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RESUMO 

 

O EMPREGO DO SARP EM AÇÕES DE RECONHECIMENTO DO PELOTÃO DE 

EXPLORADORES 

 

AUTOR: Victor Ferreira Arimori 

ORIENTADOR: Vinicius Venturini Silva 

 

 

O presente trabalho propõe analisar o emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas em ações de reconhecimento dos Pelotões de Exploradores. Tem como objetivo 

analisar as limitações do Pelotão de Exploradores e, a partir delas, empregar o Sistema de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas com a missão de diminuí-las, melhorando suas capacidades 

e facilitando o emprego da fração nas missões a ela imposta. Foi realizada uma pesquisa 

documental e bibliográfica nos manuais doutrinários do Exército Brasileiro, além de, pesquisas 

que tange o assunto relevantes ao trabalho. Pode-se concluir que o emprego do Sistema de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas auxilia a diminuir as limitações do pelotão de exploradores. 

 

Palavras-chave: Pelotão de Exploradores. Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas. 

Reconhecimento. Limitações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

THE RPAS IN MISSIONS OF SCOUT PLATOON 

AUTHOR: Victor Ferreira Arimori 

ADVISOR: Vinicius Venturini Silva 

 

The present work proposes to analyze the use of Unmanned Aircraft Systems in 

recognition of operations Scout Platoon. Aims to examine the limitations of the Scouts and, 

from them, employing Unmanned Aircraft Systems to decrease them, improving their 

capabilities and facilitating the use of the fraction in the missions it imposed. A documentary 

and bibliographical research in doctrinal manuals of the Brazilian Army, in addition to research 

concerning the subject, relevant to the job. It can be concluded that the use of Unmanned 

Aircraft Systems helps reduce the limitations of the Scouts. 

 

Key-words: Scout Platoon. Unmanned Aircraft Systems. Reconnaissance. Limitations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As ações de reconhecimento são extremamente necessárias para o planejamento e 

execução das missões das Operações Terrestres. A partir do reconhecimento detalhado e 

constante, o colhimento de informes possibilita os comandantes de vários níveis operacionais, 

manter-se informado sobre o que está acontecendo no campo de batalha, diminuindo as 

incertezas e maximizando as potencialidades da Força Terrestre. 

O pelotão de exploradores é uma importante fração subordinada às subunidades de 

Comando e Apoio dos Batalhões de Infantaria Blindada, Regimentos de Carro de Combate e 

Regimentos de Cavalaria Blindada, que tem a missão de reconhecer o Teatro de 

Operações/Área de Operações para os escalões superiores.  

A fração possui diversas missões, dentre elas, o reconhecimento de itinerários de 

progressão, zonas de reunião, estabelecimentos de postos de observações, dentre outras. Para 

isso, a fração é dotada com alta mobilidade, proporcionada pelas suas viaturas leves e 

comunicações amplas e flexíveis. Porém possui algumas limitações, as quais dificultam o 

cumprimento da missão, tais como: vulnerabilidade aos ataques aéreos, minas terrestres e 

armamento anticarro, restrição ao terreno pantanoso e pedregoso e relativa proteção blindada. 

Tais limitações, implicam no implemento de um sistema que proporcionam o aumento da 

segurança para a fração, uma economia de meios e um poder multiplicador para a Força 

Terrestre. 

O Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas, cumpre bem esse objetivo, pois como 

veremos nos capítulos seguintes, o SARP, possibilita que o pelotão de exploradores realize um 

reconhecimento sem se expor à Força Oponente, através da utilização de payloads de visão 

termal, sensores de detecção e localização de alvos, entre outros. 

Desde o século passado as ARP são empregadas por países como Israel e Estados 

Unidos, em missões de combate quanto para missões de apoio ao combate. Em Israel, por 

exemplo, de acordo com a Força Aérea Israelense (IAF), a primeira utilização de sua ARP foi 

em 1971 para vigiar o Egito e posteriormente na preparação para a Guerra Árabe-Israelense. O 

Estados Unidos utilizou em larga escala durante a Guerra do Afeganistão e do Iraque, e hoje é 

largamente empregado na “Guerra ao Terror”. (DOBBING, 2014) 

 No Brasil, o emprego do SARP pelas Forças Armadas é recente. Em 2010, a Força 

Aérea Brasileira (FAB), recebeu duas aeronaves israelenses RQ-450 Hermes, e em 2013 mais 

duas iguais. Em 2014, adquiriu uma unidade da aeronave Hermes 900. Todas essas aeronaves 

pertencem ao Esquadrão Horus, o qual tem a principal missão de monitorar as fronteiras 
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brasileiras. Também foram empregadas na segurança de eventos, tais como, a copa do mundo 

e as olimpíadas; e também, em operações de pacificação no Rio de Janeiro. 

 O estudo do SARP é de suma importância para o meio militar, pois o emprego das ARP 

é um fator multiplicador do poder de combate, podendo ser constatado em diversos conflitos 

desde o século passado, proporcionando maior segurança e certeza na coleta de informes ao 

Escalão Superior. 

 A presente monografia tem como finalidade analisar como o emprego do SARP nas 

ações de reconhecimento do Pelotão de Exploradores, apresentando como o sistema minimiza 

as limitações e multiplica o poder de combate dessa fração. 

 O trabalho delimitou-se focar a pesquisa no emprego de ARP de pequeno porte, tendo 

em vista que a fração analisada utiliza viaturas leves. Não será foco de estudo as considerações 

morais, éticas e legais sobre o emprego do SARP. 

 Os objetivos principais dessa monografia são: apresentar as principais limitações do 

pelotão de exploradores, mostrar os ganhos operacionais com a utilização do Sistema 

Remotamente Pilotado nas ações de reconhecimento, sugerir o modelo de aeronave não 

tripulada ao pelotão de exploradores, conforme as características do pelotão. Todos os objetivos 

apresentados tem a finalidade de melhorar a operacionalidade do Pelotão de Exploradores. 

 Para dar início ao desenvolvimento do assunto é necessário definir alguns conceitos 

fundamentais, como: reconhecimento, veículo aéreo não tripulado, aeronave remotamente 

pilotada, payloads, poder de combate e o princípio da segurança. Todos esses conceitos são 

definidos nos Manuais de Campanha C 20-1 Glossário de Termos e Expressões para o uso no 

Exército, edição de 2009, e EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre, edição de 

2014. 

 Reconhecimento é uma operação com o objetivo de coletar informações referentes às 

atividades e meios do inimigo, como também coletar informações referentes ao terreno e 

meteorologia referentes à provável área de operações. (BRASIL, 2009, p. R-7) 

 Veículo Não Tripulado, ou VANT, é a designação genérica para denominar todo veículo 

aéreo que opera sem possuir uma tripulação a bordo e que possua carga útil embarcada, 

disponha de propulsão própria e execute voo sem supervisão humana para o cumprimento de 

uma missão ou objetivo específico. (BRASIL, 2014, p. 1-3) 

 Aeronave Remotamente Pilotada, ou ARP, é uma aeronave não tripulada, sendo 

controlada a distância a partir de uma estação remota de pilotagem. (BRASIL, 2014, p. 1-3) 

 Payload, ou carga paga, são os equipamentos operacionais embarcados conforme a 

missão, como, optrônicos, rádios e armamentos. (BRASIL, 2014, p. 4-3) 
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 Poder de combate é a capacidade de uma organização para desenvolver o combate, a 

qual resulta da combinação de fatores mensuráveis e não mensuráveis que intervêm nas 

operações, sua avaliação é relativa, só tendo significação se comparada com o do oponente. 

(BRASIL, 2009, p. P-16) 

 Princípio da segurança é um princípio de Guerra que consiste nas medidas essenciais à 

liberdade de ação e a preservação do poder de combate necessário ao emprego eficiente das 

Forças Armadas, tendo a finalidade de anular ao máximo a ação do inimigo sobre a tropa amiga. 

Esse princípio não busca a eliminação de todos os riscos, mas sim o conceito de risco calculado. 

(BRASIL, 2009, p. P-31) 

 As principais fontes de consulta foram: o Manual de Campanha EB20-MC-10.214 

Vetores Aéreos da Força Terrestre, o Manual de Campanha EB20-MC-10.223 Operações, o 

Caderno de Instrução CI 17-1/1 O Pelotão de Exploradores. 

 A presente monografia se estruturará da seguinte maneira: 

 No primeiro capítulo será realizada uma introdução ao tema, esclarecendo os conceitos 

fundamentais que guiarão o trabalho, além de, sua relevância para o meio militar e a delimitação 

do assunto. 

 No segundo capítulo serão apresentados o referencial teórico e a metodologia utilizada 

na pesquisa, como também, os procedimentos e métodos empregados. A principal fonte de 

consulta será o Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 

 No terceiro capítulo será abordado os fundamentos das Operações de Reconhecimento 

e tipos de reconhecimento, dentre eles o de eixo, área e zona. 

 No quarto capítulo será apresentado o Pelotão de Exploradores com a sua organização, 

características, possibilidades e limitações. 

 No quinto capítulo é destinado a apresentação do Sistema de Aeronave Remotamente 

Pilotada, SARP, abordando suas características operacionais, categorias, classificações, suas 

principais missões e alguns modelos de ARP que possam ser utilizados pelo pelotão de 

exploradores. 

 No sexto capítulo será abordado como se dá o emprego conjunto do SARP com o 

Pelotão de Exploradores nas ações de reconhecimento. 

 No sétimo e último capítulo apresentará a conclusão do trabalho, obtidas através das 

pesquisas realizadas e oferecendo sugestões de abordagem para trabalhos futuros sobre o tema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 A pesquisa trata sobre o emprego do pelotão de exploradores em ações de 

reconhecimento. A pesquisa está inserida na área da Doutrina e Operações Militares, definida 

de acordo com a Portaria nº 734, de 19 de Agosto de 2010, do Comandante do Exército 

Brasileiro (BRASIL, 2010). 

  

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 Com a evolução da tecnologia utilizada no campo de batalha, é de suma importância 

que o pelotão de exploradores utilize meios modernos para auxiliar nas ações de 

reconhecimento. Tendo em vista que existem limitações na fração que dificultam a coleta de 

informações, tais como, a blindagem das viaturas leves, a dificuldade de locomoção fora da 

estrada, vulnerabilidades quanto ao emprego de minas e armamentos anticarro; de acordo com 

o CI 17/1-1 Pelotão de Exploradores. 

 O meio moderno utilizado no presente trabalho será o Sistema de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas, haja vista, suas recentes operações no território brasileiro, como os 

jogos olímpicos e paraolímpicos de 2016, o qual foi utilizado como complemento às operações 

de reconhecimento realizadas pelo Sistema Olho da Águia, da Aviação do Exército. 

(GRANDES EVENTOS 1ªED, 2018, p. 78) 

 O reconhecimento é de crucial importância para o bom andamento das operações 

militares pois, a partir dele, coletam-se informações sobre o terreno, inimigo, condições 

climáticas, itinerários, entre outras informações necessárias ao planejamento e andamento das 

operações. Cresce a necessidade do emprego de novas tecnologias para auxiliar tais missões, 

pois a grande maioria das frações utilizam apenas os binóculos, como meio optrônico, para 

reconhecer. 

 No ano de 2018, durante o estágio tático de pelotão de exploradores, as aeronaves 

remotamente pilotadas foram empregadas como meio auxiliar nos reconhecimentos. Elas foram 

de grande proveito durante o estágio, podendo ser observado no final que houve um ganho de 

tempo e segurança no cumprimento das missões acarretando a economia de esforços. 

(DEFESANET, 2018) 

 Pesquisando o que é mais relevante e atualizado sobre o emprego do pelotão de 

exploradores, e também sobre a utilização das aeronaves remotamente pilotadas como 

multiplicadoras de poder nas operações de reconhecimento, destacou-se os seguintes manuais: 
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Manual de Campanha EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre, Manual de 

Campanha EB70-MC-10.223 Operações e o Caderno de Instrução CI 17/1-1 Pelotão de 

Exploradores. Além disso, artigos e monografias que abordam o assunto das aeronaves, 

destacando a monografia escrita por Günter Hoerpes, “O Reconhecimento Aerotático Em 

Proveito Da Estratégia Operacional Terrestre”, apresentada a Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército (ECEME).  

 Hoerpes (1996, np) aborda que o reconhecimento aéreo tático tem a finalidade de: 

“O reconhecimento aéreo tático possibilita a obtenção de informações táticas precisas 

e oportunas sobre: 

a. localização, dispositivo, composição, linhas de comunicação, instalações, emissões 

eletromagnéticas, atividade e movimento das forças inimigas; 

b. terreno, hidrografia e condições meteorológicas; 

c. danos de bombardeio.” (HOERPES, 1996, p. 41) 

 

 A coleta de informações é crucial para que haja sucesso nas operações militares. Através 

dos informes coletados pelo reconhecimento, o comandante é capaz de melhorar seu 

planejamento, adotando as melhores linhas de ações, reduzindo o número de baixas e de 

desperdício de recursos. 

 Um relato histórico sobre as vantagens de possuir aeronaves remotamente pilotadas 

ocorreu na Guerra do Golfo (02/08/1990 a 28/02/1991), durante a Operação Tempestade do 

Deserto, onde foram empregados dois tipos de VANT, o Pointer e o Exdrone. Hoerpes (1996, 

np) escreve: 

O POINTER, pelo seu tamanho e alcance (de 5 km) reduzidos, podendo ser 

transportado em forma de mochila, foi muito útil no reconhecimento de zonas 

próximas. Equipado com uma câmera de TV em preto e branco, podia ser lançado em 

menos de 5 minutos e possuía autonomia de 1 hora. Era frequentemente utilizado, ou 

de manhã cedo, ou no fim da tarde, quando os ventos eram amenos, para missões de 

segurança de área de retaguarda, verificação de rastros no deserto e algumas vezes 

para reconhecimento de estradas, precedendo movimentos de veículos. 

Aproximadamente 60 míni-VANT EXDRONE, equipados com câmeras de vídeo 

coloridas, foram utilizados para vigiar defesas inimigas (obstáculos e campos de 

minas), em ações de guerra eletrônica, ou como retransmissores de comunicações. 

Este VANT indicou o abandono das defesas da cidade do Kuwait, pelas forças 

iraquianas, o que possibilitou o avanço do Corpo de Marines um dia antes do 

planejado. (HOERPES, 1996, p. 46) 

 

 O problema que dá embasamento para a realização deste trabalho é qual aeronave 

remotamente pilotada é capaz de modernizar o emprego do pelotão de exploradores nos 

reconhecimentos visando aumentar a capacidade de reconhecer da fração, minimizando suas 

limitações durante as missões. 

Dando início a essa reflexão surgem as seguintes dúvidas: 

como será padronizado o emprego desse novo meio no reconhecimento? Qual das aeronaves 
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remotamente pilotadas melhor se encaixa no auxílio ao pelotão de exploradores? Como será a 

operação do meio dentro da fração? 

 

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

 Visando investigar as lacunas no conhecimento até agora existente, formulamos o 

seguinte problema de pesquisa: Qual aeronave remotamente pilotada mais adequada para 

auxiliar o pelotão de exploradores nas ações de reconhecimento? 

 Analisaremos o problema em questão sob a ótica da economia de meios, colocando 

como impositivo que o novo sistema empregado pelo pelotão de exploradores não deve alterar 

drasticamente a constituição e organização da fração. O sistema deverá, portanto, possuir 

aeronaves de pequenas dimensões, capaz de ser transportadas pelas viaturas dos exploradores. 

 O objetivo geral da pesquisa é analisar o emprego do sistema de aeronaves remotamente 

pilotado nas ações de reconhecimento do pelotão de exploradores. Para tal, seguiremos os 

seguintes objetivos específicos: 

1) Compreender as ações de reconhecimento; 

2) Analisar a organização, as características, possibilidades e limitações do pelotão de 

exploradores; 

3) Compreender o conceito do sistema de aeronave remotamente pilotada, bem como 

suas características, classificações, concepções de emprego e suas principais 

missões; 

4) Apresentar as principais aeronaves remotamente pilotadas utilizadas; 

5) Sugerir a melhor aeronave para o emprego nos pelotões de exploradores. 

Para operacionalizar a pesquisa, foram adotados os seguintes procedimentos 

metodológicos:   

 Primeiramente, foi realizada uma pesquisa nos documentos e bibliografias sobre o 

assunto tratado, visando rever a literatura que fornece a base teórica para o prosseguimento na 

pesquisa. 

 Em seguida, foi abordado o que são ações de reconhecimento, buscando definir seus 

fundamentos doutrinários para a força terrestre e descrever o que são os reconhecimentos de 

itinerário, de área e de zona. 

Após isso, foi apresentado o pelotão de exploradores, definindo suas características, 

possibilidades e limitações. 
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Depois disso, apresentou-se o sistema de aeronaves remotamente pilotadas, para 

estabelecer suas características operacionais, principais missões e classificações. Tudo isso com 

finalidade de analisar a concepção do emprego do SARP nas ações de reconhecimento do 

pelotão de exploradores. 

 A primeira constatação observada foi que há poucos títulos em português sobre o 

assunto até a presente data. Como resultado do levantamento, destacou-se a monografia feita 

por Günter Hoepers, de 1996, e o manual de campanha EB20-MC-10.214 vetores aéreos da 

força terrestre. Quanto à qualidade da fonte, pode-se dizer que o manual de campanha não é 

específico à utilização do SARP nas ações de reconhecimento; e a monografia por ser do ano 

de 1996, está desatualizada. 

 Amparada na base doutrinária, a aeronave que será utilizada pelo pelotão de 

exploradores deverá estar alinhada com as possibilidades e características da fração, devendo 

assim, suprimir as limitações dessa tropa; resultando no melhor cumprimento da missão 

imposta. 

 Este trabalho abrange uma pesquisa exploratória e metodologia dedutiva. Por meio de 

consultas bibliográficas e documentais foram coletados os dados da monografia. Destacam-se 

os manuais EB20-MC-10.214, Vetores Aéreos da Força Terrestre, edição do ano de 2014; CI 

17-1/1 Pelotão de Exploradores, edição do ano de 2002; EB70-MC-10.223 Operações, edição 

do ano de 2017; além do manual da Participação do Exército na Segurança dos Grandes 

Eventos, do ano de 2018. Para a realização deste trabalho foram adotados como instrumentos 

de coleta de dados os fichamentos dos manuais, artigos científicos e notícias. As fontes, em sua 

maioria, foram obtidas por meio eletrônico. 
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3 OPERAÇÕES DE RECONHECIMENTO 

As Operações de Reconhecimento são realizadas pelo emprego de meios (material e 

pessoal) e comuns a todas as operações da Força Terrestre, com o intuito de coletar, buscar, 

verificar dados e informações para servir de matéria-prima para a Inteligência nas operações 

terrestres. (BRASIL, 2017). 

 

3.1 Fundamentos das Ações de reconhecimento 

 

 As ações de reconhecimento, são feitas pelo emprego de meios terrestres, aquáticos e 

aéreos, com o propósito de coletar dados relacionados ao inimigo, ao terreno, às condições 

meteorológicas, entre outras informações. São realizados com os seguintes fundamentos, de 

acordo com o manual EB 70-10.223:  

a) orientar-se segundo os objetivos de informação;  

b) participar com rapidez e precisão todos os dados/ informações obtidas; 

 c) evitar o engajamento decisivo;  

d) manter o contato com o oponente; e 

e) esclarecer a situação. (BRASIL, 2017, p. 5-1) 

 

 Para orientar-se segundo os objetivos de informação, o pelotão deverá se manobrar e 

atuar de acordo com as ordens do comandante. Devendo ficar em condições de, ao final de 

missão, ser capaz de responder os quesitos formulados. Os objetivos de informação poderão ser 

tropas inimigas, regiões do terreno, ou outros elementos desejados pelo Comando enquadrante. 

(BRASIL, 2002, p. 3-1) 

 É de fundamental importância que o pelotão participe com rapidez os informes obtidos, 

para a manutenção ou alterações no planejamento do comandante que solicita o 

reconhecimento. (BRASIL, 2002, p. 3-1) 

 O pelotão de exploradores deve evitar o engajamento decisivo nesse tipo de missão, pois 

a finalidade do reconhecimento é a obtenção de informes.  

 Quando houver contato com o inimigo, este não deverá ser rompido sem que haja 

determinação para tal. Se for necessário prosseguir na missão, o pelotão deverá destacar um 

efetivo para manter contato com o oponente encontrado. (BRASIL, 2002, p. 3-2) 

 Uma vez que o pelotão estabelece o contato ou alcança o objetivo de informação, cabe 

a ele esclarecer a situação, ou seja, verificar como o inimigo ou a região de operações se 

apresenta. (BRASIL, 2002, p. 3-2) 
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3.2 Tipos de reconhecimento 

 

Existem três tipos de reconhecimento, o de eixo, de zona e o de área. A análise dos 

fatores de decisão, e também do exame de situação possibilita identificar qual o melhor tipo de 

reconhecimento a ser executado. 

 

3.2.1 Reconhecimento de eixo 

 

 É a coleta de informes sobre o oponente ou sobre as condições de um determinado eixo. 

É realizado também o reconhecimento de acidentes do terreno que, quando dominado pelo 

inimigo, dificulta ou impede o movimento de tropas aliadas sobre o eixo. (BRASIL, 2002, p. 

3-2). 

 

 Figura 1 – O PeL Exp no reconhecimento de eixo 

 
Fonte: BRASIL, 2002, p. 3-3 

 

 Pelo reconhecimento de eixo consumir menos tempo do que os reconhecimentos de 

zona ou o de área, é empregado quando o tempo disponível é pouco para um reconhecimento 

mais detalhado, quando há premência de tempo, quando deseja-se informes mais gerais sobre 
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o inimigo e o terreno ou quando a localização do inimigo é conhecida ou quando há apenas um 

itinerário. (BRASIL, 2002, p. 3-20) 

 O movimento durante o reconhecimento de eixo:   

As distâncias de segurança entre as viaturas variam de acordo com o terreno. Cresce de 

importância que sempre que possível haja o contato visual entre as viaturas. A distância deve 

permitir que o pelotão se desloque o mais rápido possível, diminuindo a possibilidade de ser 

envolvido em uma emboscada e expor os elementos da fração sob o fogo inimigo. As distâncias 

entre as viaturas nunca poderão ser maiores que a metade do alcance máximo do armamento. 

 

Figura 2 – Manutenção do apoio mútuo entre as viaturas 

 

Fonte:  BRASIL, 2002, p. 3-21 

 

 Movimento por lanços: Os elementos que lideram o grupo progridem por lanços de um 

ponto de observação para outro, sendo cobertos pelas viaturas que estão imediatamente atrás 

ou agindo nos flancos. (BRASIL, 2002, p. 3-21) 

 Movimentos por eixos laterais (Golpe de sonda): São pontos chaves do terreno nos 

flancos, como estradas, que devem ser incluídos no reconhecimento. A profundidade dos 

movimentos laterais é dada pelo comandante de pelotão, devendo haver preocupação com o 

apoio mútuo entre as frações do pelotão. A distância dependerá da situação do inimigo, do 
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terreno, do tempo disponível e da velocidade de progressão sendo, aproximadamente, de até 2 

km. (BRASIL, 2002, p. 3-21) 

 

3.2.2 Reconhecimento de zona e de área 

 

 O Reconhecimento de Zona é dado pela obtenção de informes sobre os eixos, terreno, e 

as atividades das forças inimigas, em largura e profundidade dentro de um determinado limite. 

Ele é mais lento que o reconhecimento de eixo, pois é mais detalhado. (BRASIL, 2002, p. 3-

22) 

 É empregado, segundo o CI-17-1/1, quando: 

(a) não se conhece a localização exata do inimigo;  

(b) o Esc Sp deseja selecionar itinerários para deslocar seu grosso;  

(c) deseja-se informes pormenorizados; e/ou 

(d) o tempo disponível permite o reconhecimento através de um verdadeiro 

vasculhamento do terreno designado. (BRASIL, 2002, p. 3-22)  

 

 Neste tipo de missão o comandante de pelotão normalmente utiliza as formações de 

linha ou cunha. (BRASIL, 2002, p. 3-22) 

 Os fatores determinantes para a extensão da zona, segundo o CI-17-1/1 são: 

(a) Rede de estradas; 

(b) Conformação do terreno; 

(c) Atividade inimiga; 

(d) Tipos de informações desejáveis; 

(e) Tempo disponível para o cumprimento da missão; e 

(f) Possibilidade de Apoio cerrado do Escalão enquadrante do Pel. (BRASIL, 

2002, p. 3-22) 

 

Durante o movimento de reconhecimento de zona o comandante deverá buscar o 

deslocamento do seu grupo no centro do dispositivo, trafegando por um único ou principal eixo, 

enquanto os outros grupos se moverão através campo. (BRASIL, 2002, p. 3-22) 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Figura 3 – Limites definindo a zona de atuação do Pel Exp 

 

Fonte:  BRASIL, 2002, p. 3-4 

 

 O Reconhecimento de Área é realizado quando é necessário buscar informações 

detalhadas de todos os eixos do terreno e das forças inimigas localizadas numa determinada 

área, definidos e considerados de importância capital para o cumprimento das operações. 

(BRASIL, 2002, p. 3-22) 

 Quando o pelotão chegar a área determinada deverá reconhecer da mesma forma que 

num reconhecimento de zona ou através de deslocamento dos grupos diretamente par um ou 

mais postos de observação pré-selecionados. Estes PO podem ser reforçados por patrulhas a pé 

ou embarcadas. (BRASIL, 2002, p. 3-23) 

No movimento do reconhecimento de área, o comandante deverá planejar com detalhes, 

a fim que a área seja reconhecida em sua totalidade no que se refere a estradas, trilhas, pontos 

chave e localização suspeita do inimigo. Caso a área seja restritiva ao movimento das viaturas, 

os grupos efetuarão o reconhecimento desembarcado. (BRASIL, 2002, p. 3-23) 
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Figura 4 - Linha de controle limitando a área a ser reconhecida 

 

Fonte: BRASIL, 2002, p. 3-5 
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4 PELOTÃO DE EXPLORADORES 

 

 O Pelotão de Exploradores, doravante Pel Exp, dota as unidades blindadas com 

agilidade e eficiência para aumentar a quantidade de informações dadas ao comandante para 

que possa decidir da melhor forma, proporcionando economia de meios utilizados. 

 

4.1 Organização 

 

 É uma fração subordinada aos Regimentos de Cavalaria Blindados, Regimentos de 

Carro de Combate, às Subunidades de Comando e Apoio dos Batalhões de Infantaria Blindados. 

O pelotão recebe missões diretamente do Oficial de Operações da Unidade, do Oficial de 

Inteligência, Oficial de Logística. (BRASIL, 2002, p. 1-1) 

 O pelotão é constituído por um grupo de comando e dois grupos de exploradores. 

 

Figura 5 – Composição do Pelotão de Exploradores 

 

Fonte: BRASIL, 2002, p. 1-2 
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Figura 6 – Composição do Pelotão de Exploradores 

 

Fonte: BRASIL, 2002, p. 1-3 

 

4.2 Missões, possibilidades e limitações 

 

 O Pel Exp realiza ações de reconhecimento de itinerário de progressão, zonas de 

reunião, bases de fogos, posições de retardamento, passagens de curso d’água. Ainda é capaz 

de conduzir operações de segurança, estabelecimento de PO, patrulhas, escolta de comboios, 

ligações, monitoramento de região de interesse para inteligência, entre outras missões de 

pequena envergadura (BRASIL, 2002, p. 1-3). 
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 As possibilidades da fração, devido a sua alta mobilidade, com influência dos fatores de 

decisão, o cumprimento das seguintes missões, segundo o CI 17/1-1: 

1) Reconhecer 01 (um) eixo, em situação normal, ou até 02 (dois) eixos, 

excepcionalmente; 

2) Reconhecer uma zona de até 2 km de frente; 

3) Realizar escolta de comboio de pequenas dimensões (10 a 25 viaturas) 

4) Vigiar uma frente de até 3 (três) km; 

5) Estabelecer e manter até 04 (quatro) pontos de ligação; 

6) Mobiliar e operar até 3 (três) Postos de Observação; 

7) Solicitar e ajustar missões de tiro para elementos de apoio de fogo; 

8) Realizar patrulhas 

9) Realizar a segurança de instalações de pequeno vulto; e 

10) Controlar o trânsito em um eixo; (BRASIL, 2002, p. 1-4) 

 

4.3 Limitações 

 

As limitações do Pel Exp de acordo com o CI 17/1-1 são: 

1) A vulnerabilidade aos ataques aéreos, às minas terrestres e às armas AC; 

2) Terreno pedregosos, pantanosos e cobertos; e 

3) Grande necessidade de suprimentos classe III e IX, bem como de manutenção 

constante de viaturas e peças de reposição. (BRASIL, 2002, p. 1-4, 1-5.) 
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5 SISTEMA DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS 

 

 Uma aeronave remotamente tripulada é uma plataforma de combate que não utiliza um 

piloto embarcado para guiá-la. É conhecida como ARP (Aeronave Remotamente Pilotada), 

VANT (Veículo Aéreo Não Pilotado) e o sistema que os engloba todo o sistema é definido 

como SARP (Sistema de Aeronave Remotamente Pilotado); segundo o Manual de Campanha 

EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre, publicado em 29 de janeiro de 2014 pela 

Portaria nº 013 do Estado Maior do Exército (EME), a definição de cada denominação é dada 

por: 

1.3.2.2 Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) – É um veículo aéreo em que o piloto 

não está a bordo (não tripulado), sendo controlada a distância a partir de uma estação 

remota de pilotagem para a execução de determinada atividade ou tarefa. Trata-se de 

uma classe de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT). 

1.3.2.7 Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) – Conjunto de meios que 

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

missão aérea. Em geral, é composto de três elementos essenciais: o módulo de voo, o 

módulo de controle em solo e o módulo de comando e controle. 

1.3.2.8 Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) – Designação genérica utilizada para 

se referir a todo veículo aéreo projetado para operar sem tripulação a bordo e que 

possua carga útil embarcada, disponha de propulsão própria e execute voo 

autonomamente (sem a supervisão humana) para o cumprimento de uma missão ou 

objetivo específico. Entre os meios aéreos classificados como VANT estão os 

foguetes, os mísseis e as ARP. (BRASIL, 2014, p. 1-3) 

 

Os SARP complementam e reforçam as capacidades dos sistemas da Força Terrestre, 

também atuam como seus substitutos, em situações de alto desgaste ou risco às tropas 

tripuladas. É empregado nos níveis tático e operacional nas manobras terrestres, multiplicando 

o poder de combate de seus elementos (BRASIL, 2014). 

 

5.1 Características operativas do SARP 

 

 Os SARP são utilizados inicialmente para obtenção de informações através de imagens, 

é composto por três elementos essenciais: o módulo de voo, o módulo de controle em solo e o 

módulo de comando e controle, além de, incluir recursos humanos e infraestruturas de apoio 

necessários às operações. 

 Segundo o Manual de Campanha EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre 

a definição dos elementos essenciais são: 

4.2.4 O módulo de voo consiste de:  
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a) vetor aéreo (aeronave propriamente dita), com sua motorização, combustível e 

sistemas embarcados necessários ao controle, à navegação e à execução das diferentes 

fases do voo. É constituído de um número variável de aeronaves, de modo a manter a 

continuidade das operações; e 

b) carga paga (payload), que compreende os equipamentos operacionais embarcados 

dedicados à missão, tais como optrônicos, rádios, armamento e outros.   

4.2.5 O módulo de controle em solo consiste da Estação de Controle de Solo (ECS), 

componente fixo ou móvel, que compreende os subsistemas de preparação e condução 

da missão, de controle da aeronave e de operação da carga paga.   

4.2.6 O módulo de comando e controle consiste de todos os equipamentos necessários 

para realizar os enlaces para os comandos de voo, para transmissão de dados da carga 

paga e para coordenação com os órgãos de Controle de Tráfego Aéreo (CTA) na 

jurisdição do espaço aéreo onde a ARP evolua. (BRASIL, 2014, p. 4-2, 4-3) 

 

 A imagem abaixo mostra sucintamente como é o desdobramento dos módulos do SARP 

empregados pela F Ter: 

 

Figura 7 – Visualização dos módulos funcionais dos SARP da F Ter 

 

Fonte: BRASIL, 2014, p. 4-3 

 

 Os Recursos humanos formam equipes especializadas que realizam as tarefas dos 

módulos funcionais do SARP, também compõem, as equipes de manutenção e treinamento. As 

equipes podem receber funções que poderão ser acumuladas por um único indivíduo, de acordo 

com o manual EB20-MC-10.214: 

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. (BRASIL, 2014, p. 4-4) 
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 Por ser um sistema composto por várias aeronaves e por operadores em número 

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

concluindo ser sua característica mais vantajosas. (BRASIL, 2014) 

 

5.2 Categorias e suas classificações  

 

 Os SARP são classificados de acordo com vários parâmetros, dentre eles: peso do 

veículo, natureza das ligações utilizadas, os efeitos produzidos pelas cargas pagas, as 

necessidades logísticas ou escalão responsável pelo emprego do sistema. (BRASIL, 2014) 

 A principal referência, de acordo com o Manual de Campanha EB20-MC-10.214 

Vetores Aéreos da Força Terrestre, que a F Ter utiliza para definir os SARP é o nível do 

elemento de emprego, dado pela seguinte tabela: 

 

Tabela 1 – Classificação e categorias dos SARP para a F Ter  

 

Fonte: BRASIL, 2014, p. 4-5 

 

 Segundo, ainda, o Manual de Campanha EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força 

Terrestre; cada categoria de SARP possui uma utilização específica: 

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

informações em tempo real à tropa apoiada e proporcionando suporte contínuo nas 

áreas de interesse para o planejamento e condução das operações. Devem ser 

integrados a outros sistemas e dispositivos de SARP de outras Forças em presença e 



32 
 

de agências civis de maneira a ampliar a gama de produtos oferecidos e cobrir uma 

porção maior do terreno, evitando-se a redundância desnecessária de esforços. 

4.3.8 Nas categorias 3 e superiores, as funções e módulos serão, progressivamente, 

mais complexos e desempenhadas por maior número de pessoas com competências 

específicas, o que sugere a condução das operações e a gestão do apoio logístico por 

intermédio da AvEx. Esta realiza, ainda, a gestão técnico-normativa, no que couber, 

da infraestrutura de apoio das demais categorias. (BRASIL, 2014, p. 4-5, 4-6) 

 

 Os SARP ideais para a utilização do Pel Exp são das categorias de 0 a 2, pois, de acordo 

com o Manual de Campanha EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre; são 

operados por uma ou duas pessoas, e o apoio logístico pode ser inexistente, pois os próprios 

militares que o operam são aptos para realizar a manutenção do equipamento. 

 

Figura 8 – Exemplo de operação de SARP Cat 1 

 

Fonte: BRASIL, 2014, p. 4-6 

 

5.3 Concepção de emprego 

 

 Conforme o Manual de Campanha EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre 

as capacidades dos SARP da F Ter são: 

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 
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imponham acentuado desgaste às tripulações e às aeronaves tripuladas, preservando 

os recursos  

humanos e os meios de difícil reposição;  

d) atuar como plataforma de armas de alto desempenho, com maior capacidade de 

infiltrar-se em áreas sobre o controle das forças oponentes; e 

e) realizar operações continuadas, de modo compatível com o elemento de emprego 

considerado. (BRASIL, 2014, p. 4-7, 4-8) 

 

 O SARP é um fator multiplicativo de poder, segundo BRASIL (2014), pois aumentam 

a certeza e dificultam a contrainteligência do inimigo, obrigando-o a adotar medidas de 

dissimulação e camuflagem, limitando a liberdade de ação inimiga. É um sistema que contribui 

significativamente para restringir a força oponente e, ao mesmo momento, aumentando o moral 

da tropa aliada, melhorando as chances de êxito. 

 Os SARP contribuem para a obtenção dos seguintes efeitos às unidades da F Ter, a partir 

do manual EB20-MC-10.214: 

a) ampliação da liberdade de ação das tropas amigas;  

b) elevação da precisão e eficácia dos sistemas de armas, com o consequente aumento 

da letalidade seletiva de nossas forças;  

c) concentração de esforços na porção mais importante da frente ou da área de 

operações; e  

d) economia de meios (BRASIL, 2014, p. 4-8) 

 

 Essas características combinadas às características da cavalaria numa operação de 

reconhecimento, torna o SARP um sistema essencial ao Pel Exp, tendo em vista que o pelotão 

precisa de um equipamento que auxilie a colher informes de forma mais eficiente possível, pois 

muitas vezes é a primeira tropa a ter contato com o inimigo. 

 

5.4 Missões típicas dos SARP nas operações 

 

 As missões típicas são de inteligência, reconhecimento, vigilância, aquisição de alvos, 

comando e controle, guerra eletrônica; identificação, localização, designação de alvos; 

logística, entre outras. Porém darei o foco nas ações de reconhecimento e vigilância. 

 

5.4.1 Reconhecimento 

 

 Os SARP, são empregados para esclarecer a situação, devido seus sensores que 

possibilitam observação em baixa luminosidade e/ou baixa visibilidade, isso garante que haja 

coletas de informações de forma antecipada seja do meio físico seja no meio ambiente em todas 

as etapas das operações. Os sensores são usados, de acordo com o Manual de Campanha EB20-
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MC-10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre, para: “detectar, localizar, discriminar e, em 

alguns casos, identificar alvos de interesse.”  

 Além disso, os SARP têm capacidade de acompanhar ameaças em tempo real 

continuamente. Também são empregados em ações de reconhecimento de eixo e zona, 

facilitando a coleta de informações e dispondo de superioridade de conhecimento sobre o 

inimigo. 

 

5.4.2 Vigilância 

 

 O manual EB20-MC-10.214 diz: 

 

4.4.7.3.2 Os SARP das categorias 0 a 2 são eficazes na vigilância de estruturas 

estratégicas e pontos isolados do TO/A Op, constituindo sensores eficazes para 

monitoramento de áreas de interesse, os quais – quando integrados a softwares de 

análise de padrões – permitem o alerta antecipado do escalão decisor.   

4.4.7.3.3 O emprego típico do SARP na vigilância se dá na vanguarda, na 

flancoguarda e no apoio às ações de proteção, nas áreas de retaguarda. (BRASIL, 

2014, p. 4-9) 

 

 Tendo em vista essas características, pode-se concluir parcialmente que o emprego dos 

SARP nas operações de reconhecimento é essencial para o Pel Exp, devido à grande eficácia 

dos sensores para monitorar e colher informações. 

 O SARP pode apoiar ainda, além das ações de reconhecimento e vigilância, de acordo 

com o manual EB20-MC-10.214: 

 

a) realização de segurança dos movimentos terrestres, em especial de tropas e de 

comboios de suprimento;  

b) proteção de estruturas estratégicas e pontos sensíveis;  

c) orientação para infiltração ou exfiltração de subunidades;  

d) controle de danos, particularmente após a realização de disparos de artilharia de 

superfície-superfície, catástrofes ou acidentes;  

e) observação aérea;  

f) apoio às Operações de Apoio às Informações (OAI), particularmente no lançamento 

de panfletos e difusão sonora;  

g) recuperação de pessoal;  

h) detecção de artefatos explosivos improvisados (AEI);  

i) apoio de fogo à F Spf, realizando o tiro como sistema de armas embarcado, ou 

apoiando a observação e a condução do tiro; e  

j) detecção QBRN. (BRASIL, 2014, p. 4-11) 

 

5.4.3 Aquisição de alvos 
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 Pelo SARP possuir pequenas dimensões, alta velocidade, autonomia e capacidade de 

carregamento de sensores de imageamento faz com que o sistema tenha um emprego eficaz na 

aquisição de alvos. (BRASIL, 2014, p. 4-9) 

 São empregados no vasculhamento de áreas desenfiadas à observação terrestre e para 

aumentar a profundidade da observação, contribuindo para o levantamento de alvos prioritários 

do comandante da F Op. É mais útil nas faixas de terreno em que a ameaça do oponente já 

ocorra ou seja mais provável (BRASIL, 2014, p. 4-9, 4-10) 

 

5.5 Sugestão de modelos de ARP para o pelotão de exploradores 

 

 Para sugerir algum modelo de ARP, deve-se considerar os requisitos operacionais 

básicos e desejados segundo a portaria nº 063 do Estado-Maior do Exército (EME) de 3 de 

março de 2016, que aprovou os requisitos básicos do SARP Cat 0. Tratando-se do subsistema 

aeronave são definidos os requisitos operacionais absolutos: 

3.1.1.2 - Comportar, no mínimo, a instalação de equipamentos que possuam a 

capacidade de fornecer imagens estabilizadas em tempo real do terreno a ser 

sobrevoado e permitam o reconhecimento de um indivíduo até a altura de operação 

de 1000 ft (mil pés) durante operações diurnas e até a altura de operação de 500 ft 

(quinhentos pés) durante operações noturnas. (Peso dez) 

[...] 

3.1.1.4 - Proporcionar ao operador, em tempo real, dados sobre os alvos 

sobrevoados que possibilitem a determinação de suas coordenadas, altitude, 

azimutes e distâncias  

3.1.1.5 - Possuir autonomia de voo mínima de 15 min (quinze minutos) sobre o alvo, 

em qualquer situação de emprego, compatível com as necessidades normais de 

observação do escalão SU. (Peso dez) 

3.1.1.6 - Possuir raio de ação mínimo de 9 km (nove quilômetros), em qualquer 

situação de emprego. (Peso nove) 

[...] 

3.1.1.8 - Ser lançável manualmente pelo operador, com ou sem o auxílio de 

equipamentos. (Peso dez). 

3.1.1.9 - Ser recuperável manualmente pelo operador ou efetuar o pouso em queda 

livre ou controlada, mantendo a integridade da aeronave e dos equipamentos 

transportados. (Peso dez) 

3.1.1.10 - Ser desmontável e transportável, em uma mochila, por 01 (um) militar. 

(Peso dez) 

3.1.1.11 - Possuir propulsão por motor, com nível de ruído inaudível a partir de uma 

altura de operação acima de 500 ft (quinhentos pés), em qualquer lugar da Área 

Operacional do Continente. (Peso dez) 

3.1.1.12 - Operar sob chuva fina ou leve, sem significativa alteração no 

desempenho, de modo a permitir reconhecer um indivíduo em pé dentro dos limites 

de altura de operação da Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) de 1000 ft durante 

o dia e de 500 ft durante a noite. (Peso nove) 

3.1.1.13 - Possuir capacidade de, após recuperado, executar nova missão no prazo de 

20 min. (Peso dez) 

3.1.1.14 - Possuir resistência, rusticidade e desempenho sem falhas durante um 

período mínimo de 24 h (vinte e quatro horas) de operação, para aeronaves com 

capacidade de decolagem e pouso na vertical, e de 12 h (doze horas), para as demais 
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aeronaves, compatíveis com os requisitos inerentes a um material de emprego militar. 

(Peso nove) 

[...] 

3.1.1.19 - Permitir a montagem e o seu lançamento em até 10 (dez) minutos. (Peso 

nove) 

[...] 

3.1.1.23 - Possuir alcance de transmissão mínimo de 10 km (dez quilômetros). (Peso 

oito) (EME, 2016, p.44) 

 

Dentro do documento supracitado é definido, também, os requisitos operacionais desejáveis: 

3.1.2.1 - Permitir o pouso automático. (Peso seis) 

[...] 

3.1.2.3 - Possuir dispositivo de segurança que limite, automaticamente, um comando 

do operador que exceda sua capacidade de voo seguro. (Peso seis) 

3.1.2.4 - Além de ser lançável manualmente pelo operador, com ou sem o auxílio de 

equipamentos, ter a capacidade de decolar verticalmente, utilizando os próprios 

meios. (Peso cinco) 

3.1.2.5 - Ser preparado e manuseado por pessoal habilitado, com treinamento 

completo possível de ser realizado em até 30 (trinta) dias. (Peso seis) 

3.1.2.6 - Com a utilização de software de simulação, ser preparado e manuseado por 

pessoal habilitado, com treinamento completo possível de ser realizado em até 10 

(dez) dias. (Peso seis) (EME, 2016, p.45) 

  

A partir desses requisitos algumas aeronaves remotamente pilotadas se destacaram, como a 

BATCAM, Raven e FT-100. 

 A aeronave BATCAM (Battlefield Air Targeting Camera Micro Air Vehicle), foi 

utilizado em 2003 pelas Forças Especiais da Aeronáutica dos Estados Unidos da América. 

Possui as características de auxiliar na navegação, reconhecimento, marcar alvos, entre outras. 

Possui o peso de aproximadamente 400g, comprimento de 0,5m, autonomia de 18 minutos, ele 

é movido à bateria e sua capacidade de payload são de 40g. (EUA, 2006, p. 28, 29) 
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Figura 9 – BATCAM  

 

Fonte: EUA, 2006, p. 29 

 

 A aeronave Raven, utilizada pelo exército dos Estados Unidos no Iraque, necessita de 

habilidades mínimas e pouca manutenção. Ela possui 1,81kg, comprimento de 1,03m, com sua 

bateria é capaz de ter autonomia de 1,5h e capacidade de payload de aproximadamente 0,9kg. 

(EUA, 2006, p. 26, 27) 

 

Figura 10 – Raven em operação 

 

Fonte: EUA, 2006, p. 27 

 

 A aeronave FT-100 já empregada pelo Exército Brasileiro apoiando a Companhia de 

Precursores Paraquedista, no 9º Grupo de Artilharia de Campanha e no 6º Batalhão de 

Inteligência. (MARTINI, 2017, p. 39) 

 Ela possui 1,9m de comprimento, 7kg, uma bateria cuja autonomia é de 2h, uma 

capacidade de payload de 3kg, um alcance de 20 km (SISTEMAS, 2018) possui ainda as 

seguintes características:  
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Operado por 2 pessoas; 

Sistema de propulsão elétrica com baixa assinatura acústica inaudível a 100m; 

Capacidade de embarcar múltiplos payloads: 

EO/IR Video, multi-band mapping camera; 

Capacidade de integração com sistemas de C4I; 

Relay de dados, vídeo e voz; 

Capacidade de integração com Unidades de Recepção Individual (URI) e Terminais 

de Vídeo Remoto (TVR); 

Infosferas de comunicação de até 27 Km. (SISTEMAS, 2018) 

 

 Imagem 11 – Sistema FT-100 

 

Fonte: DEFENSE 

 

Tabela 2 – Quadro comparativo entre as ARP 

 BATCAM Raven FT-100 

Peso 0,4 kg 1,81 kg 7 kg 

Comprimento 0,5 m 1,03 m 1,9 m 

Autonomia 18 min 1,5 h 2 h 

Capacidade 

de Payload 

0,04 kg 0,9 kg 3 kg 

Fonte de 

energia 

Bateria Bateria Bateria 

Fonte: O autor. 
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6 ANÁLISE DO EMPREGO DO SARP EM AÇÕES DE RECONHECIMENTO 

EXECUTADAS PELO PELOTÃO DE EXPLORADORES 

 

 Ao longo deste capítulo será apresentada a análise do emprego do sistema de aeronaves 

remotamente pilotadas conjunto ao pelotão de exploradores nas ações de reconhecimento. 

 Tendo em vista, a tabela 1 – Classificação e categorias do SARP para a F Ter a categoria 

que melhor se enquadra para auxiliar o pelotão de exploradores é o SARP de categoria 1, pois 

necessita que o meio auxiliar seja de pequenas dimensões e com a maior autonomia possível. 

 Uma das limitações do pelotão de exploradores é a realização de reconhecimentos 

noturnos, devido ao som dos motores das viaturas somada a baixa visibilidade resulta que o 

pelotão tenha que realizar o reconhecimento a pé, gerando maior desgaste a tropa, além de, uma 

utilização maior do tempo. Para isso o uso do ARP reduziria essa limitação, segundo o manual 

EB20-MC-10.214: 

4.4.7.2.1 Os SARP, dotados de sensores embarcados com capacidade de observar sob 

condições de baixa luminosidade e/ou baixa visibilidade, 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 das operações. 

4.4.7.4.4 Os SARP devem ser equipados com sensores embarcados que permitam a 

execução de tarefas relacionadas à obtenção de imagens (diurnas e noturnas), 

incluindo dispositivos de imageamento infravermelho e termal. Devem possibilitar 

também a localização georefenciada dos alvos. (BRASIL, 2014, p. 4-9, 4-10) 

 

 Como as ARP possuem grande mobilidade assim como o pelotão de exploradores, 

porém com a vantagem de não precisar de redes viárias para o cumprimento da missão, as 

aeronaves equipadas com payloads de visão termal podem ser de grande valia no 

reconhecimento de áreas desenfiadas, como mostra o manual EB20-MC-10.214: 

4.4.7.4.2 Os SARP são empregados no vasculhamento de áreas desenfiadas à 

observação terrestre e para aumentar a profundidade da observação, contribuindo para 

a sistemática de levantamento de alvos prioritários do comandante da F Op. É 

particularmente útil nas faixas do terreno em que a ameaça de atuação do oponente já 

ocorra ou seja mais provável. (BRASIL, 2014, p. 4-10) 

 

 Devido a grande alta capacidade de observação da aeronave remotamente pilotada ela 

poderá ser utilizada para reconhecer posições além do alcance dos meios ópticos utilizados hoje 

no pelotão de exploradores, como áreas edificadas, detecção de artefatos explosivos, detecção 

de QBRN. 

 Para a utilização do sistema é necessário que haja pessoal especializado, logo, será 

necessária uma reorganização do pelotão para o emprego do equipamento. Já que, para a 

operação o SARP precisa de no mínimo dois homens. No ano de 2018, durante o Estágio Tático 
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do Pelotão de Exploradores foi utilizado um 3º Sgt operador do SARP e um Cb Aux de 

Operador. (DEFESANET, 2018) 
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7 CONCLUSÃO 

 

 A pesquisa teve como objetivo analisar o emprego do Sistema de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas nas ações de reconhecimento do Pelotão de Exploradores, mostrando 

os possíveis ganhos operacionais para a F Ter. Para isso foi necessário apresentar os 

fundamentos do reconhecimento, a concepção de emprego do Pelotão de Exploradores, assim 

como, suas possibilidades e limitações; e os fundamentos de emprego do Sistema de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas na F Ter. 

 Com o objetivo de não alterar bruscamente a organização do Pelotão de Exploradores é 

necessário que a aeronave seja leve, de pequenas dimensões e que seu funcionamento seja 

simples da maneira que possa ser operado por um ou dois homens. O sistema também deverá 

ser mobilizado em pouco tempo, para não prejudicar a mobilidade da fração. 

 O Pelotão de Exploradores possui como característica a mobilidade, que é limitada fora 

da estrada, por terrenos montanhosos, pedregosos e pantanosos. O emprego do sistema ajudará 

a diminuir essa deficiência, haja vista que, o equipamento poderá sobrevoar e reconhecer as 

áreas que a fração tiver dificuldade de transpor. 

 Uma possível padronização de emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas nas ações de reconhecimento do Pelotão de Exploradores será quando houver indícios 

da presença do inimigo, como também, quando houver limitações no terreno, onde o pelotão 

possa perder tempo e segurança. 

 Pode-se concluir que o emprego desse sistema traz ao pelotão de exploradores uma 

maior segurança, economia de meios e maximização das possibilidades da tropa, evitando o 

desgaste prematuro da fração, a deixando em melhores condições para prosseguir em operações 

continuadas, além de, proporcionar uma atualização dos informes mais precisa ao comandante 

do F Op. 

A partir das sugestões de ARP apresentadas, pode-se concluir que a melhor sugestão 

será a FT-100, pois além de estar coerente com os requisitos da portaria nº 63 do Estado-Maior 

do Exército de 3 de março de 2016, e a aeronave possui capacidades que melhor se encaixa nas 

missões impostas ao Pelotão de Exploradores, como seu alcance e maiores possibilidades de 

utilização de payloads, pois é a que maior apresenta espaço para os módulos, haja vista, seu 

limite máximo de três quilos. 

  Apoiado por métodos racionais de pesquisa, cabe ressaltar que a utilização dessa 

tecnologia trará um ganho operacional a fração destacada no presente trabalho.   
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