elevados das 
expressões do Poder Nacional. 

 
2.1.6 Os SARP são componentes essenciais para ampliar o alcance e a eficácia das 
operações terrestres, pois – atuando como multiplicadores do poder de combate – 
possibilitam ao RC Mec antecipar-se às mudanças nas condicionantes de um 
ambiente operativo que se mantêm em constante evolução. Ademais, permitem aos 
comandantes obter vantagens significativas sobre o oponente, sendo a principal delas 
a superioridade das informações. 

 
2.1.7 Orientados inicialmente para a obtenção de informações a partir de fontes de 
imagens, os SARP aumentaram paulatinamente o rol de missões que cumprem em 
prol tropa apoiada, graças aos avanços tecnológicos. Esses sistemas podem 
comportar diversos tipos de carga útil, tais como capacidade de empregar sensores 
acústicos vetoriais, imageamento, GE, iluminadores e designadores de alvos e, ainda, 
atuar como plataforma de armas. 
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2.2 COMPOSIÇÃO BÁSICA DO SARP 
 
2.2.1 Em geral, um SARP é composto de: plataforma aérea (vetor aéreo), carga paga 
ou útil, estação de controle de solo, terminal de transmissão de dados e terminal de 
enlace de dados. Inclui, ainda, a infraestrutura de apoio e os recursos humanos 
necessários à sua operação. 

2.2.2 Plataforma Aérea - constituída pela ARP propriamente dita, incluindo grupo 
motopropulsor (elétrico ou a combustão), sistema elétrico e sistema de navegação e 
controle (SNC) embarcados, necessários ao controle, à navegação e à execução das 
diferentes fases do voo. 

2.2.3 Carga Paga ou útil (payload) - compreende os sensores e equipamentos 
embarcados na plataforma aérea, que permitem o cumprimento das missões. De 
acordo com a capacidade de transporte da plataforma aérea, podem englobar: 
câmeras de sensores eletro-ópticos (EO) e infravermelhos (IR), radares de abertura 
sintética (Synthetic Aperture Radar - SAR) e de detecção de atividades (Ground 
Moving Target Indicator - GMTI), apontadores/designadores laser (Laser range finding 
or designation), dispositivos de comunicações e de guerra eletrônica (GE), entre 
outros. 

2.2.4 Estação de Controle de Solo (ECS) - componente fixo ou móvel, que realiza a 
interface entre o(s) operador(es), a ARP e a carga útil, permitindo o planejamento e a 
condução do voo e da missão. Poderá ser, conforme a categoria do SARP, portátil 
(transportada por um homem) ou embarcada em viaturas ou cabinas (shelters). 
Normalmente é composta pelo terminal de pilotagem da ARP (para comando da 
plataforma aérea), e o terminal de controle do payload, os quais podem compor uma 
única estação conjugada ou estarem separados. 

2.2.5 Terminal de Transmissão de Dados (TTD) - consiste dos equipamentos 
necessários para realizar os enlaces entre a aeronave e a ECS, servindo tanto para o 
controle do voo (telemetria e telecomando) quanto para o controle da carga útil e a 
coordenação com os órgãos de Controle de Tráfego Aéreo (CTA). A ARP pode ser 
controlada das seguintes formas: 

a) em linha de visada (Line Of Sight - LOS) - refere-se à situação em que o controle 
de pilotagem é caracterizado pela ligação direta (ponto a ponto) entre a Estação de 
Pilotagem Remota e a aeronave; e 

b) além da linha de visada rádio (Beyond Line Of Sight - BLOS) - neste caso, o controle 
de pilotagem é realizado por meio da utilização de satélite ou relay de comunicações. 

2.2.6 Terminal de Enlace de Dados (TED) - consiste dos equipamentos necessários 
para realizar o enlace com o sistema de comando e controle da F Ter (valendo-se de 
meios militares e civis), permitindo a transmissão em tempo real, para um centro 
decisor, dos dados coletados pelo SARP. Pode ser um equipamento a parte ou 
integrar a ECS ou o TTD. 

2.2.7 Infraestrutura de Apoio - compreende todos os recursos destinados a prover a 
sustentabilidade da operação de SARP, compreendendo os seguintes grupos: 

a) Grupo de lançamento - varia de acordo com o processo utilizado para lançar a ARP, 
podendo ser manual (próprias mãos do operador), mecânico (catapultas ou rampas, 
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embarcadas ou não), convencional (áreas descampadas e pistas preparadas ou não) 
e vertical (asa rotativa). 

b) Grupo de recuperação - varia de acordo com o processo utilizado para pouso da 
ARP, podendo ser: manual (próprias mãos do operador), mecânica (rede, gancho, fio 
ou outro dispositivo de retenção), convencional (trem de pouso e freios mecânicos), 
aquática (flutuadores), queda (paraquedas ou airbag) e vertical (asa rotativa). 

c) Grupo de geração de energia - serve para alimentar a estação de controle, 
recarregar as baterias, alimentar sistemas de lançamento e recuperação, sistemas de 
manutenção, entre outros. 

d) Grupo de apoio de solo - varia de acordo com a categoria do SARP, englobando os 
equipamentos necessários à movimentação e à preparação da aeronave antes do 
voo. 

e) Grupo de apoio logístico - varia de acordo com a categoria do SARP, 
compreendendo o material e os equipamentos necessários para a realização das 
atividades e tarefas dos Grupos Funcionais Manutenção, Suprimento e Transporte, 
tais como suprimento (itens completos e sobressalentes), ferramental, softwares, 
manuais técnicos, acessórios e meios de transporte, de modo a assegurar a 
disponibilidade continuada desse sistema. 

f) Grupo de treinamento e simulação - compreende os meios auxiliares de treinamento 
e os dispositivos virtuais ou mecânicos de simulação, voltados para a habilitação dos 
recursos humanos nas áreas de operação e apoio. 

2.2.8 Os recursos humanos englobam as equipes especializadas que cumprem as 
tarefas relacionadas aos módulos funcionais dos SARP, bem como as equipes e os 
meios auxiliares de treinamento para formação e manutenção das habilitações 
técnicas específicas para o emprego desses sistemas. 

2.2.9 Com base nessa concepção funcional, as equipes de operação e de apoio 
englobam funções que poderão ser acumuladas pelo mesmo indivíduo, absorvidas 
por funcionalidades automáticas ou exercidas a partir de outros locais, conforme a 
categoria e complexidade do sistema, de acordo com o que se segue: 

a) piloto (externo, interno e em comando); 

b) comandante de missão; 

c) operadores de equipamentos (sensores embarcados); 

d) analistas (imagem e sinais); 

e) coordenador de solo; e 

f) especialistas de logística (gerentes de manutenção e mecânicos de comunicações 
e eletrônica, aviônica e aeronaves. 

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO E CATEGORIAS 
 
2.3.1 Existem vários parâmetros para a classificação dos SARP, tais como os 
parâmetros de desempenho, a massa (peso) do veículo, a natureza das ligações 
utilizadas, os efeitos produzidos pela carga útil, as necessidades logísticas ou o 
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escalão responsável pelo emprego do sistema. A categoria atualmente adotada pelo 
EB é a seguir: 
 

 
Quadro 1 – Classificação e Categorias dos SARP para a F Ter  

 
2.3.2 De forma coerente com o apresentado, percebe-se que os SARP que poderão 
dotar o RC Mec são os de categoria 0 e 1, com seu nível de emprego considerado 
tático. 
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CAPÍTULO III 
EMPREGO DO SARP NAS OPERAÇÕES DE RECONHECIMENTO 

 
 

3.1 GENERALIDADES 
 
3.1.1 Reconhecimento (Rec) é a operação conduzida em campanha, pelo emprego 
de meios terrestres ou aéreos, com o propósito de obter de informes sobre o inimigo 
e a área de operações. 
 
3.1.2. Dos informes obtidos são produzidas informações de combate, as quais 
permitirão ao comando interessado o planejamento e a condução de sua manobra. 
 
3.1.3 O R C Mec é a unidade mais apta para cumprir missões de reconhecimento em 
proveito do Esc Sp. 
 
3.1.4 Quando empregado para coletar informes na zona de ação do Esc Sp, o Rgt 
determina a localização, valor, composição, dispositivo e a atitude do inimigo, inclusive 
a localização das reservas imediatamente à retaguarda da linha de contato. Também 
pode ser empregado para coletar informes específicos da área de operações. 
 
3.1.5 As Operações de Reconhecimento podem ser classificadas em três tipos: 
Reconhecimento de Eixo, Reconhecimento de Zona e Reconhecimento de Área. 
Como cada um destes tipos de Rec possuem peculiaridades específicas, cabe 
abordar as possibilidades do emprego do SARP em cada uma delas de forma 
separada. 
 
3.1.6 Os operadores do SARP devem sempre ter em mente que, em uma Equipe 
SARP, geralmente estarão disponíveis de duas a três aeronaves, seja Cat 0, seja Cat 
1. Portanto, possuem uma capacidade de manter uma continuidade em voo. Isto 
significa que enquanto uma aeronave deve ou estar voando ou em condições 
imediatas de alçar voo, a(s) outra(s) podem estar recarregando suas baterias elétricas 
ou realizando reabastecimento de combustível, por exemplo, de forma a prover uma 
capacidade ininterrupta de reconhecimento aéreo. 
 
3.1.7 Recomenda-se aos operadores que em todas as missões com o SARP, seja 
buscado o máximo de furtividade possível, tendo em vista que tal vetor aéreo 
configura-se como extremamente sensível contra qualquer tipo de impacto. Operá-lo 
de forma furtiva torna-se a melhor proteção no campo de batalha para este sistema. 
 
 
3.2 RECONHECIMENTO DE EIXO 
 
3.2.1 O reconhecimento de eixo é a busca de informes sobre o inimigo ou sobre as 
condições de utilização de um determinado eixo. Este tipo de reconhecimento impõe 
também o reconhecimento dos acidentes do terreno que, de posse do inimigo, possam 
dificultar ou impedir o movimento de tropas sobre o eixo. A figura 2 a seguir ilustra o 
Reconhecimento de Eixo. 
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Fig 2. O R C Mec no Rec de Eixo 

 
 

3.2.2 Neste tipo de Op Rec, os SARP podem ser empregados: 
 
3.2.2.1 À frente do Esqd C Mec, reconhecendo o eixo antes do mesmo iniciar sua 
manobra. Tal emprego é recomendável quando os meios de orientação disponíveis – 
como as cartas topográficas – podem encontrar-se desatualizadas, por exemplo. O 
emprego do SARP, nesta ocasião, permitiria a antecipação de manobras necessárias 
para desbordar obstáculos, como a indisponibilidade de uma ponte, por exemplo. 
 
3.2.2.2 Nos flancos ou entre os Esqd C Mec, fazendo o reconhecimento de eixos 
considerados secundários ou realizando golpes de sonda, onde a presença do inimigo 
seja improvável. 
 
3.2.2.3 Em situações planejadas e antecipadas na carta, onde seja necessário prover 
uma maior segurança para as tropas terrestres, tendo em vista o risco de emboscada 
em determinados terrenos, como desfiladeiros, bosques ou pontes. 
 
2.2.2.4 Em situações de conduta, onde ocorra o contato com o inimigo, os SARP 
poderão fornecer aos seus operadores vídeos e outros produtos que ajudarão a 
identificar as posições inimigas e, caso possua um sensor acústico vetorial embarcado 
neste vetor aéreo, poderá inclusive descrever com qual tipo de armamento o inimigo 
executa fogos sobre nossa tropa, ou poderá indicar a posição aproximada de onde 
um caçador camuflado está executando fogos sobre a posição da tropa C Mec. 
 
3.2.2.5 Confirmando e iluminando com feixe laser (se seus sensores possuírem tal 
capacidade), possíveis alvos identificados inicialmente por observação terrestre. 
 
3.2.2.6 Identificando obstruções ou a existência de explosivos improvisados ao longo 
do eixo. 
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3.2.3 Em todos estes empregos, o SARP reduz o tempo necessário à execução do 
reconhecimento, ao mesmo tempo que aumenta as condições de segurança dos 
elementos terrestres.  
 
3.2.4 O Reconhecimento de Eixo, por desenvolver-se em uma velocidade de 15 km/h 
e geralmente em grandes distâncias, é mais propício ao emprego de SARP Cat 1, 
tendo em vista sua maior autonomia. O emprego do SARP Cat 0, neste tipo de 
Reconhecimento, é recomendado em situações de encontro com o inimigo, onde o 
Cat 0, apesar de geralmente possuir menor autonomia, poderá ser desdobrado mais 
rapidamente, tendo em vista sua menor complexidade. 
 
3.3 RECONHECIMENTO DE ZONA 
 
3.3.1 O reconhecimento de zona é o esforço dirigido para obtenção de informes 
pormenorizados sobre os eixos, o terreno e as atividades das forças inimigas, dentro 
de uma zona definida por limites, à exemplo do que é mostrado na Figura 3. 

 
Fig 3. O RC Mec no Rec de Zona 

 
3.3.2 O Rec de Zona geralmente poderá ocorrer a partir de duas situações: quando 
há uma linha no terreno, como um rio, que seja necessário o desdobramento da tropa 
para reconhecimento das regiões de passagem, ou quando o Regimento atinge a 
Linha de Provável Encontro (LPE) com o inimigo, que se caracteriza por ser a linha 
no terreno onde estima-se que possa haver o encontro inicial ou o reestabelecimento 
do contato com os primeiros elementos da força inimiga. 
 
3.3.3 Neste tipo de Op Rec, os SARP podem ser empregados: 
 
3.3.3.1 À frente do Esqd C Mec, de forma planejada, antes do mesmo atingir a linha 
que inicia o Rec de Zona, de forma a reconhecer os acidentes capitais que dominam 
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a região, a fim de identificar antecipadamente as possíveis posições defensivas 
inimigas. 
 
3.3.3.2 Para proporcionar ao Cmt SU ou Cmt Rgt um melhor comando e controle sobre 
suas frações, tendo em vista que, neste tipo de reconhecimento, as tropas estarão 
desdobradas em vastos espaços no terreno, a fim de verificar se a mesmas progridem 
de forma nivelada, por exemplo. 
 
3.3.3.3 Em situações planejadas onde o terreno favoreça emboscadas ou em 
situações de contato fortuito com o inimigo, de forma similar ao descrito no emprego 
no reconhecimento de eixo. 
 
3.3.3.4 Confirmando e iluminando com feixe laser (se os sensores possuírem tal 
capacidade), possíveis alvos identificados inicialmente por observação terrestre. 
  
3.3.3.5 Identificando obstruções ou a existência de explosivos improvisados ao longo 
da zona. 
 
3.4 RECONHECIMENTO DE ÁREA 
 
3.4.1 O reconhecimento de área é o esforço dirigido para obtenção de informes 
pormenorizados dos eixos, do terreno e das forças inimigas de uma área específica, 
claramente definida e considerada de importância capital para sucesso das 
operações, tais como: uma localidade, regiões boscosas, regiões de passagens sobre 
um rio obstáculo, etc. Sua execução é ilustrada na Figura 4. 

 
Fig 4. O RC Mec no Rec de Área 
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3.4.2 O reconhecimento de área, por desenvolver-se em uma área delimitada e 
geralmente de espaço reduzido, pode proporcionar um voo ininterrupto do SARP 
sobre a região. Para isso, os operadores deverão fazer um cuidadoso estudo dos 
meios aéreos disponíveis, assim como a autonomia que suas baterias ou tanques de 
combustível irão lhe proporcionar, a fim de manter sempre uma aeronave em voo, 
enquanto a(s) outra(s) fazem o reabastecimento de combustível ou a recarga de 
baterias. 
 
3.4.3 Neste tipo de Op Rec, os SARP podem ser empregados: 
 
3.4.3.1 Mantendo a vigilância constante de um ponto de interesse dentro da área. Se 
for uma localidade, pode ser o ponto mais elevado dentro da mesma; posições que 
poderiam abrigar armas anti-carro ou caçadores; ou a construção que provavelmente 
abrigue um posto de Comando e Controle inimigo, por exemplo. 
 
3.4.3.2 Contribuindo para o Comando e Controle, ao verificar se as frações da tropa 
C Mec progridem de forma organizada e proporcional dentro da área do 
reconhecimento. 
 
3.4.3.3 Confirmando e iluminando com feixe laser (se os sensores possuírem tal 
capacidade), possíveis alvos identificados inicialmente por observação terrestre. 
 
3.4.3.4 Identificando obstruções ou a existência de explosivos improvisados ao longo 
da área. 
 
3.4.4 Cabe destacar que, em regiões urbanas, devido à canalização do movimento 
em vias cercadas por construções, a observação aérea por aeronaves de asa fixa, 
que não podem executar o voo pairado, pode causar desorientação nos operadores, 
e em alguns pontos da órbita de voo que estarão executando a observação poderá 
ser bloqueada por construções. Portanto, para certas ocasiões onde deseja-se manter 
um alvo em constante vigilância, é recomendável a utilização de aeronaves de asas 
rotativas, como os ARP multi-rotores, pois os mesmos podem executar o voo pairado. 
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ANEXO A 

EXTRATO DO MANUAL C 2-20 – REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 

 

CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 
 

ARTIGO I 
 

GENERALIDADES 
 

1-1. FINALIDADE 
 
 Este manual destina-se a estabelecer os fundamentos doutrinários do emprego 
operacional do Regimento de Cavalaria Mecanizado (R C Mec), orgânico das Brigadas de 
Cavalaria Mecanizadas (Bda C Mec) e das Divisões de Exército (DE), bem como orientar o 
comandante de unidade (Cmt U) e seu estado-maior (EM) no planejamento, execução, 
coordenação e sincronização das operações conduzidas pelo regimento em campanha. 
 

ARTIGO II 
 

MISSÕES, CARACTERÍSTICAS, POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 
 

1-2. MISSÕES DO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 
 
 a. O R C Mec é organizado, equipado e instruído para cumprir, principalmente, missões 
de reconhecimento e segurança. 
 b. O regimento (Rgt) realiza, também, operações ofensivas e defensivas, no 
cumprimento de suas missões de reconhecimento e segurança ou como elemento de 
economia de forças. 
 c. Dentre as operações ofensivas, o R C Mec é mais apto para realizar missões de 
aproveitamento do êxito e de perseguição, tendo em vista as características do material de 
que é dotado. 
 d. O R C Mec, para efeito de planejamento e emprego operacional, deve ser 
considerado como uma unidade blindada leve. 
 
1-3. CARACTERÍSTICAS DO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 
 
 a. Mobilidade - Resultante da grande velocidade em estrada, da possibilidade de 
deslocamento através campo, da capacidade de transposição de obstáculos e do raio de ação 
de suas viaturas, parte das quais são anfíbias. 
 b. Potência de fogo - Assegurada pelo seu armamento orgânico, notadamente os 
canhões, os morteiros, as armas automáticas (metralhadoras e lança-granadas) e os mísseis 
anticarro. 
 c. Proteção blindada - Proporcionada, em grau relativo, pela blindagem de parte de 
suas viaturas, que resguardam as suas guarnições contra os fogos de armas portáteis, 
fragmentos de granadas de morteiros e de artilharia, e contra o efeito de armas nucleares. 
 d. Ação de choque - Resultante do aproveitamento simultâneo de suas características 
de mobilidade, potência de fogo e proteção blindada. 
 e. Sistema de comunicações amplo e flexível - Proporcionado, particularmente, 
pelos meios de comunicações de que é dotado, que asseguram ligações rápidas e flexíveis 
com o Esc Sp e os elementos subordinados. 
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 f. Flexibilidade - Decorre da sua instrução peculiar, da sua estrutura organizacional e 
das características de seu material, que lhe permitem uma composição de meios adequada a 
cada tipo de operação. É resultante ainda de sua mobilidade, potência de fogo, proteção 
blindada e sistema de comunicações, que lhe confere a capacidade de mudar rapidamente 
de frente e formação, como também um rápido desengajamento em combate. 
 
 
1-4. POSSIBILIDADES DO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 
 
 a. O R C Mec é uma unidade dotada de meios suficientes para períodos limitados de 
combate. Quando reforçado com elementos de combate, apoio ao combate (Ap Cmb) e apoio 
logístico (Ap Lg), sua atuação é mais duradoura. 
 b. Suas possibilidades são: 
  (1) realizar qualquer tipo de reconhecimento em largas frentes e grandes 
profundidades; 
  (2) cumprir missões de segurança; 
  (3) realizar operações de contra-reconhecimento; 
  (4) realizar operações ofensivas e defensivas; 
  (5) realizar ligações de combate; 
  (6) ser empregado na segurança da área de retaguarda - SEGAR; 
  (7) realizar operações de junção; 
  (8) realizar incursões; 
  (9) realizar a transposição imediata de cursos de água com as viaturas 
anfíbias; 
  (10) executar ações contra forças irregulares; e 
  (11) cumprir missões num quadro de garantia da lei e da ordem. 
 
1-5. LIMITAÇÕES DO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 
 
 As principais limitações do R C Mec são: 
 a. vulnerabilidade aos ataques aéreos; 
 b. sensibilidade ao largo emprego de minas AC e aos obstáculos naturais; 
 c. mobilidade limitada fora de estrada, principalmente em terrenos montanhosos, 
arenosos, pedregosos, cobertos e pantanosos; 
 d. reduzida capacidade de transposição de cursos de água, pois parte de suas viaturas 
não são anfíbias; 
 e. sensibilidade às condições meteorológicas adversas, que reduzem a sua 
mobilidade; 
 f. necessidade de volumoso apoio logístico, particularmente dos suprimentos de classe 
III, V e IX; 
 g. dificuldade em manter, por longo prazo, o terreno conquistado, em razão do limitado 
efetivo de fuzileiros (Fuz); e 
 h. redução da potência de fogo quando desembarcado, em razão de parte de seu 
armamento ser fixo às viaturas. 
 
1-6. O COMBATE MODERNO E O REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 
 
 a. No final do século XX surgiu nos campos de batalha um novo tipo de combate, em 
função do grande desenvolvimento tecnológico aplicado à arte da guerra. Esse novo combate, 
que se convencionou chamar de “combate moderno“, é caracterizado pelo (a): 
  (1) combate ofensivo, com grande ímpeto e valorização da manobra; 
  (2) ação simultânea em toda a profundidade do campo de batalha e combate 
não-linear; 
  (3) busca do isolamento do campo de batalha com ênfase na destruição do 
inimigo; 



201 

 

 

  (4) priorização das manobras de flanco; 
  (5) máximo poder relativo de combate no momento e local decisivo; 
  (6) combate continuado com a máxima utilização das operações noturnas e de 
ataque de oportunidade; 
  (7) valorização da infiltração como forma de manobra; 
  (8) busca da iniciativa, da rapidez, da flexibilidade, agressividade e da 
sincronização das operações; 
  (9) valorização dos princípios do objetivo, ofensiva, manobra, massa, surpresa 
e unidade de comando; 
  (10) mínimo de perdas para as nossas forças e para a população civil envolvida; 
  (11) decisão da campanha no mais curto prazo; e 
  (12) ênfase no contra-reconhecimento e operações de inteligência de combate. 
 b. As seguintes características do combate moderno deverão ter influência significativa 
no emprego operacional dos R C Mec: 
  (1) não-linearidade do combate e a ação simultânea em toda a profundidade 
do campo de batalha: essas características criarão, com maior frequência, defesa em todas 
as direções, situações nas quais, o R C Mec poderá ter de atuar isoladamente; 
  (2) ênfase ao combate continuado: essa característica exigirá um maior 
adestramento do R C Mec no combate noturno; 
  (3) grande importância atribuída às ações de contra-reconhecimento nas 
operações de segurança: exigirá a adoção de uma série de medidas e ações destinadas a 
destruir ou neutralizar os elementos de reconhecimento do inimigo por meio de ações 
ofensivas ou defensivas. 
c. O manual de campanha C 100-5 - OPERAÇÕES, detalha os conceitos operacionais que 
norteiam o planejamento e a execução do combate em todos os escalões. 
 
 

ARTIGO III 
 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

1-7. CONSTITUIÇÃO DO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 
 
 Os R C Mec de Bda C Mec e de DE possuem a seguinte estrutura organizacional 
básica (Fig 1-1): 
 a. Comando e Estado-Maior; (Cmdo e EM); 
 b. 1 (um) Esquadrão de Comando e Apoio; (Esqd C Ap); e 
 c. 3 (três) Esquadrões de Cavalaria Mecanizados. (Esqd C Mec). 
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Fig 1-1. Estrutura organizacional básica do R C Mec 

 
1-8. COMANDO E ESTADO-MAIOR 
 
 a. O Cmdo do R C Mec é constituído pelo Cmt da U e seu EM. 
 b. O Cmt, assessorado pelo EM, planeja, organiza, coordena e controla as atividades 
da unidade. 
 c. O subcomandante (Sub Cmt) do R C Mec é o substituto eventual do comandante 
da unidade e o chefe do estado-maior do regimento. 
 d. O estado-maior da unidade compreende: 
  (1) o estado-maior geral, constituído pelo Sub Cmt, oficial de pessoal (S1), o 
oficial de inteligência (S2), o oficial de operações (S3), o adjunto do S3 (oficial de apoio de 
fogo do regimento, também oficial de ligação com a F Ae/Av Ex e S3 do Ar), o oficial de 
logística (S4) e o adjunto do S4 (oficial auxiliar de logística); 
  (2) o estado-maior especial, composto pelo oficial de saúde (Cmt Pel Sau e Adj 
S1), o oficial de DQBN (Cmt Pel Cmdo e Adj S3), o oficial de comunicações (Cmt Pel Com e 
Adj S3), o oficial de manutenção (Cmt Pel Mnt e Adj S4), o oficial de suprimento (Cmt Pel Sup 
e Adj S4) e o oficial aprovisionador (S Cmt Pel Sup e Adj S4). 
 e. Os deveres e responsabilidades do Cmt, Sub Cmt e do EM, assim como a 
documentação existente em cada seção de estado-maior, são tratados em manuais 
específicos e nas Normas Gerais de Ação (NGA) da U. 
 
1-9. ELEMENTOS SUBORDINADOS 
 
 a. Esquadrão de Comando e Apoio (Esqd C Ap) (Fig1-2) 
  (1) O Esqd C Ap destina-se a apoiar o comando da unidade com os meios 
necessários à conduta das operações de combate e prestar o apoio logístico e de fogo às 
operações do Rgt. 
  (2) O comandante do Esqd C Ap, além de suas atribuições normais de 
comandante de subunidade, também é o responsável pela supervisão das instalações, 
segurança, deslocamento e funcionamento da (s) Área (s) de Trens da unidade. (ATU) 
  (3) O Esqd C Ap é constituído pelos seguintes elementos: 
   (a) comandante e subcomandante. 
   (b) seção de comando. (Sec Cmdo); 
   (c) pelotão de comando. (Pel Cmdo); 
   (d) pelotão de morteiros pesados. (Pel Mrt P); 
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   (e) pelotão de comunicações. (Pel Com); 
   (f) pelotão de suprimento. (Pel Sup); 
   (g) pelotão de manutenção. (Pel Mnt); e 
   (h) pelotão de saúde. (Pel Sau) 
 

 
Fig 1-2. Esquadrão de Comando e Apoio 

 
  (4) Sec Cmdo - Reúne os meios e o efetivo necessários para apoiar o comando 
da subunidade em suas missões, realizar o controle dos efetivos e do material, supervisionar 
a distribuição de suprimento às frações e coordenar a manutenção do material, armamento e 
viaturas do esquadrão. 
  (5) Pel Cmdo - Enquadra o efetivo e os meios de todas as frações que apoiam 
diretamente o Cmt, o Sub Cmt e as seções do estado-maior da unidade no desempenho de 
suas funções. A Seção de Viaturas Blindadas de Reconhecimento apoia o Cmt Rgt, quando 
seus deslocamentos ou sua intervenção no combate necessitarem do emprego de VBR. A 
Seção de Vigilância Terrestre e a Seção de Mísseis AC operam em proveito do regimento, de 
acordo com ordens específicas. 
  (6) Pel Mrt P 
   (a) É o elemento de apoio de fogo orgânico do regimento, por meio do 
qual o comandante pode intervir no combate pelo fogo. 
   (b) Os morteiros são empregados, principalmente, para bater alvos a 
distâncias reduzidas ou médias, em ângulos mortos do terreno, em apoio à progressão das 
subunidades, desarticulando o ataque do inimigo, destruindo posições fortificadas, batendo 
posições de armas anticarro e obstáculos. São empregados também para cegar observadores 
e forças inimigas com fumígenos, facilitando o movimento das peças de manobra da unidade. 
   (c) O Pel Mrt P é empregado, normalmente, sob o comando do 
regimento. A unidade de emprego de Mrt P é o pelotão; contudo, em situações táticas 
específicas, o pelotão poderá ser fracionado e ser empregado por seções. 
  (7) Pel Com - Instala e opera o sistema de comunicações do regimento. 
Realiza, ainda, a manutenção de 2º escalão dos equipamentos de comunicações. 
  (8) Pel Sup - Provê a maior parte do apoio logístico ao regimento, transportando 
e distribuindo os suprimentos das classes I, III e V. Enquadra as turmas de aprovisionamento, 
responsáveis pelo preparo e distribuição da alimentação ao efetivo da unidade. 
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  (9) Pel Mnt - Realiza a manutenção de 2º escalão e a evacuação das viaturas 
e do armamento do regimento. Enquadra as turmas de manutenção que apoiam as peças de 
manobra na manutenção de suas viaturas. Realiza o suprimento de classe IX e de produtos 
acabados de motomecanização e armamento. 
  (10) Pel Sau - Presta o apoio de saúde ao efetivo do regimento, tratando e 
evacuando as baixas. Realiza o suprimento de classe VIII. 
 
 
 b. Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Fig 1-3) 
  (1) Dotado de boa mobilidade através campo, potência de fogo, relativa 
proteção blindada de parte de suas viaturas e múltiplos meios de comunicações, constitui-se 
no elemento de manobra do comandante do regimento. 
  (2) Cada Esqd C Mec é constituído pelos seguintes elementos: 
   (a) comando; 
   (b) seção de comando; 
   (c) seção de morteiros médios; e 
   (d) 3 (três) pelotões de cavalaria mecanizados. 
  (3) O comando da subunidade é composto pelo Cmt e pelo Sub Cmt do 
esquadrão. 
  (4) A seção de comando reúne os meios necessários ao exercício do comando, 
ao controle do pessoal e material, à execução da manutenção e à distribuição do suprimento 
para a subunidade. Sua estrutura organizacional possui um grupo de comando (Gp Cmdo) e 
um grupo de logística (Gp Log). Esta estrutura poderá ser reforçada por meios de 
manutenção, saúde e aprovisionamento do Esqd C Ap, conforme o planejamento da manobra 
logística do S4. 
  (5) A seção de morteiro médio (Sec Mrt Me) é o elemento de apoio de fogo 
indireto à disposição do Cmt Esqd. Tem por missão proporcionar contínuo apoio de fogo 
indireto aos pelotões. A Sec Mrt Me é constituída de comando, grupo de comando e 03 (três) 
peças de Mrt Me. No grupo de comando estão reunidos os meios em pessoal e material 
necessários à condução do tiro. 
  (6) O pelotão de cavalaria mecanizado (Pel C Mec) é o elemento básico de 
emprego do esquadrão. É a menor fração de emprego da cavalaria mecanizada. O pelotão 
está organizado com: grupo de comando, grupo de exploradores, seção de viaturas blindadas 
de reconhecimento, grupo de combate e peça de apoio. 

 
Fig 1-3. Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. 
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ARTIGO IV 

ORGANIZAÇÃO PARA O COMBATE 
 

1-10. GENERALIDADES 
 
 a. O emprego tático do R C Mec, normalmente, é feito no quadro de emprego das DE 
ou das Bda C Mec. 
 b. O Cmt R C Mec organiza a unidade para o combate, de acordo com os meios 
orgânicos disponíveis e aqueles recebidos do escalão superior (Esc Sp), com base nas 
conclusões do estudo de situação. 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

RECONHECIMENTO 
 

ARTIGO I 
 

INTRODUÇÃO 
4-1. GENERALIDADES 
 a. Reconhecimento (Rec) é a operação conduzida em campanha, pelo emprego de 
meios terrestres ou aéreos, com o propósito de obter de informes sobre o inimigo e a área de 
operações. 
 b. Dos informes obtidos são produzidas informações de combate, as quais permitirão 
ao comando interessado o planejamento e a condução de sua manobra. 
 c. O R C Mec é a unidade mais apta para cumprir missões de reconhecimento em 
proveito do Esc Sp. 
 d. Quando empregado para coletar informes na zona de ação do Esc Sp, o Rgt 
determina a localização, valor, composição, dispositivo e a atitude do inimigo, inclusive a 
localização das reservas imediatamente à retaguarda da linha de contato. Também pode ser 
empregado para coletar informes específicos da área de operações. 
 e. O reconhecimento e a segurança se complementam e estão intimamente ligados. 
Uma missão de reconhecimento proporciona um certo grau de segurança, notadamente nas 
missões de reconhecimento que objetivem a busca de informes sobre o inimigo. 
 
 
 

ARTIGO II 
FUNDAMENTOS, CARACTERÍSTICAS E TIPOS DAS OPERAÇÕES DE 

RECONHECIMENTO 
 

4-2. FUNDAMENTOS DO RECONHECIMENTO 
 
 O R C Mec e seus elementos de manobra, ao executarem uma missão de 
reconhecimento, devem observar os fundamentos das operações de reconhecimento, 
descritos a seguir. 
 
 a. Orientar-se segundo os objetivos de informações 
  (1) As U, executando reconhecimento, devem manobrar de acordo com 
localização ou o movimento dos objetivos de informações e não de acordo com a localização 
ou o movimento das forças amigas, como ocorre nas missões de segurança. 
  (2) Os objetivos de informações podem ser tropas inimigas ou acidentes do 
terreno. 
 b. Participar com rapidez e precisão todos os informes obtidos 
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  (1) Para que os informes tenham valor para o comando, devem ser transmitidos 
na oportunidade de sua coleta e tal como foram obtidos, não devendo conter opiniões mas 
sim, fatos. 
  (2) Todos os elementos das unidades que executam missões de 
reconhecimento devem transmitir, com a máxima rapidez e precisão ao escalão 
imediatamente superior, os informes obtidos, tanto os positivos como os negativos. 
  (3) Alguns informes que parecem sem importância para um escalão de 
comando, quando considerados no conjunto de informes de outras fontes, podem ser valiosos 
para o escalão superior. 
 c. Evitar um engajamento decisivo - Uma força de reconhecimento procura manter 
sempre sua liberdade de manobra. As unidades somente se engajam em combate quando for 
indispensável à obtenção do informe desejado ou para evitar sua destruição ou captura. 
 d. Manter o contato com o inimigo 
  (1) O contato com o inimigo deve ser procurado o mais cedo possível e, uma 
vez estabelecido, somente poderá ser rompido com autorização do escalão superior. 
  (2) O contato pode ser mantido pela observação terrestre ou aérea. 
 e. Esclarecer a situação 
  (1) Quando o contato com o inimigo for estabelecido ou um objetivo de 
informações for atingido, a situação deve ser esclarecida rapidamente e tomada uma decisão 
visando às operações subsequentes. 
  (2) Estabelecido o contato com o inimigo, as ações a seguir, conhecidas como 
“ações durante o contato”, são executadas. 
   (a) Desdobrar e informar 
       1) Os elementos de reconhecimento deslocam-se imediatamente 
para posições das quais possam observar, atirar ou serem empregados contra o inimigo. 
     2) O Cmt informa ao Esc Sp fornecendo-lhe o máximo de pormenores 
possíveis. 
   (b) Esclarecer a situação 
       1) Um reconhecimento minucioso é realizado para que sejam 
determinados o valor, a localização, a composição, o dispositivo e a atitude do inimigo, 
devendo ser feito um especial esforço para determinar os flancos da posição inimiga. 
       2) Quando o terreno permitir, o reconhecimento deve ser realizado 
embarcado. Se o terreno restringir o movimento de viaturas, a posição inimiga é reconhecida 
por patrulhas a pé. As patrulhas, sejam a pé ou embarcadas, devem ser apoiadas em seu 
reconhecimento pelos demais elementos. Deve-se buscar o sigilo sem que se comprometa a 
eficiência do reconhecimento. 
       3) O reconhecimento pelo fogo pode ser empregado quando houver 
premência de tempo. 
   (c) Selecionar uma linha de ação 
       1) Após reconhecer a posição inimiga para obter o maior número 
possível de informes, o comandante deve selecionar uma L Aç compatível com a situação, 
visando o prosseguimento de sua missão. 
       2) Uma decisão de atacar, manter o contato com o inimigo ou desviar, 
deve ser tomada tão rapidamente quanto o reconhecimento permita. 
       3) A decisão (ou linha de ação) de desviar as resistências inimigas 
será adotada quando autorizada pelo Esc Sp e deverá prever-se o emprego de elementos 
que serão deixados para manter o contato com inimigo, vigiando-o e informando a sua atitude. 
   (d) Informar sobre a linha de ação selecionada - O Cmt deve transmitir 
ao comandante do Esc Sp os informes adicionais obtidos pelo reconhecimento e a linha de 
ação selecionada para o prosseguimento da missão. 
 
4-3. CARACTERÍSTICAS DO RECONHECIMENTO 
 
 As operações de reconhecimento possuem as características básicas a seguir 
enumeradas: 
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 a. planejamento centralizado e execução descentralizada. 
 b. atuação rápida e agressiva, evitando, tanto quanto possível, a interrupção do 
movimento. 
 c. segurança compatível, durante o movimento. 
 d. enfase na utilização da rede viária mais adequada. 
 e. máxima iniciativa dos comandos subordinados. 
 f. máximo acionamento dos órgãos de informações. 
 g. rápida transmissão ao escalão superior dos informes obtidos. 
 h. carência de informações sobre o inimigo. 
 
4-4. TIPOS DE MISSÕES DE RECONHECIMENTO 
 
 a. Reconhecimento de eixo 
  (1) O reconhecimento de eixo é a busca de informes sobre o inimigo ou sobre 
as condições de utilização de um determinado eixo. Este tipo de reconhecimento impõe 
também o reconhecimento dos acidentes do terreno que, de posse do inimigo, possam 
dificultar ou impedir o movimento de tropas sobre o eixo (Fig 4-1). 
  (2) Na execução de um reconhecimento de eixo consome-se menos tempo que 
nos outros tipos. A velocidade média de trabalho utilizada como parâmetro para fins de 
planejamento da operação é de 15 km/h. Este tipo de reconhecimento é empregado quando: 
   (a) há premência de tempo; 
   (b) deseja-se informes mais gerais sobre o inimigo e o terreno; 
   (c) a localização do inimigo é conhecida; 
   (d) o terreno canaliza o movimento sobre um único itinerário. 
  (3) O R C Mec, como unidade, normalmente, não recebe do escalão superior a 
missão de reconhecimento de eixo. O Rgt empregará seus elementos subordinados para 
obter informes sobre o eixo reconhecendo a zona de ação do escalão superior (ou parte dela). 
  (4) Quando a situação for de contato iminente ou já se dispuser de informações 
sobre a presença do inimigo, as missões deverão ser dadas na base de um eixo principal para 
cada Esqd C Mec. Em condições favoráveis, um Esqd C Mec poderá reconhecer até três eixos 
secundários. 
  (5) Informes de natureza técnica sobre eixos, passagens de vau, pontes ou 
áreas minadas serão, em princípio, obtidos pelos elementos de engenharia que, com 
freqüência, reforçam os R C Mec. Entretanto, os Elm C Mec devem possuir a instrução e os 
documentos necessários que os habilitem a produzir dados semelhantes na ausência de 
reforço da engenharia de combate. 
  (6) Elementos aéreos, quando disponíveis, podem ser empregados à frente, 
nos flancos ou entre os esquadrões de cavalaria mecanizada. Esses elementos são 
empregados para reduzir o tempo necessário à execução do reconhecimento, ao mesmo 
tempo que aumentam as condições de segurança dos elementos terrestres. Normalmente, 
reconhecem as estradas laterais e o terreno adjacente ao eixo designado. Nesse caso, os 
elementos terrestres adotam o dispositivo em coluna e deslocam-se rapidamente para a 
frente, sobre os eixos determinados, reconhecendo os eixos laterais e acidentes do terreno 
que não possam ser adequadamente reconhecidos pelos meios aéreos. Os elementos aéreos 
fornecem aos terrestres informes sobre as posições inimigas e desfiladeiros, além de outros 
que permitam, em prazo razoável, a adoção de medidas e dispositivo para que a tropa amiga 
não seja surpreendida. 
  (7) A representação gráfica de um eixo de reconhecimento, num calco de 
operações, é uma linha que segue o traçado do eixo com uma seta colocada, na extremidade 
da linha, indicando a direção do reconhecimento e onde o mesmo se encerra (Fig 4-1). 
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Fig 4-1. O R C Mec no Rec de eixo 

 
  (8) Quando dois eixos se aproximam, podendo gerar confusão quanto à 
responsabilidade pelo reconhecimento dos acidentes capitais que os dominam, deve ser 
estabelecido um limite entre os mesmos. Este limite não significa mudança na missão de 
reconhecimento de eixo para missão de reconhecimento da zona (Fig 4-1). 
  (9) Outras considerações são feitas no subparágrafo b. do § 4 -11. 
 
 b. Reconhecimento de zona 
  (1) O reconhecimento de zona é o esforço dirigido para obtenção de informes 
pormenorizados sobre os eixos, o terreno e as atividades das forças inimigas, dentro de uma 
zona definida por limites (Fig 4-2). 
  (2) Este tipo de missão de reconhecimento é empregado quando: 
   (a) não se conhece a localização exata do inimigo, que poderá ser 
encontrado em deslocamento através do campo, por itinerários diversos ou, ainda, 
estacionado; 
   (b) o Esc Sp deseja selecionar itinerários para deslocar seu grosso; 
   (c) deseja-se informes pormenorizados; e 
   (d) o tempo disponível permite o reconhecimento através de um 
verdadeiro vasculhamento da área de operação. 
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Fig 4-2. O R C Mec no Rec de zona 

 
  (3) O Rgt, conduzindo um reconhecimento de zona, opera mais 
detalhadamente do que realizando um reconhecimento de eixo. A velocidade média de 
trabalho utilizada como parâmetro para fins de planejamento da operação é de 8 a 12 km/h. 
O Cmt Rgt estabelece Z Aç para seus esquadrões, determinando-lhes limites que devem 
recair sobre acidentes do terreno facilmente identificáveis. Os esquadrões devem reconhecer, 
nas suas Z Aç, os objetivos de informações especificados em suas missões. O número de 
esquadrões a ser empregados em primeiro escalão, a frente e a profundidade da Z Aç a ser 
designada para cada esquadrão, depende dos informes desejados e dos fatores da decisão 
(missão, inimigo, terreno, meios e tempo). 
  (4) Quando dispuser de elementos aéreos, o R C Mec empregará tais 
elementos sob seu controle operacional obtendo, com isso, maior capacidade de 
reconhecimento e liberdade de ação. 
  (5) O R C Mec (-) constituído dos elementos de combate e apoio ao combate 
não empregados em 1º escalão, desloca-se por lanços e, de preferência, no eixo que 
proporcione melhores condições de apoio e segurança. 
  (6) Outras considerações encontram-se no subparágrafo b. do item 4-11. 
 
 c. Reconhecimento de área 
  (1) O reconhecimento de área é o esforço dirigido para obtenção de informes 
pormenorizados dos eixos, do terreno e das forças inimigas de uma área específica, 
claramente definida e considerada de importância capital para sucesso das operações, tais 
como: uma localidade, regiões boscosas, regiões de passagens sobre um rio obstáculo, etc. 
(Fig 4-3). 
  (2) O deslocamento para a área a ser reconhecida é feito com a máxima rapidez 
e, no itinerário que a demanda, o elemento responsável limita-se a efetuar apenas os 
reconhecimentos necessários à sua segurança. 
  (3) A diferença básica de um reconhecimento de zona para um reconhecimento 
de área reside na técnica em se atingir a área a ser reconhecida, já que, nos demais aspectos, 
em tudo se assemelham. 
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  (4) Quando, no itinerário de deslocamento para a área a reconhecer, houver 
interposição de forças inimigas, estas devem ser desbordadas, salvo ordem em contrário do 
Esc Sp. Na impossibilidade de serem desbordadas, pequenos efetivos deverão se infiltrar no 
dispositivo inimigo, buscando o cumprimento da missão. Não ocorrendo forte resistência do 
inimigo, os elementos C Mec procuram avançar, agressiva e audaciosamente, por todas as 
rodovias existentes. 
  (5) Próximo à área a ser reconhecida, a força de reconhecimento se desdobra 
no terreno, avança em larga frente e em uma formação que lhe proporcione adequada e 
contínua segurança. 
  (6) As áreas de responsabilidade dos esquadrões são definidas por limites, 
dentro da área do regimento (Fig 4-3). 
  (7) Dispondo do apoio de elementos aéreos, o regimento terá melhores 
condições para executar o reconhecimento de área, combinando o esforço dos esquadrões 
com a ação daqueles elementos, os quais, em princípio, são empregados sob o controle da 
U. 
  (8) Outras considerações sobre o reconhecimento de área são feitas no 
subparágrafo b. do § 4-11. 
 

 
Fig 4-3. O R C Mec no Rec de área 

 
ARTIGO III 

 
PLANEJAMENTO DAS OPERAÇÕES DE RECONHECIMENTO 

 
4-5. FATORES DA DECISÃO 
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 O estudo de situação nas operações de reconhecimento obedece à sistemática 
preconizada no manual específico. Entretanto, algumas peculiaridades devem ser observadas 
ao se analisar os fatores da decisão. 
 
 a. Missão 
  (1) Na missão de reconhecimento está imposto, ao elemento que a cumpre, 
obter e fornecer todos os informes necessários ao comando da força que o destacou, para 
que esse comando possa conduzir suas operações. 
  (2) A missão de reconhecer está intimamente ligada à do Esc Sp. A força que 
receber uma missão de reconhecimento, normalmente, realizará esta operação numa faixa 
de terreno muito ampla, correspondente à Z Aç do Esc Sp. 
  (3) Em qualquer caso, deve o comandante da unidade, ao receber a missão, 
selecionar o tipo de reconhecimento que irá realizar - eixo, zona, área ou uma combinação 
desses tipos - o qual é transmitido ao seu EM quando da expedição de sua diretriz de 
planejamento. 
 b. Terreno - No planejamento de uma missão de reconhecimento, o estudo do terreno 
é semelhante ao que é realizado para qualquer tipo de operação. Entretanto, deve ser levado 
em conta que se trata de uma ação essencialmente móvel e conduzida em largas frentes. 
Assim, o estudo do terreno é, naturalmente, realizado de maneira ampla e global, dando 
ênfase ao estudo das vias de acesso e acidentes capitais. Os principais acidentes capitais a 
serem considerados são: compartimentos transversais, rios obstáculos, regiões que dominam 
os pontos críticos sobre os eixos, regiões pantanosas e de matas densas e regiões que 
caracterizam o cumprimento da missão. As principais vias de acesso selecionadas serão os 
eixos penetrantes e os transversais. 
 c. Inimigo 
  (1) No planejamento de uma operação de reconhecimento, obviamente, as 
informações disponíveis sobre o inimigo são vagas ou quase nulas. As possibilidades do 
inimigo são enunciadas em termos gerais. Consideram-se as linhas favoráveis do terreno e 
verificam-se as possibilidades que o inimigo tem de atingi-las com os primeiros elementos de 
suas forças conhecidas, ou seja, de “atuar” naquelas linhas. 
  (2) Em virtude da possibilidade do inimigo efetuar operações de 
contrareconhecimento, 
é fundamental a realização de um estudo aprofundado do seu material, particularmente no 
que diz respeito à sua capacidade de observar e atirar em nossas forças. 
 d. Meios 
  (1) As frentes a serem atribuídas ao regimento de cavalaria mecanizado ou aos 
seus esquadrões serão decorrentes da análise dos fatores da decisão, da natureza dos 
informes desejados e, principalmente, da quantidade de elementos de manobra e dos meios 
que dispõem. 
  (2) Em terreno coberto, as dificuldades no cumprimento da missão 
determinarão a redução das zonas de ação, enquanto que em terreno descoberto, as frentes 
poderão ser mais amplas. 
  (3) O R C Mec pode reconhecer até três eixos principais, designando um eixo 
para cada Esqd C Mec. Cada subunidade poderá receber dois ou três eixos secundários. 
  (4) Não existem frentes específicas a serem reconhecidas. Apenas como 
parâmetro de planejamento pode-se considerar os dados abaixo. 
   (a) Pel C Mec: 4 Km (base teórica de 2 Km de frente por patrulha). 
   (b) Esqd C Mec: 8 a 12 Km (dois ou três Pel C Mec em 1º escalão). 
   (c) R C Mec: 16 a 32 Km (dois ou três Esqd C Mec em 1º escalão - 
considerando um Pel em reserva nessa última opção). 
  (5) para não perder a possibilidade de intervir nas ações, o Cmdo do R C Mec 
deverá manter elementos de combate deslocando-se em reserva ou designar frações das SU 
de 1º escalão, na situação de hipotecadas ao Cmdo do Rgt. 
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  (6) Quando se buscam informes pormenorizados, a operação consumirá mais 
tempo e a frentes deverão ser mais estreitas do que quando os informes buscados são de 
ordem geral. 
  (7) Os meios aéreos, quando disponíveis, aumentam a velocidade, as frentes 
e a profundidade de reconhecimento. 
 e. Tempo - No planejamento de uma missão de reconhecimento, o tempo é fator 
decisivo, tendo influência em diversos aspectos: 
  (1) no tipo de reconhecimento; 
  (2) na determinação da linha de provável encontro (LPE); 
  (3) no planejamento da operação propriamente dita 
  (4) no prazo máximo para se transmitir os informes obtidos ao escalão superior, 
além do qual deixam de ter importância ou não contribuirão para a decisão daquele escalão. 
 
 4-6. DETERMINAÇÃO DO TIPO DE RECONHECIMENTO 
 O tipo de reconhecimento a ser realizado é determinado pelo comandante da força, 
após serem considerados os aspectos a seguir enumerados. 
 a. Natureza dos informes desejados, quando e onde obtê-los. 
 b. Conhecimento da situação do inimigo. 
 c. Características do terreno e condições meteorológicas existentes. 
 d. Composição e valor da força de reconhecimento. 
 e. Tempo calculado como necessário para obtenção dos informes desejados. 
 
4-7. MEDIDAS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE 
 
 a. Generalidades 
  (1) As medidas de coordenação e controle têm por finalidade assegurar os 
melhores resultados na obtenção dos informes e evitar a duplicação de meios, bem como 
proporcionar a utilização econômica dos elementos de reconhecimento. 
  (2) O reconhecimento exige planejamento altamente centralizado, embora suas 
ações sejam executadas descentralizadamente. Todos os meios de reconhecimento são 
controlados e coordenados até o final da missão, para que possam ser aplicados 
adequadamente, para que sejam evitados choques entre forças amigas e para que regiões 
importantes não deixem de ser reconhecidas. 
  (3) As medidas de coordenação e controle devem impor o mínimo de restrição 
de forma a não impedir a iniciativa dos comandos subordinados. Assim, não é normal a 
marcação de objetivos intermediários ou finais, os quais são substituídos por linhas de 
controle. As ações a empreender, em fim de missão, poderão levar o comandante do R C Mec 
a marcar objetivos para suas peças de manobra. Normalmente, serão marcados objetivos 
para assegurar a posse das regiões de passagem de um rio obstáculo ou de um desfiladeiro, 
apoiar uma ultrapassagem, um investimento ou um lançamento de outra unidade ou grande 
unidade ou para garantir a posse de regiões do terreno que proporcionem segurança. 
  (4) O Cmt R C Mec controla e coordena a atuação de seu regimento de uma 
posição que possibilite a comunicação com os elementos subordinados. Deve ficar em 
condições de deslocar-se rapidamente para qualquer parte de sua Z Aç, bem como 
supervisionar e dirigir diretamente a ação de qualquer elemento do Rgt. 
 
 b. Medidas de coordenação e controle - As medidas de coordenação e controle mais 
comumente utilizadas nas missões de reconhecimento são a seguir enumeradas (Fig 4-4 e 4-
5): 
  (1) Itinerário de progressão 
   (a) É a determinação do itinerário que os elementos subordinados 
devem percorrer para atingir a área a reconhecer. 
   (b) O elemento C Mec, ao percorrer um itinerário de progressão, 
executa, apenas os reconhecimentos necessários à sua própria segurança. 
  (2) Eixo de reconhecimento 
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   (a) É a determinação no terreno, do eixo, que deve ser reconhecido pelo 
elemento subordinado na execução de sua missão. 
   (b) É utilizado em missão de reconhecimento de eixo, ou quando se 
pretenda particularizar a importância de determinado eixo, em missões de reconhecimento de 
zona ou de área. 
   (c) O elemento C Mec que recebe a missão de reconhecer um eixo, tem 
que percorrê-lo em toda a sua extensão. Os acidentes do terreno que de posse do inimigo, 
possam dificultar ou impedir o movimento de nossas tropas sobre o eixo, são também 
reconhecidos. Qualquer desvio, imposto pelo terreno ou pelo inimigo, somente será realizado 
mediante ordem do Esc Sp. 
  (3) Zona de ação 
   (a) É uma faixa do terreno, definida por limites ou L Ct, utilizada para 
atribuir responsabilidade. 
   (b) A Z Aç, além de definir responsabilidade, é uma medida restritiva ao 
movimento e ao fogo; um elemento somente poderá manobrar ou atirar na Z Aç de outro 
elemento, coordenando esta ação com o Esc Sp e com esse elemento. 
  (4) Linhas de controle 
   (a) São linhas do terreno facilmente identificáveis, tais como estradas, 
cursos de água e linhas de crista, em geral perpendiculares à direção de movimento. 
   (b) Permitem ao Cmt coordenar e controlar a progressão de suas peças 
de manobra. Os elementos subordinados não se detém nas linhas de controle; apenas 
informam quando as atingem, a não ser que recebam ordem em contrário. 
   (c) Quando houver dificuldade de as designar, determina-se que os 
elementos subordinados informem suas posições em espaços de tempo determinados (de 
meia em meia hora ou de hora em hora). 
 

 
Fig 4-4. Medidas de coordenação e controle. O R C Mec no Rec de eixo e zona 
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  (6) Ponto de ligação 
   (a) Ponto facilmente identificável no terreno onde dois ou mais 
elementos subordinados têm que estabelecer um contato físico para a troca de informes. 
   (b) Os elementos designados, ao estabelecerem o contato, informam ao 
Esc Sp. O contato só é desfeito com autorização da autoridade que o determinou. 
 

 
Fig 4-5. Medidas de coordenação e controle. O R C Mec no Rec de eixo e zona 

 
   (7) Região de destino 
   (a) Região para onde são deslocados os elementos não empregados 
em primeiro escalão. Devem ser previstas em locais que permitam apoiar as ações dos 
elementos empregados em 1º escalão. Serão ocupadas quando os elementos de 1º escalão 
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estiverem a uma distância tal que garanta boas condições de segurança. Normalmente são 
marcadas L Ct que indicam essa distância. 
   (b) Normalmente, a cada linha de controle corresponde uma região de 
destino. O local deve estar dentro de uma distância que permita segurança, permitir dispersão, 
possuir rocadas para toda a Z Aç e ser localizado numa posição coberta, e se possível, 
abrigada. 
 
4-8. ORDENS DE RECONHECIMENTO 
 
 a. Sempre que possível, os Cmt Esqd devem ser reunidos para receber uma ordem 
de operações, que poderá ser verbal ou escrita, podendo, esta última, ser apresentada sob a 
forma de um calco de operações ou esquema de manobra. Esta ordem de operações deve 
ser ensaiada, com base na matriz de sincronização, em terreno reduzido ou caixão de areia. 
Estes procedimentos asseguram o entendimento da operação e a coordenação das medidas 
relativas ao apoio de fogo e ao apoio ao movimento para o cumprimento da missão. 
 b. O Cmt R C Mec deve designar, além dos objetivos de informações, os eixos, zonas 
ou áreas a serem reconhecidas. 
 c. Após o início das operações, as ordens particulares, normalmente, são transmitidas 
pelo rádio. Outros meios, como mensageiro, oficiais de estadomaior do Rgt, oficiais de ligação 
e meios aéreos, são também utilizados. 
 d. As ordens de reconhecimento devem ser completas. Os aspectos mais importantes 
são: 
  (1) informes específicos desejados; 
  (2) eixo, zona ou área a ser reconhecido; 
  (3) normas para transmitir os informes (quando, onde e como), no caso de não 
constarem das NGA da unidade; 
  (4) hora do início e do término da missão; 
  (5) ações a realizar após o cumprimento da missão; 
  (6) informações sobre o inimigo e sobre as forças amigas; 
  (7) planos do escalão superior; e 
  (8) outras medidas de coordenação e controle necessárias ao cumprimento da 
missão. 
 

ARTIGO IV 
CONDUTA DAS OPERAÇÕES DE RECONHECIMENTO 

 
4-9. GENERALIDADES 
 
 a. O reconhecimento é executado de uma maneira audaciosa e agressiva, fazendo-se 
o máximo emprego da mobilidade, potência de fogo e ação de choque do R C Mec. 
 b. O comandante do regimento coordena e dirige os esforços dos Esqd C Mec da 
unidade e dos elementos que estiverem em reforço. 
 c. Quando o contato é estabelecido, cada elemento do regimento esclarece a situação 
para determinar o valor, a localização, a composição, o dispositivo e a atitude do inimigo. 
 
4-10. TRANSMISSÃO DE INFORMES 
 
 a. O Cmt R C Mec deve ter sempre presente que a finalidade da missão de 
reconhecimento é obter informes em proveito do Esc Sp. Assim sendo, deve empreender o 
máximo de esforço para que todos os informes, positivos e negativos, sejam prontamente 
transmitidos. 
 b. O emprego de formas e modelos padronizados facilita a transmissão e deve constar 
das NGA da unidade. A tropa deve ser instruída para a conveniente utilização dos mesmos. 
 
4-11. RECONHECIMENTO DE UMA LOCALIDADE, OBSTÁCULO OU POSIÇÃO INIMIGA 
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 a. No reconhecimento de uma localidade, obstáculo ou posição inimiga, o R C Mec 
deve utilizar, se possível, as vias de acesso que incidam sobre os flancos ou sobre a 
retaguarda do objetivo de reconhecimento. (Fig 4-6). 
 

 
Fig 4-6. Reconhecimento de localidade 

 
 b. Uma observação cuidadosa precede o reconhecimento. Se o tempo for curto, deve-
se permanecer embarcado. Dependendo da situação, este poderá ser realizado pelo fogo. 
 c. Quando houver tempo disponível, patrulhas a pé são lançadas à frente, apoiadas 
pelos demais elementos do R C Mec. O número de patrulhas depende do valor do objetivo, 
das vias de acesso e das cobertas e abrigos existentes. Se as patrulhas atingirem as 
imediações do objetivo sem dificuldade, o restante da unidade se desloca para a frente. As 
patrulhas a pé prosseguem no reconhecimento acompanhadas, a uma distância de apoio, 
pelo restante do R C Mec. 
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 d. Quando o reconhecimento for realizado embarcado, uma parte do regimento 
desloca-se rapidamente para frente, enquanto o restante permanece observando. Se, ao 
aproximar-se da região a ser reconhecida, não forem encontradas dificuldades, o restante do 
R C Mec se desloca para frente e o avanço continua. As viaturas se deslocam através da 
localidade por lanços em formação escalonada. Suas guarnições mantêm-se atentas, 
observando as edificações do lado oposto da rua. 
 
4-12. RECONHECIMENTO DE UMA PONTE OU DESFILADEIRO 
 
 a. Antes de lançar patrulhas para atravessar uma ponte ou um desfiladeiro, deve ser 
executado um reconhecimento visual sobre as posições que as dominem. Quando se suspeita 
da existência de campos minados, armadilhas ou emboscadas, devem ser enviadas 
patrulhas, com apoio de engenharia, para reconhecer os acessos à ponte ou ao desfiladeiro. 
 b. As pontes devem ser vistoriadas para determinar a existência de minas, armadilhas 
ou cargas de demolição. Também é analisada a capacidade da ponte suportar o trânsito das 
viaturas do R C Mec e de outros elementos que possam vir a utilizá-la (elementos logísticos 
do escalão superior, artilharia, engenharia, etc). Uma placa de sinalização deve ser fixada nas 
proximidades da ponte, indicando sua classe. 
 
4-13. TÉCNICAS ESPECIAIS DE RECONHECIMENTO 
 
 a. Reconhecimento pelo fogo 
  (1) O reconhecimento pelo fogo é executado atirando-se em posições inimigas, 
conhecidas ou prováveis, a fim de obrigá-lo a revelar sua presença. 
  (2) É utilizado quando houver premência de tempo, pondo-se em risco a perda 
do fator surpresa. Realizando-o, reduz-se a possibilidade de o regimento expor-se a quaisquer 
ações de surpresa por parte do inimigo. 
  (3) Se o inimigo responde ao fogo, o regimento esclarece a situação. Se o fogo 
não encontra resposta, a unidade prossegue no cumprimento da missão. Entretanto, todo 
cuidado deve ser tomado, pois o reconhecimento pode falhar contra tropas inimigas bem 
treinadas e com experiência de combate que, permanecendo ocultas, aguardarão o momento 
oportuno para agir de surpresa. 
 
 b. Reconhecimento noturno 
  (1) O reconhecimento noturno é uma operação vagarosa de difícil execução, 
em razão das dificuldades impostas pela escuridão. Estas dificuldades poderão ser atenuadas 
pelo emprego de equipamentos de visão noturna (individuais e veiculares). Esta operação, 
por vezes, limita-se ao patrulhamento a pé, à observação de estradas e caminhos e ao 
emprego de postos de escuta com a finalidade de: 
   (a) esclarecer a situação do inimigo; 
   (b) capturar prisioneiros; 
   (c) reconhecer itinerários; 
   (d) executar destruições no interior das linhas inimigas; e 
   (e) realizar ligações. 
  (2) Somente quando o terreno favorecer e o inimigo for fraco, é possível 
conduzir um reconhecimento noturno embarcado, sem que as viaturas sejam precedidas por 
patrulhas a pé. 
  (3) O deslocamento através do campo é mais difícil. O ruído do motor e do 
deslocamento das viaturas podem ser ouvidos a consideráveis distâncias. 
A observação é limitada, tornando as viaturas altamente vulneráveis a emboscadas, mesmo 
quando precedidas por patrulhas a pé. Os deslocamentos passam a ser realizados 
preferencialmente sobre os eixos. 
 
 c. Reconhecimento aéreo 
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  (1) O emprego de meios aéreos é um excelente modo de complementar o 
reconhecimento terrestre. 
  (2) Quando não forem disponíveis elementos aéreos, os comandantes de 
unidades de cavalaria mecanizada devem envidar todos os esforços para obter estes meios 
do escalão superior. 
  (3) Os meios aéreos de reconhecimento são, normalmente, usados em 
conjunto e em apoio cerrado aos elementos terrestres, podendo ser empregados 
centralizadamente sob o controle do Rgt. 
  (4) O Anexo “G” aborda o emprego da Aviação do Exército em apoio às 
operações do R C Mec. 
 
4-14. DECISÕES DE RECONHECIMENTO 
 
 a. Na decisão para o cumprimento de uma missão de reconhecimento, devem constar 
obrigatoriamente os seguintes itens: 
  (1) designação da unidade; 
  (2) hora do início e término da missão; 
  (3) tipo(s) de reconhecimento; 
  (4) L Ct que balizem o início e o fim da missão (ou outras medidas de 
coordenação e controle que a definam exatamente); 
  (5) como empregar as peças da manobra; 
  (6) objetivos de informação; 
  (7) o que fazer em fim de missão; 
  (8) itinerário de deslocamento da unidade (-), ou seja, dos elementos que não 
estiverem em primeiro escalão; 
  (9) regiões de destino sucessivas para o 2º escalão da unidade. Normalmente 
para cada L Ct é prevista uma R Dstn. É dispensável a especificação das R Dstn na decisão 
quando esta for acompanhada de calco. 
 
b. Tipos de decisão - Ver os mementos apresentados no Anexo “F” - Decisões 
Reconhecimento. 
 

ANEXO F 
 

EMPREGO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO EM APOIO ÀS 
OPERAÇÕES DO R C Mec 

 
F-1. GENERALIDADES 
 
 a. A Aviação do Exército é o componente aéreo do Exército Brasileiro. Ela foi 
concebida para proporcionar aeromobilidade à força como um todo de maneira cerrada, 
contribuindo com a manobra dos elementos terrestres. Cumpre sua destinação realizando um 
variado rol de missões de combate, apoio ao combate e logísticas. 
 b. Cumpre missões independentemente ou constituindo grupamentos temporários de 
forças (Forças-Tarefas) com elementos de combate terrestre. 
 c. Os manuais de campanha que regulam as operações aeromóveis e o emprego da 
Aviação do Exército tratam do assunto com maior profundidade. 
 
F-2. POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES NO APOIO AO R C Mec 
 
 a. O emprego da Av Ex carece de um acurado planejamento a fim de maximizar suas 
potencialidades, de modo a explorar eficazmente suas possibilidades e, dessa forma, diminuir 
os efeitos de suas limitações e vulnerabilidades. 
 b. Possibilidades da Av Ex em apoio ao R C Mec 
  (1) atacar o inimigo em qualquer direção em áreas de difícil acesso; 
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  (2) contribuir para o Rtrd de uma força inimiga sem se engajar decisivamente; 
  (3) conduzir operações profundas no território inimigo; 
  (4) concentrar-se, dispersar-se ou desdobrar-se para aumentar a área de 
influência; 
  (5) proporcionar rápida reação em qualquer parte da frente de combate; 
  (6) obter a surpresa tática, atuando sobre o inimigo em regiões onde não 
é esperado; e 
  (7) prover economia de forças, por meio de operações de segurança 
aeromóvel, em áreas não prioritárias. 
 
 c. Limitações da Av Ex em apoio ao R C Mec 
  (1) Dependência das condições meteorológicas. 
  (2) Alto consumo de combustível de aviação. 
  (3) Sensibilidade a vetores de defesas antiaéreas de qualquer ordem. 
  (4) Sensibilidade à intercepção eletrônica e interferência. 
  (5) Necessidade elevada de manutenção especializada. 
  (6) Elevado desgaste das tripulações em operações continuadas. 
 
F-3. EMPREGO TÁTICO 
 
 Em proveito do R C Mec a Av Ex, preferencialmente, cumprirá missões de ataque, 
reconhecimento e de segurança aeromóvel. Poderá, também, cumprir missões de apoio ao 
combate e logísticas. 
 
F-4. RECONHECIMENTO AEROMÓVEL 
 
 a. A Av Ex realiza, como o R C Mec, três tipos de reconhecimento: Eixo, Área e Zona. 
 b. Apoiando um R C Mec, a Av Ex pode realizar suas missões de Rec de maneira 
isolada ou em conjunto com o Rgt. 
 c. Atuando em proveito do R C Mec, a Av Ex maximiza as capacidades operacionais 
da unidade, multiplicando seu poder de combate, aumentando sua flexibilidade de emprego 
e proporcionando melhores condições para que a força cumpra adequadamente sua missão 
de modo mais eficaz. 
 d. Ao operar em proveito de um R C Mec, a Av Ex pode ser empregada na mesma 
zona de ação da unidade ou não. Caso venha a operar na mesma zona de ação, há 
necessidades de que medidas comuns de coordenação sejam adotadas pelos elementos 
envolvidos, visando, principalmente, diminuir o risco de fratricídio. Um sistema comum de 
comando e controle deve coordenar as ações dos elementos envolvidos. A relação de 
subordinação, especificada nas missões táticas, geralmente determinam as 
responsabilidades dos escalões envolvidos na operação. 
 e. Para efeitos de planejamento, pode-se apresentar o seguinte quadro referente às 
frações da Av Ex, comparando-as com o R C Mec: 
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 f. Analisando-se os dados do quadro acima, verifica-se que, caso haja previsão de 
emprego conjunto de tropas de aviação e elementos de superfície em missões de Rec, deve 
haver um minucioso planejamento integrado entre os envolvidos, a fim de alcançar-se uma 
adequada sincronização, principalmente por serem meios com características de emprego 
diferentes e por estarem atuando na mesma zona de ação. 
 g. Missões que os elementos de aviação podem cumprir em benefício do R C Mec: 
  (1) Rec A profundas sob influência do Ini, Loc o seu esforço seu principal; 
  (2) atuar como Vg do Rgt, reconhecendo o terreno e o Ini que possam interferir 
na missão do Rgt; 
  (3) Rec R secundárias, liberando meios terrestres para atuar na frente principal 
do esforço amigo; 
  (4) Rec A de concentração de tropa e auxiliar o Rgt durante a condução dos 
fogos diretos; 
  (5) Rec Itn e eixos secundários. 
 
F-5. ATAQUE AEROMÓVEL 
 a. O Atq Amv é uma Op eminentemente Ofs realizada pela Av Ex. Sendo assim, não 
há, em princípio, a constituição de FT entre o R C Mec e os meios da Av Ex. Mesmo sem 
constituir FT, a força de helicóptero deve estar intimamente integrada à manobra do escalão 
considerado. 
 b. O Atq Amv concede ao R C Mec um aumento significativo de seu poder de 
letalidade, proporcionando-lhe capacidade de atuar profundamente no campo de batalha, 
aumentado, assim, sua área de influência. 
 c. Atuando em conjunto com o R C Mec, a Av Ex pode realizar ações em vários tipos 
de alvos; porém, considerando os meios da força de helicópteros, os alvos selecionados 
devem respeitar a seguinte ordem de preferência: 
  (1) comboios em movimento; 
  (2) instalações de comando e controle; 
  (3) instalações de equipamento de comunicações e interferência eletrônica; 
  (4) depósito de combustíveis; 
  (5) depósito de munição; 
  (6) zona de reunião de helicópteros; e 
  (7) formações de forças blindadas em movimento. 
 d. Ao visualizar-se a execução da Man de Atq Amv, é fundamental que seja atingida a 
surpresa, a fim de maximizar os efeitos do ataque e evitar perdas provocadas pela resposta 
imediata ao prévia do inimigo. 
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 e. A Av Ex, através da realização de Atq Amv, pode contribuir com a missão do R C 
Mec de várias formas. A seguir, como exemplo, são apresentadas algumas missões nas quais 
a Av Ex pode ser empregada em benefício do R C Mec: 
  (1) engajar alvos em profundidade que ameacem os elementos de primeiro 
escalão; 
  (2) auxiliar a liberação de eixos objetivo de informações ocupados pelo inimigo; 
  (3) provocar desgaste em força inimiga antes que a mesma possa atingir 
regiões que são de interesse do escalão considerado; 
  (4) atuar nos flancos do dispositivo inimigo, provocando o desdobramento 
antecipado de suas reservas; 
  (5) realizar destruições e neutralizações na retaguarda imediata do inimigo, 
causando embaraços em seu sistema logístico e de comando e controle; 
  (6) atacar o Ini de modo a contribuir para o desengajamento de elementos 
terrestres; 
  (7) impedir que o Ini receba reforços, mantendo-o isolado no campo de batalha. 
 f. Por ocasião da realização de um Atq Amv em Z Aç de responsabilidade do RCMec, 
deve haver uma estreita coordenação entre os envolvidos, de modo a minimizar ao máximo a 
possibilidade de existência de fratricídio. 
 
F-6. SEGURANÇA AEROMÓVEL 
 
 a. A segurança aeromóvel visa possibilitar alerta preciso e oportuno ao elemento 
terrestre em benefício do qual a segurança é estabelecida. 
 b. A Av Ex poderá cumprir a missão de segurança aeromóvel constituindo um 
grupamento temporário com o R C Mec. 
 c. Na maioria dos casos, a Av Ex não possui condições para o cumprimento das 
missões de cobertura e proteção, pois estas implicam em responsabilidade territorial. Sua 
participação no cumprimento de missões de segurança fica, assim, restrita à missão de 
vigilância. 
 d. A missão de vigilância aeromóvel é cumprida através de uma cortina de vigilância, 
onde a F Vig estabelece uma linha de postos de observação, sendo estes compulsórios ou 
temporários. 
 e. Os P Obs compulsórios devem ser mobiliados durante todo o tempo previsto para a 
operação, pois guarnecem setores importantes da zona de ação a ser vigiada. Os P Obs 
temporários, por sua vez, devem ser mobiliados esporadicamente, uma vez que guarnecem 
setores secundários da zona de vigilância. 
 f. Um judicioso estudo de situação deve ser realizado para que seja atribuída a missão 
de segurança aeromóvel a uma força de helicópteros. A eficiência da vigilância fornecida por 
um elemento aéreo é consideravelmente menor ante a vigilância fornecida por tropas 
terrestres. Embora os meios aéreos tenham a possibilidade de vigiar extensas áreas, há que 
se pesar acuradamente o emprego destes meios em missões que não decisivas. 
 
F-7. DADOS GERAIS DE PLANEJAMENTO 
 
 a. Anv HA-1 (Esquilo ou Fenec) 
  (1) Veloc cruzeiro: 200 Km/h. 
  (2) Velocidade durante o vôo de combate: de 80 a 110 Km/h (conforme a Mis). 
  (3) Armamento: 
   (a) lançador de foguetes SBAT 70 mm; 
   (b) metralhadora .50; e 
   (c) mista: 1 lançador de foguete (com 7 foguetes) e 1 casulo de 
metralhadora. 
  (4) Autonomia de vôo: 3 horas de vôo (2h 30 min quando configurada com 
Armto). 
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  (5) Capacidade de transporte: 3 passageiros (não realiza transporte de 
passageiros ao realizar missões com Helcp armado). 
 
 b. Anv HM-1 (Pantera) 
  (1) Velocidade cruzeiro: 230 Km/h. 
  (2) Velocidade durante o vôo de combate: 80 a 110 Km/h (conforme a Mis). 
  (3) Autonomia: 3 horas de vôo (sem tanque de translado). 
  (4) capacidade de transporte: 08 Fuz equipados. 
 
 c. Anv HM-2 (Black Hawk) 
  (1) Velocidade cruzeiro: 250 km/h. 
  (2) Velocidade durante o vôo de combate: 80 a 110 km/h (conforme a Mis). 
  (3) Autonomia: 2h 20min (sem tanque de traslado). 
  (4) Capacidade de transporte: 14 Fuz equipados. 
 
 d. Anv HM-3 (Cougar) 
 
  (1) Velocidade cruzeiro: 250 km/h. 
  (2) Velocidade durante o vôo de combate: 80 a 110 km/h (conforme a Mis). 
  (3) Autonomia: 3 horas (sem tanque de traslado). 
  (4) Capacidade de transporte: 20 Fuz equipados. 
 
 e. Quadro de consumo de combustível de aviação 
 

 
 
 f. Nos planejamentos onde visualiza-se o emprego da Av Ex, os limites operacionais 
devem ser respeitados, contribuindo, assim, para que a segurança de vôo seja atingida e 
reduzida a margem de risco da operação. 
 g. Usualmente o consumo de combustível é fator determinante nos planejamentos 
onde a aviação deve ser empregada. As frações de Helcp, guardam, como segurança 
operacional, normalmente, 30 minutos de vôo que não são utilizados para efeitos de 
planejamento. 
 h. A capacidade máxima do reservatório de combustível da Anv Pantera é de 856 Kg 
(1.084 litros) e da Anv Esquilo é de 450 Kg (570 litros). 
 i. Carga Externa 
  (1) A Anv Esquilo tem a capacidade de transportar um peso de 750 Kg como 
carga externa, enquanto que a Anv Pantera pode transportar uma carga externa de até 1.600 
Kg. 
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  (2) Ao planejar-se missões onde as Anv devem realizar manobras de transporte 
carga externa, o planejador deve considerar que, quanto mais peso a ser transportado menor 
será a autonomia das aeronaves, por conseguinte, seu raio de ação será diminuído e, 
dependendo da missão, será acrescida a necessidade de combustível - fator crítico quando 
do emprego de meios aéreos. 
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ANEXO B 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO USO DE ARP CAT 0 NA 

MINUSTAH 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

OPERAÇÃO DO DRONE 

 

PROCEDIMENTOS NORMAIS 

 

1. O drone só será utilizado para os seguintes fins: operações militares, 

formaturas e treinamento dos militares do BRABATT. 

a. Para as operações militares e formaturas a sua utilização deverá ser feita mediante 

reunião de coordenação do Estado-Maior. 

b. Para treinamentos na BGB: 

1) A missão deverá ser coordenada com o G6; 

2) Local – Pátio de formaturas; e 

3) Observação: o drone deverá pousar imediatamente no caso de sobrevoo de 

helicóptero na BGB e helipad. 

 

2. Antes de voo 

a. Deverá ser realizado um briefing em que serão verificados: 

1) Condição do drone; 

2) Missão a ser cumprida; 

3) Condições meteorológicas (vento abaixo de 10m/s e sem possibilidade 

de chuva) 

4) Local para a realização da missão  

a) A área de visada deverá ser considerada a fim de que seja 

maximizado o número de satélites utilizados pelo GPS; 

b) Verificar a existência de cabos, fios e linhas na área de operação; 

c) Verificar a existência de pontos mais altos, como caixa d’água e 

torres; 

d) Verificar um local de pouso alternativo para o caso de ocorrer 

obstrução da área de decolagem;  

b. Definir os pontos-chaves da operação; 

c. Deverão ser repassadas as condições de emergência;  

d. Deverão ser repassados os limites do Drone. 

 

3. Durante o voo: 
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a. Executar os procedimentos previstos em check-list para partida, decolagem, voo e 

pouso do dispositivo; 

b. Manter um piso de operação sempre 8 m acima do ponto mais alto da área de voo; 

c. Manter o Drone, sempre em linha de visada com controle; 

d. Manter um co-piloto observando o drone visualmente e informando dos obstáculos 

no caminho; 

e. Evitar voar sobre o mar, rios e lagos devido à reflexão do sinal na água.  

f. Manter as pessoas e animais afastados em um raio, mínimo, de 10 m em relação ao 

drone no momento de decolagens/pousos; 

 

4. Após o voo: 

a. Não se aproximar do dispositivo com os rotores em movimento; 

b. Desligar as baterias antes da desativação do controle; 

c. Entregar as imagens ao setor responsável pela operação/formatura. 

d. O Drone deverá ser acondicionado no G3, com as baterias e tablet recarregados e 

microSD formatado. 

 

PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA 

 

1. Bateria em 35% e distância acima de 1300m: retornar ao local de decolagem 

imediatamente 

2. Bateria em 30%: retornar ao local de decolagem imediatamente. 

3. Bateria a 25%: acionar a função Return-to-Home através do botão no controle. 

4. Bateria insuficiente para retornar ao local de decolagem: pousar com a 

imagem do tablet em pistas ou locais abertos e imediatamente acionar um GC para resgatar 

o equipamento. 

5. Desorientação do operador:  

a. Movimentar o stick da direita com movimentos curtos para tentar se orientar 

b. Ainda assim não conseguindo: 

1) Colocar o drone em modo Função 

2) Ativar a função Home Lock 

3) Colocar o stick da direita totalmente à retaguarda até que o drone volte 

ao local do operador 

6. Perda de sinal do controle com o drone: o equipamento voltará automaticamente 

ao local onde ele decolou. 

7. Em caso de queda: acionar um GC para resgatar imediatamente. 
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LIMITES 

 

1. É proibido voar sobre tropa ou aglomeração de pessoas. 

2. O piloto deverá cumprir, estritamente, as regras para operação de drones definidas 

pela MINUSTAH. 

3. Em áreas próximas a aeroporto: obedecer aos limites estabelecidos pelo manual da 

DJI: 

 

 

a. Proibido voar na zona vermelha 

b. Respeitar a altura máxima da zona amarela 

 

4. Na Base de Cité Soleil: 

a. Altura máxima – 30m 

5. Nas demais áreas: respeitar o limite da perda de sinal do controle. 

6. Nenhum dos equipamentos do BRABAT é resistente à água. 

7. Não decolar em locais inclinados. 

8. Voo noturno: não foram realizados testes para levantar informações de segurança. 

a. Não realizar voo noturno sem ter realizado o voo no mesmo percurso durante o dia 

b. Não voar sem sinal de internet no tablet (para usar o Google Maps) 

 


