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O EMPREGO DO SISTEMA DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA 
(SARP) NAS OPERAÇÕES DE MARCHA PARA O COMBATE DO SÉCULO XXI. 

Leonardo Ferreira Barthar¹ 

Eduardo Soster² 

Resumo 

O presente estudo tem por objetivo verificar as possibilidades e limitações de utilização do SARP 
nas operações ofensivas do século XXI, determinando o enfoque do emprego na busca de alvos e 
análise de inteligência do campo de batalha. Serão apresentados as especificações, classificações 
e categorias do SARP, em seguida são apresentadas as operações de marcha para o combate no 
século XXI, expondo o conceito das operações ofensivas com ênfase nesse tipo de operação, na 
sequência descreve o emprego do SARP na busca de alvos tendo por finalidade expor as 
capacidades e limitações por ocasião de sua utilização. Foi descrito o emprego do SARP na 
análise de inteligência nos campos de batalha buscando levantar hipóteses de emprego de quem 
ou o quê pode se configurar como um potencial ameaça no campo de batalha. Por fim, conclui-se 
no sentido de pensar na vasta possibilidade de emprego do SARP nas operações ofensivas de 
marcha para o combate e qual tipo de SARP seria o ideal a ser utilizado nesse tipo de operação. 

Palavras-chave: SARP, marcha para o combate, busca de alvo, analise de inteligência. 

Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo verificar las posibilidades y limitaciones del uso del SARP 
en las operaciones ofensivas del siglo XXI, determinando el foco del empleo en la búsqueda de 
objetivos y el análisis de inteligencia del campo de batalla. Se presentarán las especificaciones, 
clasificaciones y categorías del SARP, luego se presentarán las operaciones de marzo para el 
combate en el siglo XXI, exponiendo el concepto de operaciones ofensivas con énfasis en este tipo 
de operaciones, en la secuencia se describe la Uso del SARP en la búsqueda de objetivos 
destinados a exponer las capacidades y limitaciones con ocasión de su utilización. El uso del 
SARP fue descrito en el análisis de la inteligencia en los campos de batalla que buscan plantear 
hipótesis de empleo de quién o qué se puede establecer como una amenaza potencial en el campo 
de batalla. Por último, concluye con pensar en la vasta posibilidad de empleo de SARP en 
operaciones ofensivas para el combate y qué tipo de SARP sería el ideal para ser utilizado en este 
tipo de operaciones. 

Palabras-clave: SARP, marcha de combate, búsqueda de objetivos, análisis de inteligencia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A evolução do combate moderno viu em sua história o uso da aviação como 

instrumento bélico durante a Primeira Grande Guerra (1914 – 1918), ao longo do 

tempo, cresceu extraordinariamente a importância desta arma nas operações 

ofensivas militares, mudando a configuração do campo de batalha que nesse 

período se restringia a frente e profundidade, acrescentou a dimensão “espaço” 

nos conflitos militares que se caracterizava pela utilização de vetores aéreos para 

realizar ataques nas frentes e profundidades dos campos de batalhas. 

Segundo  manual C44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea cita os vetores 

aéreos atuais como aeronaves de asa fixa, aeronaves de asas rotativas, mísseis 

de cruzeiro, mísseis balísticos, Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) ou 

Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP). Essa última inovação 

tecnológica (SARP) tem sido bastante utilizada nas operações ofensivas do século 

XXI e o emprego do mesmo ainda possui poucas fontes de consulta para o 

preparo da tropa, carece de informação para ser integrado com as diversas 

funções de combate existentes, permitindo o melhor emprego dessa tecnologia 

bélica no aproveitamento das ações de guerra. 

O SARP é um sistema que oferece ao comandante da força que emprega a 

aeronave algumas horas de observação em ambientes hostis sem o emprego de 

militares “in loco” e permite que realize missões diurnas e noturnas na busca de 

alvos e análise de inteligência, apresentando uma grande flexibilidade e 

segurança na observação aérea da tropa inimiga, seu emprego nas operações 

ofensivas oferece uma predominância no campo de batalha tendo em vista que 

elas: 

“...são operações terrestres agressivas nas quais predominam o 
movimento, a manobra e a iniciativa, para cerrar sobre o inimigo, 
concentrar poder de combate superior, no local e no momento decisivo, e 
aplicá-lo para destruir ou neutralizar suas forças por meio do fogo, do 
movimento e da ação de choque (Fig 3-1). Obtido sucesso, passa-se ao 
aproveitamento do êxito ou à perseguição.” (Operações, 2017, p.3-1) 
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As operações ofensivas se caracterizam por cinco tipos de operações: 
marcha para o combate, reconhecimento em força, ataque, aproveitamento do 
êxito e perseguição. Essas operações tem a finalidade de: 

a) destruir forças inimigas; 
b) conquistar áreas ou pontos importantes do terreno que permitam obter 
vantagens para futuras operações; 
c) obter informações sobre o inimigo, particularmente sobre a situação e 
poder de combate, e adquirir ou comprovar dados referentes ao terreno e 
às condições meteorológicas; 
d) confundir e distrair a atenção do inimigo sobre o esforço principal, 
desviando-a para outras áreas; 
e) antecipar-se ao inimigo para obter a iniciativa, aproveitando qualquer 
oportunidade que se apresente, por fugaz que seja, negando-lhe 
qualquer tipo de vantagem; 
f) fixar o inimigo, restringindo-lhe a liberdade de movimento e manobra, 
mediante diferentes esforços e apoios com o objetivo de permitir 
concentrar o máximo poder de combate sobre ele no ponto selecionado; 
g) privar o inimigo de recursos essenciais com os quais sustente suas 
ações, realizando atividades e operações em profundidade e 
sincronizadas que lhe neguem a liberdade de ação e interrompam a 
coerência e o ritmo de suas operações; e 
h) desorganizar o inimigo mediante ataques sobre aqueles meios ou 
funções de que sejam essenciais para gerar e empregar coerentemente 
seu poder de combate. ( OPERAÇÕES, 2017, p. 3-3) 

 
. 
 
1.1  PROBLEMA  

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 Cada vez mais o combate moderno se torna mais complexo devido aos 

avanços tecnológicos do século atual, a guerra moderna caracteriza-se pela 

quarta geração onde o elemento central da dimensão intangível é o sistema de 

informação, por isso que o emprego do SARP nas operações ofensivas de marcha 

para o combate no século XXI produzirá soluções aos novos problemas militares 

introduzidos nessa fase do combate contemporâneo a 4ª geração. 

1.1.2 Formulação do Problema 

Como o SARP deve ser empregado nas operações ofensivas de marcha 

para o combate do século XXI, visando seu emprego na busca de alvos e análise 

de inteligência no combate? 

 



 
 

7 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

O presente estudo tem por objetivo verificar as possibilidades e limitações 

de utilização do SARP nas operações ofensivas do século XXI, determinando o 

enfoque do emprego na busca de alvos e análise de inteligência do campo de 

batalha. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Com o intuito de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio 

descritivo apresentado neste estudo. 

a. Apresentar a doutrina de emprego do SARP no Exército brasileiro. 

b. Analisar as possibilidades e limitações do SARP na busca de alvos. 

c. Analisar as possibilidades e limitações do SARP na análise de 

inteligência do campo de batalha. 

d. Analisar as possibilidades e limitações do emprego do SARP nas 

operações ofensivas de marcha para o combate. 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno deste 

questionamento: 

a) Quais são as características de emprego do SARP? 

b) Quais são as características das operações ofensivas no século XXI? 

c) Quais são as características das operações de marcha para o combate? 

d) Quais são as possibilidades e limitações do emprego do SARP na busca 

de alvos? 

e) Quais são as possibilidades e limitações do emprego do SARP na 

análise de inteligência do campo de batalha? 
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1.4 JUSTIFICATIVAS 

A seção buscou de forma breve, enunciar os principais tópicos que 

justificam a relevância do referido trabalho. Os principais aspectos que corroboram 

para as justificativas foram: 

 O emprego do SARP como tecnologia bélica é recente, o que carece de 

estudos bibliográficos que apresentam a integração dele as outras funções de 

combate. Todos os exércitos modernos estão utilizando essa tecnologia nos 

combates convencionais pois agregam uma alta capacidade de combate aos seus 

detentores. 

Dessa forma, justificamos a relevância da presente pesquisa por 

correlacionarmos o emprego do SARP nas operações ofensivas de marcha para o 

combate no século XXI, através da busca de alvos e análise de inteligência dos 

campos de batalha na marcha para o combate. 

 

2. METODOLOGIA 

Pretende-se realizar uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, 

aproveitando-se dos artigos apresentados sobre o SARP nas operações 

ofensivas da atualidade. Busca-se realizar uma pesquisa acadêmica e 

descritiva de forma a atingir os objetivos específicos e o objetivo geral da 

pesquisa. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

No contexto do combate moderno, onde o inimigo não se constitue de um 

exército regular ou força irregular caracterizada no terreno, cresce de importância 

a utilização de meios não convencionais para a obtenção de alvos e informações 

sobre o inimigo que se confunde com a população civil. 
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O emprego do SARP nas operações ofensivas do século XXI diminui 

drasticamente o risco de morte dos militares nos campos de batalhas, pois esse 

sistema é operado remotamente e geralmente longe das forças inimigas em 

operações de combate convencional, ele tem inúmeras finalidades de emprego, 

porém o enfoque do estudo realizado estará replicado na busca de alvos e analise 

de inteligência que o SARP pode realizar nas operações ofensivas esse sistema 

apresenta as seguintes capacidades, segundo  o manual de Vetores Aéreos da 

Força terrestre ( 2014, p.4-1):  

4.4.4 São capacidades dos SARP da F Ter:  
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 por 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 maior 
capacidade de infiltrar-se em áreas sobre o controle das forças 
oponentes; e  
f) realizar operações continuadas, de modo compatível com o elemento 
de emprego considerado. 

A tempestividade do conflito contemporâneo sugere que as informações 

obtidas sobre o inimigo sejam difundidas o mais rápido possível para que haja o 

aproveitamento do êxito durante as missões e que o inimigo seja surpreendido no 

campo de batalha, essa coleta rápida de informes na artilharia recebe o nome de 

busca alvos, podendo ser corroborada pelo Manual de Campanha Artilharia da 

Divisão de Exército ( 2 Ed. 1994, p. 5-1):  

c. O tempo decorrido entre a coleta pelo meio de busca e o recebimento 
do informe pelo comando interessado influi, pela oportunidade, na 
eficácia da decisão tomada pelo comandante. A redução desse tempo é 
alcançada, em melhores condições, quando a detecção e a difusão do 
informe são realizadas por sensores eletrônicos, equipamentos com 
avançada tecnologia.  
d. A coleta de informes na artilharia recebe a denominação de busca de 
alvos. È parte da atividade de informações que envolve a vigilância da 
área de operações, o reconhecimento, detecção, identificação e 
localização de alvos terrestres, bem como a avaliação de danos 
causados àqueles já batidos por fogos. 
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 Com o emprego dessa tecnologia bélica qualquer Força Armada estaria à 

frente nas operações militares da atualidade, pois no combate moderno não está 

bem definida a zona de ação do combate, geralmente se desenvolve nas cidades, 

e os inimigos também não estão definidos, pois se misturam entre os não 

combatentes para realizar suas ofensivas contra os seus adversários. 

 

 

2.2 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

O objetivo do presente artigo tem a finalidade de realizar o estudo formal do 

SARP, procurando evidenciar especificações técnicas, limitações e possibilidades, 

além de associar seu emprego às operações ofensivas no século XXI no que 

tange à busca de alvos e a análise de inteligência no campo de batalha. 

Dentre as possíveis dimensões de emprego do SARP, serão abordados os 

conceitos relacionados a observação aérea, reconhecimento aéreo, análise e 

busca de alvos associando-o as operações ofensivas que se restringirá no tipo de 

operação de marcha para o combate.  

 

2.3 AMOSTRA  

O estudo foi limitado nas operações militares do século XXI que são 

operações mais complexas que as operações dos séculos passados pois a 

tecnologia dita a rapidez do combate, especificamente no emprego do SARP nas 

operações ofensivas de marcha para o combate. 

 

2.4 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O artigo em questão está baseado na pesquisa bibliográfica.  Isso acontece 

por visar a apresentação das razões e os porquês acerca do emprego do SARP 

nas operações de marcha para o combate no século XXI. Associando tais 

especificidades do material empregado às operações contemporâneas.  
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2.4.1 Procedimentos Metodológicos 

 Foi feito um estudo bibliográfico com fontes primárias e secundárias, para 

que ocorresse a pesquisa e os conhecimentos fossem reunidos.  A triagem das 

fontes para coleta de dados visará atingir autores de renome acadêmico, 

prioritariamente militar.  

 A pesquisa se fundirá por meio das etapas de delimitação e escolha do 

tema, uma indagação acerca do tema e a construção de um plano de 

desenvolvimento. Tal plano será responsável por enumerar os assuntos 

necessários para a compreensão plena do tema, ficando selecionados para 

compor as seguintes seções secundárias: 

2.4.1.1 O EMPREGO do SARP: visa enumerar as especificações do material, 

além de identificar suas classificações, categorias, possibilidades e limitações por 

ocasião de sua utilização; 

2.4.1.2 AS OPERAÇÕES DE MARCHA PARA O COMBATE NO SECULO XXI: 

pretende expor o conceito de operações ofensivas, com ênfase no tipo de 

operação de marcha para o combate; 

2.4.1.3 O EMPREGO DO SARP NA BUSCA DE ALVOS: tem por finalidade expor 

as capacidades e limitações por ocasião de sua utilização; 

2.4.1.4 O EMPREGO DO SARP NA ANÁLISE DE INTELIGÊNCIA NOS CAMPOS 

DE BATALHA: busca levantar hipóteses de emprego de quem ou o quê pode se 

configurar como uma potencial ameaça no campo de batalha. 

 

2.4.2 Análise dos Dados 

A coleta de dados para atingir os objetivos específicos bem como o objetivo 

geral foi dada por questionamentos ao emprego do SARP nas operações 

ofensivas, por coleta na literatura existente e em trabalhos acadêmicos já 

realizados. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 O EMPREGO DO SARP. 

O Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) se compreende 

da seguinte forma: módulo de voo, o módulo de controle em solo e o módulo de 

comando e controle. De acordo com a portaria Normativa Nº 606, do Ministério da 

Defesa, datada de 11 de junho de 2004, em seu art. 4º, SARP é uma plataforma 

aérea de baixo custo que pode ser operada pôr controle remoto ou executar perfis 

de vôo de forma autônoma, além de transportar cargas úteis convencionais tais 

como, sensores diversos e equipamentos de comunicação, também pode servir de 

alvo aéreo, levar designador de alvos e mesmo cargas letais, sendo neste caso 

empregado com fins bélicos. A seguir veremos uma figura que ilustra o 

desdobramento dos módulos funcionais do SARP empregado pela F Ter 

brasileira. (BRASIL, 2014, p 4-3). 
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Figura 01 – Módulos funcionais dos SARP para a F Ter 

Fonte: BRASIL, 2014, p 4-3 

O SARP é uma invenção tecnológica utilizada nas operações bélicas para 

aumentar a consciência situacional no campo de batalha dos comandantes dos 

diversos escalões que operam em diversos níveis, o sistema apresenta a 

capacidade de elencar objetivos, adquirir e engajar alvos e levantar informações 

sobre o campo de batalha para que o comandante possa tomar as melhores 

decisões supridas de todas as informações. 

A classificação e distinção das categorias do SARP estão relacionadas com 

o peso do veículo aéreo, parâmetros de desempenho, natureza das ligações, os 

efeitos gerados pela carga paga, as necessidades logísticas ou escalão 

responsável pelo emprego do sistema, sendo assim o nível de elemento de 

emprego é a principal referência para a definição das categorias, conforme quadro 

descrito abaixo. ( BRASIL, 2014, p 4-4) 

 

 

Quadro 01 – Classificação e categorias dos SARP para a F Ter 

Fonte: BRASIL, 2014, p 4-4 
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 A proposta de emprego da F Ter brasileira para o uso do SARP no nivel 

elemento de emprego de "Grande Unidade e Bateria de Busca de Alvo" (Bia BA) 

seria a categoria 2 que apresenta a nomenclatura de baixa altitude, 10.000 pés de 

altitude de operação, aproximadamente 63km de raio de ação da aeronave 

remotamente pilotada e 15 horas de autonomia de vôo. 

 Segundo o Manual  Vetores Aéreos da Força terrestre (2014, 1ª Ed) os 

SARP de categoria 0 a 3 são empregados no nível tático, fornecendo informações 

em tempo real à tropa apoiada e proporcionado suporte contínuo nas áreas de 

interesse para o planejamento e condução das operações. Preenchendo lacunas 

operativas, complementando a obtenção de produtos fornecidos por outros 

sistemas e aumentando as capacidades da tropa empregada. 

 A limitação deste meio de emprego militar está pautada na autonomia de 

horas de vôo da aeronave, quanto maior a categoria maior será a autonomia de 

emprego, e o SARP também pode sofrer interferência da guerra eletrônica 

negando seu uso em determinada ocasião e espaço. 

 

3.2 AS OPERAÇÕES DE MARCHA PARA O COMBATE NO SÉCULO XXI 

 As operações militares convencionais de guerra são divididas em dois tipos 

de operações: ofensivas e defensivas, elas podem ocorrer simultaneamente ou 

sucessivamente nos campos de batalha. No presente estudo focaremos nas 

operações ofensivas que são operações terrestres agressivas nas quais 

predominam o movimento, a manobra, e a iniciativa para cerrar sobre o inimigo, 

concentrar poder de combate superior, no local e momento decisivo. ( Brasil, 

2017, p 3-1). 

O comandante visualiza as operações ofensivas em termos de tempo e 
espaço. O seu exame de situação indica a melhor combinação dos 
fatores que oferecem maiores possibilidades de sucesso. Esse exame 
inclui, também, uma avaliação dos elementos pertinentes ao poder de 
combate. As operações ofensivas têm os seguintes fundamentos: 

a) manutenção do contato; 

b) esclarecimento da situação; 

c) exploração das vulnerabilidades do inimigo; 
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d) controle dos acidentes capitais do terreno; 

e) iniciativa; 

f) neutralização da capacidade de reação do inimigo; 

g) fogo e movimento; 

h) impulsão; 

i) concentração do poder de combate; 

j) aproveitamento do sucesso obtido; e 

k) segurança. 

(Brasil, 2017, p 3-4) 

 Existe cinco tipos de operações ofensivas: marcha para o combate, 

reconhecimento em força, ataque, aproveitamento do êxito e perseguição, no qual 

o enfoque do presente trabalho se dará na marcha para o combate. 

A marcha para o combate é uma marcha tática em direção do inimigo 
com a finalidade de obter ou reestabelecer o contato com o mesmo e/ou 
assegurar vantagem que facilitem operações futuras. o melhor 
aproveitamento do dispositivo no momento do contato é obtido pela 
apropriada organização da força para o combate e pela manobra dos 
seus componentes. Esse tipo de operação ofensiva é executado 
agressivamente para se apossar do objetivo antes que o inimigo possa 
reagir. ( Brasil, 2017, p 3-4) 

 Devido ao avanço tecnológico as operações militares tiveram que se 

adequar aos novos componentes das guerras de amplo espectro, que evidenciam 

a importância da tecnologia na organização do poder militar (internet, computador 

e sensores), abrangendo os domínios cibernético e espacial. Esses componentes 

trouxeram aos combates modernos uma nova dinâmica e rapidez pois o uso do 

campo eletromagnético levou o sensoriamento a toda parte do campo de batalha, 

evitando a surpresa pelo inimigo.  

 Por isso as operações de marcha para o combate se tornaram mais 

complexas porque os conflitos da atualidade se desenrolam prioritariamente no 

ambiente urbano e  partindo do princípio que o inimigo está vendo todo campo de 

batalha, então o deslocamento feito por tropa regular ou não, cresce de 

importância o reconhecimento aéreo e terrestre. 

Pela capacidade de rastreamento e reconhecimento, os UAVs, ou drones 
(“zangões”, como são apelidados), são empregados em missões para 
detectar indivíduos e estruturas inimigas com uma suposta precisão. São 
capazes de passar invisíveis pelos radares de detecção e, geralmente, 
antes de serem utilizados para o ataque, funcionam como instrumento 
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para o recolhimento de informações sobre o inimigo e o território pelas 
chamadas Heat Signatures2 , adaptando-se às modernas modalidades 
de guerra para o combate à ameaças “assimétricas”. Nesse sentido, o 
emprego de drones na guerra do Afeganistão e do Iraque foi 
determinante, principalmente nas atividades de inteligência, vigilância e 
reconhecimento – promovendo a sinergia necessária às operações de 
“rápida dominação”: ( BORRELI, PERON, 2014, p-9) 

 As guerras do século XXI são marcadas por combates assimétricos onde 

os atores dos conflitos podem ser ou não estatais, nesse contexto, a evolução das 

técnicas e táticas de combate devem ser eficazes tendo em vista esse novo 

conceito de guerra que apresenta grande flexibilidade, mobilidade no emprego das 

frações e maior necessidade de informações sobre o inimigo. 

3.3 O EMPREGO DO SARP NA BUSCA DE ALVOS 

 O emprego do SARP na busca de alvo no campo de batalha fornece 

informações sobre o inimigo aos comandantes dos diversos escalões e aumenta o 

poder da função de combate de fogos, pois com precisão e rapidez as 

características dos alvos são repassadas a quem é de direito. 

 Segundo Brasil (1ª Ed,1978), a principal função na busca e processamento 

dos informes sobre alvos de importância para as ações da Artilharia. O esforço na 

busca de alvos é ativo, contínuo e se estende por toda a zona de ação, de modo a 

permitir a exploração das possibilidades dos fogos de Artilharia em sua plenitude. 

"A observação aérea se constitui num importante meio de busca de 
alvos. Ela permitirá localizar alvos que estejam desenfiados aos 
observadores terrestres e tornará possível a observação em maior 
profundidade em terreno inimigo. A observação aérea é realizada por 
observadores em aviões orgânicos só Exército de Campanha. Em 
determinadas situações, os aviões da Força Aerotática (FAT) poderão 
cooperar  na ajustagem do tiro de Artilharia. Esses aviões poderão 
auxiliar, também, em reconhecimento visuais  e fotográficos. Os aviões 
orgânicos do Exército de Campanha são usados, também, para 
ajustagem do tiro de Artilharia. Será utilizado o tipo de avião que melhor 
se adapte à missão específica." Brasil ( 1978, p 3-14)  

 O SARP tem a capacidade de operar com diversos tipos de carga paga, 

armamento distintos, bombas burras ou inteligentes, câmeras fotográficas, 

sensores satelitais, sensores lazer, sensores químicos fazendo com que sua 

variedade de emprego possibilite realizar uma gama de tarefas para diferentes 

missões.  
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 O SARP aumentará a capacidade de emprego dos Grupos de Artilharia de 

cumprirem suas missões nas marchas para o combate, pois dará ao comandante 

da tropa um acesso rápido a consciência situacional do campo de batalha por 

meio da vigilância aérea, podendo adquirir alvos em proveito da artilharia ou da 

manobra. 

"A missão do Grupo, nesse tipo de operação, é prestar apoio contínuo à 
força, não sendo admissível que está se atrase por falta de apoio de fogo 
ou se lance sobre o inimigo sem contar com aquele apoio. Nessas 
condições, é importante considerar as imposições abaixo enumeradas. 

(1) Rapidez e precisão, adquiridas pela articulação do Grupo na coluna 
de marcha da Brigada. 

(2) Montagem de um sistema de comunicações apropriado. 

(3) Antecipação dos reconhecimentos, na procura incessante de posições 
e observatórios. 

(4) Permanente ligação com os elementos apoiados." (Brasil, 1998, p 10-
2) 

 

 3.4 O EMPREGO DO SARP NA ANÁLISE DE INTELIGÊNCIA NOS 

CAMPOS DE BATALHA. 

 Podemos verificar que o SARP pode ser utilizado em diversos níveis 

situacionais e escalões de emprego diferentes no início do século XXI. Nas 

guerras do Afeganistão e Iraque, após o 11 de setembro de 2001, houve um 

aumento exponencial nas operações com SARP pelos americanos, pois esse 

vetor aéreo não tripulado não oferecia o risco de perdas de combatentes 

americanos  e realizava diversas missões em ambiente hostil ou não sem ser 

identificados, as missões abrangeram desde reconhecimentos até missões de 

ataque por misseis guiados por infravermelho. Podemos identificar abaixo as 

inúmeras atividades que o SARP pode realizar em apoio a análise de inteligência 

nos combates modernos. 

Nas Operações Ofensivas, os Elementos Essenciais de Inteligência 

podem incluir: 

a) localização, dispositivo, composição, valor, equipamentos, pontos 
fortes e fracos da força inimiga defensora, bem como de suas reservas; 

b) sistemas de armas de fogo; 

c) flancos suscetíveis a ataques; 
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d) áreas para ataques aéreos amigos e inimigos; 

e) localização de unidades de armas de defesa aérea do inimigo e de 
mísseis; 

f) guerra eletrônica inimiga; 

g) sistema de comando e controle inimigo; 

h) efeitos do terreno e condições meteorológicas sobre as operações; 

i) considerações civis atuais e futuras; 

j) quantidade, eixos de deslocamento/suprimento e a direção do 
movimento de civis deslocados;e 

k) eixos de retirada das forças inimigas.( BRASIL, 2016, p 10-2) 

 

 

 Segundo Brasil (2015), a atividade de inteligência, no conceito de busca de 

alvos, produz dois tipos básicos de conhecimento: aquele orientado para a 

decisão e aquele que trata do levantamento de alvos, o comandante da força 

emprega o primeiro no planejamento e na execução da manobra. A inteligência 

utilizando-se da busca de alvos, desempenha um importante trabalho de 

interpretação, no acompanhamento de conjunturas e na análise dos dados obtidos 

pelo subsistema, contribuindo com o conhecimento de significativo valor para as 

atividades de apoio de fogo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo cujo o tema foi "O EMPREGO DO SISTEMA DE AERONAVES 

REMOTAMENTE PILOTADAS (SARP) NAS OPERAÇÕES DE MARCHA PARA O 

COMBATE NO SÉCULO XXI" teve seu fundamento no aumento expressivo desse 

meio de emprego militar nas operações do século XXI, ele apresenta tantas 

capacidades que pode ser utilizado por qualquer tipo de tropa em diversas 

missões distintas. 

 Na tentativa de buscar uma solução para o problema foi realizado um 

trabalho que buscasse uma proposta para o emprego do SARP nas operações 

ofensivas. Esse trabalho teve por objetivo geral verificar as possibilidades e 

limitações do SARP nas operações de marcha para o combate no século XXI, 
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determinando o enfoque do emprego na busca de alvos e analise de inteligência 

do campo de batalha. 

 Para atingir o objetivo geral e por conseguinte responder o problema da 

pesquisa elencado, foram levantados os objetivos específicos que nortearam o 

estudo e permitiram contribuir com a conclusão do trabalho. A exposição da 

doutrina de emprego do SARP da F Ter reconhece como o Exército Brasileiro 

utiliza esse material de emprego militar nas operações militares, bem como 

analisa as possibilidades e limitações do SARP na busca de alvos e análise de 

inteligência do campo de batalha. 

 Atinente as questões de estudo e objetivos propostos durante essa 

pesquisa, atendeu ao esperado a presente investigação documental, despertando 

a compreensão sobre a possibilidade e limitações do emprego do SARP nas 

operações de marcha para o combate. 

 A viabilidade do emprego do SARP levantada no estudo nas operações de 

marcha para o combate estaria pautada na autonomia que o veículo aéreo não 

tripulado teria de vôo, pois limitaria o raio de emprego da aeronave durante as 

operações. Nesse tipo de operação o desdobramento de uma Divisão de Exército 

pode ultrapassar os 100 km de distância, tendo em vista o tipo de operação 

ofensiva cresce de importância a escolha da categoria adequada para o emprego 

do SARP. 

 De forma conclusiva, o emprego do SARP nas operações de marcha para o 

combate deve ser estudado suas possiblidades e limitações pois é um meio de 

emprego militar que determina uma consciência situacional do campo de batalha 

aos comandantes de todas frações e vem sendo desenvolvido o emprego e 

doutrina por todos os exércitos do mundo. 
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