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RESUMO 

 

O EMPREGO DE MEIOS ELETRÔNICOS NAS ATIVIDADES DE PATRULHA. 

 

AUTOR: Walisson de Sousa Oliveira 

ORIENTADOR: Lucas de Oliveira Couto 

  

O presente trabalho tem por finalidade evidenciar o grau de importância e a necessidade do 

emprego dos meios eletrônicos nas atividades de patrulha, bem como explorar os benefícios 

trazidos pela implementação da tecnologia no combate moderno, a fim de incentivar a inserção 

desses meios nas fontes doutrinárias do Exército Brasileiro. O objetivo geral desse estudo é 

comprovar a eficácia proporcionada pelo emprego dos meios eletrônicos na atividade de 

patrulha, para isso, seguindo os seguintes objetivos específicos: definir o conceito de patrulha, 

detalhando a sua divisão em fases, avaliar a importância e a necessidade do uso dos meios 

eletrônicos nas fases de uma patrulha; identificar os meios eletrônicos mais utilizados em 

patrulhas e analisar a melhoria no desempenho das frações na execução de patrulhas com o 

emprego  efetivo da  tecnologia no combate. Desta forma, foi realizado um questionário que 

ratificou a importância do uso dos equipamentos eletrônicos nas patrulhas, evidenciando a 

otimização de diversos fatores na sua execução. Conclui-se que, de maneira geral, a 

implementação da tecnologia no combate por meio da utilização dos meios eletrônicos nas 

atividades de patrulha contribui significativamente para a melhoria no desempenho das frações 

executantes nas operações, como também potencializa a probabilidade do êxito na conquista 

dos objetivos almejados. 

 

Palavras-chave: Patrulha. Meios eletrônicos. Tecnologia no combate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE USE OF ELECTRONIC EQUIPMENT IN THE PATROL ACTIVITIES 

 

AUTHOR: Walisson de Sousa Oliveira 

ADVISOR: Lucas de Oliveira Couto 

 

This study aims to make evident the degree of importance and the necessity of the exertion of 

electronic equipment in the patrol activities and to explore the advantages brought about by the 

implementation of technology in modern combat, with the purpose of encouraging the insertion 

of these means into the doctrinal sources of the Brazilian Army. The general objective of this 

study is to prove the effectiveness of the use of electronic means in the patrol activity, so 

following the specific objectives: define the concept of patrol, detailing its division into phases, 

evaluate the importance and necessity of the use of electronic means in the phases of a patrol; 

to identify the most used electronic means in patrols and to analyze the improvement in the 

performance of the fractions in the execution of patrols with the effective use of the technology 

in combat. Thus, a questionnaire was carried out that ratified the importance of the use of 

electronic equipment in patrols, evidencing the optimization of several factors in the execution. 

It is concluded that, in a general way, the implementation of the technology in the combat 

through the use of the electronic means in the activities of patrol contributes significantly to the 

improvement in the performance of the operative fractions in the operations, but also enhances 

the probability of success in achieving the desired objectives. 

 

Key words: Patrol. Electronic equipment. Technology in combat.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com a evolução desenfreada da tecnologia nos dias atuais, o uso dos meios eletrônicos 

para facilitar as nossas vidas torna-se cada vez mais comum. Essa necessidade de se adaptar a 

atual conjuntura existe em todos os setores, inclusive no campo militar. Nesse cenário, cresce a 

importância do estudo e de pesquisas que possibilitem o emprego das novas tecnologias nas 

atividades militares, sejam elas de amplo ou restrito espectro, como exemplo as atividades de 

patrulhas. 

As patrulhas são grupos táticos que podem ser utilizados para cumprir diversos tipos de 

missão, empregando pequenas frações. Nos exércitos mais modernos do mundo, o emprego da 

tecnologia por meio de uma variedade de equipamentos eletrônicos é cada vez mais frequente 

nessas operações militares. 

O estudo do emprego dos meios eletrônicos em atividades militares se faz necessário, 

uma vez que as doutrinas de combate estão em constante evolução, alinhadas com o avanço 

tecnológico. Desta forma, ratifica-se a importância da análise da eficácia desses meios 

empregados em operações, bem como o incentivo à inserção do viés tecnológico nas ações 

táticas das pequenas frações, nas quais se enquadram as patrulhas. 

Deste modo, é conveniente problematizar a questão: a tecnologia agregada às operações 

militares por meio da utilização dos equipamentos eletrônicos é realmente essencial no atual 

contexto do combate moderno? 

A tecnologia dentro do contexto das operações pode ser utilizada em favor do 

aprimoramento e da disponibilidade de recursos para cumprir diversas finalidades como: 

obtenção de informes sobre o inimigo, aumento do poder de fogo, potencialização da 

capacidade combativa dos militares, entre outras. Esses equipamentos eletrônicos trazem 

vantagens altamente relevantes para o combate moderno, ao mesmo tempo que oferecem 

relativamente um baixo custo, o que pode facilitar a sua implementação nos corpos de tropa. 

Alinhado a essa questão, esse trabalho visa comprovar a eficiência do emprego de 

equipamentos eletrônicos, bem como enfatizar o fato de ainda serem pouco utilizados, de 

maneira a contribuir para agregar maior realidade na simulação do combate em exercícios de 

campanha. O trabalho foi dividido em capítulos, dentro do referencial teórico, de forma a 

apresentar os principais conceitos necessários para o entendimento do problema e os meios 

eletrônicos mais relevantes no cenário militar internacional. Para atingir os objetivos propostos, 

o trabalho reuniu subsídios para comprovar a eficácia da utilização dos meios eletrônicos nas 
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patrulhas, de forma que o constante aperfeiçoamento da doutrina esteja em consonância com o 

desenvolvimento tecnológico na área militar e suas principais consequência para o desempenho 

nas operações militares, nas quais estão incluídas as atividades de patrulha. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

  Comprovar a eficácia proporcionada pelo emprego dos meios eletrônicos na atividade 

de patrulha. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

  Definir o conceito de patrulha, detalhando a sua divisão em fases; 

  Identificar os meios eletrônicos mais utilizados em patrulhas; 

Avaliar a importância e a necessidade do uso dos meios eletrônicos nas fases de uma 

patrulha; 

  Analisar a melhoria no desempenho das frações na execução de patrulhas com o 

emprego efetivo da tecnologia no combate; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PATRULHA  

 

2.1.1 Conceito de patrulha 

  

 As Patrulhas podem ser caracterizadas como uma força de pequeno efetivo, utilizada 

para cumprir missões de Combate, de Reconhecimento, ou ambos. Nas missões de 

Reconhecimento, as operações têm como propósitos mais comuns a busca por informes sobre 

o inimigo, o terreno e outros aspectos de interesse em determinado ponto, itinerário ou área, 

sem a intenção de estabelecer contato com o inimigo. Já nas missões de Combate, o propósito 

das operações normalmente está relacionado a objetivos restritos, estabelecimento de segurança 

de instalações e/ou tropas amigas, ou hostilização, destruição e captura de pessoal, material, 

equipamento e instalações inimigas (BRASIL, 2004). 

 

A patrol is a detachment sent out by a larger unit to conduct a specific mission that 

operates semi-independently and return to the main body upon completion of mission. 

Patrolling fulfills the Infantry’s primary function of finding the enemy to engage him 

or report his disposition, location, and actions. Patrols act as ground sensors or early 

warnings for larger units and the planned action determines the type of patrol. (USA, 

2016, p 6-1). 

 

 A definição de patrulha segundo o manual utilizado pelo exército norte-americano se 

alinha com a definição constante no C 21-75/1 (2005), incluindo algumas ações que podem ser 

realizadas por patrulhas: tranquilizar ou conquistar a confiança de uma população local, 

prevenir a desordem pública e dissolver atividade insurgente ou criminosa (USA, 2016, p 6-1, 

tradução nossa). 

 

2.1.2 Normas de comando 

  

 A execução de uma patrulha pode ser faseada em quatro etapas: recebimento da missão; 

planejamento e preparação; execução e confecção do relatório (BRASIL, 2004). Pode-se 

observar certa semelhança entre a doutrina utilizada pelo EB e a doutrina utilizada pelo USMC: 
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The patrol leader organizes and prepares the patrol by using the six troop-leading steps 

to make the best use of resources available. These steps are to— 

1. Begin planning. 

2. Arrange for reconnaissance and coordination. 

3. Make reconnaissance. 

4. Complete the plan. 

5. Issue the order. 

6. Supervise. (USMC, 2000, p.10-2). 

 

 Conforme preconiza o C 21-75/1 (2005), a sequência das Normas de Comando é 

definida pelo mnemônico POREOF, apesar de já existir uma nova metodologia prevista no 

EB60-ME-13.301 para o trabalho de comando do comandante de subunidade. O POREOF é a 

subdivisão das fases em: Providencias iniciais, Observação e planejamento do reconhecimento, 

Reconhecimento, Estudo de Situação, Ordens e Fiscalização (BRASIL, 2005). 

 A primeira etapa compreende as seguintes ações: realizar a interpretação sumária da 

missão atribuída a sua patrulha, planejar a utilização do tempo disponível, realizar de situação 

sumário e planejar a organização da patrulha. Na etapa da observação e planejamento do 

reconhecimento, é realizado o rápido estudo da carta, observando-se o itinerário até o objetivo, 

a fim de planejar o reconhecimento; o planejamento do reconhecimento propriamente dito, no 

qual se determina quem irá participar e quais são as posições para realizar a observação; e, por 

fim elabora-se a ordem preparatória, que em seguida é emitida. Na terceira etapa, caracterizada 

pelo reconhecimento propriamente dito, é seguido o planejamento realizado anteriormente, em 

seguida temos a etapa do estudo detalhado, na qual são estabelecidas as linhas de ação para 

depois compará-las e realizar a escolha mais adequada, após isso é elaborada a ordem à patrulha. 

Esta é emitida verbalmente logo na etapa seguinte, podendo ser utilizado o próprio terreno ou 

um caixão de areia para representá-lo. Por fim chega-se à etapa da fiscalização: esse processo 

engloba as inspeções final e inicial, os ensaios e se mantém em contínuo durante toda a 

execução da patrulha (BRASIL, 2004). 

 Há possibilidade de emprego dos meios eletrônicos em todas essas fases, ajustando o 

seu uso de acordo com a finalidade que se visa obter. 

 Essa divisão adota pelo CI 21-75/1 (2005) permite que sejam analisadas as diversas 

formas de emprego dos equipamentos tecnológicos em favor do sucesso das operações, 

seguindo uma sequência cronológica do que normalmente acontece quando se planeja e executa 

uma patrulha. 
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2.3 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

 

2.3.1 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). (BRASIL, 2014, p. 1-3). 

 

 Também denominado veículo aéreo não tripulado (VANT), é um tipo de aeronave que 

podem ser guiadas por piloto a distância, ou seja, não embarcado (DECEA, 2010). Esse 

equipamento permite um amplo emprego no campo militar, desde o uso como meio de 

reconhecimento até o uso como armamento, dependendo dos componentes a ele agregados. 

 

Figura 1: drone com câmera 

 
Fonte: Disponível em: https://www.wired.com/2017/05/the-physics-of-

drones/amp?usqp=mq331AQCKAE%3D. Acesso em: 20 de maio de 2019 

 

A ARP não pode ser empregada sem que haja um sistema integrando todo o processo, 

que é também responsável por comando e controle necessário para a utilização do equipamento. 

Esse sistema recebe do nome de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada ou SARP, que 

pode ser definido como: 

 

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. (BRASIL, 2014, p. 1-3). 

https://www.wired.com/2017/05/the-physics-of-drones/amp?usqp=mq331AQCKAE%3D
https://www.wired.com/2017/05/the-physics-of-drones/amp?usqp=mq331AQCKAE%3D
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 O SARP pode ser empregado em operações terrestres para permitir 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, 2014). 

 

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. (BRASIL, 2014, p. 4-1). 

 

 O emprego desse meio eletrônico permite o aumento das capacidades combativas dos 

elementos das Força Terrestre, além de viabilizar manobras que, sem o emprego desses 

equipamentos estariam fora de cogitação, tendo em vista o alto risco. 

 Tais considerações refletem diretamente na possibilidade do emprego dessa ferramenta 

nos escalões mais baixos, como é o caso de uma patrulha. O Comandante de uma patrulha 

possuindo um SARP em reforço para cumprir sua missão tem maior diversidade de linhas de 

ação, além disso, a capacidade combativa da patrulha como um todo é potencializada (BRASIL, 

2014). 

 

2.3.2 GPS 

 

O GPS é um Aparelho que utiliza o Global Positioning System, em português: Sistema 

de Posicionamento Global. É uma tecnologia utilitária dos Estados Unidos da América, que 

permite a localização por meio da troca de sinal com satélites, o que garante alta precisão na 

navegação terrestre. Consiste em Atualmente é uma ferramenta imprescindível para as 

operações militares, pois facilita a navegação e o deslocamento da tropa, principalmente em 

terrenos desconhecidos e com restrição de meios para se localizar (USA, 2017). 

“O GPS é um vencedor de guerras” (Gen Peter de la Billière - Comandante das forças 

britânicas na primeira guerra do Golfo). O GPS possui uma vasta aplicação no meio militar e 

tem potencial para ser utilizado em qualquer tipo de navegação. Desta forma, pode-se 

considerar esse sistema atua como um multiplicador de força, permitindo maior flexibilidade e 

precisão nas operações, além de melhorar as capacidades de comando e controle. 

Normalmente, as missões recebidas devem ser cumpridas com imposições de horários. 

Uma navegação consciente, bem planejada e segura permite o cumprimento da missão no 

horário determinado (BRASIL, 2004, p. 2-9). Particularmente nas atividades de patrulha, o 
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emprego do GPS fica restrito à navegação da tropa. O militar que recebe a missão específica de 

orientar a patrulha pode utilizar esse recurso para garantir precisão e rapidez nos deslocamentos. 

Nesse caso, o aparelho GPS permite que um só homem execute simultaneamente as missões 

dos integrantes da equipe de navegação, por possuir as funcionalidades de medir distâncias, 

locar pontos através de coordenadas dos diversos tipos, traçar rotas com os respectivos azimutes 

e distâncias entre os pontos, etc. 

 

If the patrol does not have access to GPSs, or if it is operating in a location where 

there is no satellite reception, it may be necessary to navigate using terrain association, 

dead reckoning, or a combination of both. This is accomplished with a compass man 

and a pace man. (USA, 2016, p 6-3). 

 

 Nota-se no fragmento retirado do manual norte-americano que a equipe de navegação, 

utilizada na doutrina do EB, é empregada apenas na situação de indisponibilidade do GPS, seja 

por falta do equipamento ou por falha na recepção. Ou seja, pode-se inferir que o GPS não é 

apenas uma ferramenta utilizada para otimizar a navegação, mas na verdade a método usual de 

condução da patrulha no terreno. O mesmo manual compreende também que a coleta de 

informações de rotas é acelerada pelo uso do GPS, sendo um fator importante para o 

planejamento de futuras rotas (USA, 2016). 

  

2.3.3 Equipamento rádio 

 

O rádio constitui o principal meio de comunicações de muitas unidades táticas. Ele é 

utilizado para comando, direção de tiro, troca de informações, administração e ligação 

entre unidades ou no âmbito das mesmas (Fig 1-1), como também é empregado nas 

comunicações entre aviões em vôo e entre estes e as unidades em terra. (BRASIL, 

1997, p 1-2). 

 

A utilização do equipamento rádio por questões técnicas possui algumas limitações, 

porém são facilmente compensadas pela quantidade de vantagens. Algumas de suas 

possibilidades são: fácil emprego, radiotelefonia, radiotelegrafia, transmissão de dados e 

imagens, localização geográfica, etc. 

 

Patrol members must be trained in the operation of all electronic warfare and radio 

equipment. It is the patrol leader’s responsibility to ensure radios and electronic 

warfare equipment is switched on and working and communication checks are 

conducted prior to leaving the base location. (USA, 2016, p 6-18) 
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Semelhante aos procedimentos utilizados nas patrulhas seguindo a doutrina preconizada 

pelo C 21-75/1, o manual norte americano determina que todos os membros da patrulha devem 

dominar os conhecimentos para o manuseio do equipamento rádio e as técnicas de guerra 

eletrônica. 

 

Figura 2: emprego do rádio em campanha 

 
Fonte: BRASIL, 1997 

 

Nos dias atuais, o equipamento rádio é uma ferramenta indispensável para executar uma 

patrulha. As comunicações durante a execução da patrulha se adaptam ao dinamismo do 

combate e são essenciais para a coordenação e o controle das ações de toda a patrulha. Sempre 

acompanhado do seu rádio operador – militar responsável por conduzir o equipamento rádio –, 

o comandante de patrulha deve estabelecer suas medidas de coordenação e controle durante o 

planejamento da operação, para isso, deve-se considerar o emprego dos equipamentos rádios 

como fator determinante para o bom cumprimento da missão (BRASIL, 1997). A transmissão 

em tempo real permite ao comandante tomar ciência das ações da tropa amiga, das atividades 

inimigas e de possíveis alterações no terreno, de forma que possam ser tomadas novas decisões 

de conduta no combate em tempo hábil, tudo com o fim de obter êxito na operação. Toda a 

importância mencionada se confirma no seguinte fragmento do manual de patrulhas do United 

States Marine Corps: 
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“Communications with higher headquarters is important as success of the mission may 

depend on being able to call for supporting fires. Also, internal radio communications with the 

units and teams may be useful.” (USMC, 2000, p 13-1). 

 

2.3.4 Caixão de areia virtual 

  

O Caixão de Areia Virtual ou Augmented Reality Sandbox foi desenvolvido pela 

Universidade da Califórnia em parceria com o Centro de Pesquisa Ambiental de Tahoe e o 

Centro de Ciências Echo Lake. Essa ferramenta eletrônica é um sistema montado com um 

caixão de areia convencional, um Kinect – aparelho desenvolvido pela Microsoft para jogos de 

videogame que é capaz de reconhecer movimentos e profundidades, através de câmeras e 

sensores – e um projetor de imagens, que permite a visualização do terreno em três dimensões, 

utilizando tonalidades de cores diferentes de acordo com o relevo, facilitando a identificação 

das curvas de nível (SANTOS, 2018).  

 

Figura 3: caixão de areia virtual 

 
Fonte: Marcos Santos/ USP Imagens (2016) 

 

 Essa tecnologia traz maior realismo na reprodução das áreas onde se pretende atuar, 

possibilitando a criação de modelos topográficos, em tempo real, com a representação das 

curvas de nível e também da água simulada nas regiões mais baixas, como ravinas e vales entre 

pontos cotados (SANTOS, 2018).  

Existe também um projeto recente desenvolvido pelo U.S. Army Research Lab que, 

utilizando a mesma tecnologia do Augmented Reality Sandbox, projeta uma imagem de satélite 

do terreno a ser estudado sobre o caixão de areia convencional. Essa tecnologia veio para 
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substituir as Sandtables – mesas planas com imagens reproduzidas em duas dimensões –, que 

vêm sendo usadas a anos com destaque para fins militares de planejamento e simulação. No 

entanto, diferente das Sandtables, o caixão de areia virtual dá um passo adiante com uma 

mistura única de ambientes físicos e virtuais por meio do mapeamento e projeção, reproduzindo 

o terreno em três dimensões (KARSCH, 2015).  

Esses detalhes facilitam o planejamento das operações, tornando mais evidente ao 

comandante as melhores rotas para deslocamento e os possíveis locais de posicionamento dos 

grupos, facilitando também a montagem das linhas de ação e o jogo da guerra. Além disso, a 

construção do caixão de areia torna-se mais rápida, prática e de fácil destruição, o que pode 

otimizar o tempo destinado à preparação das ordens aos elementos subordinados e o 

entendimento da ação no objetivo. 

 

2.3.5 Óculos de visão noturna 

 

OVN ou Óculos de Visão Noturna é um aparelho eletrônico que maximiza a captação 

de luz no ambiente, permitindo que o usuário enxergue no escuro. Esse equipamento surgiu na 

década de 1940, denominado “Night Vision Goggles” (NVG), no contexto da corrida 

armamentista da Segunda Guerra Mundial, com a finalidade de proporcionar maior 

operacionalidade no combate (BRASIL, 2005, p. 1). 

 

 A visão é o sentido no qual o ser humano mais confia, pois é através dela que o 

homem identifica e interpreta de forma precisa e rápida as várias situações do 

cotidiano. No entanto, esse sentido só funciona caso haja luz, ou seja, sem uma boa 

iluminação do ambiente, a capacidade de interpretação do ambiente decai 

sensivelmente. (RODRIGUES, 2016, p. 27). 

 

Figura 4: óculos de visão noturna 

 
Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais. Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo. Seção de 

Apoio Operacional 
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Atualmente o OVN é amplamente empregado nas operações, principalmente pelo fato 

de permitir o aumento da capacidade combativa da tropa no período noturno ou em ambientes 

com pouca luz. Considerando o fator surpresa e o fator camuflagem, a ação no objetivo de uma 

patrulha deve ocorrer prioritariamente nas condições de baixa luminosidade. Desta forma, 

pode-se considerar que esse equipamento minimiza as chances de erros a serem cometidos pelos 

militares, além de garantir certa vantagem sobre o inimigo. 

 

2.3.6 Outros equipamentos eletrônicos 

 

Além dos equipamentos eletrônicos supracitados, podemos listar uma variedade de meios, 

não menos importantes, a serem utilizados durantes as fases da patrulha. O emprego desses 

meios estará condicionado à infraestrutura disponível para a realização do planejamento e 

preparo para execução das operações.  

Na fase de recebimento da missão, deve ser informado ao comandante da patrulha as 

ações a serem executadas, os prazos e horários impostos ou necessários para o cumprimento da 

missão e a localização e situação do objetivo. Além disso, deve-se verificar a existência de 

fotografias, cartas topográficas, imagens de satélite, plantas de construção, entre outros 

informes que facilitem o planejamento. Para a compilação desses dados, podemos utilizar 

alguns dispositivos eletrônicos de armazenamento como Pen drives, cartões de memória, ou 

HD externo, de forma que as informações sejam centralizadas e distribuídas de forma segura 

para serem analisadas na fase posterior (BRASIL, 2005). 

Com o recebimento da missão e a reunião dos dados, inicia-se a fase de planejamento e 

preparação, na qual o comandante deve analisar os dados armazenados e planejar a execução 

da patrulha, enquanto isso, os militares da patrulha iniciarão a preparação para o cumprimento 

da missão. Nessa fase, o uso dos equipamentos eletrônicos para o planejamento e preparo irá 

depender do local, de modo que este ofereça recursos que possibilitem o emprego de tais meios. 

Para analisar os dados, podemos utilizar Laptops, Notebooks, ou Tablets, a fim de explorar os 

dados anteriormente compilados com maior praticidade e mais detalhes (BRASIL, 2005). 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Foi realizado um questionário visando verificar alguns aspectos relacionados ao 

emprego dos meios eletrônicos nas atividades de patrulha. Para isso, formulamos os seguintes 

problemas de pesquisa: O emprego dos equipamentos eletrônicos em patrulhas é frequente? 

Quais meios eletrônicos são mais comumente utilizados? O emprego dos meios eletrônicos é 

importante? A tecnologia agregada ao combate traz melhorias significativas? 

 Partimos do pressuposto de que atualmente a tecnologia está inserida no combate, 

especificamente através do emprego dos meios eletrônicos em atividades de patrulha, bem 

como altera os resultados finais esperados no cumprimento de missões de patrulha. 

 Desta forma, elencamos como instrumento de trabalho as seguintes variáveis: a 

frequência de utilização dos meios eletrônicos, a variedade de equipamentos eletrônicos 

utilizados, o nível de importância do emprego dos meios eletrônicos e os aspectos alterados no 

combate com a inserção da tecnologia. 

  .  

3.2 MÉTODOS 

 

Incialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de coletar dados para 

solidificarem a base teórica necessária para subsidiar a pesquisa. Através dessa pesquisa foi 

possível constatar a importância do papel da tecnologia inserida no combate. A pesquisa 

bibliográfica também permitiu a exploração de uma variedade de equipamentos eletrônicos 

comumente utilizados no combate moderno, abrindo possibilidade para visualização de seu 

emprego nas atividades de patrulha. Foi revisado também, por meio de manuais da doutrina 

militar terrestre os conceitos de patrulha e das normas de comando, de forma a possibilitar a 

correlação com as fases da patrulha. 

Construída a base teórica, passamos para a fase da coleta de dados por meio da aplicação 

de um questionário cujo modelo encontra-se no apêndice. Essa pesquisa foi respondida por 

militares que possuem experiencia em atividades de patrulha. 

 Nossos objetivos foram avaliar a importância e a necessidade do uso dos meios 

eletrônicos nas fases de uma patrulha, bem como identificar os meios eletrônicos mais 

utilizados em patrulhas e analisar a melhoria no desempenho das frações na execução de 
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patrulhas com o emprego efetivo da  tecnologia no combate, a fim de apresentar conclusões 

sobre a eficácia proporcionada pelo emprego dos meios eletrônicos na atividade de patrulha. 

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

  O questionário formulado tem por finalidade a coleta de dados para a avaliação do 

emprego dos meios eletrônicos e, através da análise dos resultados, desenvolver discussões 

produtivas sobre o assunto. A pesquisa foi aplicada em 31 (trinta e um) militares, entre os quais: 

Tenentes, Aspirantes a oficial e Cadetes da AMAN, das armas de Cavalaria, Infantaria e 

Engenharia.  

Todos os participantes dessa pesquisa já executaram atividades de patrulha e possuem 

diferentes níveis de experiência profissional, bem como diversificados conhecimentos técnicos. 

Tal seleção para composição da amostra tem a finalidade de ampliar o universo da pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 As questões respondidas no formulário foram analisadas de forma individual e coletiva 

de modo a correlacionar as informações colhidas para alimentar as discussões e obter 

conclusões sólidas. 

 

4.1 QUESTÃO 01 

Gráfico 1: frequência de utilização 

 
Fonte: AUTOR (2019) 

 

A primeira questão buscou verificar a frequência de utilização dos meios eletrônicos em 

atividades de patrulha. Foi verificado que 48% dos militares avaliados raramente ou nunca 

utilizam meios eletrônicos durante uma patrulha e que apenas 13% sempre utiliza. 

Nesse caso, pode-se compreender dentro do universo de hipóteses existentes para esses 

resultados a indisponibilidade de meios ou a pouca importância atribuída ao uso dessas 

tecnologias para executar as patrulhas. Portanto é válido problematizar essa questão como a 

falta de incentivo ao emprego da tecnologia nesse viés operacional, haja visto que, 

doutrinariamente, há pouca ou nenhuma abordagem de alguns equipamentos eletrônicos 

indispensáveis para o combate moderno. 

 

4.2 QUESTÃO 02 

 

6%

42%

23%

16%

13%

Com qual frequência você utiliza meios

eletrônicos em atividades de patrulha?

Nunca Raramente Algumas vezes Frequentemente Sempre
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Gráfico 2: meios eletrônicos utilizados 

 
Fonte: AUTOR (2019) 

  

 A segunda questão objetivou identificar os meios eletrônicos mais utilizados em 

patrulhas e os menos utilizados. Ao analisar o Gráfico 2, pode-se observar que 80% dos 

militares costuma utilizar equipamento rádio e 73,3% utilizam GPS. Por outro lado, apenas 

3,3% utilizam o telefone via satélite e nenhum dos militares teve contato com os drones. 

 Alguns equipamentos eletrônicos atualmente são de uso tão comum que havendo 

disponibilidade, quase nunca o seu uso é dispensado, como a utilização do GPS pelo United 

States Army (USA, 2016). Subtraindo o percentual do uso do equipamento do todo, temos o 

percentual de não utilização, logo, chegamos aos valores de 20% e 26,7% dos militares que, 

respectivamente, não costumam usar o equipamento rádio e o GPS. Seguindo a mesma linha de 

raciocínio, 96,7% não costuma utilizar telefone via satélite e 100% não utilizam drones. 

 Considerando esses dados, o que irá determinar a medida em que o equipamento deve 

ser usado em combate será a avaliação equilibrada das exigências impostas pela segurança, pelo 

fator surpresa e pela necessidade ou premência de se comunicar pelo rádio (BRASIL, 1997) ou, 

no caso do GPS, o uso desse recurso irá contribuir para que a navegação seja feita de modo 

consciente e bem planejado e maneira a possibilitar o estudo contínuo do terreno (BRASIL, 

2004). 
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 O caráter multidimensional do Espaço de Batalha e o imperativo de controlar 

iniciativa das ações no solo e no espaço aéreo próximo a ele reforçam a necessidade 

de a Força Terrestre possuir meios que lhe permitam empregar mobilidade tática e 

estratégica e obter superioridade de informações. (BRASIL, 2014, Prefácio). 
 

 Quando comparamos essa informação com o resultado obtido na pesquisa referente ao 

uso de drones por exemplo, podemos inferir que a terceira dimensão do Espaço de Batalha não 

está sendo explorada, de forma a multiplicar o poder de combate utilizando esse tipo de 

equipamento em uma patrulha (BRASIL, 2014). 

 Os equipamentos eletrônicos que normalmente não possuem aplicações militares, como 

o tablet, notebook, dispositivos de armazenamento de dados, projetor de imagens, câmera 

fotográfica, não alcançaram os 40%. Entretanto, esses meios não podem ser descartados, pois 

também são necessários no combate (GUILMARTIN, 2018). 

  

4.3 QUESTÃO 03 

 

Gráfico 3: nível de importância 

 
Fonte: AUTOR (2019) 

 

 A terceira questão buscou enquadrar em níveis de importância para os militares 

executantes de patrulha a utilização dos meios eletrônicos ao desempenhar esse tipo de 

atividade. 

 Podemos observar ao analisar o Gráfico 3 que nenhum militar classificou a utilização 

dos meios eletrônicos como pouco importante ou não é importante. Observamos também que, 
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somados os percentuais, um total de 96,7% dos militares optou por classificar em importante 

ou muito importante. 

 Esses resultados nos permitem abrir um novo questionamento na discussão quando 

conflitamos os resultados das questões. Um exemplo disso: ao associar os resultados da questão 

3, na qual temos a quase totalidade dos participantes atribuindo um alto grau de importância 

aos equipamentos eletrônicos, aos resultados da primeira questão, na qual verificou-se que 

aproximadamente metade dos militares avaliados raramente ou nunca utilizam meios 

eletrônicos em uma patrulha, abrimos espaço para novas conclusões. Ou seja, se o grau de 

importância atribuído é alto, a frequência de uso desses equipamentos deveria ser diretamente 

proporcional, já que a guerra e a tecnologia caminham juntos, formando a dupla ideal de 

destruição (MACAULAY; MAGEE, 2018). 

 

4.4 QUESTÃO 04 

 

Figura 5: respostas do questionário 

 
Fonte: AUTOR (2019) 
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Por fim, a quarta e última questão buscou verificar os principais aspectos otimizados 

com a inserção dos meios eletrônicos nas patrulhas. A Figura 5 ilustra as respostas mais claras 

e os principais pontos levantados pelos participantes da pesquisa. 

Pode-se resumir do resultado dessa questão que os principais efeitos positivos do 

emprego dos meios estão relacionados a quatro principais aspectos: consciência situacional, 

obtenção de dados, coordenação e controle e otimização do tempo. 

 

A consciência situacional consiste na percepção precisa e permanentemente 

atualizada do Ambiente Operacional no qual se atua. Todos os militares possuem 

algum nível de consciência situacional, porém será o comandante o elemento com 

maior necessidade de entendimento do ambiente (BRASIL, 2019, p 10-1). 

 

 O comandante tem necessidade de ampla percepção da realidade sobre as tropas amigas 

e oponentes e sobre o ambiente operacional. Para que todos militares da patrulha tenham um 

entendimento pleno dos planos da operação, bem como estejam cientes de todos os detalhes da 

execução, é necessário que as ordens sejam emitidas com clareza. Para isso, o emprego do 

caixão de areia virtual, ou mesmo de um projetor de imagens, facilita a criação de meios visuais 

de melhor compreensão para todos os vetores envolvidos (BRASIL, 2017). 

 Correlacionado a isso, temos a obtenção de dados, que é facilitada por equipamentos 

eletrônicos como: câmera fotográfica, GoPro, drones, etc. O SARP, por exemplo, tem como 

uma de suas capacidades permitir aos comandantes a obtenção de dados e o engajamento de 

alvos terrestres além da visada direta e em profundidade, no campo de batalha (BRASIL, 2014).  

  Segundo o manual do EB C 11-1: Emprego das Comunicações, “As ligações 

necessárias são constituídas pelos contatos diretos ou indiretos que devem ser estabelecidos 

entre um determinado escalão e outros envolvidos em uma operação militar, indispensáveis 

para o exercício do comando e controle.” (BRASIL, 1997, p 2-2). Logo, torna-se imprescindível 

que o equipamento rádio seja utilizado nas operações. 

 O último aspecto se justifica pela reunião de todos outros. Quando os militares da 

patrulha possuem um alto nível de consciência situacional, a obtenção dos dados necessários 

foi efetiva e o comando e controle foi exercido de forma eficaz, a chance de ocorrerem 

imprevistos é reduzida, otimizando o tempo disponível para o cumprimento da missão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os percentuais de frequência de utilização dos equipamentos eletrônicos pelos militares 

que executam patrulhas foram aceitáveis, porém abaixo do esperado quando comparamos com 

o que é previsto na doutrina Exército Brasileiro e em doutrinas estrangeiras como a norte-

americana. Portanto, torna-se necessário que os militares na função de comandante de patrulha 

planejem adequadamente a utilização desses meios, bem como realizem um pedido de material 

completo, de forma que toda a tecnologia disponível em sua unidade possa ser aproveitada de 

maneira efetiva. Da mesma forma, os comandantes nos diversos níveis devem incentivar esse 

tipo de prática. 

 A implementação do emprego dessas tecnologias em nossos manuais é oportuna, de 

modo que, ao serem ministradas instruções de patrulha, o contato com os meios eletrônicos seja 

mais frequente. Assim, pode haver maior familiarização dos militares com os equipamentos 

eletrônicos. É interessante que essa prática também seja incentivada na AMAN e na ESA, para 

que os oficiais e sargentos da linha militar bélica possam transmitir os ensinamentos nos corpos 

de tropa para os seus subordinados. 

  O nível de importância do emprego dos meios eletrônicos registrado na pesquisa foi 

condizente com a real necessidade do combate moderno. Desta forma, entende-se que apesar 

da baixa frequência de utilização desses meios, a maior parcela dos militares tem consciência 

da importância do emprego da tecnologia nas patrulhas. Logo, sugere-se que os militares, em 

especial os responsáveis pela parte de material de cada unidade, concentrem esforços para que 

esses equipamentos estejam sempre à disposição, não só para a realização de patrulhas, mas 

também para facilitar o andamento de qualquer operação ou processo logístico. 

Notou-se que o desempenho de uma patrulha no combate é potencializado em diversos 

aspectos por meio do emprego da tecnologia, principalmente com relação à consciência 

situacional dos militares, à obtenção dos dados efetiva, ao exercício do comando e controle e à 

otimização do tempo disponível. Portanto compreende-se que, de modo geral, as atividades de 

patrulha tornam-se mais eficazes com a utilização dos equipamentos eletrônicos, sendo estes 

essenciais no combate moderno.  Sugere-se novas pesquisas futuras para avaliar o desempenho 

do militar em operações sobre influência dos meios tecnológicos, de forma que as missões de 

patrulha sejam cumpridas com êxito. 

Normalmente quando são ministradas instruções de patrulha, ensina-se a realizar o 

planejamento sob condições ideais de material e pessoal. No entanto, já dizia o General, 
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estrategista e filósofo chinês Sun Tzu: “para ser vitorioso, você precisa ver o que não está 

visível. ” (TZU, 2002). Ou seja, nem sempre serão oferecidos os melhores equipamentos ou a 

maior variedade de meios para o planejamento e execução de uma patrulha. Cresce de 

importância que os militares, em especial os comandantes de fração, dentro de seus respectivos 

campos de reponsabilidade, tenham iniciativa e sejam criativos na forma de empregar os meios 

eletrônicos, utilizando a tecnologia em favor do bom cumprimento das missões. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO: EMPREGO DE MEIOS ELETRÔNICOS EM ATIVIDADES DE 

PATRULHA 

 

 

Esse questionário tem por objetivo colher informações para a realização de uma 

pesquisa científica. Os dados pessoais aqui informados serão mantidos em sigilo. 

 

Nome: 

 
  

Posto/Graduação:   

Arma/Quadro/Serviço:   
 

 

1. Com qual frequência você utiliza meios eletrônicos em atividades de patrulha? 

(    ) Nunca 

(    ) Raramente 

(    ) Algumas vezes 

(    ) Frequentemente 

(    ) Sempre 

 

2. Da fase do recebimento da missão até a fase da confecção do relatório, quais meios você 

costuma utilizar? 

(    ) Pen drive; HD externo (coleta de dados). 

(    ) Tablet; notebook. 

(    ) Projetor de imagens. 

(    ) Caixão de Areia Virtual. 

(    ) Drones. 

(    ) Câmera fotográfica; GoPro. 

(    ) GPS. 

(    ) Óculos de Visão Noturna. 

(    ) Telêmetro laser. 

(    ) Equipamento rádio. 

(    ) Telefone via satélite. 

(    ) Outro:___________________________ 
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3. Em qual nível de importância você classifica a utilização dos meios eletrônicos em 

patrulhas? 

(    ) Não é importante 

(    ) Pouco importante 

(    ) Indiferente 

(    ) Importante 

(    ) Muito importante 

 

4. Na sua opinião, em quais aspectos o emprego da tecnologia contribui para a melhoria do 

desempenho no combate? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Obrigado pela sua colaboração! 

 

 

“Porque, por definição, o homem da guerra é nobre. E quando ele se põe em marcha, à sua 

esquerda vai a coragem, e à sua direita a disciplina.” (MONIZ BARRETO – Carta a El-Rei de 

Portugal, 1893) 

 


