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RESUMO 

 

O Plano Estratégico do Exército prevê a implantação de núcleos e frações para 
operar Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), entretanto existe 
uma lacuna no que tange a escassez de estudos abrangendo SARP mais 
adaptados ao emprego na Faixa de Fronteira Amazônica, visto que os experimentos 
mais relevantes raramente contemplam essa necessidade. Nesse contexto, a 
presente pesquisa tem como objetivo apresentar os requisitos para um novo 
sistema que possui maior capacidade de monitoramento desta região em missões 
de Inteligência, Reconhecimento e Vigilância (IRVA). A pesquisa foi efetuada a partir 
de uma revisão bibliográfica e discussão da literatura em que foram apontados 
SARP embarcados com tecnologias computacionais inteligentes como InFlight 
Awareness and Augmentation System (IFA2S) e o Mission Oriented Sensors Array 
(MOSA). A metodologia foi desenvolvida através da seleção do bioma amazônico e 
SARP mais adaptados a esta região; elaboração de questionários, entrevistas, 
estudos de caso e pesquisa de campo para entender melhor a aplicação prática dos 
dados levantados na pesquisa bibliográfica e, por fim, foi feita uma análise dos 
dados e conclusão sobre os impactos do emprego desta nova tecnologia pelas 
Organizações Militares de fronteira, através do planejamento baseado em 
capacidades sob a ótica dos fatores: Doutrina, Organização, Adestramento, 
Material, Pessoal e Infraestrutura. Como resultado, foram obtidos os Requisitos 
Operacionais para os SARP Catg 1, considerando que os estudos para os sistemas 
desta categoria ainda estão em processo de elaboração. Espera-se, com isso, 
contribuir para o desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre e fomentar o 
emprego de tecnologia na superação dos desafios advindos do combate moderno.  
 

 

Palavras-chave: Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas, Faixa de 
Fronteira Amazônica, Requisitos Operacionais, Planejamento Baseado em 
Capacidades. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The Army's Strategic Plan foresees the implantation of nucleus and fractions to 
operate Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), however there is a gap 
regarding the scarcity of studies covering RPAS more adapted to employment in the 
Amazonian Border Strip, since the experiments the most relevant ones rarely 
address this need. In this context, the present research aims to present the 
requirements for a new system provided greater monitoring capacity in this region in 
Intelligence, Recognition and Surveillance (IRVA) missions. The research was 
developed from a literature review and discussion of the literature in which RPAS 
embedded intelligent computer technologies were pointed out, such as InFlight 
Awareness and Augmentation System (IFA2S) and the Mission Oriented Sensors 
Array (MOSA). The methodology was developed through the selection of the 
Amazon biome and RPAS most adapted to this region; elaboration of 
questionnaires, interviews, case studies and field research to better understand the 
practical application of the data collected in the bibliographic research and, finally, 
an analysis of the data and conclusion on the impacts of the use of this new 
technology by the Military Organizations of frontier, through capacity-based planning 
from the perspective of the factors: Doctrine, Organization, Dressage, Material, 
Personnel and Infrastructure. As a result, it is intended to obtain the Operational 
Requirements for RPAS Cass 1, considering that studies for systems in this category 
are still in the process of being prepared. With this, it is expected to contribute to the 
development of the Terrestrial Military Doctrine and to foment the use of technology 
in overcoming the challenges arising from modern combat. 

 

Keywords: Remotely Piloted Aircraft System, Amazonian Frontier Strip, Operational 
Requirements, Capacity Based Planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) têm sido 

empregados de forma crescente no mundo militar, tendo em vista sua grande 

versatilidade e crescente desenvolvimento tecnológico, capaz de processar e 

transmitir informações em tempo real, além de engajar alvos, dependendo da 

necessidade da missão. 

Um fato retratado recentemente na mídia internacional foi o ataque do SARP 

MQ 9 Reaper contra o iraniano Qassem Soleimani. A ação ocorreu no Oriente 

Médio, entretanto a aeronave não tripulada estava sendo controlada dos Estados 

Unidos da América (EUA). Mesmo guiado à distância, o SARP foi capaz de executar 

fogos precisos sobre o alvo, neutralizando-o sem causar danos colaterais à 

população. 

Foram realizadas diversas pesquisas sobre o emprego de SARP, das quais 

pode-se destacar o trabalho realizado por Martini (2017) abordando o emprego do 

SARP pelo observador avançado no combate em ambiente urbano; Magalhães 

(2008) apresentou a proposta de emprego do SARP como um dos meios de 

reconhecimento do Batalhão de Infantaria Paraquedista, dentre muitos outros.  

Entretanto, uma lacuna que permanece aberta é a escassez de publicações 

referentes ao emprego do SARP no Ambiente Operacional de Selva.  

O Exército Brasileiro (EB) participou, em integração com a Marinha e a Força 

Aérea, do Projeto Radiografia da Amazônia. De acordo com DSG (2010), este 

trabalho vislumbrava um SARP com radar emissor de ondas “P”, capazes de 

transpor a folhagem da copa das árvores e chegar até o solo, podendo fazer um 

levantamento topográfico mais preciso, o que ajudaria a completar os “vazios 

cartográficos” causados pela vegetação. 

O EB organizou recentemente uma atividade conhecida como AMAZONLOG, 

um grande exercício logístico simulado em que participaram cerca de 22 países em 

uma Operação Combinada, com destaque para o Brasil, Colômbia, Peru e Estados 

Unidos.  

Dentre as novas tecnologias empregadas no exercício, cabe ressaltar o 

Tac4G, um sistema de comunicação tática para ações militares (DOMBE, 2020). No 

caso específico do exercício, esta nova tecnologia permitiu melhores condições de 
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levantamento de dados para missões de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e 

Aquisição de Alvos (IRVA).  

No exercício em questão, foi possível colher lições quanto ao emprego de 

SARP na Selva Amazônica, uma região que dificulta a transmissão de dados via 

sinal de radiofrequência, tendo em vista às interferências causadas pelas matas 

densas e anomalias climáticas predominantes na região. 

É notório que a Amazônia Legal constitui uma fonte de riquezas de grande 

importância estratégica para a nação. Nesse contexto, apesar da atuação constante 

das Forças Armadas, o Brasil ainda enfrenta sérios problemas de diversas ordens, 

pois a baixa densidade demográfica dentro da faixa de fronteira e as dificuldades 

de comunicações e deslocamento fizeram dos limites fronteiriços brasileiros uma 

área isolada frente aos principais países produtores de droga do mundo. 

Esta situação abre caminho para o desmatamento ilegal, biopirataria, 

contrabando, descaminho, dentre outros crimes transfronteiriços e ambientais 

(EVERTON, 2011). Existe grande dificuldade para vigiar esta vasta fronteira 

terrestre que se estende por mais de 10 mil quilômetros.  

Diante da realidade representada, existem Unidades (U) criadas pelo EB para 

atuar na faixa de fronteira, os Batalhões de Infantaria de Selva (BIS), que dispõem 

de militares dotados de acentuada flexibilidade e capacidade operativa, prontos 

para de deslocar-se e agir com velocidade e eficiência em todas as partes do Brasil 

e atuar no amplo espectro dos conflitos (BRASIL, 2014, p. 6-6). 

Uma das capacidades do BIS consiste em atuar na vigilância da fronteira 

terrestre e fluvial como um todo, ou por meio de Companhias ou tropas destacadas 

(BRASIL, 2003, p. A-1). 

 A missão de vigiar fronteira brasileira consiste, basicamente, em 

Reconhecimentos de Fronteira (REFRON), caracterizados como patrulhamentos a 

pé, fluviais ou mistos realizados por um efetivo de valor Grupo de Combate 

(composto por dez homens) ou superior, onde é feito um percurso por parte da faixa 

de fronteira sob responsabilidade de um PEF. 

Pela dificuldade de meios, restrições orçamentárias e problemas logísticos, 

tem sido muito difícil conduzir um monitoramento eficaz ao longo dos mais de 200 

km de fronteira dentro da sua área de responsabilidade. Além disso, esta missão 

tem sido cumprida com meios tradicionais de monitoramento, como o “olho humano” 

e equipamentos simples de filmagem e fotografia. 
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Os BIS localizados em área de fronteira podem receber, além das suas 

missões corriqueiras de combate, a tarefa de vigiar as fronteiras. 

 Essa tarefa é delegada aos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), os quais 

executam atividades relacionadas à produção de lavouras para consumo próprio e 

prestação serviços à comunidade; vivificam as fronteiras nos tempos de paz; 

constituem a presença do EB em regiões fronteiriças, além de agir como fator de 

dissuasão frente aos elementos externos (BRASIL, 1997, p. 9-1). 

Outros países se organizam de forma semelhante ao Brasil no monitoramento 

das suas fronteiras. Além de mobiliar seus limites territoriais com tropas militares, 

observa-se o Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), também 

conhecido por Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) ou drone, como ferramenta de 

vigilância. 

 Um exemplo que pode ser citado é o acordo feito entre a Rússia, Alemanha, 

França e Itália para usar SARP de vigilância na fronteira com a Ucrânia desde o 

final de 2014. Na opinião de Putin, presidente da Rússia, a utilização do SARP 

consiste em uma técnica moderna que permite definir as zonas consideradas como 

alvo de ataques (PRESSE, 2014).  

Cabe destacar o emprego de SARP, inserido no Plano Estratégico do Exército 

(PEEx) 2020-2023. Este trabalho de visão futurística da Força Terrestre tem por 

finalidade canalizar o investimento do Tesouro Nacional em ciência e tecnologia 

militares para potencializar o processo de evolução que o EB está passando para 

acompanhar as constantes transformações que apontam rumo ao tempo em que o 

domínio do conhecimento e das informações são a base do poder. 

Este Plano contempla a implantação de núcleos de SARP na mesma 

importância em que visa equipar suas tropas com os módulos subunidade do 

Sistema Combatente Brasileiro (COBRA) e a recuperação das capacidades 

anticarro das Organizações Militares como forma de remodelar a sua estrutura, 

baseada nas premissas de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade 

e sustentabilidade (FAMES), tendo o objetivo de ampliar a capacidade operativa em 

nível estratégico. 
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1.1 PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

Dentre os crimes cometidos com maior frequência na faixa de fronteira, caba 

destacar o descaminho, desmatamento ilegal e tráfico de drogas. Isso ocorre por 

vários fatores, dos quais cabe ressaltar a grande extensão territorial das fronteiras 

terrestres e a baixa quantidade de unidades de proteção e monitoramento, sejam 

elas militares ou civis.  

Com relação às unidades militares, uma problemática evidenciada está 

relacionada ao monitoramento eletrônico, tendo em vista que projetos como o 

Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras (SISFRON) estão em fase de 

desenvolvimento, ou seja, não estão sendo empregados em sua plenitude. 

Além deste fator, ainda que sejam adquiridos novos dispositivos eletrônicos, 

existem poucos integrantes do EB habilitados a manusear estes meios, sendo 

necessárias a aquisição ou preparação de pessoal capacitado para atender a esta 

demanda.  

Em que pese a atuação humana do EB em atividades de sucesso como 

Operações Curare, Ágata, Ajuricaba e Acolhida, o emprego de meios eletrônicos 

poderá aumentar as capacidades destas frações, um destes meios é o SARP.  

Existem várias fontes bibliográficas que abordam sobre a atuação do BIS em 

diversas Operações, bem como uma gama de pesquisas sobre o emprego do SARP 

pelo EB; entretanto, existe lacuna no que tange ao emprego da tecnologia na 

Amazônia: são escassas as pesquisas voltadas para os benefícios que o emprego 

do SARP pode trazer no monitoramento das fronteiras, pois esta atividade é feita 

in-loco pelas tropas do EB, situadas na vanguarda do território nacional.  

Pode-se citar, como exemplo, a inexistência de documentos que definam os 

Requisitos Operacionais (RO) dos SARP Catg 1, documento basilar para aquisição 

deste equipamento, e a insipiência de estudos acerca dos motivos que apontem 

esta categoria como mais adequada ao emprego na faixa de fronteira amazônica.  

Uma exceção a essa realidade, foi a realização de experimentos doutrinários 

realizados com o SARP Horus FT-100, que serão abordados no decorrer deste 

trabalho. 
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1.1.2 Formulação do Problema 

 

Diante do panorama apresentado, cabe problematizar quais os Requisitos 

Operacionais para os SARP Catg 1 que promoveriam o aumento da capacidade de 

monitoramento da Faixa de Fronteira Amazônica? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O Objetivo geral desse estudo consiste em propor Requisitos Operacionais 

para tornar os SARP Catg 1 mais adaptados ao emprego na Faixa de Fronteira 

Amazônica. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para atingir o objetivo geral, obedecendo uma sequência lógica, foram 

elaborados os seguintes objetivos específicos: 

a. apresentar alguns SARP empregados pelas Forças Armadas no mundo, 

bem como algumas Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) que não são 

empregadas por tropas, entretanto possuem potencial para emprego militar; 

b. conhecer as características da Faixa de Fronteira Amazônica e suas 

implicações para o emprego de SARP no Brasil; 

c. identificar normas e legislações que regem o emprego das ARP e dos 

SARP; 

d. estudar o emprego do SARP Catg 1 à luz dos fatores: doutrina, organização, 

adestramento, material, ensino, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI). 

e. verificar os impactos da aquisição de SARP na atual organização de 

pessoal das tropas localizadas na Faixa de Fronteira Amazônica; e 

f. apontar os resultados obtidos pelos experimentos com o SARP Horus FT-

100, Hibrix 2.0 e Mavic Pro. 
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1.3 QUESTÕES DE ESTUDO  

 

Com relação ao emprego do SARP na região amazônica, identificam-se as 

seguintes questões de estudo: 

a. quais os SARP empregados pelas Forças Armadas no mundo e as ARP 

que não são empregadas por tropas, entretanto, possuem potencial para emprego 

militar? 

b. quais as características da Faixa de Fronteira Amazônica, e suas 

implicações para o emprego de SARP? 

c. quais as principais normas e legislações que regem o emprego das ARP e 

dos SARP no Brasil? 

d. como os fatores geradores de capacidades (DOAMEPI) tornam o emprego 

do SARP Catg 1 mais eficiente na Faixa de Fronteira Amazônica? 

e. quais os impactos da aquisição de SARP na atual organização de pessoal 

das tropas localizadas na Faixa de Fronteira Amazônica? 

f. quais os resultados obtidos pelos experimentos com o SARP Horus FT-100, 

Hibrix 2.0 e Mavic Pro? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O emprego do SARP pelo EB está inserido no caráter multidimensional do 

espaço de batalha e visa controlar as iniciativas no solo e no espaço aéreo, 

empregando meios que permitam a mobilidade tática e a superioridade na obtenção 

de informações.  

Estes SARP atuam como vetores aéreos da Força Terrestre (F Ter), 

multiplicando o poder de combate e possibilitando aos comandantes de todos os 

níveis utilizar a terceira dimensão do espaço de batalha com maior efetividade 

(BRASIL, 2014, p. 1-1) 

 Nesse contexto, a vigilância da faixa de fronteira da Amazônia brasileira 

constitui uma das principais ações para a detecção, combate e prevenção de ações 

criminosas. 

Com o emprego de meios SARP pela F Ter, o cumprimento dessa missão se 

dará de forma mais eficiente, tendo em vista que o emprego de aeronaves com 

sistemas de detecção poderá ser útil na detecção de incêndios, abertura de clareiras 
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e pistas de pouso clandestinas, deslocamento de pessoal suspeito, 

reconhecimentos de fronteira, defesa de ponto forte, dentre uma infinidade de outras 

possibilidades. 

Ademais, uma visão a partir de uma posição elevada pode também fornecer 

uma melhor consciência situacional ao Comandante, facilitando a tomada de 

decisão e proporcionando maior segurança aos elementos da tropa.  

“O EB investe, constantemente, em sistemas e materiais modernos de 

emprego militar” (BRASIL, 2017); nesse contexto, a aquisição de novos SARP para 

as tropas da faixa de fronteira amazônica trará expressivas vantagens dada a 

possibilidade destas frações de atuarem como uma ponte de apoio à decisão e 

exercer melhor a sua missão. 

Uma experiência vivida por militares do EB que serviu como lição aprendida, 

foi o ataque a um Grupo de Combate (GC) após a abordagem de uma embarcação 

suspeita. Caso este GC utilizasse a câmera termal de um SARP, seria possível 

detectar o efetivo embarcado e permitir ao comandante tomar uma decisão mais 

eficiente. 

É importante abordar este fato, tendo em vista que As Forças Terrestres de 

países desenvolvidos empregavam esta tecnologia desde a década de 80, ao passo 

que o Exército Brasileiro iniciou seus experimentos doutrinários em 2004, sendo 

necessária uma premente aceleração no desenvolvimento de tecnologia nesta área 

do conhecimento a fim de tornar possível ao Brasil como participante dos países 

que possuem esta tecnologia. 

O caso apresentado anteriormente, consiste em um dos motivos que justificam 

a importância da realização dessa pesquisa, pois será levantada uma de muitas 

outras soluções para aumentar a fiscalização das fronteiras brasileiras por meio do 

emprego de SARP. 

A aquisição dessa tecnologia pode constituir mais um fator de dissuasão frente 

aos países condôminos, contribuir para a redução dos crimes transfronteiriços e 

ambientais, tornar as fronteiras brasileiras mais seguras e contribuir para a 

preservação da fauna, flora e demais recursos naturais e minerais pertencentes a 

Amazônia brasileira, além de garantir uma maior segurança e poder de combate 

para os militares que possuírem este produto em seu poder.  
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Além da segurança dos seus militares, cabe ressaltar que cada tropa da região 

Amazônica está localizada no interior de uma cidade ou pequena comunidade na 

fronteira.  

Proteger as tropas na Faixa de Fronteira Amazônica significa, também, 

proteger a sociedade local onde estas frações estão inseridas e, 

consequentemente, proteger uma série de cidadãos brasileiros que estão 

distribuídos nestas pequenas cidades, onde o apoio e assistência efetiva do Estado 

são dificultados pelas grandes limitações citadas. 

É importante salientar que os resultados dessa pesquisa contribuirão para o 

aprimoramento da Doutrina Militar Terrestre, tendo em vista que o SARP constitui 

uma das novas tecnologias exploradas pelo EB. Quando essas tecnologias são 

aplicadas às funcionalidades de combate, revolucionam a forma de planejar e 

conduzir as operações militares, sendo o SARP um exemplo de sistema que 

aumenta significativamente as capacidades militares (BRASIL, 2014).  

Ainda sobre a Doutrina Militar Terrestre, são enfatizadas duas ideias-chaves 

acerca da aquisição de novas tecnologias: a primeira se dá com a inserção da Força 

Terrestre na Era do Conhecimento e a segunda, traz o enfoque da contribuição para 

a evolução doutrinária e para a geração de novas necessidades, novas capacidades 

e, portanto, de novos Produtos Doutrinários (BRASIL, 2014).  

Por fim, a aquisição destes SARP trará grandes benefícios relativos a vários 

aspectos, desde a segurança durante a vida vegetativa destas frações ao melhor 

desempenho no cumprimento das missões operacionais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Os SARP são um conjunto que abrange as plataformas aéreas (aeronave 

propriamente dita), a sua carga útil ou payload, o Terminal de Transmissão de 

Dados, o Terminal de Enlace de Dados e a Estação de Controle em Solo. Este 

sistema pode ser operado remotamente para utilização em uma infinidade de 

situações e ambientes distintos. 

 Este capítulo apresentará, no contexto ao se propõe este trabalho, uma 

revisão sistemática empreendida com intuito de buscar o estado da arte das 

pesquisas relacionadas ao tema proposto abordado através dos seguintes tópicos: 

a) Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas; b) Sensoriamento Remoto na 

Amazônia; e c) Vigilância da Faixa de Fronteira Amazônica. 

 

2.1.1 Planejamento da Revisão 

 

Os elementos que compõem a revisão sistemática são: termos-chave, lista de 

fontes, linguagem do estudo, sentenças de busca e critérios de seleção dos 

trabalhos. 

 

a. Termos-chave 

 

A partir das questões de estudo elaboradas no tópico 1.3, foram selecionados 

os seguintes termos-chave para as pesquisas nas línguas portuguesa e inglesa:  

1) Aeronaves Remotamente Pilotadas (Remotely Piloted Aircraft); 

2) Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (Remote Piloted Aircraft 

System); 

3) Forças Armadas estrangeiras (Foreign Armed Forces); 

4) Faixa de fronteira Amazônica (Amazonian border strip); 

5) Normatizações para Aeronave Remotamente Pilotadas (Remotely Piloted 

Aircraft Laws); e 

6) Sensoriamento remoto da Amazônia (Remote sensing of the Amazon). 
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b. Lista de Fontes 

 

O estudo primário foi baseado na seleção de fontes que possuem a ampla 

utilização e indexação como característica principal, além de um vasto acervo 

disponível relacionado a SARP, vigilância, sensoriamento remoto e Amazônia. 

Foram consideradas as seguintes fontes: 

- IEEE: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp; 

- Springer: https://link.springer.com/; e 

- CAPES: https://www.periodicos.capes.gov.br/. 

De acordo com as fontes pesquisadas, a sigla RPAS (Remotely Piloted Aircraft 

Sistems) possui relevante número de publicações com diferentes níveis de 

ascendência e decadência ao longo dos anos. No site do Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE), pode-se observar um pequeno aumento na 

quantidade de trabalhos realizados a partir de 2012. De forma diferente, o 

gerenciador de publicações Springer mostrou um aumento na quantidade de 

publicações a partir de 2000 com ápice em 2010 e uma pequena redução a partir 

de 2014; entretanto, ainda existem mais publicações em curso comparado com 

provedor IEEE. No Brasil, este tema tem sido abordado de forma crescente, como 

mostra o site do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Da mesma forma, este tema tem ganhado 

constante relevância na esfera militar. Uma melhor apresentação dos dados pode 

ser visualizada conforme o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1 - Quantidade de trabalhos relacionados ao SARP/RPAS 
Fonte: o autor 
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c. Linguagem do estudo 

 

O inglês e o português foram selecionados como os idiomas-base para a 

busca de conteúdo constantes na pesquisa. O inglês foi utilizado para as buscas 

nas fontes, em função da vasta disponibilidade de trabalhos relacionados a ciência 

e tecnologia. A língua portuguesa, por ser o idioma oficial que consta nas normas 

deste trabalho. 

 

d. Sentenças de Busca 

 

A seleção das sentenças de busca foi formada a partir dos termos-chave. 

Estes termos foram utilizados como sentenças de busca preliminares e restritivas. 

O resultado da interação destes termos está sendo submetido a nova seleção 

de forma a adquirir conteúdos de qualidade e pertinência exigidos pelo assunto em 

pauta. As sentenças de busca foram definidas no idioma inglês, devido aos 

trabalhos em português apresentarem seções de resumos e palavras-chave na 

língua inglesa. 

1) Sentenças preliminares: foram elaboradas com o intuito de levantar o maior 

número possível de trabalhos com o conteúdo direcionado aos principais termos-

chave: 

a) “Remotely Piloted Aircraft System”; 

b) “Remote Sensing”; 

c) “Amazonian Surveillance”; 

d) “Amazonian Environment”; 

e) “Army”; e 

f) “Border”. 

2) Sentenças restritivas: foram construídas por intermédio das sentenças 

preliminares com o objetivo de obter um melhor rumo aos resultados para os temas 

em questão: 

a)  ((“Remotely Piloted Aircraft System”) <and> (“Amazonian 

Environment”)); 

b)  ((“Remote Sensing”;<and> (“Amazonian Environment”)); e 

c) ((“Amazonian Environment”) <and> (“Surveillance”)). 
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3) Os comandos usados na construção das sentenças de busca possuem as 

seguintes funcionalidades: 

a) AND: o conectivo aditivo ‘e’ busca documentos que atendem às duas 

condições ao mesmo tempo; e 

b) Aspas “...”: usadas para pesquisar a incidência de uma palavra ou 

conjunto de palavras que se deseja obter especificamente. 

 

e. Critérios de seleção dos Trabalhos 

 

1) Critérios de Inclusão 

Informações e fontes confiáveis que abordem sobre SARP civis e militares 

classificados, conforme o Manual de Vetores Aéreos da Força Terrestre (EB20-MC-

10.214), como Catg 1, com foco nos requisitos que favoreçam o emprego na região 

Amazônica. 

2) Critérios de Exclusão 

Informações e fontes que abordem sobre SARP civis e militares 

classificados, conforme o Manual de Vetores Aéreos da Força Terrestre (EB20-MC-

10.214), como Catg 3 ou superior, com características que sejam irrelevantes ao 

emprego na região Amazônica. 

 

2.1.2 Condução da Revisão 

 

O presente capítulo apresenta uma revisão sistemática sobre os temas 

considerados como mais relevantes para este trabalho. Esta revisão foi iniciada em 

fevereiro de 2020 e tem previsão de encerramento para outubro de 2020. 

 

a. Seleção Preliminar 

 

Após a formulação das sentenças de busca preliminares e restritivas com base 

nos termos de pesquisa, estas foram inseridas nas ferramentas de busca para o 

processo de revisão, sendo readequadas de acordo com cada fonte. O operador 

lógico AND foi utilizado na elaboração das sentenças de busca de forma a obter 

uma relação lógica entre os principais termos-chave. 
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Foram encontrados 148.705 trabalhos no total. Os atributos principais foram 

limitados pelo local e ano de publicação, lista de autores e título. O quadro 1 

apresenta a quantidade de trabalhos mostrados nas bases de dados através das 

sentenças iniciais de busca, conhecidos como trabalhos preliminares. 

 

Bases de dados x Sentenças iniciais de 
busca 

IEEE SPRINGER CAPES 

"Remotely Piloted Aircraft System" 42 25 197 

“Remote Sensing” 2201 13184 132225 

“Amazonian Surveillance” 1 168 6 

Número total de trabalhos 2244 13441 133020 

Porcentagem (%) 1,51 9,04 89,45 
Quadro 1 - Trabalhos preliminares 
Fonte: o autor. 

Diante dos 148.705 trabalhos, obtidos por meio das sentenças de busca mais 

abrangentes, ficou claro que era necessário realizar um refinamento através de 

sentenças mais restritivas como “Army” e “Amazonian Environment”, a fim de 

direcionar os conectivos ao tema em questão pela combinação entre os descritores 

lógicos. Em seguida, foi feita a leitura do tema e do resumo de trabalhos mostrados 

no resultado das buscas. O quadro 2 apresenta a redução para 1.105 trabalhos. 

 

Bases de dados x Sentenças de busca IEEE SPRIGER CAPES 

“Army” and “Remotely Piloted Aircraft Systems” 1 20 0 

“Amazonian Environment” and “Remote Sensing” 38 88 561 

“Amazonian Border” and “Surveillance” 0 64 333 

Número total de trabalhos 39 172 894 

Porcentagem (%) 3,53 15,57 80,90 
Quadro 2 - Trabalhos pré-selecionados 
Fonte: o autor. 

 

 

b. Seleção Final 

 

A seleção final da base de dados foi realizada a partir dos trabalhos pré-

selecionados, incluindo fontes obtidas por intermédio dos instrumentos de pesquisa 

a serem discriminados no decorrer do trabalho. 
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2.2 EMPREGO DO SARP E ARP NO MUNDO 

 

No meio militar, os SARP têm relevante importância, tendo em vista a sua 

capacidade de atuar com precisão e preservar a vida do piloto, levando em 

consideração a possibilidade de operar a aeronave à distância sem arriscar sua 

integridade física.  

A seguir serão apresentados alguns dos SARP usados por Forças Armadas 

de países desenvolvidos ao redor do mundo, suas características e suas missões. 

Serão, também, apresentadas ARP cujas características podem ser acrescidas aos 

SARP de emprego militar, mais particularmente na floresta Amazônica. 

 
2.2.1 Estados Unidos 

 

Os Estados Unidos da América representam hoje uma das maiores potências 

econômicas, tecnológicas e militares com projeção e reconhecimento internacional. 

 Uma das experiências em combates com SARP vivenciadas pelo Exército 

norte-americano de repercussão global, foi o ataque ao General Iraniano Qassem 

Soleimani, em Bagdá, no dia 3 de janeiro de 2020. De acordo com informes obtidos 

pela imprensa, foi empregado o SARP MQ-9 Reaper, constante na tabela 1.  

A missão ocorreu no Aeroporto de Bagdá e o SARP conseguiu detectar, 

engajar e eliminar o alvo selecionado com alto nível de precisão e letalidade 

seletiva, sem causar danos colaterais a população local (G1, 2020). 

De acordo com (NOGUEIRA, 2020), quando se usa a palavra drone, imagina-

se uma aeronave pequena, mas no caso do MQ-9 Reaper, não é o caso, pois trata-

se de uma aeronave de 20 metros de envergadura, 11 metros de largura, possuindo 

um alcance de quase 2 mil km, atinge até 370k km/h e custa aproximadamente 64,2 

milhões de dólares cada unidade. Cabe ressaltar que o Exército dos Estados Unidos 

possui mais de 90 destas unidades. 

Semelhante ao MQ-9 Reaper, existem outros SARP utilizados, também, em 

missões de monitoramento como é o caso da fronteira com o México, em que o 

SARP CBP Predator B está guiando helicóptero para deter imigrantes ilegais 

mexicanos na fronteira dos EUA (SECURITY, 2008). Esta ação pode der melhor 

visualizada por intermédio da figura 1: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/01/02/ataque-aereo-mata-major-general-iraniano-diz-agencia-milicia-culpa-eua-e-israel.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/01/02/ataque-aereo-mata-major-general-iraniano-diz-agencia-milicia-culpa-eua-e-israel.ghtml
https://en.wikipedia.org/wiki/File:CPB_UAS_Sample_Surveillance_Video_02282008_.theora.ogv
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Figura 1 - SARP CBP Predator B guiando helicóptero 

Fonte: (SECURITY, 2008) 

Outro SARP de grande expressividade dos Estados Unidos é o Global Hawk 

RQ-4, tabela 1. É empregado em missões de reconhecimento aéreo, capaz de 

fornecer imagens de alta resolução em tempo real aos comandantes militares. 

Conforme Airforce (2020), este SARP entrou para o livro dos recordes ao voar 

por mais de 13.800 km. Além de apresentar uma autonomia de voo que o diferencia 

dentre os demais, possui os seguintes sensores: 

... radar de abertura sintética e o sistema de sensor infravermelho eletro-
óptico e de terceira geração. Um telescópio refletor de 10 polegadas 
fornece óptica comum para sensores infravermelhos e eletro-ópticos. O 
sensor eletro-óptico / infravermelho opera na faixa de onda visível de 0,4 a 
0,8 mícron e na faixa de infravermelho de 3,6 a 5 mícron. No modo de 
coleta de pontos, a cobertura é de 1.900 pontos por dia com tamanho de 
ponto 2 km², com uma precisão geológica de 20m de erro circular de 
probabilidade. No modo de busca em área ampla, a faixa tem 10 km de 
largura e a cobertura é de 40.000nm² por dia. O radar de abertura sintética 
e o indicador de alvo móvel em movimento ... operam na banda X com uma 
largura de banda de 600 MHz e potência máxima de 3,5 kW. O sistema 
pode obter imagens com resolução de 3 pés no modo de busca em área 
ampla e resolução de 1 pé no modo spot (AIRFORCE, 2020). 

Este conjunto de sensores permite que a plataforma de voo alcance até 65 mil 

pés de altura, tornando mínima a exposição aos mísseis terra-ar da tropa oponente, 

sem perder o enlace de dados e o fornecimento de imageamento de uma área de 

mais de 40 mil km2 e informações de inteligência durante o período ininterrupto de 

até 24 horas. Os EUA possuem mais de 50 unidades deste sistema, que foi utilizado 

em toda a região do país e em combate no Afeganistão e Iraque, totalizando mais 

de 43 mil horas de combate. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:CPB_UAS_Sample_Surveillance_Video_02282008_.theora.ogv
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Além de emprego do SARP de grande porte no combate às atividades ilícitas 

e no monitoramento de suas fronteiras com o México e Canadá, pode-se verificar o 

emprego de pequenas plataformas aéreas. 

We anticipate the Small Unmanned Aircraft System (SUAS) program to be 
a valuable tool for Border Patrol’s highly trained law enforcement personnel 
in securing our borders and helping identify and intercept illicit activity along 
U.S borders1 (PROVOST, 2017). 

Além de empregar SARP no monitoramento das fronteiras, ressalta-se a 

ocasião na qual os EUA também utilizaram este equipamento em combate no 

Afeganistão, como cita Powell (2010) acerca de uma aeronave Catg 0: 

It is a small, hand-launched, remote-controlled, remotely piloted aircraft that 
can provide live, up-to-the-minute battlefield intelligence, surveillance and 
reconnaissance using photos and video. Its capabilities allow the 
commander to quickly put eyes on the enemy forces and track their 
movements2 (POWELL, 2010). 

No Exército dos EUA, os SARP utilizados são um pouco menores. Para eles, 

os desafios de acompanhar as peças de manobra do campo de batalha são cada 

vez mais complexos e desafiadores. O emprego dos SARP são uma das peças 

chaves para vencer estes constantes e novos desafio (ARMY, 2010). 

Para os militares do Exército dos EUA, os SARP RQ-11B Raven e AAI RQ-7 

Shadow são excelentes ferramentas no aumento da consciência situacional para os 

comandantes em todos os níveis, através da transmissão de imagens e vídeos com 

em tempo real. 

 

2.2.2 França 

 

Desde 2003, a França desenvolve um projeto em acordo de cooperação 

industrial europeu, em vigor até os dias atuais. Conforme Dassault-Aviation (2020), 

o produto deste projeto é o SARP Neuron, tabela 1, caracterizado por apresentar a 

                                                 

 

1 Prevemos que o programa do Sistema de Aeronaves Não Tripuladas (SANT) seja uma ferramenta 

valiosa para os policiais altamente treinados da patrulha de proteção de nossas fronteiras e na 
identificação e interceptação de atividades ilícitas ao longo das fronteiras dos EUA (tradução nossa). 
2 É uma aeronave pequena, lançada à mão, controlada remotamente e remotamente pilotada que 

pode fornecer inteligência, vigilância e reconhecimento de campo de batalha ao vivo e minuto a 
minuto usando fotos e vídeo. Suas capacidades permitem que o comandante ponha rapidamente os 
olhos nas forças inimigas e rastreie seus movimentos (tradução nossa). 
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tecnologia Stealth: conjunto de características, como formato e coloração, que 

tornam a aeronave mais difícil de ser detectadas pelos radares.  

Esta furtividade se dá por vários aspectos, dentre os quais se destacam o 

formato da plataforma aérea e dos jatos de propulsão, ambos são achatados para 

oferecer o mínimo de exposição as ondas emitidas. Uma vez que as ondas emitidas 

passam pela plataforma de voo e não retornam ao radar, a aeronave não é 

detectada. 

O SARP Neuron foi o primeiro a ser exposto em uma apresentação ao público 

com um jato de combate Rafale e um jato executivo Falcon 8X fabricados pela 

empresa Dassault Aviation. 

 

2.2.3 Israel  

 

Os SARP de maior projeção mundial fabricados pela Israel Aerospace 

Industries (IAI) são os da família Heron, com destaque para o Heron TP, tabela 1. 

Conforme IAI (2020). 

 Seus equipamentos incluem a tecnologia de decolagem e pouso automático, 

comunicação via satélite, carga útil eletro-óptica HD M-19 (TV e infravermelho 

combinado ou TV multissensor / IR / LRF / LD), Wideeye Scan, radar de abertura 

sintética, sistema móvel global, dentre outras cargas que podem ser adaptadas 

conforme a necessidade da missão, podendo totalizar mais de duas toneladas de 

carga.  

Este sistema foi projetado como plataforma multimissão para atender 

necessidades de inteligência, vigilância de alvo e reconhecimento com alto nível de 

confiabilidade. 

O Exército israelense testa em combate ARP de diversos modelos e 

tamanhos, desde o Skylark, presente na tabela 1, de uso exclusivo em operações 

militares, até as ARP de empresas civis famosas como a DJI. Segundo Stoler (2018) 

os militares israelenses têm grandes planos para o emprego do SARP e ARP. 

 Conhecida como Israel Defense Forces (IDF), As Forças de Defesa de Israel 

usam mais de 400 ARP e treinam mais de mil militares para operarem o 

equipamento. Ademais, o crescente uso de ARP pela IDF faz parte de uma 

tendência que está crescendo pelos Exércitos ao redor do mundo em empregar 

drones voltados às aplicações em combate.  
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De acordo com Stoler (2018), “Há muitas missões a cumprir, e elas ficam mais 

fáceis quando você pode cobrir a área de cima”. Afirmou também que os SARP 

maiores são muito caros e existe uma busca constante para se resolver mais com 

menos. Com o emprego de ARP de pequeno e médio porte aliados a um 

treinamento rápido, o operador pode levantar dados de inteligência relevantes. 

Outro fato evidenciado em Israel é que o seu emprego proporciona uma maior 

confiança na tomada de decisões. 

Todas estas vantagens, tem incentivado a pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologia do Ministério da Defesa de Israel, chamado Administração para o 

Desenvolvimento de Armas e Infraestrutura Tecnológica (Mafat) com o objetivo de 

desenvolver aeronaves operacionais que tenham a capacidade de atuar com maior 

tempo de voo, ampliando os horizontes para o seu emprego na parte logística, 

transportando dezenas de quilos de equipamentos, munições e medicamentos. 

Uma demonstração de criatividade da IDF ficou claramente evidenciada com 

a criação de drones “suicidas” programados para duas finalidades, a primeira 

consiste em desarmar bombas e a segunda em carregar pequenas ogivas como 

payload e permanecer no ar por até 15 minutos antes de colidir com o alvo e detonar 

a ogiva. 

Salienta-se, também, acerca dos elementos de Manobra (Infantaria e 

Cavalaria), igualmente assistidos por camadas e plataformas aéreas não tripuladas, 

desde o comandante da Divisão de Exército até o comandante do Batalhão são 

contemplados com os serviços de inteligência, coleta de imagens e vídeos.  

Estes SARP também são utilizados em missões de contraterrorismo, busca de 

indivíduos procurados e em Operações Conjuntas das Forças Terrestres da região. 

A partir de uma posição abrigada atrás de uma colina, é possível captar imagens e 

vídeos em tempo real e fazer a transmissão online da localização de alvos que estão 

se movimentando pelas ruas e esquinas de uma cidade. Todos estes dados são 

encaminhados para fins de inteligência. 

Os israelenses consideram que o SARP consiste no mais novo elemento do 

“braço aéreo das Forças Verdes (Infantaria)” por ser testado e aperfeiçoado por 

empresas civis, o que reduz drasticamente as chances de erros e aumentam o grau 

de precisão de funcionamento e aumentam exponencialmente os resultados das 

Operações.  
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Stoler (2017) afirma, ainda, que os SARP é um equipamento que traz 

vantagens para as Forças que a empregam, primeiramente porque eles são quase 

livres de problemas devido a vasta experiência das empresas civis no ramo, pela 

facilidade de aprendizado e de manuseio.  

Em apenas cinco dias é possível realizar o treinamento de um operador, sendo 

que os três primeiros dias são dedicados às formas de captação de Imagens e 

vídeos com alta resolução e precisão, os outros dois dias são dedicados a instruir 

como realizar a decolagem e pouso de forma segura.  

 
SARP Características 

 

Nome: MQ-9 
Reaper 
Fabricação: EUA 
Países 
utilizadores: EUA, 
Reino Unido, 
Holanda, Espanha, 
República 
Dominicana e Itália. 
Fonte: 
(VINHOLES, 2020) 

Lançamento: pista 
de pouso/decolagem 
Plataforma aérea: 
Asa Fixa 
Envergadura: 20m,  
Autonomia:14 h 
Alcance: 1840 km 
Propulsão: QAV 

 

Payload 
215 kg, sendo as 
principais cargas o 
mísseis ar-terra 
AGM-114 Hellfire, 
câmera com visão 
noturna, sensores 
infravermelho e 
zoom ótico. 
Emprego: 
inteligência e ataque 

 

Nome: RQ-4 
Global Hawk 
Países 
utilizadores: EUA 
Fonte: 
Alcance: 12.300 
milhas náuticas 
Propulsão: QAV 
Fonte: 
(USA, 2014) 

Lançamento: pista 
de pouso/decolagem 
Módulo de voo: asa 
fixa 
Envergadura: 
39,9 m 
Autonomia: 34 h 
 

Payload 
1.360 kg, somando 
sensores de 
inteligência de 
imagem e radar. 
Emprego: 
inteligência, 
vigilância e 
reconhecimento 

 

Nome: Neuron 
Países 
utilizadores: 
França e UE 
Propulsão: QAV 
Emprego: furtivo 
Fonte: 
(DASSAULT 2020) 

Lançamento: pista 
de pouso/decolagem 
Plataforma aérea: 
Asa Fixa 
Envergadura: 
12,5m,  
Autonomia: desc 
Alcance: desc 

Payload: 
2,5 Ton, podendo 
embarcar sensores, 
radares e misseis. 

 

Nome: Heron TP 
Países 
utilizadores: Israel 
Propulsão: QAV 
Fonte: 
(IAI, 2020) 

Lançamento: pista 
de pouso/decolagem 
Plataforma aérea: 
asa fixa 
Envergadura: 26 m 
Autonomia: >30 h 
Alcance: 1000km 

Payload: 2700 kg, 
incluindo câmera, 
radares e carcas 
diversas. 
Emprego: vigilância 
de curto e longo 
alcance 

Tabela 1 - SARP de grande projeção mundial 
Fonte: conforme discriminado em cada plataforma aérea 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
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2.2.4 Rússia 

 

Segundo Sputnik (2020), a Rússia emprega mais de duas mil unidades ZALA 

421-16EV HD, tabela 2, para patrulhamento de fronteira e áreas sensíveis. Esta 

ARP que apresenta tecnologia híbrida de pouso e decolagem para maior 

versatilidade e asa fixa para obter um maior alcance de voo. 

SARP Características 

 

Nome: AAI RQ-7 
Shadow 
Origem: Exército 
EUA 
Alcance: 125 km 
Países utilizadores: 
EUA 
Propulsão: Av Gas 
Fonte: 
(ARMY, 2020) 

Lançamento: 
Launch and 
Recovery Element 
(LRE)   
Plataforma aérea: 
Asa Fixa 
Envergadura: 6,2m 
Autonomia :9 h 
 

Payload 
43 kg, podendo 
embarcar câmera 
com visão 
noturna, sensores 
infravermelho e 
zoom ótico. 
Emprego: 
missões de 
reconhecimento. 

 

Nome: Skylark I-
LEX Mini UAS 
Fabricação: 
Israel 
Países utilizadores: 
EUA, França e Israel 
Fonte: (ARMY, 
2020) 

Lançamento: a 
mão.  
Plataforma aérea: 
Asa Fixa 
Envergadura: 3 m 
Autonomia :3 h 
Alcance: até 40 km 

Payload 
1,2 kg 
Emprego: 
vigilância de áreas 
e fronteiras 
costeiras 
Propulsão: 
bateria elétrica 

 

Nome: 
RQ-11 Raven 
Fabricação: 
EUA 
Países utilizadores: 
EUA 
Fonte: 
(OLIVE-DRAB, 
2011) 

Lançamento: a 
mão.  
Plataforma aérea: 
Asa Fixa 
Envergadura: 3 
Autonomia :1,5 h 
Alcance:  
até 10 km 

Payload 
0,9 kg 
Emprego: 
vigilância e 
reconhecimento. 
Propulsão:  
bateria elétrica 

 

Nome: 
HORUS FT 100 
Fabricação: 
Brasil 
Países utilizadores: 
Brasil 
Fonte: 
(ROCHA, 2020) 
Propulsão:  
bateria elétrica 

Lançamento: a 
mão/catapulta  
Plataforma aérea: 
Asa Fixa 
Envergadura: 
2,71m 
Autonomia :1 h 
Alcance:  
até 34 km 
 

Payload  
3.3 kg 
(combustível+ 
payload) 
Emprego: 
Inteligência, 
Vigilância e 
Reconhecimento 
 

 

Nome: 
Zala 421-16EV HD 
Fabricação: 
Rússia 
Países utilizadores: 
Rússia 
Fonte: 
(ZALA, 2020) 

Lançamento: VTOL 
Plataforma aérea: 
Asa fixa/multirotor 
Envergadura: 2,8m 
Autonomia :2 h 
Alcance:  
até 100 km 

Payload  
1,5 kg  
Emprego: 
Vigilância de 
fronteira e 
Reconhecimento  
Propulsão:  
bateria elétrica 

Tabela 2 - SARP empregados por Forças Terrestres no mundo 
Fonte: conforme discriminado em cada plataforma aérea 
 

http://br.sputniknews.com/defesa/20200518/15594052.html
http://br.sputniknews.com/defesa/20200518/15594052.html
http://br.sputniknews.com/defesa/20200518/15594052.html


39 

 

2.2.5 Brasil 

 

Segundo Rocha (2010), o Instituto Militar de Engenharia (IME) e a empresa 

FT Sistemas fizeram uma parceria desenvolver o primeiro SARP a ser empregado 

pela Força Terrestre, o Horus FT-100, tabela 2.  

Em 2014 este sistema foi homologado como Produto de Defesa estratégica 

por intermédio da Portaria n° 2.640, de 08 de outubro de 2014, do Ministério da 

Defesa e, posteriormente, foi padronizado para o EB por meio da Portaria n° 227 do 

Estado-Maior do Exército, de 22 de setembro de 2015. 

A partir de então, a 4ª Cia Prec – Rio de Janeiro/RJ; o 6º BIM - Campo 

Grande/MS e 9º GAC – Nioaque/MS adquiriram este equipamento seguindo a 

prioridade dos Programas Estratégicos do Exército (PEE) conhecidos como 

PROTEGER, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) 

Recuperação da Capacidade Operacional (RECOP) e Astros 2020, conforme 

consta na figura 2. 

 
Figura 2 - Relação entre as Catg dos SARP e os PEE 

Fonte: Diretriz de Coordenação para a Obtenção dos SARP 

 

O SARP Horus FT-100 possui sua plataforma aérea constituídas por duas 

ARP, com motopropulsor elétrico, incluindo sistemas de navegação e controle 

embarcados. Como carga útil, possui uma câmera de alta resolução com tecnologia 

IR, imageamento com em tempo real e estabilização de imagem. Seu Terminal de 

Transmissão permite os enlaces entre a aeronave e a Estação de Controle em Solo 

(ECS), permitindo o controle do voo e da carga paga. 
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Este sistema foi empregado em várias missões reais com destaque para os 

Jogos Olímpicos em 2016 e Operações de Pacificação no Rio de Janeiro. A 

visualização do sistema será mais elucidada através da figura 3. 

 

 
Figura 3 - Sistema Hórus FT 100 (ARP, ECS e TTD) 

Fonte: FT Sistemas 

 

2.2.6 ARP de Uso civil com Potencial para Emprego Militar 

 

Conforme mencionado anteriormente, alguns países empregam aeronaves de 

fabricação civil para fins militares em missões de reconhecimento e inteligência. A 

seguir, serão apresentas algumas ARP que possuem características favoráveis ao 

emprego em Operações. 

 
1) Autonomia 

A empresa Quaternium, localizada em Valência, na Espanha, produziu a ARP 

Hibrix 2.0, tabela 3, uma ARP modelo quadricóptero que possui cerca de dez vezes 

a autonomia de uma aeronave tradicional de sua categoria. Isso se deve à 

tecnologia híbrida que combina a propulsão por bateria elétrica e uma mistura de 

gasolina de 95 octanos com óleo 2T.  

Além de sua autonomia acima da média, esta ARP pode suportar até 10 kg de 

payload que pode ser customizado em mais combustível para aumentar a sua 

autonomia ou em equipamentos ópticos de maior precisão dependendo das 

necessidades. 

Semelhante ao Hibrix 2.0, o Brasil desenvolveu o sistema Dractor 25a que 

funciona com bateria elétrica e gasolina comum. Apesar de possuir um alcance de 

apenas 5km com transmissão de dados em tempo real, este sistema possui 

autonomia de até 4h, vide tabela 3. 
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2) Alcance e Versatilidade 

Outra capacidade apresentada pelas ARP de fabricação civil é a tecnologia 

híbrida de pouso e decolagem conhecida como Vertical Take-off and Landing 

(VTOL) que, em português, significa pouso e decolagem na vertical.  

Nestas aeronaves, a tecnologia híbrida está evidenciada na propulsão e na 

própria arquitetura da aeronave que usa energia elétrica e multirotores para VTOL, 

garantindo o pouso e a decolagem em locais com espaço reduzido e asa fixa com 

propulsão a gasolina de aviação, o que garante maior alcance e versatilidade. 

Um exemplo de aeronave que apresenta estas características é a Nauru 500c, 

tabela 3, produzida pela Xmobots, uma empresa nacional que produz aeronaves 

para apoio em mapeamentos e agricultura. 

Em caso de indisponibilidade de querosene de aviação, a empresa Topdrone, 

de origem russa, fabricou a ARP L1/L2 RTK/PPK, tabela 3, que usa apenas 

propulsão a energia elétrica para o voo na horizontal e na vertical. 

 

ARP Características 

 

Nome: Hybrix 2.0 
Fabricação: Espanha 
Países utilizadores: 
Espanha. 
Fonte: 
(QUATERNIUM, 2019) 
Propulsão: bateria 
elétrica e mistura de 
gasolina 95 com óleo 
2T 

Lançamento: VTOL 
Plataforma aérea: 
asa rotativa 
(multirotores) 
Envergadura: 1m 
Autonomia: até 4 h 
Alcance: 
aproximadamente 12 
km 
 

Payload  
10 kg, sendo 
compatível com 
câmeras, 
combustível, 
pesticidas, dentre 
outros. 
Emprego: 
vigilância policial, 
agricultura, 
inspeção e 
mapeamento 
 

 

Nome: Dractor 25a 
Fabricação: Brasil 
Países utilizadores: 
Brasil 
Fonte: (XMOBOTS, 
2020) 
Propulsão: bateria 
elétrica e Av Gas 

Lançamento: VTOL 
Plataforma aérea: 
híbrido [asa rotativa 
(multirotores) e asa 
fixa. 
Envergadura: 1m 
Autonomia: até 4 h 
Alcance: até 5 km 
 

Payload: 
10 kg, apenas 
combustível e 
pesticidas 
Emprego: 
agricultura e 
mapeamento 

 

Nome: Nauru 500C 
VTOL 
Fabricação: Brasil 
Países utilizadores: 
Brasil 
Fonte: (XMOBOTS, 
2020) 
Propulsão: bateria 
elétrica e Av Gas 

Lançamento: VTOL 
Plataforma aérea: 
híbrido [asa rotativa 
(multirotores) e asa 
fixa. 
Envergadura: 3m 
Autonomia: até 4 h 
Alcance: até 60 km 
 
 

Payload: 
7 kg,(câmeras e 
combustível). 
Emprego: 
agricultura e 
mapeamento 
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ARP Características 

 

Nome: Topdrone VTOL 
L1/L2 RTK/PPK 
Fabricante:  
Rússia 
Países utilizadores: 
Rússia 
Fonte: 
(TOPODRONE, 2020) 
Propulsão: bateria 
elétrica 

Lançamento: VTOL 
Plataforma aérea: 
híbrido [asa rotativa 
(multirotores) e asa 
fixa] 
Envergadura: 2,1m 
Autonomia: até 1,5 
h 
Alcance: até 40 km 
 

Payload  
0,9kg. 
Geralmente 
equipado com 
uma câmera. 
Emprego: 
mapeamento 
 

 

Nome:  
SplashDrone 3+ 
Fabricante: 
China 
Fonte: 
(SWELLPRO, 2018) 
Países utilizadores: 
China, dentre outros 
Propulsão: bateria 
elétrica 

Lançamento: VTOL, 
podendo decolar e 
pousar a partir de 
superfície aquática. 
Plataforma aérea: 
multirotores 
Envergadura:0,45 m 
Autonomia: até 23 
min 
Alcance: até 1,6 km 

1 kg, sendo 
utilizada apenas 
uma câmera e 
transporta 1 (um) 
colete salva-
vidas. 
Emprego: 
resgate e 
vigilância 

Tabela 3 - ARP de uso civil com potencial para emprego militar 
Fonte: conforme discriminado em cada ARP 

 

3) Resistência à Água 

Outra característica que pode ser considerada como um grande diferencial na 

produção de aeronaves remotamente pilotadas é a resistência à água, a maioria 

das aeronaves não possui esta capacidade, entretanto, a ARP SplashDrone 3+, 

tabela 3, possui um nível de impermeabilidade que lhe permite pousar, decolar e 

levantar imagens estando sobre a superfície aquática, sua baixa densidade lhe 

permite flutuar em caso de possíveis quedas. É empregado em missões de resgate 

marítimo e ambientais. 

 

2.3 TIPOS DE GARGA PAGA OU ÚTIL (PAYLOADS) 

 

Um dos subsistemas integrantes dos SARP é chamado de carga paga ou útil 

(payload, na língua inglesa). Este subsistema consiste em qualquer sensor 

embarcado na aeronave e pode assumir diversas funcionalidades, tais como a 

segurança e localização por GPS que permite a ARP retornar para o ponto de 

lançamento inicial automaticamente.  

Existem equipamentos na ARP responsáveis pela transmissão de informações 

para a ECS, conferindo ao operador alguns dados como altitude, potência de enlace 
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de dados, consumo da bateria ou combustível, dentre dados completos de 

navegação. 

Outro equipamento indispensável às missões de inteligência são os sensores 

ópticos, os quais permitem a aproximação óptica e digital de objetos, sendo possível 

reconhecer áreas através de levantamento de fotos, vídeo ou formação de mosaicos 

2D e 3D. 

Existem, também, os sensores acústicos que permitem a detecção de sons 

característicos como estouro de granadas, execução de disparos por armas de fogo 

e funcionamento de motores em geral. A grande vantagem destes sensores se dá 

pela distância em que os sons podem ser captados. A comparação entre a 

capacidade dos sensores acústicos e ópticos pode ser observada na figura 4: 

 

 
Figura 4 - Comparação entre campo de atuação dos sensores acústicos  

(80 km², cor vermelha) e câmera embarcada (0.3 km², cor amarela) 
Fonte: Bree e Croon, 2011, p. 3 

Para os SARP Catg 1, deve-se observar a carga máxima de decolagem que é 

obtida pela soma do peso da aeronave com seus sensores e sistemas embarcados. 

Este valor não deve estar entre 15 e 25 kg com base nas no Manual de Vetores 

Aéreos da Força Terrestre e da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A Tabela 

4 demonstra alguns sensores compatíveis com sistemas desta categoria: 
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Payload Características 

 

Tipo: câmera 
Nomenclatura: 
iXM-100 Phase One 
Origem: China 
Resolução: 100 MP 
11664 x 8750 
Fonte: 
(PHASEONE, 2020) 
 

Peso: 810g 
Umidade: 15% - 80% (sem 
condensação) 
Temperatura: 10 ° C a 40 ° C 
Zoom: até 15x 
Visão termal: sim 
Visão noturna: sim 

 

Tipo: câmera 
Nomenclatura: Sky 
Eye-30HZ round 
Origem: China 
Resolução: 1080P/30 
H.264  
Fonte: 
(GLOBAL, 2020) 

Peso: 590g 
Umidade: 15% - 80% (sem 
condensação) 
Temperatura: 10 ° C a 40 ° C 
Zoom: 10x 
Visão termal: não 
Visão noturna: não 
Outros: auto object tracking 

 

Tipo: apontador laser 
Nomenclatura: 
Nano Point  
Fonte: 
(MORAES, 2019) 

Funcionalidades: iluminar um 
ponto determinado através de 
raio Infravermelho invisível, 
perceptível com uso de óculos 
de visão noturna. 

 

Tipo: câmera 
Nomenclatura: DJI 
H20T 
Resolução: 20MP 
Origem: China 
Peso: 833g 
Fonte: (DJI, 2020) 

Umidade: proteção IP44 
Temperatura: -20 ° C a 50 ° C 
Zoom: 200 x (digital+óptico) 
Visão termal: sim 
Visão noturna: sim 
Outros: auto object tracking e 
sensor telemétrico de até 1,2 km. 

 

Tipo: câmera 
Nomenclatura: Kappa 
Long Range 2.0 
Resolução: 3,19 MP 
Origem: Alemanha 
Fonte: (KAPPA, 2020) 
Peso: 550g 

Umidade: proteção IP44 
Temperatura: -10 ° C a +65 ° C 
Zoom: 480x (16x digital x 30x 
óptico) 
Visão termal: sim 
Visão noturna: sim 
Outros: motion detecrting 

 

Tipo: câmera 
Nomenclatura: câmera 
DJI Mavic Pro 
Origem: China 
Fonte: (DJI, 2020) 

Resolução: 4k (3840×2160p) 
Peso: não divulgado 
Umidade: não há proteção 
Temperatura: 0 ° C a 40 ° C 
Zoom: 2x (digital) 

 

Tipo: sensor acústico  
Nomenclatura: AVS 
Fonte: 
(MORAES, 2019)  

Funcionalidades: detecta 
ruídos pré-programados como 
disparo de armamentos e 
funcionamento de motores. 

Tabela 4 - Sensores ópticos, acústicos e lasers 
Fonte: conforme discriminado em cada sensor 
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2.4 A AMAZÔNIA BRASILEIRA E O EMPREGO DO SARP 

 

A Amazônia Legal, ou Brasileira, é uma área sob a atuação direta da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM).  

Sua configuração sofreu por várias modificações desde 1953, quando ainda 

não havia sido criado o estado do Tocantins, até a sua atual configuração, que está 

prescrita no art. 2º da Lei complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007: “A área de 

atuação da SUDAM abrange os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato 

Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e do Maranhão na sua porção a 

oeste do Meridiano 44º” (BRASIL, 2007, grifo nosso).  

Esta legislação prevê, além da delimitação da Amazônia Legal, metas 

econômicas e sociais para o desenvolvimento social e econômico, planos e 

diretrizes para o desenvolvimento desta área, apoios e investimentos públicos e 

privados, dentre outras medidas que visam o crescimento econômico desta região 

e sua integração com as outras regiões do país. 

 Esta delimitação territorial da Amazônia Legal com as demais regiões de 

florestas na América do Sul, é ilustrada por Magalhães (2019), conforme figura 5:  

 

 
Figura 5 - Amazônia Legal e Amazônia Internacional 

Fonte: (MAGALHÃES, 2019). 

 

A Amazônia Legal possui uma população de aproximadamente 24 milhões de 

pessoas em 775 municípios nos estados de Roraima, Mato Grosso, Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão (98% da área do estado), Tocantins (79%) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20124-2007?OpenDocument
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e Goiás (0,8%). Tal população está distribuída em uma área de 5.016.136,3 km2 

que correspondem a quase 60% do território brasileiro3 (BRASIL, 2014). 

Dentro da Amazônia Legal, o bioma predominante é a Floresta Amazônica 

sobre a qual afirma Renyol (2016, p. 01) que “não há outro lugar no mundo em que 

existam mais espécies de animais ou de plantas”. 

Relativo aos recursos hídricos, além do curso principal composto pelos rios 

Solimões e Amazonas, existe um vasto e denso conjunto de rios e cursos de água 

que se estendem por toda a Região Hidrográfica com mais de 50 mil km de trechos 

navegáveis. Além das águas dos rios, a Amazônia é dotada de aquíferos de 

4.130.000 km2, área correspondente 48% do território nacional (BRASIL, 2006, p. 

26,41). 

 

2.4.1 A Selva Amazônica no Contexto Militar. 

 

É muito comum o termo “selva” ser confundido com “floresta” ou “mata”. 

Entretanto este termo é mais abrangente. O Caderno de Instruções Provisórias 

IP72-20 - O Batalhão de Infantaria de Selva, editado em 1997, faz a seguinte 

distinção: 

Selvas são áreas de florestas equatoriais ou tropicais densas e de clima 
úmido ou superúmido. Situam-se em regiões de fraca densidade 
demográfica, com baixo desenvolvimento industrial, comercial e cultural, 
de precárias condições de vida, com acentuada escassez de transporte 
terrestre, ao longo de extensas áreas de planície, planalto ou montanha”. 
Portanto, a região da selva amazônica inclui não apenas a floresta, mas 
também os rios, as localidades, as regiões desmatadas e as serras. 
(BRASIL, 1997, p. 1-2, grifo nosso). 

Este mesmo Caderno de Instrução aponta como características peculiares da 

região amazônica a rarefação da população e sua localização dispersa ao longo 

dos rios: elo de ligação e comunicação entre estas pequenas localidades. 

Por este motivo, grande parte destas comunidades são conhecidas como 

“população ribeirinha” ou “ribeirinhos”. A maioria dos deslocamentos de pessoal, 

transportes logísticos, e retirada de alimentos para subsistência dos ribeirinhos são 

                                                 

 

3 Esses dados estão de acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2014). 
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realizados por intermédio dos rios. Com isso, observa-se que, na região amazônica, 

o transporte fluvial é predominante, sendo complementado pelos transportes aéreos 

e rodoviário 

 
2.4.2  A Floresta Amazônica e Implicações para o Emprego do SARP 

 

De acordo com Polon (2018), a floresta amazônica é dividida em três estratos: 

a Mata de Igapó, localizada próximo dos rios ou em regiões inundadas durante todo 

o ano; a Mata de Várzea que sofre inundações em alguns períodos do ano e a Mata 

de Terra Firme, que não sofrem inundação em qualquer que seja o período. A figura 

6 pode retratar estes três estratos em uma pequena área: 

 
Figura 6 - Os três estratos da floresta Amazônica 

Fonte: (CATARINO, 2020) 

Outro detalhe relevante, corresponde a predominância do Clima Equatorial 

Úmido, que se caracteriza pelas constantes chuvas ao longo do ano aliadas a uma 

temperatura média anual elevada e, consequentemente, um índice de umidade 

relativa do ar relevante e constante ao longo do ano.  

Um exemplo a ser observado é o município de São Gabriel da Cachoeira-AM 

onde se encontra na tríplice fronteira entre o Brasil, Colômbia e Venezuela. O 

Gráfico contido na figura 7 representa a relação entre os índices pluviométricos e a 

temperatura com o decorrer dos meses. 

Dadas as peculiaridades desta região, verifica-se que a presença de grandes 

árvores, o alto índice de umidade relativa do ar e as constantes chuvas dificultam a 
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transmissão de dados e reduz o alcance entre o plataforma aérea e Estação de 

Controle em Solo. 

 

 
Figura 7 - Relação entre precipitação e temperatura 

Fonte: (OLIVEIRA, 2020) 

Ademais, os rios caudalosos, lagos e igarapés apresentam um risco para os 

componentes eletrônicos do SARP em caso de queda da plataforma aérea. Outra 

característica importante, é a ação destrutiva dos galhos e folhas das árvores sobre 

as hélices do SARP, no caso dos multirotores, em uma possível necessidade de 

missões de voo na altura da copa das árvores. 

Para mitigar as ações da natureza contra os componentes da plataforma aérea 

e Estação de Controle em solo, são necessárias algumas adaptações: 

 

2.4.2.1 Requisitos de transmissão de dados e alcance 

 

Conforme Terra (2014) a faixa de frequência destinada pela ANATEL para os 

drones em uso na segurança pública pode variar ente entre 4910 MHz e 4990 MHz, 

classificada como Super High Frequency (SHF).  

Este tipo de frequência é mais eficiente quando comparada com a High 

Frequency (HF) devido às constantes anomalias atmosféricas, grande umidade do 

ar e o efeito de absorção das ondas causado pela folhagem das árvores.  

O nível de potência do sinal também pode ajudar a aumentar o seu alcance, 

quanto maior a potência, maior o alcance que poderá ser atingido. Entretanto, 
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equipamentos de maior potência são mais pesados demandam maior consumo de 

energia. 

 Por estes motivos, é necessário que seja feito um estudo mais aprofundado a 

fim de encontrar o peso ideal dos equipamentos com a finalidade de não perder a 

portabilidade por parte do operador e do piloto, bem como ser possível embarcar 

como payload à plataforma de voo. 

 

2.4.2.2 Requisitos para solucionar o problema de obstrução dos rotores 

 

Devido a sensibilidade das hélices dos SARP multirotores, a utilização de 

protetores garante uma significativa proteção contra as folhagens e galhos das 

árvores. Existem diversos modelos de protetores, dentre eles, o estilo “gaiola” 

propicia boa proteção, garantindo um maior nível de durabilidade do equipamento. 

Outra vantagem que este tipo de protetor pode oferecer, se refere à uma 

eventual necessidade de recuperar a ARP estando em uma pequena embarcação 

durante uma operação fluvial. O uso deste protetor auxilia a evitar acidentes, 

reduzindo o risco de queda do equipamento na água.  

Existem inúmeros estilos de protetores de hélice. O exemplo citado na figura 

8 faz referência a um protetor de hélice para o drone DJI, com massa de 45,57g por 

gaiola, totalizando 182,28g, considerando uma plataforma aérea com 4 rotores.  

Esta adaptação tem relação direta com uma ligeira redução da autonomia de 

voo do equipamento devido ao peso, entretanto o nível de segurança de emprego 

se torna mais elevado.  

 

 
Figura 8 - Exemplo de gaiola protetora para hélice 

Fonte: (CYPRUS, 2019) 
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2.4.2.3 Requisitos para resistência à umidade 

 

De acordo com Neto (2019), existe uma norma que quantifica o grau de 

resistência de um equipamento eletrônico. Estes graus são representados por um 

conjunto alfanumérico em que o “IP” significa Índice de Proteção, o primeiro dígito 

marca a proteção contra sólidos e o segundo contra água. 

Este estilo de medição geralmente é empregado na classificação de 

smartphones, todavia existem drones com proteção nível IP 67, como é o caso do 

SplashDrone 3+, tabela 3, o que lhe permite flutuar na superfície dos rios e levantar 

voo a partir desta.  

Tal característica permite uma maior conservação do equipamento eletrônico, 

mesmo em contato direto com chuva, umidade e em uma possível queda do 

equipamento nos rios.  

Neste último caso, o fato deste nível de resistência permitir a flutuabilidade do 

modulo de voo, modulo de controle em solo e modulo de C2, torna estes 

equipamentos mais fáceis de serem encontrados e os manteriam em boas 

condições de uso para as próximas missões. A Figura 9 apresenta de forma mais 

detalhada os graus de proteção: 

 

 
Figura 9 - Grau de proteção contra água e objetos sólidos 
Fonte: (NETO, 2019) 
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2.4.2.4 Requisitos para resistência aos impactos mecânicos 

 

Uma característica necessária a maioria dos equipamentos de emprego militar 

é a resistência contra impactos e choques. Quanto maior a resistência, maior será 

a durabilidade do material. 

Atenção especial deve ser dada a esta característica para que o índice de 

proteção contra impactos mecânicos seja o máximo possível e não caracterizar este 

SMEM como frágil.  

Este índice de proteção é medido por um código alfanumérico em que “IK” é o 

índice de proteção contra impactos mecânicos e os dois números representam o 

índice mínimo “00” em que não há proteção contra impactos e o índice máximo “10” 

no qual o equipamento suporta um impacto de até 20 Joules, correspondente ao 

choque de um corpo de metal preso em um pêndulo em uma altura de 400 mm e 

solto diretamente no equipamento considerado, conforme consta na Figura 10: 

 

 
Figura 10 - Grau de resistência contra impactos mecânicos 

Fonte: (LEGRAND, 2017) 
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2.5 NORMATIZAÇÕES PARA O EMPREGO DE SARP 

 

Seguindo as tendências de desenvolvimento do SARP pelas tropas no mundo, 

o Exército Brasileiro visualizou a necessidade Operativa de aquisição do SARP 

desde 1978 conforme o texto a seguir. 

A primeira identificação desta Necessidade Operativa, na F Ter, data de 
1978, quando se publicou o Manual de Campanha C6-121, A Busca de 
Alvos na Artilharia de Campanha. A EsACosAAe, em 2007, de forma 
pioneira, realizou o 1º Seminário Militar do SARP e possui histórico de 
emprego de meios não tripulado (vocação operativa na capacitação de 
pilotos de alvos aéreos) (BRASIL, 2018d). 

A partir de então, a regulamentação de utilização do SARP continuada com 

uma nota de coordenação em 2012. Posteriormente, foi produzido o Manual EB20-

MC-10.214 – Vetores Aéreos da Força Terrestre, que supriu a demanda doutrinária 

para o emprego no Exército Brasileiro. 

 Em consonância com a legislação de aviação civil vigente, diversas Portarias 

foram publicadas com a finalidade de acompanhar a evolução da tecnologia 

empregada em SARP ao redor do mundo. Seguem algumas das principais 

legislações e normas que norteiam o atual emprego do SARP: 

1) Portaria nº 221-EME, de 3 de outubro 2018 

Esta portaria aprova a continuidade de implantação dos SARP pelo Exército 

Brasileiro, define atividades para que esta continuidade seja efetivada, tem como 

uma das finalidades a aquisição e desenvolvimento do SARP Catg 0 a 2, e 

estabelece diversas premissas, das quais cabem destacar: 

a) As Condicionantes Doutrinárias e Operacionais (CONDOP) que estão em 

vigor desde a aprovação da Portaria nº 36-EME, de 31 de julho de 2014 servem de 

base para a elaboração e revisão dos documentos de formulação conceitual e 

gestão do ciclo de vida dos SARP. 

b) Os SARP de Catg 3 serão adquiridos e desenvolvidos pelo Ministério da 

Defesa. 

c) O Parecer Doutrinário nº 001/2018-COTER tem por finalidade orientar o 

emprego do SARP e ARP no âmbito do EB tendo em vista a crescente demanda da 

F Ter para o seu emprego. 

d) Não estão autorizadas as aquisições de ARP (não SMEM) acima de 25 kg. 
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e) As OM que adquirirem os ARP (não SMEM) são responsáveis por sua 

manutenção, formação e cadastramento dos militares para a sua operação. 

f) O Comando Logístico (COLOG) não terá encargos logísticos de qualquer 

natureza com relação a ARP (não SMEM) adquiridas. 

g) Os Núcleos de Expansão dos SARP Catg 0 e 1 serão definidos pelo ODOp 

para a Função de Combate Movimento e Manobra e os Núcleos de Expansão de 

Catg 2 serão definidos para as Funções de Combate Inteligência e Fogos. 

h) Entende-se como Núcleos de Expansão, as Organizações Militares que 

receberem os SARP ativados, previstos em QCP. E estes núcleos deverão priorizar 

os núcleos em proveito das Funções de Combate Movimento e Manobra, 

Inteligência e Fogos. 

i) Para fins de padronização as definições seguirão conforme tabela 5: 

AERONAVE/SISTEMA DIFERENÇAS BÁSICAS 

ARP (não SMEM) 
Aeronave remotamente pilotada a partir de uma estação de 

pilotagem remota. Não obedece a requisitos operativos e técnicos. 
De uso civil. 

SARP 

Compreende a ARP (Material de Emprego Militar), sua estação de 
pilotagem, o enlace de comunicação e qualquer outro componente, 
conforme especificado no seu projeto. É um Sistema e Material de 

Emprego Militar (SMEM). 
Tabela 5 - Conceito de ARP e SARP 
Fonte: (BRASIL, 2018d) 

 

2) Portaria nº 149-COTER, de 19 de agosto de 2019 

Esta Portaria atualiza os itens 4.2.3 a 4.2.11 e subitem 4.3.2 do Manual EB20-

MC-10.214, em que a composição básica do SARP passa a ser composta por:  

...uma plataforma aérea (vetor aéreo), carga paga ou útil (payload), 
estação de controle de solo, terminal de transmissão de dados e terminal 
de enlace de dados. Inclui, ainda, a infraestrutura de apoio e os recursos 
humanos necessários à sua operação. (BRASIL, 2019). 

 

3) EB40-N-40.402. 

 Estas são as normas para a Logística dos Sistemas de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (SARP) pertencentes aos Sistemas de Material de 

Emprego Militar (SMEM). Em suma, esta norma trata dos processos de 

planejamento, aquisição, distribuição, processos de controle, manutenção, 

fornecimento de suprimento e descarga dos SARP (SMEM). 
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4) EB10-IG-01.018 

Como os SARP são sistemas de materiais em uso corrente no EB e estão em 

processo de repotencialização e modernização, podem ser enquadrados no art. 2º, 

inciso II destas Instruções Gerais (IG).  

Isso torna este SMEM como contemplado por este modelo de gestão que tem 

por finalidade ordenar e descrever os processos e atividades durante o ciclo de vida 

dos SMEM, fixando determinações e responsabilidades.  

Este ciclo se resume em quatro fases: a formulação conceitual; obtenção; 

produção, utilização e manutenção e, por último, a desativação do SMEM (BRASIL, 

2016). 

A fase de formulação conceitual é iniciada pela formulação da Compreensão 

das Operações (COMOP). São reunidas uma ou mais Capacidades Operativas 

(CO) e informações para dar início a concepção integrada de um novo SMEM.  

Nesta fase são levantadas as missões que se pretendem cumprir com o 

ambiente operacional onde se pretende atuar e o desempenho esperado.  

Durante esta fase de concepção, são definidos o emprego doutrinário dos 

futuros SMEM através da elaboração das Condicionantes Doutrinárias e 

Operacionais (CONDOP) e outros conceitos como Requisitos Operacionais (RO) e 

Requisitos Técnicos, Logísticos e Industriais (RTLI). Ao final desta primeira fase é 

realizada a 1ª Reunião Decisória (RD) que determinará o prosseguimento, ou não, 

para a fase de obtenção.  

A segunda fase, obtenção, é iniciada após a aprovação e posterior ordenação 

emanada pós 1ª RD e pode ocorrer por órgãos de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Informação (PD&I), constituídos por órgãos civis ou militares responsáveis pela 

produção de SMEM, ou por aquisição no mercado externo ou interno. 

Em ambos os processos de aquisição, o objetivo final consiste em atender à 

necessidade inicial levantada. Esta fase se encerra com a 2ª RD na qual se define 

a execução, ou não, de experimentos doutrinários, bem como a decisão de 

prosseguimento para a 3ª fase. 

A terceira fase do ciclo de vida corresponde ao período de vida útil do material 

ou sistema de material, inicia após aprovação dos experimentos doutrinários, onde 

são levantadas as necessidades de produção, seleção e formação de recursos 
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humanos para a utilização do SMEM, recebimento, distribuição, utilização e 

realização de estudos acerca do desempenho do material. 

Esta fase se encerra com o fim da vida útil do equipamento, quando este deixa 

de cumprir o fim para que se destina, seja por motivos logísticos, técnicos, 

doutrinários ou pela combinação de ambos.  

A decisão será tomada na 3ª RD, momento no qual será decidido se o SMEM 

será revitalizado, repotencializado, modernizado ou desativado para a aquisição de 

um novo SMEM. 

A quarta e última fase ocorre após publicação de Portaria, decorrente da 3ª 

RD, em que se elabora o Plano de Desativação do Material ou Sistema, no qual são 

orientadas as etapas para o recolhimento, desfazimento, a logística reversa e o final 

do ciclo de vida. 

O Fluxo do processo de Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de 

Emprego Militar, se encontra disponibilizado na Rede Mundial de Computadores 

pelo sítio eletrônico do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército 

Brasileiro. 

Ao final do presente estudo, pretende-se contribuir para a fase de formulação 

conceitual do ciclo de vida dos SARP, propondo Requisitos Operacionais para 

aquisição destes SMEM a serem empregados na faixa de fronteira Amazônica. 

 
5) Portaria nº 149 do COTER, de 19 de agosto de 2019 

Esta Portaria Aprova a Nota Doutrinária 6/2019 que prevê algumas alterações 

no Manual de Campanha Vetores Aéreos da Força Terrestre. Dentre as alterações 

mais relevante cabe destacar as alterações na composição básica do SARP e da 

reedição da tabela de categorias que estão de acordo com a tabela 6: 

 
Tabela 6 - Categorias atualizadas dos SARP para a F Ter. 
Fonte: (BRASIL, 2019, p. 9).  
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Quanto à composição básica dos SARP, são dados os conceitos que passam 

a valer a partir da publicação desta regulamentação, em 19 de agosto de 2019: 

4.2.3 Em geral, um SARP é composto de: plataforma aérea (vetor aéreo), 
carga paga ou útil, estação de controle de solo, terminal de transmissão de 
dados e terminal de enlace de dados. Inclui, ainda, a infraestrutura de 
apoio e os recursos humanos necessários à sua operação. 
4.2.4 Plataforma Aérea - constituída pela ARP propriamente dita, incluindo 
grupo motopropulsor (elétrico ou a combustão), sistema elétrico e sistema 
de navegação e controle (SNC) embarcados, necessários ao controle, à 
navegação e à execução das diferentes fases do voo.  
4.2.5 Carga Paga ou útil (payload) - compreende os sensores e 
equipamentos embarcados na plataforma aérea, que permitem o 
cumprimento das missões. De acordo com a capacidade de transporte 
da plataforma aérea, podem englobar: câmeras de sensores eletro-ópticos 
(EO) e infravermelhos (IR), radares de abertura sintética (Synthetic 
Aperture Radar - SAR) e de detecção de atividades (Ground Moving Target 
Indicator - GMTI), apontadores/designadores laser (Laser range finding or 
designation), dispositivos de comunicações e de guerra eletrônica (GE), 
entre outros. 
4.2.6 Estação de Controle de Solo (ECS) - componente fixo ou móvel, que 
realiza a interface entre o (s) operador (es), a ARP e a carga paga, 
permitindo o planejamento e a condução do voo e da missão. 
Poderá ser, conforme a categoria do SARP, portátil (transportada por um 
homem) ou embarcada em viaturas ou cabinas (shelters). Normalmente é 
composta pelo terminal de pilotagem da ARP (para comando da plataforma 
aérea), e o terminal de controle do payload, os quais podem compor uma 
única estação conjugada ou estarem separados. 
4.2.7 Terminal de Transmissão de Dados (TTD) - consiste dos 
equipamentos necessários para realizar os enlaces entre a aeronave e a 
ECS, servindo tanto para o controle do voo (telemetria e telecomando) 
quanto para o controle da carga paga e a coordenação com os órgãos de 
Controle de Tráfego Aéreo (CTA). A ARP pode ser controlada das 
seguintes formas: a) em linha de visada (Line Of Sight - LOS) - refere-se à 
situação em que o controle de pilotagem é caracterizado pela ligação direta 
(ponto a ponto) entre a Estação de Pilotagem Remota e a aeronave;  
b) além da linha de visada rádio (Beyond Line Of Sight - BLOS) – neste 
caso, o controle de pilotagem é realizado por meio da utilização de satélite 
ou relay de comunicações. 
4.2.8 Terminal de Enlace de Dados (TED) - equipamentos necessários 
para realizar o enlace com o sistema de comando e controle da F Ter 
(valendo-se de meios militares e civis), permitindo a transmissão em tempo 
real para um centro decisor, dos dados coletados pelo SARP. Pode ser um 
equipamento a parte ou integrar a ECS o TTD (BRASIL, 2019, p.7 e 8). 

 

6) Plano Estratégico do Exercito 

Uma destas atividades são os estabelecimentos de Objetivos Estratégicos do 

Exército (OEE), que foram atualizados com o Plano Estratégico do Exército para os 

anos 2020 a 2023 que preconizam o seguinte, conforme tabela 7: 
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OEE 1 - CONTRIBUIR COM A DISSUASÃO EXTRARREGIONAL 

Estratégia Ação Estratégica Atividades 
Capacidade 

Militar 
Terrestre 

Prg/Pjt 
Rspnl/ 
Intrs 

1.1Ampliação 
da 

Capacidade 
Operacional 

1.1.2 
Reestruturar a 

Força 
Terrestre com 

base nos 
conceitos 

da flexibilidade, 
adaptabilidade, 
modularidade, 
elasticidade e 

sustentabilidade 
(FAMES). 

1.1.2.2 
implantar os 

núcleos/fração 
de Sistema de 

Aeronaves 
Remotamente 

Pilotadas 
(SARP) na 

Força Terrestre. 
(2020-2023) 

Superioridade 
no 

enfrentamento 
superioridade 

de 
informações 

OCOP 
SISFRON 

EME 
COTER 

DCT 
DECEx 
DGP 

COLOG 
C Mil A 

Tabela 7 - Objetivo Estratégico do Exército relativo aos SARP 
Fonte: PEEx 2020-2023 

Com isso, verifica-se que a implantação de núcleos e frações do SARP na 

Força Terrestre consta como uma das atividades previstas para o quadriênio 2020-

2023 e está inserido no Projeto SISFRON. Desta forma o presente estudo, cresce 

de importância por estar alinhado com este OEE. 

 
7) ICA 100-40 

Esta legislação regula o acesso ao espaço aéreo brasileiro pelo Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas. Apesar de não fazer parte do portfólio de 

legislações do EB, consiste em um instrumento fundamental para emprego correto 

destes sistemas dentro da legalidade. 

Neste regulamento, encontram-se conceitos como NOTAM (Notice to Airmen) 

que possui o seguinte parecer: 

Aviso que contém informação relativa ao estabelecimento, condição ou 
modificação de qualquer instalação aeronáutica, serviço, procedimento ou 
perigo, cujo pronto conhecimento seja indispensável para o pessoal 
encarregado das operações de voo. Um NOTAM tem por finalidade 
divulgar antecipadamente a informação aeronáutica de interesse direto e 
imediato para a segurança e regularidade da navegação aérea. A 
divulgação antecipada só não ocorrerá nos casos em que surgirem 
deficiências nos serviços e instalações que, obviamente, não puderem ser 
previstas. (BRASIL 2015, p.13) 

 
Além da concepção apontada, esta legislação traz diversos conceitos relativos 

ao espaço aéreo, modelos de solicitação para operação dos RPAS, lista de contatos 

do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), bem como a jurisdição 

de cada um destes departamentos. 
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O conhecimento desta legislação se faz praticamente mandatório para que a 

navegação no espaço aéreo brasileiro ocorra de forma segura e sejam evitados 

acidentes. Ademais, essa legislação possui um conteúdo específico que, por suas 

características e utilidades, necessitam ser implementadas nos manuais produzidos 

pelo EB. 

 
2.6 EMPREGO DO SARP NO CONTEXTO DO ACRÔNIMO DOAMEPI 

Conforme o Manual Doutrina Militar Terrestre, capacidade é a aptidão que se 

requer de uma força ou fração que é obtida a partir de um conjunto de fatores: 

Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 

Infraestrutura. Estes fatores formam o acrônimo – DOAMEPI (BRASIL, 2014b, p. 3-

3). Este acrônimo pode ser ilustrado conforme figura 11. 

 

Figura 11 - Fatores Determinantes da Geração de Capacidades 
Fonte: (BRASIL, 2014b, p. 3-3) 

 

Este estudo tem como escopo levantar os Requisitos Operacionais do SARP 

e suas relações com capacidade de monitoramento da Faixa de Fronteira 

Amazônica sob a ótica dos seus fatores determinantes, pois a eficiência de um novo 

SMEM não depende apenas de suas características operacionais, mas, também, 

de como os fatores geradores das capacidades são empregados. 

 Dessa forma, serão evidenciados alguns dos fatores que, em conjunto, geram 

a capacidade operativa de monitoramento do SARP pelas tropas da Faixa de 

Fronteira Amazônica e proporcionam maior eficiência durante o seu emprego. 

 

2.6.1  Doutrina 

 

Entende-se como Doutrina Militar Terrestre (DMT), o conjunto de táticas, 

técnicas, fundamentos, valores, conceitos, concepções, normas e procedimentos 

da Força Terrestre, estabelecidos para orientar a tropa no preparo de seus meios, 
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considerando o modo de emprego mais provável, em Operações terrestres e 

conjuntas.  

A DMT estabelece um enfoque comum para ser seguido por seus quadros a 

fim de resolver problemas militares  (BRASIL, 2014b). 

Conforme previamente referenciado neste trabalho, diversos países do mudo 

estão desenvolvendo novas técnicas e fundamentos de emprego de SARP em 

diversas situações. 

O conjunto envolvendo a experiência adquirida por outros países, os estudos 

de caso que serão apresentados no tópico 4, bem como os dados levantados pelos 

demais instrumentos de pesquisa poderão contribuir sobremaneira para a evolução 

da DMT acerca do SARP Catg 1, observando-se a legislação vigente sobre estes 

novos equipamentos. 

1. Missões de Busca e Aquisição de Alvos pelo 9ª GAC 

A experimentação doutrinária ocorreu no 9º Grupo de Artilharia de Campanha 

entre 2014 e 2017 e teve como finalidade testar os recursos do SARP Horus FT-

100 durante a missão de busca e aquisição de alvos (BRASIL, 2014).  

Neste experimento, foi possível chegar ao nível de eficácia (momento em que 

os tiros das peças de artilharia estão perfeitamente regulados para acertar o alvo) 

com maior rapidez tendo em vista que o emprego da câmera de alta resolução 

equipada com sensor de imageamento em tempo real e giro estabilizado facilitou a 

detecção do alvo e o cálculo das distâncias. A figura 12 pode expressar o trabalho 

de dois militares analisando a ECS atuando como Observadores Avançados: 

 
Figura 12 - Experimentação doutrinária da Bia BA 

Fonte: 9º GAC 
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2. Experimentos Realizados Pela 4ª Companhia de Precursores Paraquedistas 

De forma semelhante ao 9º GAC, a 4ª Cia Prec realizou o emprego deste 

mesmo sistema em missões de reconhecimento que teve como produto final, o 

levantamento das suas possiblidades e limitações. 

Como possibilidades, foram levantadas a capacidade de operar dia e noite 

devido a tecnologia de visão noturna da câmera e visão termal com inversão de 

polaridade, identificando as variações térmicas do terreno em contraste com a 

temperatura do corpo humano. 

Esta ARP não necessita de pista para decolagem e pouso; pode operar nos 

modos de voo manual e automático por sistema de “waypoints” através de um 

sistema de navegação próprio; e possui função “go home”, que permite o retorno 

da plataforma aérea para o ponto de lançamento em caso de perda de sinal de rádio 

frequência. 

Como limitações, foi observado que a plataforma aérea depende de condições 

meteorológicas favoráveis para a decolagem; a máxima velocidade do vento de solo 

é de até 15 kt; necessita de espaço aberto para o lançamento e recolhimento; 

somente pessoal especializado pode operá-lo e necessita de constante 

adestramento dos operadores devido à complexidade técnica do sistema. 

 Além disso, mudança de transmissão de analógica para digital ainda está em 

desenvolvimento pela FT Sistemas; cada sistema só pode operar uma aeronave por 

vez; e a plataforma aérea não pode ser recolhida sobre superfície aquática. 

Outro experimento realizado por esta fração foi o voo em região amazônica. 

De acordo com Brasil (BRASIL, 2020) foram realizadas seis missões de voo em 

missões de reconhecimento no dia 29 de setembro do corrente ano. Estas missões 

ocorreram no contexto da Operação Amazônia por intermédio de um dos seus 

destacamentos, empregando o SARP FT-100 Horus, de fabricação nacional. 

Esta atividade remonta uma das evidências de que o emprego de SARP na 

Amazônia ainda se encontra em fase embrionária, posto que o SARP FT-100 voou 

pela primeira vez neste ambiente em 2020, ou seja, quatro anos após o início dos 

experimentos doutrinários em 2016. 

Como produto deste experimento, foi possível levantar dados e imagens sobre 

instalações e tropas inimigas, além da transmissão destas informações via internet 

satelital valendo-se da criptografia e envio de dados digitais. 



61 

 

Outras ações realizadas, foram o reconhecimento de área e monitoramento 

de Regiões de Interesse para a Inteligência (RIPI), que consistem em locais cuja 

sequência de atividades inimigas podem revelar a sua linha de ação. A figura 13 

demonstra a Tu SARP da Cia Prec sendo empregada em região amazônica: 

 
Figura 13 - Dst Prec operando SARP na Amazônia 

Fonte: (BRASIL, 2020) 

 

3. Missões de reconhecimento de Eixo e Zona pela 4ª Bda C Mec 

 

Apesar do foco desta pesquisa estar voltado para os SARP Catg 1, foram 

observados resultados relevantes pelo emprego dos sistemas Catg 0, como é o 

caso do experimento realizado pelo 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado, que 

empregou o SARP Catg 0 em reconhecimento de Eixo e Zona. Tal experimento 

ocorreu entre 17 e 21 de outubro de 2016, no contexto da a Operação Guaicurus. 

O 11º RC Mec foi empregado como Força de Cobertura (F Cob) da 4ª Bda C 

Mec. Para isso, foi utilizada uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) civil da 

marca chinesa DJI, modelo Phantom III. No relatório, chegaram-se as seguintes 

conclusões: 

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

 

2.6.2  Organização e Pessoal 

 

Ao longo da Faixa de Fronteira Amazônica as tropas estão organizadas em 

quatro níveis: Grande Unidade (Brigada) Unidade (Batalhão); Subunidade 

(Companhia) e Pelotão.  

No nível Unidade existem os Batalhões com encargo de fronteira. Estas tropas 

possuem sob seu comando dois outros níveis de tropa: as Companhias Especiais 

de Fronteira (nível Subunidade), que podem estar na mesma sede do Batalhão, ou 

isoladas, e os Pelotões Especiais de Fronteira (Nível Pelotão), atuando em pontos 

estratégicos destacados em defesa de uma parte da área de atuação do Batalhão. 

A Brigada (Grande Unidade) engloba as Unidades de Manobra (Infantaria e 

Cavalaria) e de Apoio ao combate (Artilharia, Engenharia, Comunicações, 

Intendência e Material Bélico). Nem todas as Brigadas possuem todos os elementos 

de combate a apoio ao combate devido às restrições orçamentárias e 

peculiaridades da região. 

 

1) Batalhões de Infantaria de Selva com encargos de Fronteira 

O manual C7-20 - Batalhões de Infantaria, editado em 2007, constitui a base 

doutrinária para todos os tipos de Infantaria, quais sejam: Caatinga, Montanha, 

Motorizada, Pantanal, Selva, Blindada, Paraquedista e Leve. A Infantaria de Selva 
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consiste como uma das ramificações dos Batalhões de Infantaria. É caracterizado 

da seguinte forma: 

Um BI, qualquer que seja sua natureza, é uma tropa valor U, 
particularmente, apta para realizar o combate a pé, ainda que, utilizando-
se de meios de transportes terrestres, aéreos ou aquáticos para o seu 
deslocamento. É, por excelência, a tropa do combate aproximado, com 
capacidade de operar em qualquer terreno e sob quaisquer condições 
climáticas ou meteorológicas (BRASIL, 2007). 

Conforme conceituado no tópico 2.3.1, o BIS recebe este nome por estar 

vocacionado para Operações que abrangem não apenas as matas, mas os rios e 

as localidades que se estendem pelo complexo ambiente de Selva e desempenham 

as seguintes missões:  

a. O batalhão de infantaria de selva, na ofensiva, tem a missão de destruir 
o inimigo localizado em sua área de atuação e/ou conquistar objetivos 
específicos do terreno. 
b. Na defensiva, o batalhão de infantaria de selva tem a missão de manter 
acidentes capitais, especialmente os que permitem bloquear e/ou controlar 
vias de circulação fluviais e terrestres. 
c. No contexto da Segurança Integrada, o batalhão pode pacificar ou 
participar da pacificação de uma área. 
d. Quando sediado em área de fronteira, além das suas missões normais, 
recebe a missão de vigilância da faixa fronteiriça. 
e. No combate de resistência, pode operar em uma área de combate (A 
Cmb), empregando alternadamente uma de suas companhias de fuzileiros 
de selva (BRASIL, 2007). 

Para cumprir esta missão, de acordo com o preconizado nas IP C72-20, os 

BIS é composto basicamente por um Comando, um Estado-Maior, uma Companhia 

de Comando e Serviço e três Companhias de Fuzileiros de Selva, de acordo com a 

figura 14: 

 
Figura 14 - Organograma do Batalhão de Infantaria de Selva 

Fonte: (BRASIL, 1997, p. 1-6) 

 
A designação de Comando de Fronteira não consta nas IP72-20, entretanto o 

Cmdo Fron é referenciado como “BIS sediado em área de fronteira” e, além das 

missões do BIS convencional, recebe a missão de vigiar a faixa de fronteira. 
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De forma semelhante, a Portaria Nº 094-EME, de 21 de julho de 2010 se refere 

aos Cmdo Fron como “BIS com encargos de fronteira” e, ainda, demonstra o seu 

organograma conforme consta na Figura 15: 

 
Figura 15 - Organograma dos BIS com encargo de fronteira (Cmdo Fron) 

Fonte: (BRASIL, 2010 b) 

É importante ressaltar no organograma acima, que os BIS com encargo de 

fronteira recebem a designação C Fron, atualmente abreviado como Cmdo Fron. 

Possuem uma Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap), um Estado-Maior, uma 

Base Administrativa (B Adm) e uma Companhia Especial de Fronteira (CEF) que 

possui os PEF como frações subordinadas. 

Atualmente, de acordo com Monteiro (2009), existem no total 28 (vinte e oito) 

Unidades Destacadas (UD) na fronteira brasileira sendo 8 (oito) CEF dentro da área 

de responsabilidade do Comando Militar da Amazônia (CMA) e Comando militar do 

Norte (CMN)  

A Portaria Nº 094-EME, de 21 de julho de 2010, eu seu plano de 

reestruturação, dividiu os Cmdo Fron em três categorias: os que possuem um ou 

dois PEF, os que possuem três ou quatro PEF e os que possuem cinco ou mais 

PEF e a divisão do efetivo foi definida da seguinte forma: 

1) As CEF a serem implantadas serão de dois tipos (I e II) e terão por 
objetivo enquadrar e apoiar os Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) de 
um C Fron/BIS. 
2) Dependendo do número de elementos destacados, a OM receberá um 
módulo para o apoio, conforme o que se segue: 
a) O C Fron/BIS que enquadre um ou dois PEF receberá somente um 
módulo de grupo de apoio aos elementos de fronteira (Gr Ap Elm 
Fron), constituído de (oito) 08 militares, a ser subordinado à B Adm da OM, 
além dos (sessenta e seis) 66 militares de cada PEF destacado; 
b) O C Fron/BIS que enquadre três ou quatro PEF receberá um módulo 
de CEF Tipo I, constituído de (quarenta e cinco) 45 militares, 
distribuídos em comando, seção de comando e pelotão de 
Recompletamento (Pel Rcp), além dos (sessenta e seis) 66 militares de 
cada PEF destacado; e  
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c) O C Fron/BIS que enquadre cinco ou mais PEF receberá um módulo 
de CEF Tipo II constituído de (sessenta e dois) 62 militares, 
distribuídos em comando, seção de comando e pelotão de 
Recompletamento (Pel Rcp), além dos (sessenta e seis) 66 militares de 
cada PEF destacado. 
3) As Companhias Especiais de Fronteira (CEF) serão sediadas, em 
princípio, no aquartelamento do batalhão que as enquadra, podendo ter 
outra sede quando a situação e o apoio a ser prestado assim o exigir... 
... A estrutura organizacional das CEF seguirá o mesmo padrão para cada 
tipo, variando somente em relação ao efetivo a ser empregado (BRASIL, 
2010 b, grifo nosso). 

 

2) Companhias Especiais de Fronteira 

O CMA e CMN concentram a maior parte, se não a totalidade das CEF e PEF 

localizados na Amazônia Legal. Destas CEF, apenas 2 (duas) delas estão 

destacadas da sede e junto aos PEF, sendo uma em Epitaciolândia/AC, 

subordinada ao Cmdo Fron Acre/4º BIS e outra em Macapá/AP, subordinada ao 

Cmdo Fron Acre/4º BIS. As demais CEF são localizadas na mesma Guarnição dos 

Batalhões. Pode-se verificar o organograma de uma Companhia Especial de 

Fronteira na figura 16: 

 
Figura 16 - Organograma da Companhia Especial de Fronteira 

Fonte: (BRASIL, 2010 b) 

 

3) Os Pelotões Especiais de Fronteira 

Os PEF são frações subordinadas às CEF. Existem ao todo, 22 (vinte e dois) 

PEF e 4 (quatro) Destacamentos Especiais de Fronteira (DEF) na área de 

responsabilidade do CMA/CMN. Estas frações destacadas desempenham as 

seguintes missões, conforme Theophilo (2016): 

Vigiar toda a extensão da fronteira; reconhecer pontos sensíveis e vias de 
acesso; dar a primeira resposta a qualquer ameaça à integridade do País; 
alertar imediatamente os escalões superiores sobre a ocorrência de 
práticas ilícitas; controlar embarcações que navegam nos rios dentro de 
sua área; coibir a passagem de produtos ilícitos e crimes contra a flora e a 
fauna na faixa de fronteira; entre outras. Para cumprimento dessas 
atribuições, os Pelotões realizam intenso patrulhamento em suas áreas e 
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estabelecem, frequentemente, postos de bloqueio e controle de vias 
fluviais (THEOPHILO, 2016). 

A Portaria Nº 094-EME, de 21 de julho de 2010 formaliza a tríade “vida, 

combate e trabalho” resume os campos de atuação dos PEF e o torna especial, 

perante os demais: 

Os Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) manterão a constituição padrão 
de uma seção administrativa de elemento destacado na fronteira (“vida e 
trabalho”) com (trinta e um) 31 militares, e um Pel Fuz Sl (“combate”) com 
trinta e cinco (35) militares (BRASIL, 2010 b, grifo nosso). 

 

Quanto a localização, os PEF do CMA/CMN estão no interior da faixa de 

fronteira, área em que estas frações destacadas possuem poder de polícia. Tais 

tropas estão dispostas na fronteira amazônica como ilustrado na figura 17: 

 

  
Figura 17 - Localização dos Pelotões Especiais de Fronteira do CMA e CMN 

Fonte: (FORTE, 2009) 

A atuação destas frações destacadas na faixa de fronteira se reveste de uma 

importância tão singular, que chega a ser alvo de repercussão internacional desde 

o século passado, como cita o jornalista Alan Riding (1986): 

O governo brasileiro, citando objetivos de segurança nacional e 
desenvolvimento, decidiu estabelecer pequenas bases militares ao longo 
das fronteiras do país com a Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e 
Guiana Francesa como forma de atrair colonos para essas regiões remotas 
(RIDING, 1986, tradução nossa). 

Dependendo do acesso, alguns possuem pista de pouso de avião própria, 

outros possuem apenas uma clareira para pouso de helicóptero; possui Próprios 

Nacionais Residenciais (PNR), o que permite aos seus Comandantes conduzir os 

seus familiares; possui uma influência crucial no funcionamento da comunidade 

https://www.nytimes.com/by/alan-riding
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local, proporcionando atendimentos de saúde e a presença do Estado nos mais 

longínquos pontos da Nação. A figura 18 ilustra a estrutura geral de um Pelotão 

Especial de Fronteira: 

 
Figura 18 - 2º PEF localizado em Ipiranga/AM 

Fonte:  (BRASIL, 2014, p. 4-5). 

 
Conforme Brasil (1997, p. 9-4), os PEF possuem a seguinte constituição: 

Comando, Estado-Maior, Grupo de Comando, Grupo de Serviços, 3 (três) Grupos 

de Combate, Grupo de Navegação e Grupo de apoio. Este organograma pode ser 

visualizado conforme figura 19: 

 
Figura 19 - Organograma do PEF 

Fonte: (BRASIL, 1997, p. 9-4) 

Ainda não existe representação para as frações de SARP em manuais 

brasileiros. Para tal será utilizada a simbologia destas frações na forma como são 

empregadas pelo Exército dos Estados Unidos da América, conforme destacado na 

figura 20: 
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Figura 20 - Pelotão de SARP inserido no Organograma  

do Regimento de Cavalaria Norte Americano 
Fonte: (SOARES, 2018). 

 
2.6.3  Adestramento  

 

2.6.3.1 Coleta Remota de Dados  

 

A coleta de dados é realizada automaticamente pelos elementos integrantes 

do SARP, entretanto existe a necessidade de realizar um adestramento constante 

para realizar esta atividade, visto que esta prática se encontra em processo de 

mudanças. Existem projetos de coleta remota de dados em curso na região 

Amazônica. Na prática, este empreendimento visa a instalação sensores para 

estudar o comportamento dos animais e monitorar a fauna desta região.  

Um exemplo da aplicação desta tecnologia, conforme MCTIC (2017), é 

expresso pelo projeto Providence, coordenado por meio do Instituto Mamirauá, um 

dos polos de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC), em parceria com a Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM) e outras unidades de pesquisa internacionais que se propõem a montar a 

seguinte estrutura: 

Uma rede de sensores com microfones e câmeras será instalada sob a 
copa das árvores para coletar informações sobre o comportamento das 
espécies no interior da floresta de forma contínua, reduzindo a presença 
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humana e os custos das expedições de campo. Os dados serão 
transmitidos via satélite em tempo real para os pesquisadores… Os dados 
coletados pelos sensores devem preencher importantes lacunas no 
monitoramento da fauna da região amazônica (MCTIC, 2017). 

Devido a inexistência desta prática no processo de formação e adestramento 

dos militares do Exército Brasileiro, se faz necessária a inclusão destes 

conhecimentos a fim de aplicá-los durante as missões reais na Faixa de Fronteira 

Amazônica.  

De forma semelhante ao fato apresentado, é possível realizar o treinamento e 

adestramento no contexto do monitoramento de regiões estrategicamente 

selecionadas da fronteira amazônica através da instalação de sensores acústicos e 

óticos com tecnologia infravermelho, visão noturna e termal. 

Entretanto, a finalidade principal pode ter como escopo as áreas com potencial 

ocorrência de ilícitos, como garimpeiros, dragas ilegais (mecanismo usado para se 

retirar areia do interior dos rios), extrativismo vegetal e animal, tráfico de pessoas, 

etc.  

Outra diferença seria o emprego do SARP para executar a coleta remota dos 

dados tendo em vista que o Brasil ainda está em processo de desenvolvimento de 

satélites, isso implica na necessidade de comprar este serviço de tecnologia não 

nacional e de custo elevado. O emprego do SARP na coleta dos dados destes 

sensores permite obter um fluxo de dados mais seguro e independente da atuação 

estrangeira. 

 

2.6.3.2 Missões IRVA. 

 

A fronteira da Amazônia Legal com outros países se prolonga desde a região 

do Oiapoque/AP até poucos quilômetros após as localidades de Bela Vista e 

Uberaba/MT, passando pelos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre, 

Rondônia e Mato Grosso.  

Todo esse trajeto possui pouco mais de 8 mil quilômetros. Com isso, as 

Missões de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos são 

preponderantes na manutenção da soberania e integridade desta região. 

O art 1º da Lei nº 6.634, 2 de maio de 1979 conceitua a faixa de fronteira da 

seguinte forma:  
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é considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa interna de 
cento e cinquenta quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre 
do território nacional, que será designada como Faixa de Fronteira 
(BRASIL, 1979). 

Logo, se a faixa de fronteira corresponde a área de 150 km, medida da linha 

de fronteira para o interior do Brasil, ao prolongarmos esta faixa pelos 8 mil km da 

fronteira da Amazônia Legal, teremos uma área de aproximadamente 1.2 milhões 

de km². 

Conforme Belmonte e Correa (2015), a integração da região amazônica 

passou a receber maior atenção das autoridades brasileiras a partir da década de 

60. Todavia, as condições ambientais da região sempre apresentaram dificuldades 

para o estabelecimento das comunicações, o que reduz a capacidade de controle 

do Estado nesta da região.  

Por este motivo, o adestramento em missões de inteligência com emprego de 

SARP serão relevantes para reduzir ou mitigar estas dificuldades e prover a 

superioridade de informações e maior consciência situacional ao comandante tático. 

Na década de 90 o Governo Federal lançou o Sistema de Vigilância da 

Amazônia (SIVAM) que, posteriormente, tornou-se o Sistema de Proteção da 

Amazônia (SIPAM), a partir de sua reestruturação em 2002.  

As Frações de Fronteira realizam diuturnamente Operações de 

Reconhecimento de Fronteira (REFRON), entretanto não existe uma integração 

entre o sistema de vigilância do governo federal com os REFRON realizados pela 

Força Terrestre. O adestramento voltado para a vigilância, no contexto de missões 

IRVA, consiste em um fator de potencialização do sucesso destas missões. 

 Até o momento, forma de comunicação por longas distâncias era feita através 

de enlaces de rádio em High Frequency (HF). Este meio de comunicação obriga o 

uso de frequências diferentes ao longo do dia em decorrência da movimentação da 

ionosfera, além de possuir capacidade de transmissão de dados de apenas 1.200 

bit por segundo, o que torna um meio de comunicação desvantajoso. 

Para tornar os meios de comunicações mais eficiente, o SIPAM diversificou os 

meios e ampliou a capacidade de transmissão de dados através de satélite com os 

terminais INMARSAT – Banda C e V-SAT.  

Ao mesmo tempo, com o advento da fibra ótica, as comunicações na 

Amazônia foram aprimoradas, possibilitando o emprego de sistemas modernos de 

Comando, Controle, Comunicações, Computação, Inteligência, Reconhecimento, 
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Vigilância e Aquisição de Alvos (C4IRVA), capazes de prover comunicação e 

aumentar a consciência situacional na região.  

Este sistema integra três estruturas. A primeira é a Aeronave Remotamente 

Pilotada (ARP) ou plataforma aérea, onde pode ser embarcada a segunda estrutura, 

conhecida como Mission Oriented Sensors Array (MOSA): um conjunto de sensores 

orientados ao cumprimento da missão e fornece flexibilidade a ARP no cumprimento 

das missões de vigilância. 

A terceira estrutura é o In-Flight Awareness and Augmentation System (IFA2S) 

com a finalidade de prover a segurança do voo. 

Por fim, a integração do sistema C4IRVA é feita pelo Rádio Definido por 

Software (RDS) que consiste em um radiotransmissor dotado de formas de onda e 

algoritmos criptográficos definidos por software, permitindo ao equipamento 

trabalhar em diferentes frequências de onda e interligando sistemas heterogêneos 

de comunicação. 

 

2.6.4  Ensino. 

 

Como o emprego de SARP ainda está em seu processo inicial pelo Exército 

Brasileiro. Segundo Brasil (2018, p. 17) o Centro de Instrução de Aviação do 

Exército (CIAVEx) está responsável para capacitar os operadores dos sistemas de 

Categoria 3, entretanto, ainda não foram adquiridos SARP desta Categoria para 

serem empregados pelas tropas do Exército Brasileiro.  

Em referência aos operadores dos SARP Catg 0 a 2, estes serão capacitados 

por intermédio de estabelecimentos de ensino designados pelo o Departamento de 

Ensino e Cultura do Exército (DECEx). 

Atualmente a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe) está 

com a responsabilidade de formar e capacitar os pilotos do SARP Catg 0 a 2, porém 

existe a possibilidade de o DECEx entender esta incumbência para a Escola de 

Logística (EsLog) a fim de capacitar os militares da logística para o emprego e 

manutenção destes sistemas. A figura 21 demonstra a condução do treinamento 

com o SARP Horus FT-100, conduzido pela EsACosAAe: 
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Figura 21 - Instrução com o FT-100 na EsACosAAe 

Fonte: (BRASIL, 2019) 

O Comando de Operações Terrestres (COTER) é responsável por designar os 

Núcleos de Expansão dos SARP Catg 0 a 2. Segundo Brasil (2018), entende-se 

como Núcleos de Expansão as OM que receberão o SMEM e possuirão, em curto 

prazo, módulos do SARP ativados. Estes núcleos priorizarão o uso do SARP com 

foco nas Funções de Combate: manobra, fogos e inteligência. 

Esta mesma portaria prescreve um cronograma de ações que abrangem 

prazos e responsabilidades para definição de cronogramas atinentes a formulações 

conceituais dos SARP Catg 0 a 2, coordenação e elaboração de normas 

operacionais, de material e documental, necessários como base para o ensino 

acerca destes sistemas no Brasil. 

 

2.6.5  Material e Infraestrutura 

 

Além dos módulos integrantes do SARP, a infraestrutura de apoio é o fator 

primordial para a permanência de funcionamento este sistema. De acordo com 

Brasil (2014, p. 4-5 e 4-6), nos SARP Catg 3 e superiores, as funcionalidades e 

subsistemas serão cada vez mais complexos e operados por maior número de 

militares com formações específicas, o que indica a responsabilidade por conduzir 

as Operações e a gestão do apoio logístico por meio da Aviação do Exército. 

Este estabelecimento é o responsável pela gestão técnica e normativa, no que 

couber, da infraestrutura de apoio das demais categorias. Esta demanda de 

infraestrutura de apoio complexa, torna desfavorável o emprego desta Catg de 

SARP visto a dificuldade de apoio logístico para as tropas da faixa de fronteira 

amazônica. 
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Em contrapartida, no caso dos SARP Catg 0 a 2, um mesmo aparelho pode 

exercer as funcionalidades de mais de um subsistema, com a correlativa facilitação 

da infraestrutura de apoio e recursos humanos, entretanto continuará com todas as 

funcionalidades de um sistema.  

Geralmente, esta segunda situação é mais visível nas ARP de uso civil em que 

a Estação de Controle em Solo (ECS) e o Terminal de Transmissão de Dados (TTD) 

estão em um mesmo equipamento. Esta particularidade pode ser observada por 

meio da figura 22: 

 

 

Figura 22 - ECS de TTD em um mesmo equipamento 
Fonte: (QUATERNIUM, 2019) 

 

A partir das premissas abordadas, quanto menor a Categoria do SARP, menor 

será a infraestrutura de apoio, mais simplificado será o apoio logístico e a 

manutenção do material. Desse modo, devido às condições da Faixa de Fronteira 

Amazônica e sua ação desfavorável ao fluxo logístico, cabe colocar como adequado 

o emprego do SARP Catg 1. 

Normalmente, os SARP das Catg 0 a 2 são operados por até dois militares 

que compartilham o transporte dos subsistemas e a operação. 

 Nestas categorias, o apoio logístico e manutenção são realizados com maior 

facilidade, levando em consideração a possibilidade de serem feitos pelos próprios 

operadores, sem a necessidade de uma formação técnica mais complexa, sendo 

estas características favoráveis ao emprego na Amazônia. 
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3. METODOLOGIA  

 

Este capítulo tem como finalidade descrever, numa sequência lógica, como o 

trabalho foi desenvolvido, especificando os procedimentos realizados desde a 

escolha do tema até a obtenção do produto final proposto.  

Por meio do emprego de quadros operacionais das variáveis dependente e 

independente e do desenvolvimento da pesquisa, pode-se concluir acerca de sua 

natureza, de modo a tornar a leitura e a compreensão mais acessíveis e simples. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

Em concordância com o Plano Estratégico do Exército (2020-2023), no intuito 

de implantar os núcleos e frações de Sistema de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (SARP) na F Ter, objetivando desenvolver as Capacidades Militares 

Terrestres e obter superioridade no enfrentamento e de informações, o presente 

trabalho possui como tema geral, “O Emprego do SARP na Faixa de Fronteira 

Amazônica: uma proposta de Requisitos Operacionais para o SARP Catg 1 ”. 

O objeto formal de estudo está relacionado ao possível emprego do SARP 

Catg 1 na faixa de fronteira Amazônica e seus reflexos nos fatores geradores da 

capacidade operativa de monitoramento, e terá seu marco temporal entre os 

experimentos doutrinários do EB com o SARP Catg 1 Horus FT-100 até o corrente 

ano. Fatos pontuais fora dessa delimitação poderão ser apresentados, dependendo 

de sua relevância para o trabalho. 

Foram estudados os SARP Catg 1, levando em consideração o emprego deste 

sistema até no nível Grandes Unidades (GU), de acordo com o Manual de Vetores 

Aéreos da Força Terrestre. Ademais, dentre as categorias do SARP adequados 

para o emprego na região amazônica, são os de menor complexidade técnica, 

menor custo de aquisição e maior facilidade de operação e manutenção. Outros 

motivos foram apresentados de forma mais detalhada no tópico “3.2. AMOSTRA” 

Com o intuito de organizar a observação das variáveis deste estudo, faz-se 

necessária uma divisão operacional das mesmas.  
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3.1.1 Definição operacional das variáveis 

 

A fim de levantar quais as características ideais dos SARP para o emprego na 

região Amazônica, foi definida como variável independente os “Requisitos 

Operacionais para os SARP Catg 1”, vistos sob as dimensões “Plataforma de Voo”, 

“Carga Útil (Payload), “Estação de Controle em Solo (ECS)” e “Terminal de 

Transmissão de Dados”. Seus indicadores e a forma de medição dessas dimensões 

estão contidos no quadro 3: 

Variável 
Independente 

Dimensões Indicadores 
Forma de 
medição 

Requisitos 
Operacionais 
para os SARP          

Catg 1 

Plataforma de 
Voo 

Características Operacionais 
favoráveis ao emprego na Amazônia 

Revisão de 
Literatura 

Questionário 
Itens 3 a 6 
Entrevista 
Itens 1 a 5 

Carga Útil  
(Payload) 

Características Operacionais 
favoráveis ao emprego na Amazônia 

Estação de 
Controle em 
Solo (ECS) Características Operacionais 

favoráveis ao emprego na Amazônia 
Terminal de 

Transmissão de 
Dados (TTD) 

Quadro 3 - Definição operacional da variável independente. 
Fonte: o autor. 

Após definir as características operacionais mais adequadas dos SARP Catg 

1, foi analisada a sua influência sobre a variável dependente “Capacidade de 

Monitoramento”, sob as dimensões: “Doutrina”, “Organização”, “Adestramento”, 

“Material”, “Ensino”, “Pessoal” e “Infraestrutura” (DOAMEPI).  

Estas dimensões integram as capacidades seguintes operativas: aptidão 

requerida para alcançar um efeito estratégico, operacional ou tático, conquistado a 

partir de um conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e 

indissociáveis (BRASIL, 2010).  

O estudo das capacidades visa potencializar o emprego do SARP Catg 1 

através do acrônimo DOAMEPI. A definição operacional da variável dependente é 

descrita no quadro 4: 
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Variável 
Dependente 

Dimensão Indicadores Forma de medição 

Capacidade 
de 

Monitoramento 
da Faixa 

de Fronteira 
Amazônica 

Doutrina 
Preparo e Emprego  Revisão de literatura 

Entrevista 
Itens 6 a 9 

Estudo de Caso  

Legislações vigentes 

Organização 
Organograma das tropas na 

Fronteira Amazônica 

Adestramento 
Missões Desempenhadas na 

Faixa de Fronteira 
Amazônica 

Revisão de Literatura 
Questionário 

Item 7 
Entrevista 

Item 6 

Material Ciclos de Manutenção  Revisão de literatura 
Questionário 
Itens 11 a 14 

Entrevista 
Itens 10 a 12 

Ensino Extensão do Ensino às OM 

Pessoal Seleção da Tu SARP 
Revisão de Literatura 

Questionário 
Itens 8 a 14 
Entrevista 

Itens 9 a 11 

Infraestrutura 

Condições de 
Acondicionamento do SARP  

Fluxo Logístico 

Responsabilidade pela 
Manutenção 

Quadro 4 - Definição operacional da variável dependente. 
Fonte: o autor. 

 

3.2 AMOSTRA 

 

Quanto ao espaço geográfico, foram utilizados, como critérios de amostragem, 

documentações e literaturas que abordem acerca da Faixa de Fronteira da 

Amazônia brasileira, região representante de aproximadamente cinquenta por cento 

do total das fronteiras terrestres do território nacional.  

Quanto aos SARP, Brasil (2019) define que a população é composta pelas 

Categorias que variam de 0 a 5.  Dentre estas, foram selecionados os SARP Catg 

1, tendo em conta que os Catg 0 foram testados em pesquisa feita pelo COTER e 

considerados como inadequados para o emprego na região considerada, devido a 

sua baixa autonomia e alcance. Outro fator de seleção para a amostra, dentro da 

Catg 1, são as características do sistema como um todo ou de um dos seus 

subsistemas favoráveis ao emprego na Amazônia. 

Quanto aos SARP Catg 2, não há previsão para aquisição antes de 2030 para 

as OM de Selva, de acordo com as Condicionantes Doutrinárias e Operacionais 

(CONDOP) nº 02/2014. Além disso, sua operação, manutenção e logística possuem 

maior complexidade quando comparados aos SARP Catg 1. O EB não está 
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realizando aquisição de SARP Catg 3 no momento, por esta responsabilidade estar 

destinada ao Ministério da Defesa, de acordo com as CONDOP mencionadas.  

Relativo aos Catg 4 e superior, são classificados como de nível Operacional e 

Estratégico, com responsabilidade de aquisição pela Força Aérea.  

Dentre as vantagens do SARP Catg 1, podem ser citadas: a possibilidade de 

ser empregados até no valor GU (Brigada); não são contraindicados para o emprego 

na Amazônia, possuem relativa facilidade de manutenção e operação, quando 

comparados com as demais categorias, além de prover grandes vantagens no nível 

tático de emprego.  

Para ratificar estas assertivas, foram utilizados estudos como: experimentação 

doutrinaria do 9º GAC; pesquisa realizada pelo COTER sobre as Catg de SARP 

dentro de cada Ambiente Operacional; estudo de caso realizado pela empresa 

Quaternium e a pesquisa de campo realizada para analisar a aplicabilidade de 

SARP na faixa de fronteira Amazônica. 

Quanto às Organizações Militares passíveis de empregar SARP, o valor da 

amostra foi alcançado após a determinação do valor da população, que teve como 

critério de seleção as seguintes condicionantes: quanto à natureza, foram 

escolhidas todas as tropas de Infantaria. 

Referente à localização, foram selecionadas as tropas situadas no interior da 

Faixa de Fronteira Amazônica: os Pelotões Especiais de Fronteira, as Companhias 

Especiais de Fronteira isoladas e os Batalhões de Infantaria de Selva com encargo 

de fronteira.  

Como população, foram levantadas 42 tropas dispostas na Faixa de Fronteira 

Amazônica, sendo 28 (vinte e oito) PEF/DEF, 2 (duas) CEF isoladas (em 

Clevelândia do Norte/AP e Epitaciolândia/AC). 

Quanto aos Batalhões com Encargo de Fronteira pode-se contabilizar 7 (sete) 

no total: (Cmdo Fron Roraima/7º BIS em Boa Vista/RR, Cmdo Fron Acre/4º BIS em 

Rio Branco/AC, Cmdo Fron Solimões/8º BIS em Tabatinga/AM, Cmdo Fron 

Juruá/61º BIS em Cruzeiro do Sul/AC, Cmdo Fron Rondônia/6º BIS em Guajará-

Mirim/RO, Cmdo Fron Rio Negro/5º BIS em São Gabriel da Cachoeira /AM e Cmdo 

Fron Amapá/34º BIS em Macapá/AP)  

Relativo às Brigadas de Infantaria de Selva, são contabilizadas 5 (cinco) no 

total: (1ª Bda Inf Sl, em Boa Vista/RR, 2ª Bda Inf Sl em São Gabriel da 
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Cachoeira/AM; 16ª Bda Inf Sl em Tefé/AM; 17ª Bda Inf Sl em Porto Velho/RO e 22ª 

Bda Inf Sl em Macapá/AP).  

Pretende-se enviar os questionários para os Comandantes de PEF/CEF e 

chefes das seções de Operações dos BIS e Bda referenciados neste tópico, dado 

ao fato que estes militares possuem a experiência necessária para avaliar os 

impactos da inclusão do SARP nas missões realizadas por estas frações.  

Com relação às características e nível de instrução dos integrantes desta 

amostra, são militares que possuem Graduação em Ciências Militares pela 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e Pós-Graduação na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO).  

Em raras situações, os Comandantes de PEF/CEF/3ª Seç são formados no 

Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR). Este questionário visa 

levantar dados acerca das atuais situações e características específicas estruturais 

das instalações destas frações destacadas que constará como subsídio para refinar 

o trabalho realizado na revisão de literatura e auxiliar no embasamento para a 

concepção dos Requisitos Operacionais. 

Para que seja extraída uma amostra confiável desta população, foi feito um 

questionário para os comandantes e chefes de seção de Operações dessas tropas 

para que se obtenha resposta por, no mínimo, 36 delas, a fim de que seja atendido 

o valor da amostra a partir da tabela de tamanho amostral (n) em função do tamanho 

populacional (N) (RODRIGUES, 2005). Esta proporção pode ser confirmada por 

intermédio do quadro 5: 

 
Quadro 5 - Tamanho amostral (n) em função do tamanho populacional (N). 
Fonte: (RODRIGUES, 2005). 

Além dos questionários, foram realizadas entrevistas destinadas aos militares 

participantes da experimentação doutrinária do Hórus FT-100 e pelo sistema que 

está em desenvolvimento pelo EB. A mesma ação foi realizada com os 
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responsáveis pela empresa brasileira Xmobots, fabricante das ARP Nauru 500c e 

Dractor 25 A, e Quaternium, empresa espanhola, fabricante do Hibrix 2.0.  

No meio militar, as entrevistas foram direcionadas para o chefe da turma de 

SARP da Cia Prec, atentando que se trata uma tropa que emprega frequentemente 

o SARP FT-100 nas Operações que participa e integrantes do Quadro de 

Engenheiros Militares do Instituto Militar de Engenharia (IME), devido às suas 

participações no projeto da construção do SARP FT-100. 

Cabe ressaltar a importância da cooperação da Força Aérea do Brasil (FAB), 

por possuírem experiência no emprego deste sistema e participarem da elaboração 

da Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 100-40, que versa sobre os SARP 

e seu acesso ao Espaço Aéreo brasileiro. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Quanto à natureza, a presente pesquisa pode ser considerada como aplicada. 

Levando em consideração a assertiva de Neves e Domingues (2007, p. 17), este 

tipo de pesquisa tem por objetivo produzir conhecimentos que possuam aplicação 

prática e direcionados à solução de problemas reais específicos, envolvendo 

verdades e interesses locais, como é o caso da realidade específica característica 

da Faixa de Fronteira Amazônica. 

Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

e documental, em que serão apontadas as mais recentes documentações acerca 

dos SARP, verificando como estes sistemas podem ser empregados na Amazônia, 

adaptando estes sistemas para que sejam providos de maior capacidade de 

monitoramento das fronteiras.  

Em relação à forma de abordagem do problema, foi utilizado, 

predominantemente, o conceito de pesquisa qualitativa, considerando que, segundo 

(MINAYO, 2004), este tipo de pesquisa responde a questões peculiares providas de 

um nível de realidade que não pode ser entendido puramente pelo método da 

quantificação.  

Esta forma de abordagem envolve um universo de atitudes, crenças, 

aspirações, significados, motivos e valores correspondentes a um espaço que exige 

um conhecimento mais profundo acerca dos fenômenos e processos não 

entendidos apenas pela operacionalização das variáveis.  
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Apesar da coleta de informações ser bibliográfica e documental em sua 

maioria, foi feita uma associação à coleta de elementos específicos por meio de 

questionário, o que torna uma parcela deste trabalho passível de ser classificada 

como quantitativa por transformar em números algumas opiniões e informações 

deste instrumento de pesquisa.  

No que se refere aos objetivos gerais, a presente pesquisa pode ser 

considerada como exploratória, pelo fato de existir a necessidade de conhecer 

variáveis que, até então, não são conhecidas. Rodrigues (2006) explica que a 

pesquisa exploratória pode ser laborada pela primeira vez a respeito de um assunto 

e servir de apoio para estudos porvindouros. 

 

3.3.1 Procedimentos metodológicos 

 

Na concepção da presente pesquisa, foram utilizadas publicações acerca da 

faixa de fronteira amazônica, emprego do SARP e ARP por Forças Armadas do 

mundo e seu reflexo no emprego das tropas localizadas nesta faixa de fronteira. A 

inclusão de dados ocorreu conforme os seguintes critérios: 

a. critérios de inclusão: informações e fontes confiáveis que abordem sobre 

SARP civis e militares classificados, conforme o Manual de Vetores Aéreos da Força 

Terrestre (EB20-MC-10.214), como Catg 1, com foco nos requisitos que favoreçam 

o emprego na região Amazônica. 

b. critérios de exclusão: informações e fontes confiáveis que abordem sobre 

SARP civis e militares classificados, conforme o Manual de Vetores Aéreos da Força 

Terrestre (EB20-MC-10.214), como Catg 3 ou superior, com características que 

desfavoreçam o emprego na região Amazônica. 

c. Para que seja possível uma melhor visão geral do fluxograma desta 

pesquisa, foram descritos os procedimentos realizados dentro de quatro fases, 

conforme consta no esquema geral de metodologia do trabalho, constantes na 

figura 23: 
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Figura 23 - Esquema geral de metodologia do trabalho 
Fonte: o autor. 

 

3.3.2 Instrumentos  

 

Os instrumentos de coleta de dados foram aplicados da seguinte forma: 

primeiramente, foi feita uma pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema deste 

trabalho. Após isso, foram realizados alguns questionários, ao mesmo tempo em 

que foi aplicada a técnica de observação após e com as experiências vividas nas 

OM da Amazônia. O quadro 6 representa quais foram os instrumentos utilizados, as 

amostras selecionadas e a previsão de execução: 

INSTRUMENTO AMOSTRA 
PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

Pesquisa 
bibliográfica 

Documentos, publicações, internet, livros 
e demais fontes de consultas disponíveis 

sobre o tema 
FEV 20 

Estudos de Caso Hibrix 2.0 e COTER MAIO 20 

Pesquisa de 
Campo 

Campo de Instrução do Gericinó JUN 20 

Questionário Tropas da Fronteira Amazônica JUL 20 

Entrevista 
Militares com expertise em emprego de 

SARP 
SET 20 

Observação 
Coletiva 

Empresa Xmobots SET 20 

Pesquisa de 
Campo 

Centro de Instrução de Guerra na Selva OUT 20 

Quadro 6 - Instrumentos de pesquisa. 
Fonte: o autor. 

 

A metodologia da pesquisa bibliográfica foi feita conforme consta no tópico 2.1 

“Revisão Sistemática”, onde são descritos o planejamento da revisão de literatura, 

seleção de termos-chave, preparação da lista de fontes, seleção da linguagem do 



82 

 

estudo, de sentenças de busca e estabelecidos critérios de seleção dos trabalhos, 

condução da revisão propriamente dita e o levantamento médio da quantidade de 

trabalhos relacionados ao tema ao longo dos anos. 

Foram analisados dois estudos de caso. O primeiro está relacionado a 

experimentos realizados pelo COTER, cuja finalidade consiste em avaliar a 

aplicabilidade dos SARP classificados em suas categorias nos diversos Ambientes 

Operacionais e localidades urbanas, devido ao fato da existência destas localidades 

em todos estes ambientes.  

O produto deste trabalho consiste em um relatório que contém um quadro no 

qual está resumido o parecer sobre do emprego dos SARP, dependendo de sua 

Catg, dentro de cada Ambiente Operacional. O segundo estudo de caso foi o 

emprego da ARP Hibrix 2.0. Neste estudo, foram testados o alcance e a autonomia 

de voo da ARP, pairando e em movimento, capacidades da payload e 

operacionalidade de voo em caso de mau tempo.  

A partir dos resultados deste estudo, foram feitas conclusões parciais acerca 

das vantagens e desvantagens apresentadas por esta ARP, levando em 

consideração o seu emprego na região Amazônica. 

Foi realizada uma pesquisa de campo com a ARP Mavic Pro, em Gericinó, 

com o intuito de testar alguns RO e estes mesmos testes foram realizados, também, 

no Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), em Manaus, a fim de fazer uma 

análise comparativa do desempenho de um mesmo equipamento nesses dois 

ambientes Operacionais. 

Ademais, está prevista uma simulação de Reconhecimento de Fronteira, de 

Defesa de Ponto Forte e mapeamento de área com o apoio de SARP na BI - 4 do 

CIGS a fim de levantar dados que servirão de subsídios para um estudo 

comparativo de desempenho dos sistemas na Região Amazônica e em outra região. 

Durante a simulação do REFRON, a ARP irá realizar a cobertura de todo o 

eixo de progressão e identificar os alvos ao longo do caminho. Estes alvos 

consistirão de Vtr 5 Ton, Vtr ¾ Ton, tropas a pé e embarcações. 

Foi destinado um questionário às tropas localizadas na faixa de fronteira 

Amazônica com o objetivo de levantar dados da infraestrutura e da situação de 

pessoal destas frações, a fim de levantar informações iniciais e entender os 

impactos da aquisição de SARP Catg 1. 
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No mesmo questionário, foram feitas perguntas sobre as características 

técnicas dos SARP e apontados os pontos fortes e oportunidades de melhoria para 

os sistemas mais relevantes neste estudo.  

Outro ponto abordado no questionário, foram os dados que ouderam orientar 

o fluxo logístico. Nesta fase, foram estudadas as formas corretas de manutenção, 

duração de algumas peças, medidas para armazenamento, modais de acesso as 

OM de fronteira, dentre outros.  

A fim de complementar os dados levantados, foram realizadas entrevistas com 

militares possuidores de experiência no emprego de SARP, com o objetivo de 

verificar lições aprendidas nas missões vivenciadas por estes militares.  

 

3.3.3 Análise dos dados  

 

O presente trabalho é calcado na pesquisa bibliográfica e documental; todavia, 

foram utilizadas técnicas estatísticas de análise de informações por meio de um 

questionário e uma entrevista. Foram empreendidas comparações entre alguns 

autores, bem como a apreciação subjetiva da literatura e documentos primários 

obtidos.  

Esta dissertação de mestrado foi produzida a partir da bibliografia estudada e 

posteriores comparações com os estudos de caso referentes ao SARP Horus FT-

100, Hibrix 2.0, Nauru 500c e demais instrumentos de pesquisa descritos no quadro 

6. 

A análise dos dados foi feita mediante texto descritivo, onde foram 

representadas as informações levantadas no estudo de caso, questionário, estudo 

de campo e entrevista.  

Foi feita uma tabulação dos dados do questionário e levantamento dos 

resultados provenientes dos demais instrumentos de pesquisa. Com base nos 

dados e informações levantadas e analisadas, foram propostos os Requisitos 

Operacionais para os SARP Catg 1. 

 

 

 

 



84 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A finalidade deste capítulo consiste em apresentar os resultados obtidos 

através da elaboração das entrevistas, questionários e da revisão da literatura a fim 

de discutir sobre o emprego do SARP na Faixa de Fronteira Amazônica. 

Os resultados encontrados por intermédio dos instrumentos de pesquisa 

supracitados complementam aqueles atingidos na pesquisa bibliográfica e 

documental, com o intuito de levantar possíveis soluções para o problema 

apresentado e sirva de base para posteriores pesquisas que contribuirão para o 

constante desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre. 

Por ocasião da revisão de literatura, foram verificadas diversas fontes com o 

auxílio das ferramentas de busca, conforme discriminadas na Revisão Sistemática 

a fim de levantar informações relevantes sobre a faixa de fronteira amazônica e o 

emprego de SARP pelos elementos do EB situados nesta região, fazendo analogias 

a países referência no mundo como Estados Unidos, França e Israel. 

Com relação à metodologia de pesquisa, é importante ressaltar que o objetivo 

destes instrumentos foi adquirir dados iniciais sobre as características da área de 

responsabilidade das tropas localizadas na faixa de fronteira, estrutura das 

instalações que abrigam estas tropas, detalhes sobre os tipos de aeronaves que 

mais atenderiam as suas necessidades, dentre outros questionamentos com 

objetivo de balizar a escolha dos requisitos operacionais propostos. 

Para isso, foi feita uma pesquisa bibliográfica e documental referente ao 

assunto em pauta, entretanto, materiais específicos sobre o tema são muito 

escassos dada a fase inicial de emprego de SARP pelo Exército Brasileiro. 

Para complementar os estudos realizados na revisão de literatura, foi feito um 

questionário a fim de levantar as principais necessidades dos Cmt de tropas 

destacadas; uma entrevista, na qual foram obtidas 3 (três) respostas, realizada para 

incluir informações sobre a experiência de militares no assunto; dois estudos de 

caso; uma pesquisa de campo e uma visita a empresa especializada em SARP, 

com o objetivo de verificar dados práticos sobre o sistema como um todo. 

Os instrumentos de pesquisa foram enviados por EBmail, Whatsapp e 

aplicados pessoalmente, de forma a atingir o número suficiente de militares com o 

intuito de tornar o valor da amostra compatível com a população em pauta no tópico 

3 “Metodologia”, abordado neste trabalho anteriormente. 
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4.1 TABULAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta fase do trabalho tem por finalidade explicar como foram organizados os 

dados coletados pelos instrumentos de pesquisa a fim de estes sejam um meio 

auxiliar para nortear a escolha alguns Requisitos Operacionais para os SARP Catg 

1 na faixa de Fronteira Amazônica. 

 

4.1.1 Questionário  

 

O questionário realizado nesta pesquisa contém 15 (quinze) perguntas 

orientadas para levantar dados iniciais sobre a experiência dos Comandantes das 

tropas da Fronteira Amazônica. Isto foi feito considerando o conhecimento dos 

militares referenciados sobre extensão da área de responsabilidade, principais 

missões desempenhadas, características da floresta, hidrografia, meios de acesso 

ao local das instalações das OM de fronteira, dentre outros fatores que serão 

abordados no decorrer do capítulo. 

Esta experiência e conhecimento foram tabulados em dados para confirmar 

ou refutar o que foi levantado na revisão de literatura e analisar com maior precisão 

os RO para os SARP a serem empregados na região Amazônica. 

Todas as respostas foram tabuladas dentro de cada questão de forma a obter 

as frequências relativas (FR) e frequências absolutas (FA), sendo que as FA medem 

as vezes em que uma resposta foi observada e as FR consistem em uma divisão 

das FA de cada resposta isolada pelo total destas e são representadas em 

porcentagem. 

As frações dispostas na Fronteira Amazônica somam 42 no total, sendo 28 no 

nível PEF e Destacamentos de Fronteira; 2 no nível CEF; 7 Batalhões de Infantaria 

de Selva com encargo de Fronteira e 5 Comandos de Brigada de Infantaria de Selva 

que possuem sob seu Comando os BIS com encargo de Fronteira. 

Do total de questionários enviados, apenas 5 frações não responderam. Dessa 

forma, a amostra apresenta-se válida de acordo com o proposto no quadro 5, 

referente ao tamanho amostral (n) em função do tamanho populacional (N), 

representando cerca de 88,1% das tropas localizadas na Faixa de Fronteira 

Amazônica. 
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Responderam o presente questionário 28 (vinte e oito) Cmt de PEF (71,79%); 

2 (dois) Cmt de CEF isolada (5,13%), 6 (seis) Cmt BIS com encargo de fronteira, 

por intermédio dos seus chefes de 3ª Seção (15,38%) e 3 (três) Cmt Bda com 

encargo de Fronteira por meio dos seus E3 (7,69%), totalizando 37 (trinta e sete) 

militares. Os dados apresentados podem ser melhor visualizados por meio do 

gráfico 24:  

 

 
Gráfico 2 - Funções dos militares que responderam ao questionário. 

Fonte: o autor. 

 

4.1.2 Entrevista 

 

Foram realizadas 3 (três) entrevistas para agregar a experiência do Maj 

NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Junior5, Cap MARCELO Fontes da Costa 

Filho6 e 2°Sgt CARLOS EDUARDO Araújo7, de modo a aproveitar seus 

                                                 

 

4 Qual a designação da sua fração/seção? Cmt PEF (Exemplo: 2º PEF/“O Dono dos Rios”/ Cmdo Fron AC/4º 

BIS); Cmt CEF destacada [Exemplo: Epitaciolândia/AC (   )  Clevelândia do Norte /AP (   )]; S3 BIS com 

encargo de Fronteira (Exemplo: S3 do Cmdo Fron Solimões/8º BIS / 16ª Bda Inf Sl); E3 de Bda que possui BIS 

com encargo de fronteira (Exemplo: E3 da 16ª Bda Inf Sl / CMA). 
5  Major NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Júnior, concluiu sua formação na Academia Militar das 

Agulhas Negras em 2000, turma da EsAO de 2009. Possui experiência no 6º BIM de 2015 a 2019. Atualmente 

é o fiscal de contrato do SARP Catg 2 Nauru 100c. 
6  Capitão MARCELO Fontes da Costa Filho. Concluiu sua formação na Academia Militar das Agulhas Negras 

em 2013. Em 2016 e 2016 participou da experimentação doutrinária do SARP Hórus FT-100 no 9º GAC em 

Nioaque/MS. Atualmente está realizando o curso de piloto do SARP Catg 2 Nauru 100c. 
7 2º Sgt CARLOS EDUARDO Araújo, concluiu sua formação na Escola de Sargento das Armas em 2009. 

Realizou o curso de operação do SARP Horus FT 100 em 2018. Atualmente está realizando o curso de piloto 

do SARP Catg 2 Nauru 100c. 

71,79%

5,13%

15,38%

7,69%

Função dos Participantes

Cmt PEF

Cmt CEF

S3 BIS

E3 Bda
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conhecimentos acerca dos SARP Horus FT-100 e Nauru 500c, complementando as 

respostas obtidas nos questionários. 

Constam no corpo destas entrevistas 2 (duas) questões, sendo a primeira 

dividida em 5 (cinco) itens e a segunda dividida em 7 (sete). Como conclusão, os 

entrevistados puderam prestar mais informações e esclarecimentos caso 

desejasse.  

Antes de responder as perguntas, os entrevistados marcaram eletronicamente 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e uma autorização para vinculação 

do seu nome na pesquisa através da plataforma Google Forms, levando em conta 

as grandes distâncias entre a EsAO e as cidades onde residem os entrevistados, a 

pandemia vigente e a dificuldade de conciliar a agenda dos entrevistados com os 

tempos disponíveis para a aplicação pessoal deste instrumento. 

Diante da pesquisa, predominantemente qualitativa, é importante salientar que 

as percepções subjetivas obtidas dos militares permitiram a realização de uma 

análise mais aprofundada acerca dos assuntos em tela, além de sanar as dúvidas 

restantes após a tabulação dos questionários e revisão bibliográfica. 

As entrevistas foram analisadas e suas ideias extraídas no momento em que 

foi abordado sobre as variáveis dependente e independente. As respostas das 

entrevistas constam no Apêndice B, deste trabalho. 

 

4.1.3 Estudos de Caso 

 

Com a finalidade de agregar aprendizagem com experiências práticas de 

interesse do trabalho, foram pesquisados 2 (dois) estudos de caso.  

O primeiro foi realizado pelo COTER acerca da viabilidade dos SARP 

catalogados por categorias dentro de cada Ambiente Operacional. 

Nos resultados deste estudo não são abordados detalhes sobre como os 

testes foram realizados, entretanto, o produto desta pesquisa consiste em uma 

tabela que aponta as categorias adequadas para cada Ambiente Operacional. 

O segundo deles se refere a uma sequência de testes realizado com o SARP 

civil Hibrix 2.0 da empresa espanhola Quaternium. 

Na oportunidade, foram executados experimentos de enlace de 

comunicações, voos em caso de mau tempo, teste de autonomia com a ARP 

pairando e em movimento, além de uma verificação da câmera multifuncional.  
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Em ambos os estudos, foram levantados os principais pontos positivos e 

oportunidades de melhoria, que servirão de subsídios para a indicação dos 

requisitos com maior precisão. 

 

4.1.3.1 Estudo do COTER 

 

Em outubro de 2019, o Comando de Operações Terrestres (COTER) realizou 

um estudo referente ao emprego do SARP em diferentes regiões do país. O 

ambiente Amazônico é designado como Ambiente Operacional de Selva, estando, 

assim, inserido nos ambientes com características especiais, objeto da pesquisa em 

pauta (BRASIL, 2017). 

O mesmo estudo efetuou uma comparação entre o emprego de ARP 

consideradas como SMEM e as ARP de uso aberto ao público civil. Neste aspecto, 

os equipamentos militarizados apresentaram maior robustez na sua estrutura física, 

permitindo o emprego com eficiência em situações adversas, além de melhor 

suporte logístico de manutenção, fornecimento de insumos, peças e assistência 

técnica.  

Outra vantagem dos SMEM se dá na possibilidade de customização de 

payloads, diferentes daqueles previstos em equipamentos civis. Um exemplo citado 

foi a possibilidade de ajustar pequenos radares de abertura sintética como carga útil 

nas ARP militarizadas, o que não é possível fazer ao adquirir um equipamento civil. 

Como resultado preliminar, as diferentes categorias do SARP obtiveram 

desempenhos favoráveis e desfavoráveis quando testados nos diferentes 

ambientes operacionais. As indicações e contraindicações foram compiladas e 

dispostas conforme tabela 8: 

AMBIENTE 
OPERACIONAL 

CATEGORIAS DE SARP 

Catg 0 Catg 1 Catg 2 Catg 3 Catg 4 Catg 5 

Selva 
Não Sim 

Pantanal 

Caatinga 

Sim Montanha 

Área edificada (*) 

(*) Apesar de não ser considerado como ambiente operacional (por poder ser encontrado em 
qualquer um desses ambientes) será aqui considerado devido à importância do emprego de 
SARP nesse tipo de operação complementar. 

Tabela 8 - Categoria dos SARP e os ambientes operacionais 
Fonte: (COTER, 2019) 
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Conforme dados obtidos deste estudo, os SARP Catg 0 não são adequados 

ao ambiente amazônico pelos seguintes aspectos: 

1º - tendo em vista que as payload, em sua maioria, são câmeras com 

imageamento termal e infravermelho para uso diurno e noturno; a densa cobertura 

vegetal não permite o emprego eficaz deste equipamento; 

2º - as distâncias percorridas na Amazônia, seja em missões de vigilância ou 

de monitoramento, são grandes em sua maioria; logo, a pequena autonomia desta 

Catg (até 30 min em média), aliada ao fato da operação estar condicionada ao 

alcance visual do operador, tornam o seu emprego limitado; 

3º - para o lançamento e recuperação destas ARP, se faz necessário que 

existam clareiras, conforme figura 24, que se caracterizam por serem pequenas 

áreas com cobertura vegetal rasteira no centro de uma floresta; na maioria das 

vezes, estes espaços estão localizados junto às margens dos rios, o que dificulta 

ainda mais o seu emprego; 

 
Figura 24 - Exemplificação de clareira 

Fonte: (MONGABAY, 2010) 

4º - o principal meio de deslocamento na Amazônia é o fluvial, realizado por 

meio de pequenas embarcações conhecidas por voadeiras ou Embarcação 

Patrulha Grupo de Combate (EPG).  

O emprego destes sistemas é basicamente para a observação dos cursos do 

rio ou de suas margens, sendo que o lançamento e a recuperação do SARP a partir 

destas embarcações é um fator de risco de acidentes ou incidentes, particularmente 

no momento da recuperação das mesmas, podendo ocasionar danos físicos ao 

militar que recolher o equipamento e uma possível perda deste por ocasião de 

queda na água; 
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5º - dependendo do local no qual o equipamento for armazenado, 

principalmente em locais mais remotos como o PEF, o equipamento poderá ficar 

exposto à umidade característica do clima amazônico e ter sua vida útil 

comprometida. Para que este fator seja mitigado, se faz necessário tomar os 

devidos cuidados no correto acondicionamento do material. 

 
Conclusões Parciais acerca do estudo de caso do COTER 

 

O emprego de equipamentos de Catg 0 não é o mais adequado para a região 

Amazônica, tendo em vista que suas características técnicas, como o seu baixo 

alcance de utilização e pouca capacidade de comportar payload, não são as mais 

adequadas. 

Especial atenção deve ser tomada para procedimentos quanto à guarda, 

armazenamento e manutenção preventiva em primeiro escalão, ou seja, 

manutenção sumária. Caso estes procedimentos não sejam adotados, ocorrerão 

danos prematuros, como corrosão de componentes metálicos, aparecimento de 

fungos e sujeira nas lentes das câmeras, dentre outros problemas decorrentes dos 

altos níveis de temperatura e umidade. 

Mesmo tendo um custo inicial superior, é mais vantajosa a aquisição dos meios 

classificados como SMEM, nas operações militares em situação de guerra e não 

guerra, pela segurança criptográfica e pela facilidade da logística. 

 

4.1.3.2  ARP Hibrix 2.0 

 

A partir do dia 24 de novembro de 2010, foi instituída uma sequência de 

experimentos com a ARP HIBRIX 2.0. Inicialmente, a empresa Quaternium, 

localizada em Valência, Espanha, realizou um teste de autonomia de voo com o 

objetivo de quebrar o recorde mundial dentre as ARP multirotores. 

Conforme Carlos (2020), o voo durou aproximadamente 4 h e 40 minutos, fato 

este que tornou esta ARP como a melhor em autonomia, quando comparada com 

as demais concorrentes do mercado. Esta comparação pode ser mensurada com 

maior precisão pela visualização da figura 25: 



91 

 

 
Figura 25 - ARP multirotores de maior autonomia no mercado 
Fonte: (CARLOS, 2020) 

De acordo com Quaternium, as características do SARP Hibrix 2.0 são: 

I.Plataforma Aérea 

Peso máximo de decolagem: 20 Kg // 25 Kg 

Peso vazio:13 Kg 

Máximo de payload: 5 Kg // 10 Kg 

Resistência com carga completa: 2h 

Máximo de resistência: 4 h 

Velocidade de cruzeiro: 50 Km/h 

Máximo em rapidez: 80 km/h 

Tamanho (Motor A Motor): 1249 mm 

Hélices: 30 ″ // 32 ″ 

Temperatura Operacional: -10ºC a 45ºC 

Sistema De Propulsão: híbrido (Combustível-Elétrico) 

Motor a Combustão: 2 Tempos 

Propulsão: gasolina 95 octanos + 4% de óleo 2T 

Baterias Lipo 6s 

Dando continuidade à sequência de experimentos, foi efetuado um teste de 

voo sob chuva de 25 l/m². Foi possível voar durante duas horas e atingir uma 

velocidade de 50 km/h sem quaisquer danos ao equipamento. Vide figura 26: 
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Figura 26 - Imagem proveniente de um vídeo do teste de voo sob chuva 

Fonte: (QUATERNIUM, 2020) 

 

Outro feito realizado pela empresa Quaternium, foi um teste de distância 

máxima percorrida, utilizando a tecnologia de detecção e perseguição automática 

de um veículo. Nesse caso específico, foi possível percorrer mais de 100 km (cem 

quilômetros) seguindo o automóvel e permanecendo em voo por mais de 2h (duas 

horas). 

II. Payload (carga paga)  

De acordo com o Manual EB20-MC-10.214 – Vetores Aéreos, editado em 

2014, define-se payload como os equipamentos embarcados na ARP. Podem ser 

armamentos, rádios, meios optrônicos, dentre outros. 

No estudo em questão, a ARP Hibrix 2.0 utilizou a câmera com gimbal EO / IR 

Nunth N400, figura 27, ocasião em que foi possível empregar os seus principais 

recursos: zoom ótico de 30x, rastreamento de objetos em movimento e captação de 

imagens térmicas. 

 
Características da câmera IR Nunth N400 

 Características Gerais 

Resolução RGB: 1920 x 1080px 
Resolução RI: 640 x 480px 
Rastreamento de objetos: sim 
Link de dados: 2,4 GHz 
Peso: 1,4 kg 
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Figura 27 - Gimbal EO / IR Nunth N400 

Fonte: (QUATERNIUM, 2019) 

 

 Câmera Térmica (visualização conforme figura 28) 
Tamanho da lente térmica 50 mm 
Tamanho do pixel 17μm 
Sensibilidade térmica ≤50mK (NETD) 
Taxa de quadros térmica máxima 25Hz 

 
Figura 28 - Imagem térmica da câmera IR Nunth N400 

Fonte: (QUATERNIUM, 2019) 

 Rastreamento de Objetos (visualização conforme figura 29) 
Velocidade de rastreamento ± 32 pixels / quadro 
Tamanho mínimo do objeto 16 * 16 pixels 
Tamanho máximo do objeto 160 * 160 pixels 
Taxa de atualização do desvio de pixel 50Hz 

 
Figura 29 - Rastreamento de um ciclista 

Fonte: (QUATERNIUM, 2019) 
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 Zoom 30X (visualização conforme figura 30) 
Modo 1080p: 63,7 ° (extremidade ampla) ~ 2,3 ° (extremidade final) 
Modo 720p: 63,7 ° (extremidade ampla) ~ 2,3 ° (extremidade final) 
FOV horizontal 12,4º / FOV vertical 9,4º 
 

 
Figura 30 - Câmera IR Nunth N400 realizando o zoom 

Fonte: (QUATERNIUM, 2019) 

 

Conclusões Parciais do estudo de caso realizado pela empresa Quaternium 

 
Quanto à autonomia, a ARP estudada demonstrou possuir excelente 

desempenho, tendo em vista que o tempo de voo excede mais de 4 (quatro) vezes 

em comparação com as demais ARP do estilo multirotores de emprego civil 

pesquisadas neste trabalho.  

O fato desta ARP usar a tecnologia VTOL (Vertical Take-Off and Landing)8 

torna este sistema favorável ao emprego na Amazônia, possibilitando o pouso e a 

decolagem a partir de clareiras de embarcações, quando a situação exigir. 

Outra situação que cabe ser salientada é o emprego na chuva. A Floresta 

Amazônica é uma região com frequentes períodos chuvosos e o clima Equatorial 

Úmido interfere negativamente nos componentes eletrônicos. A resistência à chuva 

consiste em uma característica favorável ao emprego em região amazônica. 

Quanto as características da payload, a possibilidade de utilização em modo 

infravermelho para rastrear objetos e realizar zoom de aproximadamente 30x é 

altamente favorável nas missões que envolvem Inteligência, Reconhecimento, 

                                                 

 

8 Vertical Take-Off and Landing significa pouso e decolagem na vertical. Existem aeronaves como 
caças, helicópteros e ARP que não necessitam de pista para decolar e pousar, tendo em vista que 
podem executar esta ação na linha vertical da posição onde se encontram. 
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Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA) bem como para emprego na vigilância do 

próprio aquartelamento e área patrimonial, dentre outras missões.  

Este sistema apresentou dois aspectos desfavoráveis para um SARP Catg 1: 

alcance de até 12 km e ruído dos rotores elevado.  

A primeira característica demanda incrementos para o aumento do seu 

alcance de emprego devido às longas distâncias na selva, posto que, apesar da 

excelente autonomia, os enlaces de dados necessitam ser obtidos em distâncias 

maiores. Quanto ao ruído, serão necessárias medidas para suprimi-lo, tendo em 

vista a necessidade do sigilo nas operações. 

 

4.1.4 Pesquisa de Campo em Gericinó 

 

No dia 18 de junho de 2020, às 07:00h da manhã, foi realizada uma pesquisa 

de campo na Área de acampamento em Gericinó. Esta atividade foi realizada com 

a finalidade de complementar o estudo realizado pelo COTER e confirmar ou refutar 

alguns dos seus resultados.  

Com os dados desta pesquisa de campo, foi possível testar algumas 

características operacionais do SARP Mavic Pro, figura 31, da empresa chinesa 

DJI, descritas no transcorrer deste tópico. 

 
Figura 31 - SARP DJI modelo Mavic Pro utilizado na Pesquisa de Campo 

Fonte: o autor 

 

Antes de iniciar o experimento, foram verificadas algumas condicionantes, 

tendo em vista a possibilidade de alteração nos resultados caso as condições 

especificadas sejam distintas das apresentadas no quadro 7:  
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Condicionantes Descrição 

Horário 07:00h 

Tempo 
Céu aberto com alguns pontos de 

nevoeiro próximo das árvores 

Umidade Relativa do Ar 18% 

Temperatura 23º C 

Velocidade do Vento 2m/s a 4 m/s 

Ruídos locais Não houve 

Vegetação local Rasteira 

Ponto de pouso e decolagem Rg P Cot 42 – Mo Faz Engenho Novo 

SARP empregado Mavic Pro 

Categoria do SARP 0 (zero) 

Nível de estresse do piloto Baixo 
Quadro 7 - Condicionantes observadas na pesquisa de campo 

Fonte - o autor. 

Inicialmente, foi feito um teste de voo vertical em situação de VLOS (Vertical 

Line of Sight), que consiste na distância a partir da qual o piloto consegue manter 

um contato visual com a ARP sem o auxílio de binóculos ou lentes para 

aproximação da imagem, sendo considerado o uso de óculos ou lentes de contato 

para corrigir as imprecisões da visão natural humana. 

Como resultado foi verificada, dentro da altura permitida por lei para voo de 

SARP, a possibilidade de ouvir e enxergar com dificuldade a ARP, sabendo que 

esta se encontrava sobrevoando exatamente a cima da posição do piloto. O quadro 

8 fornece uma visão mais ampla dessa experiência: 

Altitude 
 
 

Condições 

100 pés 200 pés 300 pés 400pés 

ARP visível? 
Sim, com 
facilidade 

Sim 
Sim, com 

dificuldade 
Sim, com 

dificuldade 

ARP audível? 
Sim, com 
facilidade 

Sim 
Sim, com 

dificuldade 
Sim, com 

dificuldade 
Quadro 8 - Teste de visibilidade e acuidade auditiva 

Fonte - o autor. 

Como conclusão parcial deste teste, apesar de ter sido possível manter 

contato visual e ouvir o som emitido pelos rotores da ARP utilizada na pesquisa de 

campo, devem ser levadas as condições em que o teste foi realizado. 

Em caso de combate, esta ARP pode se tornar imperceptível aos olhos e aos 

ouvidos humanos, levando em consideração o aumento do estresse em combate; 

o som emitido por viaturas, tiros e outras fontes sonoras; a atenção voltada para 
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atividades como: engajamento com o inimigo; retraimento ou fuga, podem reduzir a 

atenção e a percepção de aproximação da ARP. A figura 32 ilustra a dificuldade de 

enxergar a ARP em estudo: 

 
Figura 32 - ARP DJI Mavic Pro voando a aproximadamente 400 pés de altura 

Fonte: o autor 

 
Após isso foi feito um teste de alcance máximo e autonomia com as 3 (três) 

baterias desta ARP. Cada uma delas apresentou durabilidade de aproximadamente 

20 (vinte minutos). 

Referente ao alcance, foi verificado que a ARP chegou a até 4,84 km no 

destino proposto e foi possível realizar uma volta completa no entorno de uma 

pequena elevação durante 2 (dois) minutos. A partir de então, os alertas de 

iminência de perda de sinal e de carga da bateria foram acionados, sendo 

necessário determinar o retorno da plataforma aérea ao seu ponto original. 

Durante o percurso, foram tomados os cuidados para não realizar voo em local 

proibido, além de ter sido evitado o percurso que incide sobre a população da 

localidade vizinha à área de testes, bem como respeitada a altura máxima de voo 

em situações experimentais. Tal percurso pode ser visualizado de acordo com a 

figura 33: 

 
Figura 33 - Teste de autonomia e alcance máximos 

Fonte: o autor 
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Através da câmera deste SARP, foi possível identificar uma fileira de VBTP-

MR Guarani juntamente com uma barraca de campanha, duas Vtr 5 Ton, um veículo 

civil, cones, um Carro de Combate modelo M-41 e militares trafegando na região.  

Neste caso específico, a plataforma aérea se encontrava a 200 metros de 

distância medidos na horizontal das Vtr Guarani e 50 metros de altura em relação 

ao solo. A esta distância, a ARP estava imperceptível visual e auditivamente, 

entretanto foi possível captar a imagem descrita na figura 34. 

Mesmo com uma câmera considerada como limitada em recursos, comparada 

com as demais relacionadas nesta pesquisa, observou-se a possibilidade de 

realizar um excelente levantamento de imagens, além de verificar que o software e 

o hardware da câmera embarcada no SARP DJI modelo Mavic Pro permitiu produzir 

um levantamento de dados satisfatório. Mesmo sabendo a direção e a altitude da 

ARP, não foi possível observá-la nem ouvir o som emitido por seus rotores. 

 
Figura 34 - Imagem colhida a partir da câmera do SARP DJI Mavic Pro 

Fonte: o autor 

 
Este SARP possui inteligência artificial (IA) para identificação de objetos em 

movimento, podendo ser feita uma configuração para a ARP segui-los 

automaticamente. Caso esta inteligência artificial seja configurada para identificar 

tropas no terreno, tipo e modelo de viaturas militares, embarcações e outros objetos 

importantes para o cumprimento das missões, será possível realizar uma detecção 

mais eficiente e permitir ao Comandante uma tomada de decisão mais acertada. 

Barraca 

VBTP-MR Guarani 

Vtr 5 Ton 

CC M-41 

Militares Cones

 

Ambulância 

Veículo Civil 
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Na presente pesquisa, foi identificada a incidência de neblina em parte do 

deslocamento da ARP, fato este visualizado pela figura 35. 

Constatou-se que este fenômeno prejudicou a nitidez da observação da área 

em questão, concluindo-se, parcialmente, sobre a necessidade de um sensor que 

permita a visão através da neblina, a fim de garantir uma maior versatilidade ao 

sistema. 

 
Figura 35 - Incidência de neblina 

Fonte: o autor 

Como produto deste trabalho, foram confirmadas as seguintes características 

operacionais do SARP DJI Mavic Pro, levantadas de forma prática, conforme consta 

no quadro 9: 

Características Operacionais Descrição 

Alcance máximo com transmissão 
de dados em tempo real 

4,84km 

Autonomia da bateria 20-25 min 

Identificação de VBTP-MR Guarani 500m (zoom máximo) 

Distância de percepção visual 100m a 500m 9 

 Zoom Digital 2 vezes 

Peso Aproximado 800g 

Dimensões Aproximadas (dobrado) 8cm x 8cm x 20cm 
Quadro 9 - Capacidades operacionais do SARP DJI Mavic Pro 

Fonte - o autor. 

Na conclusão parcial desta pesquisa de campo, verificou-se que a maioria dos 

resultados obtidos pelo estudo de caso do COTER foram confirmados na prática, 

                                                 

 

9 No estudo em questão, foi possível manter contato visual com a ARP até 500m quando a mesma se encontra 

em contraste com o céu. Em contraste com as montanhas e outros ambientes esta distância foi reduzida para 

100m.  
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entretanto, mesmo que este estudo tenha concluído sobre as características 

desfavoráveis para o emprego na Amazônia, algumas vantagens foram observadas, 

como a possibilidade de realizar um bom levantamento de imagens a 200m 

(duzentos metros) de distância do alvo no período diurno e a transportabilidade do 

sistema Mavic Pro em relação ao Catg 1 nos quesitos volume e peso. 

 

4.1.5 Observação Coletiva na empresa Xmobots 

 

Entre 21 e 24 de setembro de 2020, foi possível acompanhar uma das 

semanas de formação do curso XPilot, conduzido pela empresa Xmobots aos 

militares postulantes ao cargo de pilotos do SARP Catg 2 Nauru 1000c adquirido 

pelo EB. 

 Esta atividade se caracterizou como uma observação coletiva devido ao fato 

de ser realizada este pesquisador, juntamente com outros estudantes da mesma 

linha de pesquisa conforme figura 36. 

 
Figura 36 - Montagem do SARP Nauru 500c em sala de aula 

Fonte: o autor 

Apesar deste curso ter seu foco voltado para a Catg 2, nesta referida semana 

foi possível conhecer e acompanhar a pilotagem do SARP Nauru 500c, que pode 

ser classificado como Catg 1 devido às características apresentadas na tabela 3. 

Durante esta semana, observou-se a necessidade de uma grande carga de 

aulas teóricas e práticas a fim de atingir o nível requerido pela ANAC para credenciar 

os pilotos. Foram observados conceitos provenientes da ICA 100-40 e diversos 

órgãos de controle como Destacamento de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA). 
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Outra preocupação observada nas aulas teóricas é o correto cadastro do 

SARP em um sistema específico e a necessidade de coordenação e contato com 

os controladores de voo além de estar atento as Notícias aos Aeronavegantes 

(NOTAM). 

Parte prática, figuras 37 e 38, foi possível observar os inúmeros procedimentos 

estudados na teoria e verificados, in loco, algumas características operacionais do 

SARP Nauru 500c. Foi observado o contato rádio com os controladores do espaço 

aéreo, verificada a área de segurança para voo e obedecidas todas as normas para 

a realização de uma operação legalizada e segura. 

 
Figura 37 - Operador realizando contato com o controlador do espaço aéreo 

Fonte: o autor 

 
Figura 38 - voo com o SARP Nauru 500c 

Fonte: o autor 

Como conclusão parcial desta visita, pode-se verificar a extrema importância 

de realizar a formação e o adestramento dos postulantes ao cargo de operadores 
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de SARP focando não somente a operação em si, mas, também, a obediência às 

normas e legislações preconizadas pela ANAC e pela Força  

 

4.1.6 Pesquisa de Campo no CIGS 

 

Entre os dias 27 e 29 de outubro de 2020, foi realizada uma pesquisa de 

campo envolvendo uma parceria entre militares da EsAO, CENSIPAM, 4º Centro de 

Geoinformação (CGEO) e CIGS além da participação de integrantes da Xmobots, 

empresa responsável pela fabricação e testes do SARP Catg 2 adquirido para o EB.   

No dia 27, foi realizado um resumo sobre a finalidade da pesquisa e realizado 

um briefing acerca das atividades a serem realizadas nos dias posteriores. Na 

oportunidade, cada participante pode fazer uma rápida abordagem acerca das 

atividades que realizam em seus departamentos e suas capacidades para a 

corrente pesquisa. 

 O dia 28 foi reservado para mapear a área da Comunidade de Bom Sucesso 

e BI 4 com os SARP DJI Mavic Pro 2, à esquerda, sob responsabilidade do 

CENSIPAM, Phantom IV, ao centro, sob tutela do 4º CGEO e Mavic Pro, à direita, 

sob responsabilidade do pesquisador, figura 39.  

 
Figura 39 - ARP empregadas no primeiro dia do experimento 

Fonte: o autor 

Como produto do primeiro dia de trabalho, foi produzido uma ortomosaico da 

comunidade Bom Sucesso, para oferecer um conjunto de imagens digitais a fim de 

auxiliar o planejamento dos alunos do Curso de Operações na Selva em ocasiões 
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futuras, visto que esta localidade é constantemente utilizada no módulo de ataque 

à localidade.  

Conforme Mappa (2020) “um ortomosaico é o primeiro resultado entregue em 

um processamento de imagens de drones e serve como base para outros mapas 

temáticos, como o Modelo Digital de Terreno, o Modelo Digital de Superfície e as 

curvas de nível, por exemplo”. 

Uma ilustração deste ortomosaico pose ser visto através da figura 40, 

entretanto, com o arquivo original, é possível obter detalhes com uma precisão 

maior em comparação com imagens de satélites fornecidas na internet, posto que 

estas imagens nem sempre estão atualizadas com as últimas modificações e 

eventos ocorridos. No caso específico existem duas grandes diferenças a serem 

observadas: a incidência solar e o baixo nível do rio. 

 
Figura 40 - Ortomosaico da Comunidade Bom Sucesso (Mavic Pro 2) 

Fonte: o autor 
 

Para comparar com maior precisão a eficiência dos dados oferecidos pelo 

ortomosaico, foi disposta uma parte da carta 1/100.000 disponível pela Base de 

Dados Geográficos do Exército (BDGEx), conforme figura 41. Após isso foi coletada 

a mesma área pelo Google Earth, figura 42, e pelo zoom feito na ortoimagem, figura 

43. 
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Figura 41 - Carta 1/100.000 sobreposta na plataforma Google Earth 

Fonte: Google Earth/BDGEx 

 
Figura 42 - Imagem da Faz Bom Sucesso 

Fonte: Google Earth 

 
Figura 43 - Imagem da Faz Bom Sucesso pelo SARP Catg 0 

Fonte: o autor 
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Em 29 de outubro foi feito mapeamento da região que compreende a Base de 

Instrução nº 4 (BI 4) com o SARP Arator 5B, da empresa Xmobots, figura 44. 

 
Figura 44 - ARP ARATOR 5B 

Fonte: o autor 

Este sistema pode ser considerado como Catg 0 por apresentar as seguintes 

características: 

Arator 5B 

Peso ARP 3,5kg 

Alcance 5km 

Autonomia 66 min 

Propulsão Bateria elétrica 

Lançamento à mão 
Quadro 10 -  Características da ARP ARATOR 5B 

Fonte: (XMOBOTS, 2020)  

Para se comparar a precisão dos detalhes da BI-4 através da carta topográfica 

de 1/100.000 com imagens do Google Earth, basta verificar as figuras 45 e 46, 

respectivamente. 
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Figura 45 - BI 4 representada pela carta 1/100.000 

Fonte: BDGEx 

 
Figura 46 - BI 4 representada pelo Google Earth 

Fonte: Google Earth 

A precisão das imagens se torna ainda maior com este sistema, pois foi 

possível mapear a BI-4, gerando um mosaico digital 3D possível de ser visto por 

intermédio de um programa de vídeo, figura 47, e um ortomosaico de alta precisão, 

figura 48.  

 
Figura 47 - BI 4 representada em mosaico 3D 

Fonte: (XMOBOTS, 2020b)  
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Figura 48 - BI 4 como parte do ortomosaico do SARP Arator 5B 

Fonte: (XMOBOTS, 2020b)  

Como conclusões parciais desta pesquisa de campo pode-se verificar os 

seguintes aspectos:  

1ª - Com o mapeamento realizado pelas ARP modelo DJI a 200m de altura 

sobre o solo, não foi possível ver nem ouvir a aeronave, ou seja, é possível realizar 

o mapeamento de pequenas localidades a uma distância se segurança de 200 a 

300m de distância do local desejado desde que a ARP realize esta ação a 200m de 

altura. 

2ª - A baixa autonomia dos sistemas DJI testados inviabilizam o mapeamento 

e verificação em tempo real de locais em que se exigem uma autonomia de voo 

maiores do que 30 min. 

3ª - o SARP modelo Arator 5B, apesar de ser classificado como categoria 0 

pelo seu baixo alcance, possui uma autonomia que pode chegar a 66 min, sendo 

possível realizar o reconhecimento e o mapeamento de áreas maiores e emitir um 

ruído mais baixo quando comparado com as ARP modelo DJI. 

4ª - As desvantagens apresentadas por este SARP foram a necessidade de 

incremento de tecnologia VTOL, pois a aeronave necessita de espaço aberto para 

lançamento, e a facilidade de visualização por parte dos observadores terrestres 

presentes devido à baixa altitude de atuação no teste (90m). 

5ª - Não foi possível realizar experimentos noturnos devido à ausência de 

tecnologia termal, luz residual, ou outras tecnologias que permitissem obter 

resultados satisfatórios. 
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6ª - Uma das características mais proveitosas desta pesquisa de campo, foi a 

possibilidade de compartilhar experiências entre todos os integrantes das 

repartições presentes, o que tornou factível refinar ainda mais os requisitos de 

acordo com a realidade. 

7ª - Através deste exercício, foi possível verificar o processo de digitalização 

do espaço de batalha e verificar as vantagens da transição dos mapas e cartas 

topográficas do papel para o meio digital que são, principalmente, o aumento na 

riqueza de detalhes, a atualização da real situação da região estudada e o 

georreferenciamento, fator facilitador para a orientação no espaço. 

 

4.2 INFLUÊNCIA DA VARIÁVEL INDEPENDENTE 

 

De acordo com o quadro 3, foram considerados como variável independente, 

os Requisitos Operacionais dos SARP Catg 1, tendo como dimensões os seus 

módulos ou componentes (Plataforma Aérea ou ARP; Payload; Estação de Controle 

em Solo e Terminal de Transmissão de Dados) e como indicadores, as 

características Operacionais favoráveis ao emprego na Amazônia. O estudo desta 

variável foi realizado através da revisão de literatura e dos instrumentos de pesquisa 

referenciados no quadro 6. 

 

4.2.1  Plataforma Aérea ou ARP 

 

Foi observado na revisão de literatura a utilização de ARP de asa fixa pela 

maioria dos Exércitos de países desenvolvidos como é o caso dos Estados Unidos 

e Alemanha.  

Contudo, países como Rússia e o Brasil estão utilizando a tecnologia híbrida, 

usando baterias para movimentar hélices multirotores a fim de realizar o pouso e 

decolagem vertical e as hélices de calda ou de nariz juntamente com asas fixas para 

um voo vertical o que proporciona maior velocidade de emprego e autonomia 

estendida.  

Foi verificado com isso, a tendência de substituição da catapulta, usada para 

impulsionar ARP maiores, pela tecnologia VTOL que vai abranger tanto as 

aeronaves de maior porte quanto as de menor. 
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A fim de obter o feedback dos comandantes das tropas situadas na fronteira 

amazônica, foi feito um questionário em que foi disposta uma imagem contendo os 

três principais modelos de ARP utilizadas no meio militar e civil, classificadas 

genericamente em três tipos: asa fixa, multirotores e híbrida.  

De todos os militares que responderam ao questionário, 2,97% não souberam 

distinguir a diferença entre as ARP. Com isso, infere-se que, mesmo sendo um 

assunto de alta relevância no âmbito civil e militar, há militares que não possuem 

nenhum conhecimento sobre o assunto, sendo possível deduzir a possibilidade de 

militares subordinados também não terem este.  

Diante disso, se faz necessária uma maior divulgação sobre o PEEx no que 

tange a aquisição de SARP pelas Unidades do EB. Tal compreensão pode ser bem 

observada por intermédio do gráfico 310: 

 
Gráfico 3 - Nível de compreensão da diferença entre os tipos de ARP. 

Fonte: o autor. 

 
Apesar de quase totalidade dos participantes entenderem a diferença entre as 

ARP, quando o assunto evolui para o SARP como um todo e seu emprego pelo 

Exército Brasileiro, a porcentagem de militares que desconhecem é ainda maior. 

Verifica-se que 30% não possui nenhum conhecimento pelo assunto. Isso se 

dá pela escassa distribuição destes sistemas pelo Brasil, sendo hoje restrita ao 6º 

Batalhão de Inteligência Militar, Cia Prec, 9º Grupo de Artilharia de Campanha, 

Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea e 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.  

                                                 

 

10 Estas imagens correspondem aos tipos de Aeronaves Remotamente Pilotadas pesquisadas no presente 

trabalho. O senhor compreendeu a diferença entre estas ARP? 

97,30%

2,70%

Compreensão da Diferença Entre as ARP

Sim

Não
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Pode-se concluir, parcialmente, sobre a necessidade de militares de outras 

tropas, inclusive as localizadas na faixa de fronteira amazônica, receberem este 

material e atestarem a sua contribuição para o aumento na capacidade de 

monitoramento desta região. Vide gráfico 411: 

 

 
Gráfico 4 - Conhecimento sobre SARP empregados pelo EB 

Fonte: o autor. 

Relativo aos requisitos Operacionais da plataforma aérea, foi averiguado qual 

tipo de ARP mais atenderia a necessidade dos envolvidos nesta pesquisa. 62,16% 

acreditam que seja o híbrido (multirotores e asa fixa); 27,03% informaram que o 

estilo multirotor é o mais adequado; enquanto apenas 10,81% elegeram a ARP de 

asa fixa para ser empregada.  

A partir destes dados, deduz-se que a maioria dos militares compreendem a 

tendência para o futuro das ARP não só no Brasil, como é o caso da família Nauru, 

da empresa Xmobots, mas de outras empresas civis e militares ao redor do mundo 

como a empresa Zala, da Rússia, sobre a predominância da modalidade de SARP 

híbridos.  

Esta tecnologia possibilita o aumento da flexibilidade de emprego, podendo 

decolar e pousar em locais com pouco espaço através da tecnologia VTOL e 

empregar as asas fixas para obter maior velocidade e autonomia. Esta questão 

pode ser representada conforme consta no gráfico 5: 

                                                 

 

11  O senhor possui algum conhecimento sobre o emprego de SARP por tropas do Exército Brasileiro? 

29,73%

70,27%

Conhecimento Sobre emprego de SARP pelo EB

Não

Sim
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Gráfico 5 - Tipo de ARP mais adequado 

Fonte: o autor. 

Outro aspecto a ser levado em consideração para a escolha da ARP é a frente 

que as frações destacadas têm sob sua responsabilidade. É sabido que o escopo 

desta pesquisa está inserido nos SARP Catg 1, considerando a sua simplicidade de 

manutenção, armazenamento e logística.  

Logo, percebe-se que o sistema desta categoria não possui autonomia para 

percorrer 200km, tampouco os mais de 800km conforme consta no gráfico 612. 

Provavelmente por este motivo, as ARP híbridas se apresentaram como as mais 

indicadas para emprego na faixa de Fronteira Amazônica pelos militares envolvidos 

na pesquisa.  

Durante o cumprimento de uma missão na faixa de fronteira, uma ARP híbrida 

ou multirotores de Catg 1, pode percorrer uma distância que varia entre 12km e 

40km dependendo de fatores como condições climáticas, enlace de dados, dentre 

outras. Após percorrer esta distância e houver a necessidade de prosseguir no 

cumprimento da missão, caso existam pequenas clareiras ou áreas abertas, será 

possível acionar a tecnologia VTOL para pousar, abastecer e decolar. 

Apesar da maioria dos militares escolherem o modelo híbrido, existem 

multirotores em fase de desenvolvimento capazes de decolar com velocidade 

semelhante aos de asa fixa, possuindo a vantagem de pairar no ar e, através do 

                                                 

 

12  Marque a frente de fronteira que está sob a responsabilidade de vigilância pelo PEF sob o seu Comando 

(apenas para Cmt PEF). 

27,03%

62,16%

10,81%

Tipo de ARP

Multirotores

Híbrido

Asa Fixa
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emprego de payloads adequados, realizar o levantamento de fotos e imagens de 

qualquer ponto a partir de uma posição estática. 

 
Gráfico 6 - Frentes Vigiadas  

Fonte: o autor. 

 

4.2.2  Payload 

 

Quanto aos requisitos Operacionais da carga paga ou payload, foram 

abordadas na revisão de literatura sobre diversos instrumentos óticos que 

proporcionariam capacidades como filmagens de alta resolução, visão termal, 

potencialização de luz residual, zoom óptico e digital, identificação de pessoas e 

objetos, identificação de sons emitidos a uma distância maior que a capacidade de 

captação das câmeras. Outro sensor abordado na revisão de literatura é o 

apontador laser capaz de emitir um feixe invisível ao olho humano, mas perceptíveis 

com a utilização de óculos de visão noturna. 

Foi verificado junto as tropas da fronteira amazônica sobre quais payloads 

abordados na presente pesquisa seriam os mais necessários. A câmera com visão 

termal e zoom de 30x foram escolhidas com maior frequência.  

Isso provavelmente se deve ao fato de existirem câmeras termais em algumas 

unidades da fronteira amazônica. Estas são empregadas com frequência na região 

devido ao modus operandi dos elementos que costumam transitar na região de 

forma ilícita. 

33,33%

20,00%16,67%

20,00%

10,00%

Frentes Vigiadas pelas Frações Destacadas na 
Fronteira Amazônica

Menos de 200km
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Entre 300 e 400km
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Mais de 800km
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Essa entrada geralmente ocorre pelas vias aquáticas que ligam o Brasil com 

os países vizinhos: geralmente os ilícitos são escondidos em embarcações que 

transitam no período noturno com o intuito de não serem vistos. 

Com isso, os óculos de visão termal são eficientes, pois é possível ver o 

contraste entre a temperatura do corpo humano e a água, podendo ser visualizada 

a quantidade de indivíduos que transitam na embarcação e decidir quanto ao efetivo 

para abordar a embarcação. Isso proporciona a tropa um maior nível de segurança. 

Como conclusão parcial, uma câmera termal embarcada a um SARP poderia 

desempenhar todas as funções dos óculos com diversas vantagens, das quais 

cabem destacar a possibilidade de monitorar uma mesma embarcação dentro da 

distância de emprego do SARP, o que seria impossível de fazer com um militar 

empregando os óculos em um ponto estático, e a possibilidade de realizar o 

monitoramento à distância, promove maior segurança quando comparado ao 

humano empregando o mesmo equipamento. 

A segunda maior necessidade de payload levantada foi uma câmera com 

zoom óptico de 30x e rastreamento de objetos.  

Com esta tecnologia é possível realizar um REFRON com mais segurança 

devido aos seguintes aspectos: campo de visão aumentado, devido à posição 

elevada da ARP em relação a tropa; capacidade de identificar incidentes, pessoas, 

objetos e quaisquer anormalidade a uma distância muito maior quando se compara 

com a visão humana. Após a identificação de uma anormalidade, é possível 

aproximar a ARP até o local sem que esta seja percebida e monitorar toda a 

evolução da situação até a chegada da tropa. 

Concluindo parcialmente, este equipamento usado durante o dia pode oferecer 

elevado nível de consciência situacional ao comandante das frações destacadas, 

permite o cumprimento da missão com maior eficiência e, principalmente, mais 

segurança aos integrantes das diversas missões. 

Outras necessidades foram levantadas como a torreta estabilizadora ou 

gimbal; câmera com visão noturna e câmera com estabilização de imagem. Como 

o próprio nome diz, este equipamento compensa os movimentos realizados pela 

aeronave a fim de manter a câmera estática, proporcionando o levantamento de 

vídeo e imagem com melhor qualidade. 

A câmera de visão noturna funciona através de captação de luz residual 

funciona de forma semelhante à termal, diferindo no fato de não fazer a captação 
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da temperatura, mas da potencialização da luz que existe no ambiente, permitindo 

enxergar na completa escuridão. 

A alta resolução de imagem, aliada ao rastreamento de objetos e a câmera 

com 30x de zoom pode auxiliar na identificação de tropas, viaturas e, dependendo 

da qualidade do processamento, realizar a identificação facial. Esta visão geral pode 

ser constatada no gráfico 713: 

 
Gráfico 7 - Payloads elencados como mais necessários 

Fonte: o autor 

Embora o imageamento termal e infravermelho não ter sido considerado como 

um aspecto positivo pelo estudo do de caso do COTER, esta tecnologia foi 

levantada como uma das maiores necessidades pelos Comandantes das frações 

destacadas, sendo assim, é necessário que estas características constem nos RO. 

 

4.2.3 ECS e TTD 

 

Foi abordado na revisão de literatura que a ECS e TTD podem constituir 

equipamentos distintos, como visualizado no SARP Horus FT-100, Nauru 500c 

dentre outros sistemas apontados, entretanto, existem casos em que os dois 

dispositivos estão unidos em um só, como é o caso do Hibrix 2.0.  

O grande diferencial é o alcance entre estes dispositivos e a relação entre o 

alcance e a portabilidade: geralmente os dispositivos integrados proporcionam a 

                                                 

 

13  Dentre as características das câmeras/acessórios que podem integrar um SARP, quais o senhor julga como 

as mais necessárias ao cumprimento das diversas missões na sua realidade atual. 

0 5 10 15 20 25 30

Câmera com Zoom Óptico de 30x

Câmera com alta resolução de imagem

Câmera com visão termal

Câmera com visão noturna (luz residual)

Torreta estabilizadora ou Gimbal
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ARP um alcance inferior aos dispositivos separados, porém, são mais fáceis de 

transportar. 

Outra característica importante, foi a ECS/TTD da empresa Swell Pro, que 

também é resistente à água, possibilitando ao operador pilotar a ARP mesmo após 

tendo deixado este equipamento submergir temporariamente, sendo esta, uma das 

características que interessam aos sistemas a serem utilizados na Amazônia. 

De todos os módulos integrantes do SARP estudados no presente trabalho, a 

ECS e o TTD não necessitaram de especificações diferenciadas na formulação dos 

Requisitos Operacionais quando comparados com a Plataforma Aérea e a Carga 

Paga.  

Por este motivo, os requisitos específicos destes módulos estarão restritos às 

características de alcance necessário do TTD e facilidade de operação da ECS, 

tendo como base os Requisitos Operacionais existentes dos SARP Catg 0 e Catg 

2. 

 

4.2.4 Requisitos Operacionais Para SARP Catg 1 (Análise Crítica) 

 

Esta análise tem por escopo produzir uma proposta dos RO para os SARP 

Catg 1, onde são apresentados comentários com base nos RO para SARP Catg 0 

- EB20-RO-04.052, nos RO para os SARP Catg 2 - EB20-RO-04.054, bem como do 

conhecimento advindo por meio dos instrumentos de pesquisa utilizados neste 

trabalho. Os requisitos comuns a todos os sistemas não serão comentados. 

Cabe ressaltar que não haverá mudanças significativas entre a proposta 

prevista neste trabalho e os requisitos propostos em documentos existentes, 

cabendo algumas modificações para a adaptação ao ambiente amazônico e às 

características da Categoria 1 preconizadas pelo Manual de Vetores Aéreos da 

Força Terrestre. 

Os Requisitos Operacionais são definidos durante a primeira fase do ciclo de 

vida de um SMEM para os SARP Catg 1. Entretanto, sabe-se que, por definição, 

requisitos são “condições para se alcançar determinado propósito” (DICIO, 2009).  

Logo, este documento tem como finalidade, definir as condições mínimas para 

o SARP Catg 1 ser considerado aptos para o emprego destinado.  
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Para a realização desta análise, um dos fatores levados em consideração foi 

a revisão de literatura, como pode-se visualizar no tópico 2.4.2 “A Floresta 

Amazônica e Implicações para o Emprego do SARP”.  

A seguir constam os tópicos integrantes do documento denominado 

“Requisitos Operacionais” e suas respectivas especificações que foram analisadas 

conforme numerações nas notas de rodapé e explicações no próprio texto: 

1. ÍNDICE DE ASSUNTOS: apresenta o sumário dos assuntos a serem 

abordados; 

2. TÍTULO: revela sobre assunto a ser abordado, neste caso são Requisitos 

Operacionais do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas Categoria 2 – 

SARP CATG 2; 

3. REFERÊNCIAS: legislações que norteiam o conteúdo especificado no 

título ou servem como embasamento legal. Geralmente são apresentados em 

subtópicos; 

4. COMPOSIÇÃO DO SARP CATG 1: Apresenta os subsistemas que 

compõem o SARP Catg 1.  

Conforme o novo manual de Vetores Aéreos da Força Terrestre, EB70-MC-

10.214 de 2020, o SARP é composto pela Plataforma Aérea ou Aeronave 

Remotamente Pilotada “ARP”; Carga Paga ou Útil “Payload”; Estação de Controle 

em Solo “ECS”; Terminal de Transmissão de Dados “TTD” e Terminal de Enlace de 

Dados “TED”. 

No caso do SARP Catg 1, o TED não é um requisito absoluto, não obrigatório, 

sendo considerado somente em um sistema ideal. 

5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS: corresponde aos 

requisitos com os respectivos pesos para cada subsistema.  

Tais requisitos são divididos em três classes: os absolutos, os desejáveis e os 

complementares.  

Os requisitos absolutos são basilares, não sendo possível adquirir qualquer 

sistema que não atenda aos mesmos. Os desejáveis e complementares são 

importantes e servem como critério de desempate para as empresas concorrentes 

que se propuserem a oferecer um sistema que atenda a todos os requisitos 

absolutos.  
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Este desempate é feito através do estabelecimento de pesos, que variam de 

0 (zero) a 10 (dez). Estes pesos são mensurados por uma comissão que quantifica 

os pesos de acordo com a importância de cada requisito específico para o sistema. 

SISTEMA IDEAL: texto-resumo que apresenta as melhores características 

possíveis para o SARP descrito no título. Vale citar, por exemplo, a existência de 

um Terminal de Enlace de Dados, não obrigatório, que agregaria muito mais valor 

operacional ao sistema como um todo. 

 

ÍNDICE DE ASSUNTOS 

 

Apesar de seguir os modelos-base, foram adicionados os novos módulos ou 

subsistemas do SARP Catg 1. Esta nova atualização separa o subsistema “carga 

paga ou útil (payload)” que antes estava inserido no subsistema “plataforma aérea”.  

Estas alterações são relevantes visto que é possível realizar um estudo mais 

detalhado dos requisitos específicos para o TED e payload, detalhes estes que 

poderiam ser melhores especificados nos RO dos SARP Catg 0 e 2. Segue abaixo 

a proposta do índice de assuntos dos RO para o SARP Catg 1: 
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1. TÍTULO 

 

Este título será modificado apenas na numeração da categoria: 

Requisitos Operacionais do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas 

Categoria 1 - SARP CATG 1. (Este título é semelhante aos demais, diferindo apenas 

a categoria do SARP) 

 

2. REFERÊNCIAS 

 

São os documentos e legislações que norteiam, regulam e constituem o 

amparo legal desde a concepção até o produto final dos RO. As principais 

referências para os RO SARP Catg 1 seguem conforme discriminado abaixo: 

a. PORTARIA Nº 013-EME, DE 29 DE JANEIRO DE 2014 - Aprova o Manual 

de Campanha Vetores Aéreos da Força Terrestre (EB20-MC-10.214), 1ª Edição, 

2014. 

b. PORTARIA Nº 233, DE 15 DE MARÇO DE 2016 - Aprova as Instruções 

Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar 

(EB10-IG-01.018); 

c. PORTARIA Nº 221-EME, DE 3 DE OUTUBRO 2018 - Aprova a Diretriz para 

a Continuidade da Implantação dos Sistemas de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas no Exército Brasileiro (EB20-D-03.014). 

d. CONDOP Nº 01/19 - Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas - 

SARP, aprovadas pela Portaria COTER Nº 026, de 25 FEV 19. 

e. PORTARIA Nº 149-COTER, DE 19 DE AGOSTO DE 2019 Aprova a Nota 

Doutrinária 6/2019 - Alterações no Manual de Campanha Vetores Aéreos da Força 

Terrestre (EB20-MC-10.214), 1ª Edição, 2014 e dá outras providências. 

f. PORTARIA Nº 062-COTER, DE 27 DE MAIO DE 2020 Aprova o Manual de 

Campanha EB70-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre, 2ª Edição, 2020 e 

dá outras providências. 
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3. COMPOSIÇÃO DO SARP 

 

Será empregado o conceito de acordo com a última atualização do manual de 

Vetores Aéreos da Força Terrestre, EB70-MC-10.214 de 2020: 

a. Plataforma Aérea – constituída pela ARP propriamente dita, incluindo 
grupo motopropulsor (elétrico ou a combustão), sistema elétrico e sistema 
de navegação e controle (SNC) embarcados, necessários ao controle, à 
navegação e à execução das diferentes fases do voo. 

b. Carga Paga ou Útil (payload) – compreende os sensores e 
equipamentos embarcados na plataforma aérea, que permitem o 
cumprimento das missões. De acordo com a capacidade de transporte da 
plataforma aérea, podem englobar: câmeras de sensores eletro-ópticos 
(EO) e infravermelhos (IR), radares de abertura sintética (Synthetic 
Aperture Radar - SAR) e de detecção de atividades (Ground Moving Target 
Indicator - GMTI), apontadores/designadores laser (Laser Range Finder or 
Designator), dispositivos de comunicações e de guerra eletrônica (GE), 
acústicos, entre outros. 

c. Estação de Controle de Solo (ECS) – componente fixo ou móvel que 
realiza a interface entre o (s) operador(es), a ARP e a carga paga, 
permitindo o planejamento e a condução do voo e da missão. Poderá ser, 
conforme a categoria do SARP, portátil (transportada por um homem) ou 
embarcada em viaturas ou cabines (shelters). Normalmente é composta 
pelo terminal de pilotagem da ARP (para comando da plataforma aérea) e 
o terminal de controle do payload, os quais podem compor uma única 
estação conjugada ou estarem separados. 

d. Terminal de Transmissão de Dados (TTD) – consiste nos 
equipamentos necessários para realizar os enlaces entre a aeronave e a 
ECS, servindo tanto para o controle do voo (telemetria e telecomando) 
quanto para o controle da carga paga e a coordenação com os órgãos de 
Controle de Tráfego Aéreo (CTA). A ARP pode ser controlada das 
seguintes formas: 

1) Em linha de visada (Line Of Sight – LOS)14 – refere-se à situação em 
que o controle de pilotagem é caracterizado pela ligação direta (ponto a 
ponto) entre a Estação de Controle de Solo e a aeronave; e 

2) Além da linha de visada (Beyond Line Of Sight14 – BLOS) – neste caso, 
o controle de pilotagem é realizado por meio da utilização de satélite ou 
relay de comunicações. (BRASIL, 2020, grifo nosso). 

 

Seguindo o conceito do manual em questão, os SARP Catg 1 geralmente são 

controlados em linha de visada (Line Of Sight – LOS) levando em conta o seu 

alcance que varia de 20 a 30 km. 

                                                 

 

14 A ligação entre a ECS e a aeronave nem sempre estará com visada direta do operador, logo, a nomenclatura 

sugerida seria Radio Line Of Sight e Beyond Radio Line Of Sight, pois a visada do rádio haverá mesmo quando 

não houver a visada ocular do operador. 
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De modo geral, a infraestrutura de apoio não consta nos RO levando em conta 

que esse documento trata especificamente dos dados Operacionais do material.  

Outro subsistema não abordado na Catg 1 será o Terminal de Enlace de 

Dados, constante nos SARP Catg 2 e superiores. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS 

 

Este consta como tópico mais importante dos RO, pois se faz necessário todo 

um planejamento e cuidado na descrição dos requisitos, considerando que a 

empresa vencedora do Edital geralmente não traz nenhuma tecnologia a mais do 

que é especificado em cada requisito. 

Para o emprego do SARP em missões de Inteligência, Reconhecimento, 

Vigilância e Aquisição de Alvos, sugere-se cumprir os RO abaixo descritos:  

 

a. SUBSISTEMA PLATAFORMA AÉREA 

1) Requisitos Absolutos 

a) A unidade de emprego do sistema deverá ser constituída por 2 (duas) 

aeronaves multirotores ou híbridas (multirotores e asa fixa), no mínimo, que 

perfazem parte do presente subsistema, controladas por uma estação de controle 

de solo. (Peso dez)15.  

b) Permitir operação remota por dois militares, sendo um piloto da aeronave e 

um controlador dos sensores; bem como, a critério do piloto, alternar diferentes 

missões pré-programadas, sendo possível alterar o desencadeamento e a 

sequência das missões durante o voo. (Peso dez)16. 

                                                 

 

15 Os termos “asa fixa e/ou asa rotativa”, previsto nos RO SARP Catg 0, foram substituídos por “multirotores 

ou híbridos” visto que a ARP com asa fixa não possui a capacidade de realizar pouso e decolagem na vertical, 

VTOL, sendo menos eficaz na Amazônia. O Sistema de propulsão híbrido possui a vantagem da tecnologia 

VTOL e voar com uma velocidade mais alta em comparação às ARP multirotores tendo em vista a existência 

das asas fixas. Entretanto, como a velocidade não é um fator preponderante para as ARP na Amazônia, os 

multirotores cumprem muito bem a finalidade de realizar as missões de reconhecimento, além de possuir a 

vantagem de pairar no ar, o que possibilita a aquisição de imagens e vídeos a partir de uma posição estacionária. 
16 Este requisito visa obter a possibilidade de troca de piloto durante a operação sem a necessidade de pouso da 

ARP, bem como a possibilidade de alterar uma missão pré-programada, provendo maior versatilidade ao 

sistema. 
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c) O sistema deve garantir que haja, continuamente, uma aeronave 

sobrevoando a área de interesse, pelo período mínimo de seis horas, tanto diurno 

como noturno. (Peso dez)17. 

d) A autonomia de cada uma das aeronaves do sistema deverá ter acréscimo 

de, no mínimo quinze por cento sobre o tempo necessário para outra aeronave 

assumir o prosseguimento da observação da área de interesse. (Peso dez)18. 

e) O sistema deverá oferecer as possibilidades de eliminação de informações 

gravadas, mediante acionamento a partir da estação de controle em solo, pelo piloto 

ou em caso de pane catastrófica como medida de contingenciamento. (Peso dez)19. 

f) Dar ao piloto, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de segundo), 

dados sobre a situação do voo e condições de funcionamento da plataforma aérea 

e dos seus sensores, permitindo a pilotagem por instrumentos básicos tais como: 

altímetro, sistema de GPS, velocímetro e bússola). (Peso dez)20.  

g) Suportar, no mínimo, a acomodação de dispositivos que possuam a 

capacidade de fornecer21: 

(1) Imagem e vídeo digital, iluminação de alvos por laser invisível, visão 

termal para emprego diurno e noturno. (Peso dez). 

(2) imagens, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de segundo), 

da área a ser sobrevoada que permitam reconhecer, com alta nitidez e estabilidade, 

um indivíduo, viaturas e objetos que possam ser previamente configurados, a altura 

de operação de, no mínimo, 1800 ft (mil e oitocentos pés) durante missões diurnas 

                                                 

 

17 Cada aeronave deve possuir autonomia mínima de 3 (três) horas, mais o tempo de substituição, além de um 

software que permita a troca semiautomática das aeronaves e a continuidade da missão. 
18 Para que o sistema como um todo opere por seis horas de forma contínua, cada ARP deverá apresentar 3 

(três) horas e 27 (vinte e sete) minutos de autonomia para que seja respeitado o acréscimo de 15 (quinze) por 

cento. 
19 É necessário que todos os módulos do sistema possuam este dispositivo de eliminação de dados com intuito 

de garantir o total sigilo das informações captadas. 
20 O fornecimento informações em tempo real são relevantes para o melhor cumprimento da missão tendo em 

vista que o operador de sensores e o piloto podem se antecipar a possíveis problemas. Pode-se citar como 

exemplo a informação do nível de combustível, uma forme de prevenção contra pane seca em pleno voo, 

evitando a queda da aeronave e a perda dos seus componentes. 
21 A ARP desempenha o importante papel de plataforma na qual serão acoplados os sensores que permitirão o 

cumprimento das tarefas impostas por este requisito. Para tal, esta plataforma deverá ser feita de material leve, 

resistente e modular, a fim de permitir a acoplagem de sensores de forma segura e permitir levantamento de 

sons, fotos e vídeos por intermédio dos sensores embarcados. 
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e até a altura de emprego de, no mínimo, 900 ft (novecentos pés) durante operações 

noturnas. (Peso dez)22. 

(3) visualização, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de 

segundo), do terreno sobrevoado, possibilitando ao operador a mudança da área 

observada, por meio do redirecionamento de um ou mais desses equipamentos, 

bem como efetuar a ampliação/redução da imagem dos alvos selecionados (Zoom 

In ou Zoom Out). (Peso dez) 

(4) a ARP deverá apresentar a capacidade de engate/desengate rápidos 

com estes sensores, de modo que sua substituição seja desempenhada pelo 

operador, por ocasião da manutenção em 1º escalão. (Peso dez). 

h) Deverá ser acondicionada em duas maletas tipo mochila de campanha ou 

case, transportáveis por 2 (dois) militares; flutuem em caso de queda na água, 

mesmo com todo o sistema no seu interior. (Peso dez)23. 

i) Possuir enlace digital de telemetria/telecomando com a ECS, de modo a 

permitir a execução de operação telecomandada por um operador, por intermédio 

da ECS. (Peso dez)24. 

j) Possuir dispositivo que limite, automaticamente, o comando do operador 

que ultrapasse a capacidade de voo seguro da ARP. (Peso nove)25. 

k) Ser composto por 2 (duas) plataformas aéreas (sendo uma aeronave 

operando e outra pronta para decolar ato contínuo). (Peso dez)26 

l) Permitir acionamento automático de programas de voo especiais e/ou 

padronizados que permitam a recuperação da aeronave pelo retorno ao ponto inicial 

                                                 

 

22 É importante ressaltar ao fornecedor que irá fabricar o equipamento que as imagens deverão se apresentar de 

forma nítida a fim de não haver dúvidas quanto a identificação de objetos e indivíduos. A possibilidade de 

configurar previamente indivíduos, objetos e viaturas, irá permitir ao software identificar automaticamente tais 

objetos e facilitar o processo de reconhecimento. 
23 Não só as ARP, mas também todo o sistema deve caber dentro das duas mochilas a fim de permitir que o 

piloto e o operador possam cumprir missões de forma isolada e, em caso de necessidade extrema, permanecerem 

isolados por até 72 horas. 
24 Este requisito vai permitir ao operador conduzir o voo e a operação da carga paga à distância, sendo mais 

uma opção que vai conceder segurança ao operador.  
25 Um dispositivo limitador tem por finalidade evitar que o piloto guie a ARP a uma distância maior que o 

enlace de dados pode alcançar, evitando a perda do contato com a aeronave. 
26 O sistema composto por duas aeronaves irá garantir a continuidade da missão e a modularidade do sistema 

para ser transportado por dois militares. Uma aeronave não garante a continuidade da missão, ao passo que três 

aeronaves extrapolarão o limite de peso e espaço para ser transportados, de forma adequada, pelos operadores. 
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da decolagem ou outro ponto pré-determinado em caso de eventual perda de 

contato com a estação de controle.  

O retorno ao local inicial de decolagem deve ocorrer de forma automática 

antes de a aeronave ter sua carga da bateria/combustível totalmente esgotada. 

Neste caso, a ARP deve interromper automaticamente a Operação e retornar ao 

ponto inicial de decolagem em segurança ou, caso o operador tenha se deslocado 

com a estação de controle em solo, retornar para a nova posição do operador. 27 

m)  Possuir as seguintes características28: 

(1) autonomia de voo mínima de 3 (três) horas, em qualquer situação de 

emprego, tanto em voo horizontal como pairando em um ponto fixo; 

(2) peso total entre 15 e 25 kg; 

(3) possuir tipo de enlace LOS (Line of Sight - voo na linha de visada);  

(4) possuir raio de ação de, no mínimo, 30 km com transmissão dados, 

vídeo e fotos com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de segundo) em 

ambiente com clima equatorial úmido a partir de uma ECS localizada dentro de uma 

clareira no centro de árvores frondosas29; 

n) Atingir uma altura de operação de, no mínimo, 3600 ft AGL (três mil e 

seiscentos pés Above the Ground Level), possibilitando a observação adequada do 

terreno e com as capacidades operacionais da ECS. (Peso nove) 

o) Poder decolar e pousar automaticamente, com possibilidade de intervenção 

do operador, através da tecnologia VTOL. (Peso dez)30 

p) Ser recuperável automaticamente a partir do comando do operador, efetuar 

o pouso e decolagem em modo VTOL e possuir dispositivo de queda controlada por 

                                                 

 

27 Mais um dispositivo de segurança que possibilita o retorno automático da aeronave ao ponto inicial de 

decolagem ou ao ponto em que estiver a ECS. Este dispositivo ter como função ser um meio redundante de 

segurança a fim de evitar o extravio da aeronave por queda proveniente de perda de sinal ou de término de carga 

da bateria ou de outro combustível propulsor da ARP. 
28 Apesar da tabela das características operacionais dos SARP por categoria não constar na atualização do 

manual de Vetores Aéreos da força terrestre, a referida tabela consiste em uma excelente ferramenta para 

referência de dados como distância de emprego, autonomia e altitude de operação. 
29 Este requisito de comunicações é imprescindível em ambiente amazônico, visto que os testes são feitos em 

campo aberto. O clima equatorial úmido e as arvores frondosas causam um fenômeno conhecido como absorção 

das ondas eletromagnéticas, o que reduz drasticamente o alcance de emprego com transmissão de dados em 

tempo real. Caso este requisito seja atendido, certamente o alcance em outros ambientes, como a Caatinga e 

Cerrado, será facilitado. 
30 A tecnologia VTOL é importante para que seja possível o pouso e a decolagem em locais de difícil acesso 

como clareiras e em locais onde existam obstáculos que inviabilizem uma rampa de voo para lançamento por 

catapulta ou manual. 
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abertura de paraquedas em caso de pane ou por iniciativa do operador, mantendo 

os equipamentos transportados preservados Os outros módulos devem ser 

transportados por 1 (um) militar, também, em mochila impermeável (Peso dez)31 

q) As 2 (duas) ARP devem ser transportáveis por 2 (dois) militares, juntamente 

com os outros módulos, em mochilas ou maletas impermeáveis. (Peso dez)32 

r) Possuir propulsão com nível de ruído imperceptível a partir de uma altura 

de operação acima de 900 ft (novecentos pés), considerando o ruído local de uma 

área rural e em campo aberto, em qualquer lugar da Área Operacional do 

Continente. (Peso dez)33 

s) Possuir capacidade de, após recuperação, desempenhar nova missão no 

prazo de 30 min, (trinta minutos). (Peso dez)34 

t) Estar em condições de, antes de decolar, ou após o pouso por retorno de 

missão, executar o check-pré-voo, o (re) abastecimento, troca de sensores e todas 

as demais ações de montagem mandatórias, em prazo inferior a 2 (duas) horas. 

(Peso oito)35 

u) Possuir rusticidade e performance sem falhas durante um período mínimo 

médio de 24 (vinte e quatro) horas de operação, compatíveis com as características 

de um material de emprego militar. (Peso nove)36 

v) Permitir sua utilização e armazenamento em locais cuja temperatura varie 

entre -10 ºC e +50 ºC (menos dez e mais cinquenta graus Celsius). (Peso oito)37 

                                                 

 

31 A capacidade de ser recuperável automaticamente através da tecnologia VTOL facilitará o manuseio da ARP 

pelo operador. Salienta-se a importância do paraquedas em caso de panes a fim de garantir a integridade dos 

sensores embarcados da aeronave. 
32 No total, serão duas mochilas, sendo que cada militar irá conduzir uma delas.  
33 A possibilidade de levantar dados a 900 ft (novecentos pés) AGL tornará possível o emprego noturno da ARP 

de forma imperceptível ao alvo que estiver sendo reconhecido. 
34 Este requisito indica que a aeronave deverá possuir um dispositivo que permita um abastecimento ou troca 

de baterias rápido e será mais um fator para a continuidade da missão. 
35 Este requisito consta como mais um meio redundante de manter a continuidade da missão, tendo em vista 

que em menos de três horas após o retorno, a ARP estará em condições de retornar para a posição inicial, em 

caso de um reconhecimento de ponto, por exemplo. 
36 Uma característica básica dos meios de emprego militar em relação ao civil é a resistência e a rusticidade 

para o fim que se destina: o emprego em Operações. Neste caso, diferente do uso recreativo, o uso em Operações 

exige o preparo para exposição a diferentes situações do tempo e do clima, maiores incidências de quedas, 

maior frequência de uso e, muitas vezes, o transporte em viaturas, aeronaves e até mesmo pelo próprio 

combatente, o que deixa o sistema passível de sofrer choques mecânicos. Por estes motivos, o sistema deve ser 

rústico. 
37 Este requisito permitirá o funcionamento do sistema além das maiores variações de temperatura da Amazônia. 

A capacidade de manter operacionalidade à esta variação implicará em estudos de dilatação volumétrica do 
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w) Possibilitar a manutenção pelos escalões padronizados pelo Exército 

Brasileiro. (Peso dez)38 

x) Possuir ferramentas para manutenção de 1º e 2º escalões padronizados 

pelo Exército Brasileiro. (Peso dez)39 

y) Possuir manuais de instrução, manutenção, operação, e lista de 

suprimentos, editados em língua portuguesa e resistentes à chuva e outras 

condições adversas. (Peso dez)40 

z) Permitir a montagem e o seu lançamento em até 15 (quinze) minutos. (Peso 

nove)41 

aa) Atuar em faixas de frequência permitidas para o EB, na transmissão e na 

recepção de informações e de telecomando, em consonância com a 

regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações. (Peso dez) 42 

bb) Identificar sua localização por meio de sinalização acústica e/ou visual, a 

partir de, no mínimo, 50 m (cinquenta metros) do operador até o local de seu pouso, 

durante os procedimentos diurnos e noturnos de recuperação final. (Peso dez)43 

                                                 

 

material, que não deverá comprometer o funcionamento dos componentes mecânicos, ópticos, hidráulicos e 

eletrônicos do SARP. 
38 De acordo com a observação realizada em uma empresa civil e dados levantados em entrevistas, a manutenção 

de primeiro e segundo escalões podem ser realizadas pelo operador do payload e pelo piloto da ARP, entretanto, 

a manutenção de terceiro e quarto escalões são realizados pela empresa credenciada e responsável pela garantia 

do material, não podendo as manutenções dos últimos escalões citados, ser feita por pessoal militar até o 

momento da realização desta pesquisa. 
39 As empresas fabricantes do SARP devem ministrar instruções de como realizar a manutenção até segundo 

escalão, sendo que esta prática favorecerá a maior durabilidade do produto e menores necessidades de 

manutenção de escalões mais complexos. Todavia, mesmo com as manutenções preventivas realizadas em 1º e 

2º, se fazem necessárias as manutenções mais complexas de acordo com as especificações do fabricante. 
40 O manual de instruções consiste em um instrumento básico para que as técnicas de material não sejam 

esquecidas, sendo um meio redundante para a correta manutenção e manuseio do sistema. 
41 O tempo de montagem em 15 (quinze) minutos é um valor de referência que pode variar de acordo com 

problemas de montagem por parte do operador, por falha da conexão entre a ECS e a ARP, dentre outros fatores. 

Caso haja o esquecimento da montagem de uma peça pelo operador, o sistema não irá funcionar corretamente, 

demandando mais tempo para desmontagem e novo ciclo de montagem. Para que isso seja evitado, o sistema 

deverá apresentar alto nível de simplicidade e dispositivos que evitem o erro humano durante a montagem e 

preparação para a decolagem. 
42 Uma realidade na implantação de SARP pelo EB, é a dificuldade de coordenação com o espaço aéreo, posto 

que existem uma série de leis e normas tanto da Agência de Nacional de Aviação Civil quanto de legislações 

da Força Aérea Brasileira que devem ser levadas em consideração. Uma delas é o uso da frequência de enlace 

ente a ECS e a ARP, que deve estar em conformidade com os órgãos previamente citados, com a finalidade de 

formalizar e legalizar o emprego do SARP, evitando acidentes e confusões com frequências utilizadas de forma 

ilegal. 
43 Mais um procedimento redundante de segurança que visa proteger tanto a aeronave quando o operador. 
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cc) Possuir alcance de enlace mínimo de 10% superior ao seu raio de ação. 

(Peso oito)44 

dd) Utilizar o Sistema Global de Posicionamento: GPS. (Peso dez).45 

ee) Ser lançável e recuperável através de tecnologia VTOL (Vertcial Take-off 

and Landing), de forma automática ou semiautomática a critério do piloto. (Peso 

dez) 

ff) Ser de recuperação automática pela tecnologia VTOL ou semiautomática 

pelo piloto. Em caso de emergência, mediante pouso controlado por meio de 

paraquedas, mantendo íntegros a ARP, os payloads transportados e os dados 

gravados a bordo. (Peso oito) 

gg) Ser desmontável e montável por engates rápidos padrão ou acoplagens 

estilo corrediça e transportável, no máximo, por dois militares (os mesmos 

conduzirão, também, a ECS), obrigatoriamente guardados em “case (s)”. (Peso 

nove) 

hh) Informar por sons, sinais luminosos ou pelo display da ECS se a 

montagem da ARP foi correta ou se falta a realização de algum procedimento para 

permitir a execução da missão de voo (Peso dez)46. 

ii) Possuir velocidade de cruzeiro igual ou superior a 60 kt (sessenta nós) e 

velocidade mínima de operação igual ou inferior a 20 kt (vinte nós) e nesta 

velocidade com raio de curvatura inferior a 300m (trezentos metros), compatíveis 

com a missão a ser cumprida e com os dispositivos embarcados. Além disso, 

possuir a capacidade de pairar no ar ou orbitar em torno do alvo pelo mesmo tempo 

de autonomia de 3 (três) horas (Peso nove). 

jj) Possuir capacidade de atuar, durante a decolagem e pouso, com ventos de 

través de, no mínimo, 15 kt (quinze nós) de intensidade. (Peso nove) 

                                                 

 

44 Este requisito de comunicações consta como um meio adicional de segurança para que a aeronave possua um 

acréscimo em alcance em caso de necessidade, para que possa ser utilizado em caso de necessidade. 
45 O sistema GPS permitirá a aeronave retornar ao ponto de lançamento, ao novo local da ECS em caso de 

necessidade ou em qualquer outro ponto determinado pelo operador. 
46 Este procedimento irá garantir que não haja falhas por ocasião de uma missão de voo que inicie sem que 

algum procedimento de preparo tenha sito tomado. 
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kk) Ter sistema de iluminação de acordo com normatização de uso do espaço 

aéreo brasileiro para missões de voo durante o dia e noite capaz de ser ligado e 

desligado a critério do piloto47. (Peso dez) 

ll) A confiabilidade do sistema deve ser igual ou maior que 90% (noventa por 

cento), obedecendo a seguinte fórmula: 

c = (saídas – abortivas no ar) / (saídas + abortivas no solo) 

Onde: 

c = confiabilidade 

saídas = Decolagem de uma aeronave para voo; 

abortivas no Ar = Missão cancelada ou não completamente realizada, 

por ocorrência de falha verificada no voo; e 

abortivas no Solo = Missão cancelada por falha verificada no solo, no 

período compreendido entre o momento em que a aeronave foi dada como 

disponível para o voo e a sua decolagem. (Peso nove) 

 

2) Requisitos Desejáveis 

 

a) Usar lubrificantes compatíveis com a cadeia de suprimentos do EB, caso 

utilize motor de combustão interna. (Peso seis)48 

b) A substituição das ARP, na área de interesse, em caso de necessidade, 

deverá ser realizada automaticamente. (Peso dez). 

c) Ser montado e operado por militares habilitados, com treinamento completo 

a ser realizado em tempo previsto pela normatização vigente com intuito de tornar 

os operadores habilitados para a operação do sistema de acordo com os 

parâmetros da legislação. (Peso dez)49 

                                                 

 

47 É importante que o sistema ofereça a opção de ligar e desligar o sistema de iluminação para uso em missões 

que exijam o sigilo da aeronave. 
48 Quanto mais simples o combustível, maior a facilidade logística, pelo fato deste existir este tipo de suprimento 

no EB. 
49 Foi substituído o requisito de quinze dias para a formação operador pelo período previsto de formação de um 

piloto com habilitação credenciada. O que pode durar mais tempo, devido a necessidade de horas de voo para 

credenciar o piloto, além da sua comprovada habilidade de manusear o sistema. 
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d) Utilizar tecnologia que impeça, durante o voo, a colisão com obstáculos, 

possibilitando o voo em ambientes complexos 3D. (Peso seis)50 

e) Possuir impermeabilização que permita a flutuação da ARP e proteção dos 

meios eletrônicos em caso de queda na água. (Peso dez)51 

f) Possuir grades para proteção de hélice (peso dez) 52 

3) Requisitos Complementares 

a) Ser montado e operado por militares habilitados, com treinamento completo 

a ser realizado em tempo previsto pela normatização vigente em até 180 (cento e 

oitenta) dias. (Peso dois) 

b) O sistema deve apresentar uma disponibilidade operacional igual ou 

superior a 90% (noventa por cento), respeitando a seguinte fórmula: 

d = MTBM / (MTBM + MDT) 
Onde: 

d = disponibilidade 

MTBM = tempo médio entre atividades de manutenção (tanto preventiva 

quanto corretiva) 

MDT = tempo médio de indisponibilidade, que inclui o tempo real gasto ao 

se fazer manutenção mais os tempos relacionados a atrasos devido à espera por 

recursos humanos ou materiais. (Peso dois) 

b. SUBSISTEMA CARGA PAGA 

1) Requisitos Absolutos 

a) O sistema deve possuir sensores de engates rápidos e compatíveis com a 

ARP do sistema que possuam a capacidade de fornecer53: 

                                                 

 

50 Para que o desvio de obstáculos seja feito automaticamente, deve-se configurar uma inteligência artificial e 

interliga-la a sensores acústicos ou ópticos que façam a detecção do obstáculo e calcule a execução automática 

do desvio deste. 
51 Um dos maiores riscos enfrentados na Amazônia é a queda da aeronave na água devido à grande incidência 

de rios, córregos e cursos d’água na região, sendo importante a proteção contra água a fim de garantir a 

preservação a ARP e dos seus componentes eletrônicos em caso de queda. 
52 Este requisito é fundamental para o emprego na Amazônia tendo em vista a necessidade de operar próximo 

às folhagens e evitar danos as hélices quando em contato com galhos, bem como evitar acidentes com o operador 

no momento da recuperação da aeronave que pode se dar em situações adversas como em uma embarcação 

pequena ou dentro de uma clareira. 
53 A ARP desempenha o importante papel de plataforma na qual serão acoplados os sensores que permitirão o 

cumprimento das tarefas impostas por este requisito. Para tal, esta plataforma deverá ser feita de material leve, 

resistente e modular, a fim de permitir a acoplagem de sensores de forma segura e permitir levantamento de 

sons, fotos e vídeos por intermédio dos sensores embarcados. 
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(1) Imagem e vídeo digital, iluminação de alvos por laser invisível, visão 

termal para emprego diurno e noturno. (Peso dez). 

(2) Imagens e vídeo, e visão que conduza o piloto através da neblina54. 

(3) imagens, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de segundo), 

da área a ser sobrevoada que permitam reconhecer, com alta nitidez e estabilidade, 

um indivíduo, viaturas e objetos que possam ser previamente configurados, a altura 

de operação de, no mínimo, 1800 ft (mil e oitocentos pés) durante missões diurnas 

e até a altura de emprego de, no mínimo, 900 ft (novecentos pés) durante operações 

noturnas. (Peso dez)55. 

(4) visualização, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de 

segundo), do terreno sobrevoado, possibilitando ao operador a mudança da área 

observada, por meio do redirecionamento de um ou mais desses equipamentos, 

bem como efetuar a ampliação/redução da imagem dos alvos selecionados (Zoom 

In ou Zoom Out). (Peso dez) 

(5) Comunicar ao operador, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos 

de segundo), acerca de dados obtidos pelos sensores que possibilitem o 

georreferenciamento da ARP (coordenadas geográficas/planas e altitude) e do alvo 

observado (coordenadas geográficas/planas e altitude). (Peso nove) 

(a) permitir ao operador a alteração da área observada pela 

implemento de 1 (uma) ou mais das seguintes ações: (Peso dez) 

(b) redirecionamento de equipamentos embarcados; e 

(c) aproximação da imagem (zoom) sobre alvos selecionados. 

(6) Prover, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de segundo), 

as seguintes informações sobre os objetivos sobrevoados: (Peso dez) 

(a) coordenadas absolutas; 

(b) altitude; 

(c)     azimute; e 

                                                 

 

54 A neblina é um fenômeno constante em ambiente amazônico e esta característica consta como fundamental 

para o êxito no cumprimento das missões. 
55 É importante ressaltar ao fornecedor que irá fabricar o equipamento que as imagens deverão se apresentar de 

forma nítida a fim de não haver dúvidas quanto a identificação de objetos e indivíduos. A possibilidade de 

configurar previamente indivíduos, objetos e viaturas, irá permitir ao software identificar automaticamente tais 

objetos e facilitar o processo de reconhecimento. 
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(d) distância. 

(7) Ter sistema de zoom óptico para as câmeras diurnas e noturnas para 

satisfazer os requisitos requeridos. (Peso dez) 

(8) Tais dispositivos deverão possuir a capacidade de acoplagem e 

desacoplagem rápidos, compatíveis com a ARP, de modo que sua substituição seja 

desempenhada pelo operador, por ocasião da manutenção em 1º escalão. (Peso 

dez). 

b) Possuir rusticidade e performance sem falhas durante um período mínimo 

médio de 24 (vinte e quatro) horas de operação, compatíveis com as características 

de um material de emprego militar. (Peso nove)  

c) Permitir sua utilização e armazenamento em locais cuja temperatura varie 

entre -10 ºC e +50 ºC (menos dez e mais cinquenta graus Celsius). (Peso oito)  

d) Possibilitar a manutenção pelos escalões padronizados pelo Exército 

Brasileiro. (Peso dez)  

e) Possuir ferramentas para manutenção de 1º e 2º escalões padronizados 

pelo Exército Brasileiro. (Peso dez)  

f) Possuir manuais de instrução, manutenção, operação, e lista de 

suprimentos, editados em língua portuguesa e resistentes à chuva e outras 

condições adversas. (Peso dez)56. (Peso dez)  

g) Dispor de software e hardware que permitam o mapeamento em 2D e 3D 

de uma região respeitando a autonomia do sistema. 

h) Atuar em faixas de frequência permitidas para o EB, na transmissão e na 

recepção de informações e de telecomando, em consonância com a 

regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações. (Peso dez)  

i) Possuir segurança criptográfica de, no mínimo, 256 (duzentos e cinquenta 

e seis) bits na transmissão e na recepção de dados (Peso dez)57 

 

                                                 

 

56 A resistência à chuva, umidade e demais condições hostis irá garantir que os manuais sejam consultados não 

só antes da missão, o que geralmente ocorrerá em ambiente adequado, mas também em ambiente adverso 

durante o cumprimento das missões. 
57 A criptografia de dados é um dos fatores que garantirão a segurança das informações obtidas, tendo em vista 

que a chave de 256 bits possui um excelente nível de complexidade para descriptografar, no caso de tentativas 

de acesso às informações contidas no hardware embarcado na ARP. 
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2) Requisitos Desejáveis 

 

a) Possuir sensor acústico que permita a interpretação sonora bem como a 

identificação da direção de sons, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de 

segundo), a partir de uma distância mínima de 1500m dentro da altitude de 

operação. (Peso dez)  

b) Possuir sensores capazes de fornecer imagens e vídeo, e visão que 

conduza o piloto através da neblina. (Peso oito)  

 

c. SUBSISTEMA ESTAÇÃO DE CONTROLE EM SOLO 

1) Requisitos Absolutos 

a) Deverá ser acondicionada na mesma maleta que a ARP, sendo possível 

que cada uma das duas maletas seja possível de conduzir por 1 (um) homem. 

b) Possuir meios de comunicação externa que permitam a coordenação com 

os órgãos de Controle de Tráfego Aéreo (CTA)58. 

c) Ter software e hardware que possibilitem efetuar as seguintes ações: (Peso 

dez): 

(1) pilotar a aeronave ou controlar seu voo em qualquer situação do perfil 

da missão; (Peso dez) (ascensão, descida, velocidade e rumo)59; 

(2) controlar todos os equipamentos acoplados como carga (câmeras de 

sensores eletro-ópticos (EO) e infravermelhos (IR), na mesma estação de 

controle60; 

(3) visualizar a trajetória da ARP, incluindo a possibilidade do seu registro 

gráfico com os parâmetros de voo61; 

                                                 

 

58 Este meio externo pode ser um rádio terra-ar para entrar em contato com aeronaves ou torres controladoras 

de voo. 
59 A facilidade de pilotagem é crucial para o sucesso nas missões e para a manutenção do foco na operação do 

payload. Caso o sistema possa ser pilotado com facilidade, mais rápidos serão os cursos de formação, mais 

militares poderão ser formados e menor será o custo para a formação. 
60 Esta função caberá ao operador de payload, visando não onerar o militar que está assumindo a função de 

piloto e cumprir as missões de forma independente e eficaz. 
61 Este recurso vai permitir que todo percurso seja gravado, permitindo a sua análise e a aplicação de melhores 

práticas, proporcionando constantes melhorias a cada voo realizado a fim de tornar possível a obtenção da 

excelência no adestramento. 
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(4) apresentar ao operador, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos 

de segundo), a posição da ARP (coordenadas, altitude e azimute), as coordenadas 

do alvo sobrevoado e a distância em relação à estação de controle;62 

(5) selecionar entre 3 (três) formas de operação do sistema: 

semiautomática telecomandada e pré-programada para operações padrão e 

automática para retorno da aeronave até o ponto de decolagem ou para a nova 

posição da ECS em caso de extrema necessidade ou perda de sinal, não havendo 

sequência preferencial de chaveamento (com possibilidade de intervenção do 

operador); (Peso dez);63 

(6) visualizar os dados fornecidos pelos sensores embarcados, indicando-

os no mapa, incluindo a possibilidade de gravação, extração e transmissão dos 

dados; (Peso dez);64 

(7) planejar e confeccionar planos de voo para as aeronaves, permitindo 

o uso apenas de dispositivo apontador (mouse), bem como confrontar o perfil da 

missão planejada com o envelope de operação do sistema; (Peso nove)65; 

(8) poder operar remotamente a aeronave ou realizar um trajeto pré-

programado ou desenhar o trajeto na tela, onde a ARP seguirá exatamente o trajeto 

desenhado enquanto mantém sua altitude bloqueada49; 

(9) testar os programas de voo, antes de seu lançamento66; 

(10) testar o funcionamento de todo o payload embarcado na ARP, bem 

como da própria ECS, inclusos hardware de suporte, aviônicos e sensores, 

apresentando a indicação de módulos que apresentem defeito, assim como o tipo 

de falha, seja em regime de voo seja entre as missões50; e 

                                                 

 

62 Mesmo que a ARP não seja vista pelo operador, a transmissão em tempo real de vídeo pela câmera e a 

localização por GPS consiste em mais um facilitador para o cumprimento da missão. 
63 Esta escolha de operação permitirá aos operadores realizarem configurações automáticas para a observação 

de uma área ou ponto específicos, bem como o acionamento manual por telecomando, mediante necessidade, 

preservando, assim a integridade psicológica dos operadores com o voo automático e a versatilidade do 

telecomando em missões específicas. 
64 A gravação de imagens e vídeos servirão de base para análise de inteligência e planejamentos mais precisos 

para o cumprimento das diversas missões, com foco nas de IRVA. 
65 Mais um meio redundante de preservar a saúde psicológica dos operadores. Uma vez que é possível realizar 

o planejamento de voo automático evitando horas de desgaste no controle manual da ARP pelo operador. 
66 Estes testes permitirão confirmar que as conexões e links necessários para o voo seguro estão em plenas 

condições de funcionamento, evitando futuras panes. 
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(11)  identificar os principais módulos defeituosos, assim como o tipo de 

falha da ARP em voo e do subsistema ECS67. (Peso dez). 

d) Possuir dispositivo que limite, automaticamente, o comando do operador 

que ultrapasse a capacidade de voo seguro da ARP. (Peso nove). 

e) Operar à noite e sob chuva fraca ou leve sem substancial alteração no 

desempenho, de forma a possibilitar a visualização das imagens transmitidas pela 

plataforma aérea. (Peso dez) 

f) Os dispositivos previstos para uso expostos ao mau tempo deverão atuar 

sob condições meteorológicas adversas, devendo a ECS sinalizar a extrapolação 

do envelope de operações do sistema. (Peso dez) 

g) Gravar as imagens transmitidas pela ARP. (Peso dez) 

h) Permitir o congelamento dos vídeos e imagens produzidas pelas câmeras, 

sem prejuízo da continuidade na gravação. (Peso nove) 

i) Possibilitar o alcance de controle da ARP de, no mínimo, 10% (dez por 

cento) acima ao raio de ação máximo do sistema. (Peso dez) 

j) Possuir rusticidade e performance sem falhas durante um período mínimo 

médio de 24 (vinte e quatro) horas de operação, compatíveis com as características 

de um material de emprego militar. (Peso dez) 

k) Permitir sua utilização e armazenamento em locais cuja temperatura varie 

entre -10 ºC e +50 ºC (menos dez e mais cinquenta graus Celsius). (Peso oito) 

l) Permitir a efetuação da manutenção pelos escalões padronizados pelo 

Exército. (Peso dez) 

m) Possuir ferramentas para manutenção de 1º e 2º escalões padronizados 

pelo Exército Brasileiro. (Peso dez) 

n) Possuir manuais de operação, manutenção e catálogo de suprimentos 

editados na língua portuguesa e resistentes à chuva e outras condições adversas 

de temperatura e umidade. (Peso dez) 

o) Ter autonomia de operação autônoma de, no mínimo, 150 min (cento e 

cinquenta minutos). (Peso dez) 

                                                 

 

67 Ao identificar os módulos defeituosos, será possível realizar o reparo e a manutenção necessária para o correto 

funcionamento do sistema ou acionamento do suporte técnico em caso de manutenção em escalões mais 

complexos. 
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p) Funcionar alimentado por energia elétrica, variando de 110V a 220V (ambas 

as voltagens com 60 Hz de frequência, através de fontes comerciais ou geradores 

de campanha da cadeia de suprimento do EB. (Peso dez) 

q) Atuar em faixas de frequência permitidas para o EB, na transmissão e na 

recepção de informações e de telecomando, em consonância com a 

regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações. (Peso dez)  

r) Proporcionar ao operador, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de 

segundo), informações sobre as condições de voo e funcionamento geral da 

aeronave. (Peso dez) 

s) Ser capaz de operar, ao mesmo tempo, até 2 (duas) ARP, possibilitando 

manter a continuidade da órbita sobre o alvo, conforme necessidade da missão. 

(Peso dez) 

t) Ter sistema de alerta caso algum parâmetro de voo esteja perto de ser 

esgotado. Pode-se citar: a baixa altura, nível crítico da bateria ou do combustível e 

baixo nível de sinal). (Peso dez) 

u) Ter equipamento para testar e recarregar as baterias que permita a realizar 

a recarga em prazo inferior a 6 (seis) horas. (Peso nove) 

v) Ter dispositivos que possibilitem, também, por intermédio de operação da 

ECS: 

(1) registrar as operações de voo com latência máxima de 0,5s (cinco 

décimos de segundo) ou por meio de gravações; 

(2) simular operações de voo da plataforma aérea para realizar 

treinamentos; 

(3) manter o voo automático orbitando um alvo no terreno, permitindo sua 

observação;  

(4) utilizar os produtos preconizados de acordo com Especificações 

Técnicas de Produtos de Conjunto de dados Geoespaciais (ET-PCDG). (Peso oito) 

(5) iniciar programas para resolver eventuais perdas de controle de voo, 

visando ao restabelecimento controle de forma automática; e 

(6) realizar o monitoramento automático de um alvo selecionado fixo ou 

em movimento, permitindo que a ARP evite obstáculos automaticamente. (Peso 

nove) 
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w) Ser preparado e operado por pessoal habilitado, em simuladores o mais 

completo possível de ser realizado em até 10 (dez) dias. Tal habilitação do pessoal 

ocorrerá por meio de treinamentos a cargo do fabricante. (Peso nove) 

x) Ser constituído por um ou mais equipamentos reforçados com softwares e 

hardwares apoiadores, incluindo todas as interfaces físicas externas, bem como 

sistema nobreak em caso de necessidade de ligação direta e corrente alternada. 

(Peso dez) 

y) Permitir um alcance de telemetria, controle, e transmissão de informações 

dos sensores de, no mínimo, 30km (trinta quilômetros). (Peso dez) 

z) Ter segurança em transmitir e receber informações, contra as medidas 

eletrônicas de interceptação e interferências diversas. (Peso oito) 

aa) Ter fontes de energia portáteis e autônomas com duração de 3h (três 

horas), no mínimo, substituíveis durante o voo sem prejuízo para a missão. (Peso 

nove) 

bb) Funcionar alimentado por energia elétrica, variando de 110V a 220V (ambas 

as voltagens com 60 Hz de frequência, através de fontes comerciais ou geradores 

de campanha da cadeia de suprimento do EB. (Peso dez) 

cc) Permitir a transmissão dos dados coletados pelos equipamentos 

embarcados, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de segundo), valendo-

se de dispositivos transceptores de voz e dados provenientes da cadeia de 

suprimento do EB ou a estrutura civil para um centro decisor localizado em posição 

recuada. (Peso nove) 

dd) Realizar missões dentro das faixas de frequência permitidas para o EB, 

na transmissão, recepção e controle de informações e de telecomando, respeitando 

a regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações. (Peso nove) 

ee) Ser capaz de controlar simultaneamente até 2 (duas) ARP, permitindo 

manter a continuidade da observação sobre o alvo, conforme a necessidade da 

missão. (Peso dez) 

ff) Ter módulos redundantes de controle dos sensores e pilotagem das 

aeronaves, que podem assumir o controle da ARP em situações de emergência, 

com capacidade de estarem dedicados à recuperação da plataforma aérea e de 

baixar, em voo, os dados da missão. (Peso dez) 

gg) Possuir um sistema de alerta visual e/ou acústico, a critério do operador, 

para este, em caso algum parâmetro do sistema esteja próximo da extrapolar sua 
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capacidade (exemplos: baixa altura, baixa autonomia da ARP e queda na qualidade 

dos sinais de controle ou telemetria). (Peso nove) 

hh) Ter equipamento para testar, por resistência interna, e recarregar as 

baterias que permita a realizar a recarga total e segura no prazo inferior a 6 (seis) 

horas. (Peso nove) 

ii) Possuir a funcionalidade de um simulador de voo que possibilite a execução 

das diversas tarefas de operação da ARP no treinamento dos pilotos, usando ou 

não a plataforma aérea com os sistemas embarcados. (Peso sete) 

jj) Possuir equipamentos e sofwares específicos que permitam, também, por 

intermédio de operação da estação de controle: 

(1) Iniciar programas para resolver eventuais perdas de controle de voo, 

visando ao restabelecimento controle de forma automática. (Peso nove) 

(2) Acompanhar, automaticamente, um alvo móvel selecionado, 

proporcionando o guiamento automático (sendo possível a intervenção do 

operador) da ARP de acordo com a manutenção da continuidade e da 

funcionalidade do sensor embarcado. (Peso oito) 

(3) Registrar as operações de voo com latência máxima de 0,5s (cinco 

décimos de segundo) ou por meio de gravações, em interface que não comprometa 

a pilotagem da aeronave ou o controle dos sensores embarcados. (Peso sete) 

(4) Permitir a atualização, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos 

de segundo), dos parâmetros do perfil da missão. (Peso nove) 

(5)  utilizar os produtos preconizados de acordo com Especificações 

Técnicas de Produtos de Conjunto de dados Geoespaciais (ET-PCDG). (Peso oito) 

(6) Possuir software e hardware que permitam desligar ou religar 

remotamente o motor/ os multirotores da ARP. (Peso oito) 

 

2) Requisitos Desejáveis 

a) Possuir o sistema operacional baseado em software livre. (Peso seis) 

b) Realizar a transmissão de dados online para qualquer estação (remota ou 

não), sem a perda de sinal e com dispositivos de segurança contra interferência. 

(Peso seis) 
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d. SUBSISTEMA TERMINAL DE TRANSMISSÃO DE DADOS 

 

- Requisitos Absolutos 

 

a) Atuar em faixas de frequência permitidas para o EB, na transmissão e na 

recepção de informações e de telecomando, em consonância com a 

regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações. (Peso dez)  

b) Possuir segurança criptográfica na transmissão e na recepção de dados de 

256 bits, no mínimo. (Peso dez) 

 

e. SUBSISTEMA TERMINAL DE ENLACE DE DADOS 

 

- Requisitos Desejáveis 

a) Permitir a transmissão dos dados coletados pelos equipamentos 

embarcados, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de segundo), valendo-

se de dispositivos transceptores de voz e dados provenientes da cadeia de 

suprimento do EB ou a estrutura civil para um centro decisor localizado em posição 

recuada. (Peso nove) 

b) Realizar missões dentro das faixas de frequência permitidas para o EB, na 

transmissão, recepção e controle de informações e de telecomando, respeitando a 

regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações. (Peso nove) 

 

5. SISTEMA IDEAL 

Um sistema ideal é composto, no mínimo, por 2 (duas) ARP (sendo uma 

operando e outra em condições de voar tão logo seja necessário), 01 (uma) ECS e 

a respectiva infraestrutura de apoio. 

É apenas desejável a existência de um TED a fim de permitir a transmissão 

informações em imagem, áudio e vídeo, coletados com latência máxima de 0,5s 

(cinco décimos de segundo), utilizando equipamentos transmissores de voz e dados 

compatíveis com os fornecidos pela cadeia de suprimento do EB ou pela 

infraestrutura civil a um centro decisor localizado em outra posição distante da ECS. 

Quanto a transportabilidade, os equipamentos desta categoria devem ser 

enquadrados como portáteis, tendo em vista a possibilidade de transposição por 2 

(dois) militares. 
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4.3 CONSEQUÊNCIAS PARA A VARIÁVEL DEPENDENTE 

  

O termo monitoramento é muito mais abrangente do que uma simples missão 

de patrulha. À luz do pensamento de Phill (2011) pode-se entender melhor o sentido 

desta palavra:  

Monitoramento consiste na observação e o registro regular das atividades 
de um projeto ou programa. É um processo rotineiro de acúmulo de 
informações de um projeto em todos os seus aspectos. Monitorar é checar 
o progresso das atividades deste projeto, ou seja, uma observação 
sistemática e com propósitos bem definidos (PHILL, 2011). 

Com isso, ressalta-se que as missões realizadas na faixa de fronteira são 

consideradas como monitoramento levando em conta a forma regular e sistemática 

como são desencadeadas as Operações, com o propósito de manter íntegra a 

soberania e a preservação da faixa de fronteira. 

A aquisição de um novo sistema impacta em todas as dimensões da variável 

dependente “Capacidade de Monitoramento da Faixa de Fronteira Amazônica” 

coincidentes com os fatores geradores das capacidades: Doutrina, Organização, 

Material, Ensino, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI). A seguir, cada dimensão foi 

discutida com base nos seus indicadores e informações levantadas pelos 

instrumentos de pesquisa utilizados neste trabalho. 

 

4.3.1  Dimensão “Doutrina” 

 

A dimensão “Doutrina”, observada pelos indicadores “Preparo e Emprego” e 

“Legislações Vigentes”, consiste em um dos fatores geradores de capacidades que 

sofre influência direta da aquisição de um novo material adquirido por intermédio da 

descrição contida nos Requisitos Operacionais pesquisados no presente trabalho. 

 

4.3.1.1  Indicador “Preparo e Emprego” 

 

O aspecto “Preparo” foi observado de forma mais clara durante uma visita 

realizada em setembro de 2020 na empresa Xmobots no curso de formação de 

pilotos denominado XPilot.  Apesar do curso de formação estar voltado para o SARP 

Catg 2, todo o treinamento para acúmulo de horas de voo foi efetivado com o Nauru 

500c, de Catg 1. A figura 49 ilustra uma das fases do curso: 
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Figura 49 - Treinamento com o SARP Nauru 500c 

Fonte: o autor 

Neste curso específico, o postulante ao cargo de piloto era submetido a uma 

expressiva carga horária de aulas, aprovação em uma prova teórica, acúmulo de 

horas de voo e aprovação em prova prática. Todas as avaliações ocorrem de acordo 

com as legislações civis e militares vigentes.  

Após passar por todo o processo de formação para piloto ou operador de 

SARP, o militar postulante está apto a exercer a função, devidamente certificado 

pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). De acordo com as entrevistas 

realizadas, o preparo para a formação do SARP Horus FT-100 é realizado de forma 

semelhante, respeitando as particularidades de cada sistema. 

Quanto ao Emprego, os maiores relatos observados na revisão de literatura 

estão relacionados ao Horus FT-100, onde foram apontados o emprego deste por 

militares do 9º GAC, em que foi possível corrigir a direção dos tiros e atingir a 

eficácia com um tempo menor quando comparados coma visão de um observador 

avançado. Este mesmo sistema ainda é empregado pelo 6º BIM em missões IRVA, 

foi, também, empregado nas Olimpíadas de 2016. 

Recentemente, o FT-100 foi empregado, pela primeira vez, na região 

Amazônica. A atividade foi conduzida sob responsabilidade da 4ª Companhia de 

Precursores Paraquedistas, tornando possível efetuar o monitoramento de RIPI, 

reconhecimentos de eixo e área e transmissão de dados e informações de forma 

criptografada em pacotes de dados. 

4.3.1.2  Indicador “Legislações Vigentes” 

Sobre o indicador “Legislações Vigentes” foram verificadas diversas normas 

que regem o emprego do SARP pelo Exército Brasileiro, destacando as 
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Condicionantes Doutrinárias e Operacionais (CONDOP) e outras que regulam o 

ciclo de vida dos SMEM, a continuidade de implantação destes sistemas no Exército 

Brasileiro, disposições para o fluxo logístico, dentre outras. 

Entretanto, mesmo com todas as normas apresentadas na revisão de 

literatura, foi observado durante as instruções na empresa Xmobots  uma evidente 

discrepância e procedimentos, a exemplo da  necessidade de solicitação anterior a 

realização de experimentos e adestramentos, para confirmar a liberação do espaço 

aéreo em um período considerado e consulta ao NOTAM, um noticiário aos 

aeronavegantes com a finalidade de divulgar atividades que podem causar risco às 

atividades previamente planejadas e até autorizadas. 

 Outo fato notado com facilidade se dá na ausência de publicações e 

padronizações quanto a classe dos SARP, designação e acesso ao espaço aéreo.  

Um exemplo que cabe citação é a nomenclatura “Catg 1”, utilizada no manual 

de Vetores Aéreos da Força Terrestre. Nos manuais da FAB, esta classificação é 

equivalente as ARP Classe 3, onde é levado apenas em consideração o peso da 

aeronave que, no caso específico, varia entre 15 até 25 kg.  

Os exemplos citados, são alguns dentre tantos outros aspectos como 

legislação de acesso ao espaço aéreo, dentre uma infinidade de informações que 

fazem parte da rotina dos militares da FAB e de empresas fabricantes de 

equipamentos aéreos, entretanto estão em processo de padronização âmbito EB. 

4.3.2  Dimensão “Organização” 

No transcorrer da revisão de literatura, relativo ao indicador “Adaptação do 

QCP para inclusão da Turma de SARP”, referente à dimensão “Organização”, foi 

verificado que a Tu SARP Catg 1 é, em geral, composta por dois militares, a fim de 

dividir as tarefas e evitar a sobrecarga mental pela exposição ao longo prazo de 

Operações. 

Pode-se citar, como exemplos, o SARP Horus FT-100 e o Nauru 500c. Para 

estes sistemas, são necessários dois militares para empregar com eficiência todas 

as funcionalidades destes sistemas.  
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4.3.2.1  Indicador “Organograma das Tropas na Fronteira Amazônica” 

 

A respeito do indicador “Organograma das Tropas na Fronteira Amazônica”, 

foram dispostos na Revisão de Literatura os organogramas das tropas Valos PEF, 

CEF e Batalhões de Infantaria de Selva com encargo de Fronteira ou Cmdo Fron.  

A simbologia desta Turma não existe em manuais de abreviaturas brasileiros, 

entretanto foi verificada a simbologia do Pelotão de SARP da Brigada Stryker 

americana, figura 20, que será utilizada como referência na corrente pesquisa. 

A partir da criação da simbologia e definição do efetivo da Tu SARP, foi 

possível atestar a modularidade desta turma, tendo em vista a possibilidade de 

inseri-la em diversos módulos de combate, deste o nível GC até o nível Batalhão. 

Levando em consideração que o emprego deste seleto efetivo está mais voltado às 

missões IRVA bem como o alto custo do sistema e da formação dos pilotos, esta 

turma foi lotada na Turma do S2 no âmbito do Cmdo Fron.  

Na CEF e no PEF esta equipe ficou sob responsabilidade da seção de 

Comando, visto que esta seção poderá definir o emprego da turma de SARP por 

todas as frações subordinadas dependendo da necessidade e da missão.  

Cabe ressaltar que o mesmo pode ser feito com as Companhias de Fuzileiros, 

pois a seção de comando da Subunidade poderá definir o emprego dos elementos 

da Tu SARP tanto em missões descentralizadas no nível GC quanto em missões 

em que seja necessário empregar a SU como um todo. 

Além da revisão de literatura, a necessidade de composição da Tu SARP por 

dois militares foi confirmada a partir das entrevistas realizadas, bem como foram 

extraídos os exemplos da 4ª Cia Prec e 9º GAC, ambos empregam uma dupla de 

militares para integrar a referida Turma. 

 

4.3.3  Dimensão “Adestramento” 

 

4.3.3.1 Indicador “Missões Desempenhadas na Faixa de Fronteira Amazônica” 

 

Sobre a dimensão “Adestramento” foi levantado por intermédio do questionário 

que, através do indicador “Operações na Faixa de Fronteira”, o Reconhecimento de 

Fronteira consiste na Operação em que o SARP seria melhor empregado, com 

36,5% das escolhas, seguido do PBCFlu/PCIFlu, com 18,75%, Operações de 
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Cooperação e Coordenação com outras Agências, com 15,6% e PBCE/PCTran com 

8,8%.  

Com resultado desta questão, conclui-se parcialmente sobre a necessidade 

de adestramento da tropa no contexto das Operações apresentadas, desde o 

Reconhecimento de Fronteira, uma das missões realizadas com maior frequência 

até as ações subsidiárias como resgate e Ações Cívico-Sociais.  

Cabe destacar que as tropas da fronteira são adestradas em todas as 

operações e missões apresentadas, a inovação nesse adestramento se dará com 

a realização das mesmas operações com o diferencial do emprego do SARP. 

A visualização gráfica deste estudo pode ser melhor ilustrada de acordo com 

o constante no gráfico 868: 

 
Gráfico 8 - Principais situações de emprego real da tropa 

Fonte: o autor. 

 

Ainda sobre a questão do Adestramento em Operações na faixa de Fronteira 

com o emprego do SARP, não foram escritos manuais ou cadernos de instrução, 

tampouco foram escritos Programas-Padrão em que estão escritos todos os 

objetivos, assuntos e conteúdos mínimos a serem aprendidos pelos militares 

responsáveis. 

 

 

                                                 

 

68  Quais tipos de operações/missões o senhor acredita que os SARP Catg 1 apresentados seriam empregados 

com mais eficiência? 
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4.3.4  Dimensão “Material” 

 

4.3.4.1  Indicador “Ciclos de Manutenção” 

 

Por fim, quanto ao indicador “Ciclos de Manutenção”, integrante da dimensão 

“Material” foi levantado junto aos instrutores da Xmobots e participantes dos 

questionários que, primeiramente, deve-se levar em conta os escalões de 

manutenção. Outro fator a se considerar é o ciclo de voo, que consiste no processo 

iniciado pela retirada do sistema do galpão de armazenamento, montagem, 

decolagem e finaliza com o pouso do sistema, caracterizando o final do ciclo.  

Tendo como referência o SARP Nauru 500c, após o final de cada ciclo, é 

mandatória a realização de manutenção em 1º escalão que consiste em limpeza 

dos componentes externos do sistema, realizada conforme especificação técnica. 

A manutenção em 2º escalão é realizada após a conclusão de 20 (vinte) ciclos 

de voo ou em caso de exposição do sistema à ambientes com elevado nível de 

condições adversas. Em 3º escalão, são realizadas após 120 (cento e vinte) ciclos 

e as de 4º escalão após 600 (seiscentos) ciclos. Ressalva-se que nestes últimos 

escalões, o sistema é recolhido para a empresa fabricante, nos dois primeiros, a 

responsabilidade recai sobre operadores. 

Em resumo, verifica-se que as mudanças propostas neste trabalho, estão 

relacionadas, em sua maioria, a um ajuste e adaptação com base no que já existe 

a fim de permitir um emprego das tropas da fronteira com maior segurança e com a 

obtenção de melhores resultados. 

Os estudos dos fatores geradores da capacidade proporcionam uma visão 

mais ampla acerca de todas as possibilidades advindas da aquisição de um novo 

Sistema de Meio de Emprego Militar. 

Dentre as motivações desse trabalho, cabe notificar o Plano Estratégico do 

Exército, os Programas de Recuperação da Capacidade Operacional, Proteger e 

SISFRON, que contemplam a continuidade de implantação de SARP em diversas 

Brigadas até 2030. Acredita-se que os resultados desta pesquisa podem colaborar 

com este processo em desenvolvimento e fomentar outros trabalhos desta 

natureza. 
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4.3.5  Dimensão “Ensino” 

 

4.3.5.1  Indicador “Extensão do Ensino às OM” 

 

Referente à dimensão “Ensino”, foi analisado sob a ótica do indicador 

“Extensão do Ensino às OM” tendo como referência as entrevistas realizadas e a 

experiência adquirida junto a empresa Xmobots. Atualmente, essa extensão não é 

viável, visto que a inclusão do SARP no EB é embrionária, cabendo a estes 

estabelecimentos amadurecer o conhecimento e a prática sobre o preparo e 

emprego desses sistemas. 

Após a aquisição de conhecimentos e boas práticas suficientes para 

padronização de técnicas, táticas e procedimentos para emprego do sistema de 

forma segura, será possível estudar a extensão do ensino para outras OM. 

 

4.3.6  Dimensão “Pessoal” 

 

4.3.6.1 Indicador “Seleção da Tu SARP” 

 

Quanto ao Indicador “Seleção da Tu SARP”, antiguidade foi um dos primeiros 

critérios levantados. Uma das recomendações oriundas das entrevistas foi a 

possiblidade do operador ser 3º Sargento de carreira ou militar mais antigo tendo 

em vista a maturidade e grande responsabilidade que se exige do militar que irá 

operar um sistema de custo e importância bastante elevados. 

Conforme levantado na entrevista, outro fator importante levado em 

consideração além da antiguidade é o voluntariado, visto que se trata de uma 

atividade desgastante e exige do militar um alto nível de vocação. 

Conforme os ensinamentos colhidos no curso de Piloto realizado na empresa 

Xmobots, em caso de haver voluntários que excedem o número de vagas para o 

curso, é importante considerar o conhecimento e experiência anterior sobre o 

assunto. Um exemplo dessa premissa se consolida no fato de existirem no curso 

supracitado, militares previamente habilitados em pilotagem de aeronave civil, 

pilotagem de SARP e manutenção de helicópteros. 

Em linhas gerais, a seleção previa é realizada nas OM, logo, é relevante 

observar a ficha de antecedentes do postulante junto à seção de inteligência e a 
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submissão dos voluntários à avaliação do Cmt imediato e do Comandante, Chefe 

ou Diretor da OM. 

Assim como é feito nas OM de aviação, a aprovação em exames clínicos, 

laboratoriais, psicológicos e toxicológicos consistem na forma de realizar uma boa 

seleção para os pilotos, levando também em consideração todos os critérios 

abordados anteriormente. 

Ao perguntar se, em curto prazo, a Turma de SARP deveria ser composta 

como encargo, verificou-se que o grau de impacto foi de 89,19% (soma da 

percentagem dos militares que concordaram totalmente). 

O grau de não impacto (soma dos que discordaram e discordaram totalmente) 

foi medido em 10,82%.  

O grau de indiferença foi 0,00%. Com isso, infere-se parcialmente que não é 

compensador criar cargos em QCP para integrantes da Turma de SARP a curto 

prazo, visto que a conjuntura atual dos cargos e o exíguo efetivo existente não 

permitem que esta nova turma seja acrescentada sem prejudicar o andamento das 

missões. Tal representação segue conforme gráfico 969: 

 
Gráfico 9 - Turma de SARP como encargo a curto prazo 

Fonte: o autor. 

 

Relativo ao pessoal integrante da Turma de SARP em longo prazo, foi 

questionado sobre a necessidade de formalizar em QCP a integração dessa turma. 

                                                 

 

69  Seria ideal se a Turma de SARP (Tu SARP), geralmente composta por dois integrantes, fosse formada como 

encargo, cumulativamente aos cargos existentes, tendo em vista o efetivo reduzido. 
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O grau de impacto dessa premissa foi de 75,67%, enquanto o grau de não impacto 

foi 18,92%. O grau de indiferença foi tabulado em 5,41%. 

Com isso, pode-se concluir parcialmente sobre a necessidade da criação da 

Turma de SARP em longo prazo como cargo em QCP a fim de não onerar as 

funções existentes com outra que exige do militar muito tempo de preparação, 

acúmulo de horas de voo e constante adestramento após a formação.  

Desse modo, adaptação ao QCP para inclusão da turma de SARP trará 

inúmeros benefícios para a tropa que adquirir este sistema, pois todo o investimento 

de horas de voo, preparação dos operadores, formação da equipe de manutenção 

e comandante de voo poderão ser aproveitados em sua plenitude. O gráfico 1070 

ilustra esta assertiva da seguinte forma: 

 

 
Gráfico 10 - Composição da Tu SARP como cargo a longo prazo  

Fonte: o autor. 

 

A próxima questão se refere a possibilidade desta turma constar nos Quadros 

de Cargos Previstos (QCP) em suas funções originais como Comandante de Grupo 

de Combate, de Esquadra e Fuzileiro, por exemplo, sendo que assumiriam as 

funções da Turma de SARP como encargo, ou seja, um tipo de função que não 

existe em QCP, mas é necessária na prática. São funções como oficial de 

Treinamento Físico Militar, Oficial de Tiro, dentre outras. 

                                                 

 

70  A longo prazo, se fará necessária a criação de claros para a Tu SARP como cargo específico em QCP. 
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Tendo em vista que na maioria das unidades da fronteira, o efetivo em QCP é 

incompleto, diversos militares acumulam a sua função prevista, conceituada como 

cargo, com funções que possuem tanta importância como o cargo, mas não está 

prevista em QCP. Esta função é denominada como encargo. 

 

4.3.7  Dimensão “Infraestrutura” 

 

4.3.7.1  Indicador “Fluxo Logístico” 

Inicialmente, foi pesquisado junto aos comandantes das frações destacadas 

sobre a existência de localidades que possuem suprimento classe III (óleos, 

combustíveis e lubrificantes) a fim de orientar o “fluxo logístico”, constante como um 

dos indicadores da dimensão “Infraestrutura”. A finalidade desta verificação se dá 

na possibilidade de apoio logístico cerrado através destas localidades mais 

próximas em caso de necessidade do suprimento por parte das frações e de 

disponibilidade por parte dos fornecedores locais. 

Foi apurado no universo descrito no tópico “Amostra” que 56% das unidades 

de fronteira estão situadas próximas à estas localidades e que estas localidades 

possuem fornecimento de gasolina comum e óleo 2T. Entretanto, 44% dos militares 

responderam que estão isolados de localidades que possuem este tipo de 

suprimento. Vide gráfico 1171. 

Mesmo as cidades que possuem suprimento classe III, na maioria destas, este 

suprimento é de baixa qualidade ou não é compatível com as necessidades das 

ARP que possuem motores adaptados aos moldes da aviação. 

Com isso, conclui-se parcialmente através desta realidade sobre a 

necessidade de uma logística que não leve em consideração a existência das 

localidades, contudo a depender da urgência da missão, estes pequenos vilarejos 

podem ser a única opção disponível, portanto não deverá ser descartada a 

possibilidade de planejar uma linha de tendo em mente o apoio das localidades.  

                                                 

 

71  O PEF sob o seu Comando possui localidade próxima onde são possíveis a aquisições de suprimentos 

básicos como gasolina e óleo náutico ou de motor comum de 2 tempos? (apenas para Cmt PEF). 
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Gráfico 11 - Tipo de ARP mais adequado 

Fonte: o autor. 

 

Mais um quesito a ser levado para orientar o fluxo logístico dos SARP é o fato 

de possuir compatibilidade com a cadeia logística do Exército Brasileiro. Nas 

frações localizadas na faixa de fronteira amazônica, o fluxo logístico é muito 

dificultado visto que o acesso é bastante limitado. 

Mesmo as frações que possuem acesso por estrada são de difícil acesso dado 

ao fato de muitas das estradas locais não possuem ligação com rodovias 

interestaduais, dificultando a chegada de caminhões-cisterna de combustível.  

A maioria destes caminhões chegam embarcados em balsas que duram 

semanas para chegar ou demandam o transporte por avião, tornando o processo 

demasiadamente caro. 

A maioria das frações destacadas na faixa de fronteira amazônica recebe 

gasolina comum e diesel S-10. Entretanto, estes combustíveis não são adequados 

para o funcionamento dos SARP. 

 Estes equipamentos funcionam com propulsão a bateria elétrica, querosene 

de aviação e gasolina de aviação. Estudos mais recentes revelam a possibilidade 

de funcionar com a gasolina comum de 95 octanas, um pouco mais potente do que 

a gasolina convencional e pode ser mais acessível quando comparados aos 

combustíveis de aviação. 
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Conforme visão dos Cmt das tropas de fronteira, representada no gráfico 1272, 

a propulsão mais adequada para 15,22% dos envolvidos na pesquisa é a bateria 

elétrica, isso se deve, provavelmente a escassez de combustível devido à grande 

dificuldade do fluxo logístico.  

Os motores com propulsão a bateria elétrica possuem a vantagem de não 

eliminar poluentes no ar e apresentarem um ruído praticamente inaudível, o 

contrário se apresenta com os motores movidos a combustíveis fósseis que, além 

de emitir poluentes como o gás carbônico, possuem um ruído que pode ser 

percebido com facilidade conforme o tipo de motor. 

Por outro lado, as baterias não permitem uma grande autonomia de emprego; 

SARP com propulsão a bateria possuem autonomia que varia entre 20 e 40 minutos, 

enquanto os combustíveis fósseis garantem uma autonomia de até 8h considerando 

a classe sistemas de aeronaves remotamente pilotadas com peso de até 25kg. 

Conforme dados analisados, 35,14% escolheram a bateria elétrica + QAV 

(querosene de aviação). Existem algumas tropas na faixa de fronteira que possuem 

tanques para armazenamento de QAV, entretanto, mesmo que estes 35% das 

respostas, correspondam a mesma porcentagem de unidades que possuem acesso 

a este combustível, se faz necessária a realização de um estudo a fim de verificar 

o combustível mais viável a ser padronizado e distribuído. 

Foi levantado que 48,65% considera a bateria + gasolina comum como 

propulsão ideal. Provavelmente esta escolha se deve ao fato da fácil acessibilidade 

deste combustível, tendo em vista que este faz parte da cadeia logística do EB. 

Cabe ressaltar que a gasolina comum de 95 octanas ainda está em fase de testes 

para aprovação ou reprovação de uso em ARP. 

                                                 

 

72  Quanto à propulsão do SARP, qual seria a mais adequada tendo em vista os meios disponíveis na região 

onde o senhor serve? 
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Gráfico 12 - Tipo de propulsão mais adequada 

Fonte: o autor. 

Outro preponderante para a orientação do fluxo logístico é a forma de acesso 

às unidades de Fronteira. Pelo levantamento realizado por intermédio do 

questionário, em 25,81% das Unidades, o acesso é restrito a Aeronaves (Anv) de 

asa fixa (aviões de pequeno e médio porte) ou rotativa (helicóptero); 6,45% 

possuem acesso por Anv de asa rotativa e fluvial; 45,16% por Anv de asa rotativa, 

asa fixa e fluvial; e, por fim, 22,58% possuem acesso pelo modal rodoviário, fluvial 

e aéreo por meio das Anv de asa fixa e rotativa. A tabulação destas informações 

pode ser melhor visualizada no gráfico 1373. 

Este levantamento de dados conduz aos seguintes pressupostos: 

a. Pode-se deduzir que a parcela referente aos 27,03% escolheu ARP 

multirotores ou híbridos, levando em consideração o fato de não haver rampa para 

recuperação e lançamento da aeronave. O termo “rampa” é largamente utilizado no 

meio da aviação e consiste em um espaço mínimo, sem obstáculos, que uma 

aeronave de asa fixa precisa para decolar; e 

b. O restante das unidades, pela maior quantidade de modais de acesso, 

principalmente pelo modal estilo asa fixa, podem escolher ARP com este formato, 

tendo em vista a possibilidade de empregar a pista de pouso de aviões para o 

lançamento das suas ARP. 

 

                                                 

 

73  Quais as formas de acesso ao PEF/CEF/Btl/Bda sob o seu Comando? 
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Gráfico 13 - Acesso às OM da fronteira amazônica 

Fonte: o autor. 

 

4.3.7.2  Indicador “Condições de Acondicionamento do SARP” 

 

Referente a infraestrutura das instalações pertencentes às unidades 

localizadas na faixa de fronteira amazônica, sobre o indicador “Condições de 

Acondicionamento do SARP”, foi verificado mediante questionário que 92,86% dos 

Cmt das frações destacadas estão aptos para armazenar de forma adequada um 

SARP de 25 kg e 0,5 m3 de volume. Apenas 7,14% informaram não ser possível 

realizar a guarda deste mesmo equipamento. 

Uma das formas de guarda correta do sistema foi observada por um dos 

instrutores da empresa Xmobots. Segundo ele, seria suficiente um local com ar-

condicionado, em locais úmidos como a Amazônia, para reduzir a umidade do ar e, 

portanto, o desgaste das peças metálicas e componentes eletrônicos pela ferrugem.  

Entretanto, militares que realizaram o curso na FT Sistemas informaram em 

entrevista sobre outros fatores a mais como a necessidade de existência de 

extintores de incêndio, além da construção das estantes armazenadoras dos SARP 

compostas com material resistente ao fogo. 
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Com isso, conclui-se parcialmente sobre a necessidade de realizar 

adaptações nos locais em que esta guarda de material, porventura, não esteja nas 

condições ideais. Tais dados se encontram conforme o gráfico 1474. 

 
Gráfico 14 - Capacidade de acondicionamento adequado 

Fonte: o autor. 

 

4.3.7.3 Indicador “Responsabilidade pela Manutenção” 

 

Com relação ao pessoal responsável pela manutenção, foi possível obter um 

feedback inicial relativo aos militares mais aptos para realizar essa tarefa por 

intermédio do questionário.  

Foi proposta uma afirmação em que os militares de manutenção de 

Comunicações seriam os mais aptos a assumirem estas tarefas, tendo em vista que 

estes são os mais aptos a realizarem a manutenção de dispositivos eletrônicos. 

Após isso, estes militares repassariam as instruções para os quadros das OM. 

O grau de impacto desta pergunta foi de 78,37%, tendo em vista que esta 

porcentagem concordou totalmente ou concordou com essa assertiva. O grau de 

não impacto foi de 16,22% tendo em vista ser soma entre os militares que 

discordaram totalmente e os militares que discordaram. 13,51% corresponde ao 

grau de impacto total que diz respeito aos que concordam totalmente com esta 

                                                 

 

74  Na possibilidade do recebimento de um SARP de 25 kg e 0,5 m³ de volume pelo PEF que está sob o seu 

comando, a estrutura desta prestimosa fração permitiria o acondicionamento seguro deste sistema, além de 

proteção contra chuva, poeira e variações do tempo? 
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assertiva, 0% corresponde ao grau de não impacto e 5,41% corresponde ao grau 

de indiferença. Esta tabulação pode ser melhor visualizada no gráfico 1575. 

 

 
Gráfico 15 - Responsabilidade pela manutenção 

Fonte: o autor. 

 

Contudo, a entrevista com os especialistas revelou um resultado diferente. 

Pela experiência vivida por eles, a especialidade de Manutenção de Comunicações 

não é fator preponderante para elencar o militar como responsável pela manutenção 

do material, visto que independentemente da especialidade, as manutenções mais 

complexas são centralizadas pelas empresas fornecedoras do equipamento. A 

manutenção mais simples pode ser aprendida por militares de qualquer Arma, 

Quadro ou Serviço.  

Corroborando com a entrevista, conforme observado no estágio de piloto de 

SARP na empresa Xmobots, a realização de manutenção de 1º e 2º escalão cabe 

aos operadores, entretanto, no caso de manutenções mais complexas, a empresa 

solicita o recolhimento do sistema por possuir os equipamentos mais adequados e 

pessoal especializado para prover a manutenção. 

 

 

 

                                                 

 

75  No caso de necessidades mais complexas e específicas para operação e manutenção, é desejável que os 

elementos de Manutenção de Comunicações são os mais aptos a receberem instruções iniciais. A partir de então, 

estas instruções seriam repassadas aos quadros da OM para que estes estejam aptos a integrar a Tu SARP. 

13,51%

64,86%

5,41%

16,22%

0,00%

Responsabilidade pela Manutenção

Concordo Totalmente Concordo Não Concordo nem Discordo

Discordo Discordo Totalmente
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Ao concluir esta pesquisa, é importante relembrar a metodologia que norteou 

o presente trabalho, de modo a obter os requisitos operacionais para os SARP Catg 

1 e seus impactos nos fatores geradores da capacidade de monitoramento em 

missões IRVA, Operações preventivas e repressivas.  

A realização deste trabalho possibilitou entender todas as interações 

existentes entre os RO e suas implicações em cada um dos fatores supracitados, 

resolvendo o problema, pesquisando sobre a compreensão, mostrando propostas 

para um novo sistema que poderá ser um grande fator diferencial nas operações na 

faixa de fronteira amazônica. 

Após a apresentação inicial do tema do presente trabalho, foi tomada como 

base a seguinte problemática: quais os Requisitos Operacionais para os SARP 

Catg 1 que promoveriam o aumento da capacidade de monitoramento da Faixa 

de Fronteira Amazônica?  

O problema foi solucionado ao passo em que se tornou possível apontar as 

características da região, bem como suas implicações para as características do 

SARP e seus subsistemas, bem como os impactos da aquisição deste novo material 

na Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Ensino, Pessoal e Infraestrutura 

das Unidades do EB.  

Nesse sentido, foram elencadas as seguintes questões de estudo que, 

supostamente, ao serem estudadas, poderiam responder à indagação proposta no 

problema: 

a. quais os SARP empregados pelas Forças Armadas no mundo e as ARP 

que não são empregadas por tropas, entretanto, possuem potencial para emprego 

militar? 

b. quais as características da Faixa de Fronteira Amazônica, e suas 

implicações para o emprego de SARP? 

c. quais as principais normas e legislações que regem o emprego das ARP e 

dos SARP no Brasil? 

d. como os fatores geradores de capacidades (DOAMEPI) tornam o emprego 

do SARP Catg 1 mais eficiente na Faixa de Fronteira Amazônica? 
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e. quais os impactos da aquisição de SARP na atual organização de pessoal 

das tropas localizadas na Faixa de Fronteira Amazônica? 

f. quais os resultados obtidos pelos experimentos com o SARP Horus FT-100, 

Hibrix 2.0 e Mavic Pro? 

Para compreender melhor os questionamentos apontados, definiu-se o 

objetivo geral deste trabalho, no sentido de apontar os Requisitos Operacionais para 

o SARP Catg 1, baseado nas características da região amazônica. 

Foram realizadas pesquisas constantes no arcabouço deste trabalho, bem 

como as sugestões para que cada um destes problemas fosse sanado com o intuito 

de ser possível vencer as hostilidades do Ambiente Operacional Amazônico e 

empregar o SARP com eficiência, concluindo sobre a influência da aquisição deste 

sistema nos fatores integrantes do acrônimo DOAMEPI.  

Em consonância com o objetivo geral, foram elencados objetivos específicos, 

organizados de forma lógica, que foram atingidos ao longo da realização deste 

trabalho e descritos no transcorrer desta conclusão: 

a. apresentar alguns SARP empregados pelas Forças Armadas no mundo, 

bem como algumas Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) que não são 

empregadas por tropas, entretanto possuem potencial para emprego militar; 

b. conhecer as características da Faixa de Fronteira Amazônica e suas 

implicações para o emprego de SARP no Brasil; 

c. identificar normas e legislações que regem o emprego das ARP e dos 

SARP; 

d. estudar o emprego do SARP Catg 1 à luz dos fatores: doutrina, organização, 

adestramento, material, ensino, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI). 

e. verificar os impactos da aquisição de SARP na atual organização de 

pessoal das tropas localizadas na Faixa de Fronteira Amazônica; e 

f. apontar os resultados obtidos pelos experimentos com o SARP Horus FT-

100, Hibrix 2.0 e Mavic Pro. 

Os resultados obtidos permitem afirmar que essa problemática foi solucionada, 

tendo por base todo o conteúdo constante na revisão da literatura e nos 

questionários, além das percepções e das experiências colhidas de militares 

especialistas ao longo das entrevistas, análise de estudos de caso e realização de 

pesquisa de campo.  



156 

 

Por intermédio destes resultados, foi possível propor não só os Requisitos 

Operacionais para os SARP Catg 1, mas também uma proposta de inserção da Tu 

SARP nas tropas de valor Pelotão a Batalhão, além de uma proposta de seleção e 

pilotos, representados por meio de um fluxograma. 

Uma das relevantes dificuldades encontradas ao longo desta pesquisa se deu 

ao fato da insuficiência de trabalhos anteriores que abordassem o emprego de 

SARP na Faixa de Fronteira Amazônia, considerando as dimensões pautadas na 

definição operacional das variáveis dependente e independente.  

Reduziu-se esta dificuldade por meio de uma busca ampla em repositórios 

nacionais e estrangeiros e, também, por intermédio de uma análise de trabalhos 

relativos a SARP, experimentações doutrinárias, realização de questionários e 

entrevistas, com o objetivo de extrair respostas das questões de estudo levantadas. 

As análises dos resultados apontam ser possível aumentar o nível de 

monitoramento na faixa de fronteira amazônica por intermédio dos SARP, 

entretanto, uma série de adaptações devem ser levadas em consideração. 

Acompanhando o emprego de SARP em países estrangeiros, foram 

verificados casos de sucesso nos Estados Unidos que, empregando estes sistemas 

na fronteira com o México, puderam identificar e evitar a passagem de meios e 

pessoas de forma ilícita para o seu país.  

Pode-se citar, também, a Rússia que lança mão destes sistemas para realizar 

o patrulhamento de extensos gasodutos e da fronteira com a Ucrânia. Israel 

emprega esta tecnologia desde o nível tático para identificação facial de elementos 

no interior das localidades até no nível estratégico por intermédio do TP Heron, 

capaz de realizar missões de reconhecimento em escala global. 

Outros países que merecem destaque são a França e China, tendo em vista 

que possuem a tecnologia de SARP com tecnologia furtiva em relação aos radares 

inimigos. 

Analisando as forças terrestres destes países, constata-se que o SARP Horus 

FT-100, de fabricação nacional, apresentou um bom desempenho quando 

comparados com o Skylark I-LEX Mini UAS RQ-11 Raven, salvo o desempenho da 

câmera, a qual apresenta oportunidades de melhoria nos aspectos de resolução e 

estabilidade.  

Nesta forma, dentre os sistemas apontados na pesquisa, o SARP Zala, de 

origem Russa, obteve um melhor desempenho por apresentar tecnologia híbrida e 



157 

 

câmeras de alto rendimento, favorecendo a estabilização dos vídeos e imagem, 

além de pouso e decolagem vertical.  

Entretanto, a tecnologia de ARP híbridas está sendo desenvolvida por 

empresas nacionais, logo, em curto ou médio prazo, o Exército Brasileiro estará 

incorporando esta tecnologia, o que possibilitará a equiparação entre os países 

desenvolvidos no que tange ao emprego de SARP. 

Cabe apontar que existem tecnologias como a apresentada pela Swell Pro; 

esta ARP pode realizar pouso e decolagem vertical a partir de uma superfície 

aquática, podendo ser uma excelente solução para a grande incidência de rios 

caudalosos na região amazônica. 

No que tange a experimentação doutrinária realizada com o SARP FT-100, 

estudo de caso feito com o SARP Hibrix 2.0 e a pesquisa de Campo com SARP 

Mavic Pro, diversas lições podem ser levantadas. 

Relativo ao emprego do SARP à luz dos fatores geradores de capacidades, 

de acordo com o Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex), resume-se doutrina 

em equipar, preparar e empregar uma tropa. Nesse contexto, a definição dos 

requisitos Operacionais para os SARP Catg 1 adaptados ao ambiente amazônico 

seria a primeira fase do processo de evolução do processo de ampliação das 

capacidades de uma tropa. 

Ao definir estes requisitos, estes são contrastados com outros mais, como por 

exemplo, os RTLI, e a partir de então, com todos os requisitos alinhados, seria 

possível realizar a abertura de um edital para a aquisição deste sistema. 

Após a aquisição deste sistema, o próximo passo, seria a realização de 

experimentos nas tropas de fronteira, semelhante aos realizados pelo 9º Grupo de 

Artilharia de Campanha, 4ª Companhia de Precursores Paraquedistas e 6º Batalhão 

de Inteligência Militar, a fim de formarem os primeiros operadores devidamente 

credenciados e aptos a operar no Ambiente Operacional da Floresta amazônica, 

especificamente em sua faixa de fronteira. 

Como verificado na revisão de literatura, este ambiente se caracteriza por ser 

altamente permeável e vulnerável às ações criminosas como desmatamento ilegal, 

descaminho, contrabando, tráfico de drogas, de pessoas, dentre tantos outros 

exemplos de crimes transfronteiriços e ambientais. 

A partir da formação dos primeiros operadores, seria necessários novos 

experimentos com intuito de agregar lições aprendidas, pontos positivos e 
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oportunidades de melhoria e aprimorar ainda mais o preparo para atuação em 

missões IRVA, bem como em ações preventivas e repressivas, das quais cabe 

salientar o reconhecimento de fronteira e postos de bloqueio e controle fluvial, pois 

são as operações que conduzem os mais expressivos resultados em apreensões e 

ações dissuasórias na faixa de fronteira. 

Não obstante, caberia ao Centro de Instrução de Guerra na Selva e demais 

centros de adestramento responsáveis, conduzirem este processo de evolução do 

preparo através da criação de cadernos de instrução e atualizações de manuais 

existentes, visto que o emprego deste meio se faz possível em diversos tipos de 

missões e operações, sendo um meio de alta flexibilidade e modularidade para as 

frações. 

A partir do preparo adequado destas tropas, relativo ao aspecto de 

organização e pessoal, seria necessária a adição da seção de SARP Quadros de 

Cargos Previstos das Tropas na faixa de fronteira ou nomear esta turma como 

encargo dependendo das condições de pessoal da OM. 

Diante disso, será possível realizar o emprego do SARP em missões reais e, 

a partir de então confirmar os efeitos positivos deste meio de emprego militar, efeitos 

estes que corroboram com o disposto no arcabouço deste trabalho. 

 Com relação ao adestramento, o experimento realizado com o SARP FT-100 

foi muito produtivo, tendo em mente os ensinamentos colhidos sobre a quantidade 

de horas de voo necessárias para formar e certificar os operadores, definir a 

quantidade de militares necessária para compor a Turma de SARP, bem como o 

tempo de duração dessa turma no cumprimento de uma missão real. 

No tocante ao ensino, foi observada a inviabilidade realizar a descentralização 

para OM, pois existe a necessidade de confirmação de horas de voo com SARP 

para que um militar seja considerado apto a operar este sistema.  

Mesmo que as instruções fossem ministradas nas OM de forma eficiente, os 

pilotos e operadores não estariam certificados a pilotar em missões reais. Sendo 

assim, os estabelecimentos de ensino e empresas são as únicas aptas e 

credenciadas a atestar a correta formação atualmente. 

Relativo à infraestrutura e logística, existe um hiato na Amazônia brasileira 

tendo em vista a grande dificuldade de acesso, entretanto algumas unidades 

isoladas possuem combustíveis adequados para SARP e a maioria possui local 

adequado para armazenamento e manutenção básica. 
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O estudo promovido com o SARP Hibrix 2.0 contribuiu substancialmente na 

inclusão como opção de um modelo de ARP, que neste caso específico é o 

multirotor, e de características do payload que atenderam satisfatoriamente as 

necessidades de emprego na floresta amazônica considerando a sua resistência à 

chuva, grande autonomia e capacidade de identificar e seguir objetos por mais de 

100 km (cem quilômetros) com grande capacidade de zoom óptico, 30x, além de 

apresentar tecnologia de visão termal, o que permite a aeronave trabalhar 

diuturnamente. 

A pesquisa de campo com o DJI Mavic Pro permitiu a obtenção de uma análise 

prática das possibilidades que um SARP Catg 1 poderia oferecer. Mesmo sendo 

classificado militarmente como Catg 0, o sistema da empresa chinesa conseguiu 

excelentes resultados através de um payload constituído por uma câmera de 

resolução 4k.  

Através deste sistema pode-se fazer o reconhecimento de um conjunto de 

VBTP-MR Guarani, bem como de toda uma estrutura montada para o tiro, com alto 

nível de definição de imagem, enquanto a ARP estava a uma distância que a tornou 

imperceptível aos olhos e ouvidos humanos. 

Por outro lado, o estudo realizado pelo COTER não recomenda o uso deste 

sistema em ambiente amazônico, devido à baixa autonomia, alcance e capacidade 

de acoplar um payload mais pesado, como seria o caso da adição de sensores 

acústicos, ópticos de maior precisão, apontadores lasers, dentre outros. 

Embora o SARP Catg 0 não ser recomendado para o emprego em ambiente 

amazônico, a oportunidade de levantar alguns dados na prática com este sistema 

foi altamente proveitosa, levando em conta a possibilidade de deduzir acerca do 

aumento das capacidades quando em comparação com a Catg 1, como cabe citar 

o SARP Hibrix 2.0 e o Nauru 500c. 

Em referência às normas e legislações que regem o emprego de Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas no Brasil, observa-se a necessidade de existir 

muito conhecimento a ser agregado pelo Exército Brasileiro. Uma das evidências 

que confirmam essa sentença foram as três mudanças sofridas na tabela de 

classificação dos SARP pelo Manual de Vetores Aéreos da Força Terrestre desde 

2014 até 2020. 
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 Mesmo após estas mudanças, esta classificação difere do preconizado pela 

ANAC e pela FAB, em que os SARP classificados pelo EB como Categoria 1, tem 

a nomenclatura de Classe 3 (peso de decolagem de 0,25kg a 25 kg) pela ANAC. 

 Entretanto, apesar das divergências de legislação, existe gama de 

normatizações que visam a continuidade da implantação de SARP no Exército 

Brasileiro, como é o caso da Portaria nº 221-EME, de 3 de outubro 2018.  

Outra legislação relevante define as Condicionantes Doutrinárias e 

Operacionais nº 02/2014, que regula prazos para aquisição de novos SARP, gestão 

do ciclo de vida destes sistemas e dá outras providências. 

Relativo ao ciclo de vida, foram criadas as Instruções Gerais (IG) para o Ciclo 

de Vida dos Sistemas de Material de Emprego Militar (SMEM): as IG 01-018. 

Através testas instruções, foi possível regulamentar o processo iniciado pela 

definição das necessidades operacionais, elaboração dos RO, RTLI, aquisição, 

emprego, manutenção até a descarga destes sistemas. 

Com isso, conclui-se que existe uma preocupação por parte do Alto Comando 

do Exército para atualizar a legislação vigente e regular de forma correta o emprego 

do SARP. Apesar de ser um assunto novo para a Força Terrestre Brasileira e 

existirem diversas padronizações e atualizações a se fazer, a introdução SARP na 

F Ter prossegue no seu processo de atualização. 

Quanto aos Requisitos Operacionais para os SARP Catg 1 que o tornam mais 

adaptados para a região amazônica, foi possível realizar uma análise crítica dos 

requisitos existentes dos sistemas Catg 0 e 2, sendo que foram acrescentados 

outros requisitos advindos da pesquisa de SARP civis e militares como 

impermeabilidade, proteção de hélice, tecnologia VTOL, dentre outras que constam 

no produto final deste trabalho. 

Nessa análise, os RO foram comentados a fim de explicar sucintamente a 

razão de ser da maioria deles no documento em pauta, abordando sobre a diferença 

entre os requisitos absolutos, desejáveis e complementares, sistema ideal, 

definição de pesos e a descrição de cada um dos requisitos que, em sua maioria, 

são praticamente idênticos, principalmente no que tange a elementos de software e 

características básicas como, por exemplo, a rusticidade do sistema.  

Conclui-se que, a aquisição de SARP adaptados ao emprego na Amazônia, 

será altamente relevante para a evolução da Doutrina Militar Terrestre. Equipar as 

tropas com esta nova tecnologia, preparar as estruturas das OM, bem como o seu 
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pessoal, fará com que estas tropas cumpram com mais eficiência e segurança a 

sua missão de vigiar as fronteiras, dar a pronta resposta às possíveis e constantes 

ameaças, contribuindo, assim, com as Ciências Militares e como mais uma forma 

de garantir a soberania nacional. 

 

5.1 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Com o intuito de ser um multiplicador do poder de combate, o SARP pode 

também aumentar o nível de consciência situacional do comandante bem como da 

segurança de todos sob o seu comando. O propósito deste trabalho tem como 

finalidade propor os RO para a aquisição deste sistema. 

Neste tópico, são dadas algumas sugestões e recomendações que servirão 

como incentivo a realização de novos estudos nesta linha de pesquisa a fim de 

reduzir as lacunas relativas ao assunto abordado, não sendo possível esgotar o 

tema com a realização deste trabalho, pelo contrário, quanto mais estudos forem 

desencadeados, maiores serão os ganhos para a Doutrina Militar Terrestre e suas 

vertentes que estão em constante atualização no Brasil e no mundo. 

Intenta-se com este trabalho que os estudos realizados possam fomentar 

outras pesquisas não restritas à Infantaria de Selva, mas abertas às outras Armas, 

Quadro de Material Bélico e Serviço de Intendência, posto que todas estas 

especializações possuem envolvimento direto ou indireto nos processos de 

aquisição, preparo, emprego, manutenção, logística e tantos outros aspectos 

abrangidos pelo SARP.  

Como sugestão, este trabalho propõe como produto os seguintes materiais: 

a) criação do Manual EB20-RO.05376 - Requisitos Operacionais para os SARP 

Categoria 1 (CATG 1), conforme Apêndice C. 

b) inclusão da Turma de SARP no Organograma das frações de fronteira, 

conforme disposto no Apêndice D; e 

c) seleção para pilotos e operadores da Turma de SARP baseado na 

experiência dos militares entrevistados, de acordo com o Apêndice E,  

                                                 

 

76 Esta designação corresponde a uma sugestão de nomenclatura para o manual proposto. 
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Esta pesquisa abordou sobre fatores geradores da capacidade (DOAMEPI) 

advindos da aquisição do SARP Catg 1 – Doutrina, Organização, Adestramento, 

Material, Ensino e pessoal além da sua abrangência e necessidade de novas 

pesquisas, a serem sugeridas em trabalhos futuros que podem abordar sobre os 

seguintes temas: 

 Sobre o fator “Doutrina”, muitos estudos podem ser realizados acerca das 

formas de emprego do sistema, seja em reforço ou apoio direto a uma fração 

específica, bem como em apoio conjunto. Cabe salientar que ainda existem lacunas 

no que tange ao emprego do SARP em missões que envolvem os conceitos que 

abrangem C4IRVA. 

Quanto aos fatores “Organização” e “Pessoal”, pode-se estudar a 

aplicabilidade da adição dos elementos da turma de SARP em QCP, a fim de formar 

militares para atuação específica nesse sistema, assim como é feito na Aviação do 

Exército; 

Relativo ao “Adestramento”, são necessários estudos mais profundos acerca 

da criação de um Programa Padrão (PP) com uma grade de objetivos gerais e 

específicos, assuntos a serem abordados e padrão mínimo a ser atingido. Tudo aos 

moldes dos PP que estão sendo feitos, com a abordagem do assunto específico e 

com os tempos de instrução necessários a manutenção dos ensinamentos colhidos 

na formação; 

Com respeito aos Fatores “Infraestrutura” e “Material”, existem lacunas 

concernentes a estudos pormenorizados sobre a padronização de um local ideal 

para acondicionamento do SARP, fluxo logístico de suprimento Classe III (Óleos, 

combustíveis e Lubrificantes) e Classe IX (Motomecanização e Aviação), a fim de 

manter o sistema ativo pelo maior tempo possível. 

O fator “Ensino” também carece da realização de novos estudos, tendo em 

vista ser um fator restrito às empresas fabricantes do sistema e algumas escolas 

pontuais no Brasil, como pode-se citar a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea 

e o Centro de Aviação do Exército. Cabem novos estudos relativos à viabilização 

do ensino acerca do emprego deste material em outras OM com o objetivo de 

aumentar o número de militares credenciados, aptos a operar o sistema de forma 

segura e legal. 

Quanto às normatizações, são necessários estudos que visam a padronização 

de linguagem entre as Forças Armadas e a ANAC, no intuito de facilitar o 
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entendimento quando em operações conjuntas e a realização das diversas missões 

dentro da legalidade. Outro fato que cabe salientar se dá pela necessidade de uma 

regulamentação que descreva o processo de definição dos RO, descrição mais 

precisa sobre os conceitos de requisitos absolutos, desejáveis e complementares e 

necessidade de mensurar pesos em requisitos mandatórios. 

Desta forma, esta pesquisa se propôs a preencher lacunas referentes ao 

emprego do SARP na Amazônia e sua influência no aumento da capacidade de 

monitoramento na sua faixa de fronteira. 

Ademais, é recomendado que pesquisas relacionadas a SARP sejam 

fomentadas desde a formação na Academia Militar das Agulhas Negras, Escola de 

Sargentos das Armas, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e Escola de Comando 

e Estado-Maior do Exército. 

Esta prática tem como finalidade disseminar o assunto do tema em pauta a fim 

de que surjam novas ideias que se transformem em novos produtos a serem 

utilizados na evolução da DMT e de todos os fatores geradores de capacidades. 

Cabe salientar que o estudo apresentado não é suficiente para esclarecer 

todas as lacunas referentes ao estudo de SARP na Amazônia. Conforme abordado 

anteriormente, existem áreas do conhecimento que carecem de estudo a fim de 

conduzir o Brasil ao estado da arte em relação a este tema, como seguem outros 

países previamente mencionados. 

Por fim, espera-se que os resultados apresentados no presente trabalho 

estejam alinhados com as necessidades do Comando de Operações Terrestres, 

permitindo a utilização desta proposta de requisitos como base para planejamento 

de aquisição de novos SARP, com intuito de destiná-los aos elementos isolados da 

Faixa de Fronteira, a fim de que estes possam acompanhar a evolução doutrinária 

e tecnológica pela qual está passando o Exército Brasileiro e cumprir a sua missão 

no mais alto nível de excelência. 

 

 

 

__________________________ 
Victor Vicente do Nascimento 

Capitão de Infantaria 
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GLOSSÁRIO 
 

 
AES: em inglês, Advanced Encryption Standard, significa um estilo de 

criptografia de dados. A criptografia consiste em uma codificação de dados enviados 

de forma segura do remetente ao destinatário.  

 

Amplo Espectro: a designação “Operações no Amplo Espectro” enfatiza que 

os conflitos atuais envolvem não somente o combate entre oponentes armados.  

As operações constituem-se, também, na aplicação dos meios de combate, 

de forma simultânea ou sucessiva, combinando atitudes ofensiva, defensiva, de 

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

governamentais e internacionais e de assistência humanitária, em ambiente 

interagências (ARAUJO, 2013) 

 

Batalhão de Infantaria de Selva: é uma tropa valor Unidade, particularmente 

apta para realizar o combate a pé, ainda que, utilizando-se de meios de transportes 

terrestres, aéreos ou aquáticos para o seu deslocamento. É, por excelência, a tropa 

do combate aproximado, com capacidade de operar na Selva Amazônica sob 

quaisquer condições climáticas ou meteorológicas (BRASIL 2003). 

 

Destacamentos Especiais de Fronteira: antes de um Pelotão Especial de 

Fronteira ser criado, é feito um estudo inicial para verificar estrategicamente a 

localização e sua eficácia na missão de vigiar a fronteira.  

Com isso é enviado um efetivo menor e uma estrutura mais simples que um 

PEF. Após confirmação dos estudos, aprovação de recursos e de aumento de 

pessoal, toda a estrutura e organização de pessoal se eleva ao status de PEF. Este 

efetivo menor, com estrutura mais simplificada, é caracterizado como 

Destacamento Especial de Fronteira (DEF).  

 

Dragas: são equipamentos utilizados para retirar areia do fundo do rio a fim 

de comercializá-la para construção e outros fins. Seu uso incorreto e não aprovado 

pelas autoridades competentes pode acarretar em um assoreamento dos rios, 
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sedimentando margens naturalmente firmes dos rios e causar deslizamentos de 

terra. 

 

Eagle eye (olho de águia): nome dado a um tipo de câmera utilizada em 

aeronaves com o intuito de fotografar e filmar com zoom ótico de um quilômetro ou 

mais, dependendo da qualidade da câmera. Esta câmera possibilita um 

monitoramento com segurança para quem a utiliza, uma vez que é possível captar 

imagens com qualidade, sem ser visto a olho nu por quem está em solo. 

 

Espaço de Batalha: local no espaço onde são desenvolvidas as batalhas. Na 

Idade Antiga, inicialmente, as batalhas eram travadas somente em terra. Com o 

passar do tempo, os mares foram o segundo espaço de batalha a ser utilizado para 

se obter a vitória nas guerras.  

Com o desenvolvimento da tecnologia, o submarino foi criado para constituir 

uma maior vantagem tática no espaço de batalha aquático. Após isso, com a 

invenção do avião, o espaço aéreo foi utilizado em batalhas como na 1ª e 2ª GM. O 

espaço aéreo também é utilizado para o aproveitamento do espectro 

eletromagnético na emissão de ondas de rádio para comunicações e ações de 

guerra eletrônica. 

 

Feedback: palavra do idioma inglês que pode ter sua transliteração bruta 

como retroalimentação, entretanto possui um significado muito mais amplo, tendo 

em vista que em sua essência significa obter um retorno positivo ou negativo de um 

planejamento ou de uma ação executada para que sejam realizadas melhorias, ou 

não, nos planejamentos e execuções nas atividades posteriores. 

 

Gimbal: dispositivo que tem como finalidade estabilizar a câmera e realizar 

fotos e filmagens com melhor qualidade. 

 

Quadro de Cargos Previstos: documento que prevê todas as supressões ou 

acréscimos no Quadro de Cargos de uma OM em situação de paz, para que as 

atividades possam transcorrer de forma mais eficiente. 
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Missões de Combate: são missões que todas as Unidades Operacionais 

estão aptas a realizar, como Operações Ofensivas, Defensivas e Operações 

Complementares, como Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 

Operações Interagências, dentre outras. 

 

Modus Operandi: termo usado para descrever a maneira como uma pessoa 

ou grupo utiliza para agir ou trabalhar. Este termo é utilizado para caracterizar o 

perfil destas pessoas ou grupos e poder agir de forma se antecipar as suas ações 

e neutralizá-las em caso de necessidade. 

 

Multiplicação do Poder de Combate: ao ampliar capacidades a uma tropa, 

com novos equipamentos e adestramento, multiplica-se o poder de combate desta 

fração por valores definidos no manual dos Dados Médios de Planejamento 

(DAMEPLAN). 

 

Operações: desdobramento de militares no terreno a fim de cumprir 

determinada missão de combate específica. 

 

Operação Tempestade no Deserto: ataque realizado por uma coligação 

composta por mais de trinta países liderados pelos EUA contra as tropas de Sadam 

Hussein, que estavam ocupando ilegalmente o território do Kuwait. Este ataque se 

deu de 24 a 28 de fevereiro de 1991. 

 

Defensiva: ação de uma tropa em que atua de forma a se defender de uma 

ameaça iminente a fim de desgastar o inimigo e retomar à ofensiva posteriormente. 

 

Pelotão Especial de Fronteira: tropa que tem como missão a vigilância da 

fronteira, cooperando com a vivificação da área.  

Assim, as suas tarefas não se limitam à atividade militar, estendendo-se 

também às atividades complementares. Estas ligam-se, basicamente, à produção, 

em pequena escala, de gêneros alimentícios de origem vegetal e animal e à 

prestação de serviços para si próprio e para a comunidade civil existente ao redor 

do aquartelamento (BRASIL 1997). 
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Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas: composto de três 

elementos essenciais: a plataforma aérea (aeronave ou vetor aéreo), a Estação de 

Controle em Solo e o Terminal de Transmissão de Dados. Inclui, ainda, a 

infraestrutura de apoio e os recursos humanos necessários à sua operação 

(BRASIL 2014).  

 

Sistema Combatente Brasileiro (COBRA): sistema criado para 

modernização do combatente brasileiro, dotando-o de dispositivos tecnológicos que 

aumentem a sua capacidade de letalidade, comando e controle e sobrevivência.  

 

SIVAM: projeto elaborado pelos órgãos de defesa do Brasil, com a finalidade 

de assegurar o espaço aéreo da Amazônia. 

 

SISFRON: sistema integrado de sensoriamento, de apoio à decisão e de 

emprego operacional cujo propósito é fortalecer a presença e a capacidade de ação 

do Estado na faixa de fronteira. 

 

SMEM: Sistema e Material de Emprego Militar. Trata-se de material incluso no 

processo logístico do COLOG e possui todas as fases da aquisição à descarga 

previstos em normatização específica. 

 

Tarefa de Vigiar: grau de defesa que uma fração consegue realizar quando 

não é capaz de defender, tampouco retardar o inimigo. Tal fato se dá, 

principalmente, pela larga frente do terreno ou falta de meios, pessoal e material, 

suficientes para cumprir os dois graus de defesa apresentados. 

 

Vetores Aéreos: aeronaves que tem a capacidade de influenciar no combate 

através espaço de batalha aéreo. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

Este questionário faz parte da Pesquisa realizada pelo Cap Inf Victor Vicente 

do Nascimento, integrante do programa de pós-graduação strictu sensu da Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO)77.  

O Objetivo geral desse estudo consiste em avaliar como o emprego dos 

Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) favorece o aumento da 

capacidade de monitoramento da Faixa de Fronteira Amazônica.  

Desse modo, o presente questionário é endereçado aos comandantes de PEF 

e chefes da seção de Operações dos Btl/Bda com encargos de Fronteira.  

Este questionário está dividido em 3 (três) partes: a primeira está voltada para 

as Características Operacionais e Técnicas dos SARP Catg 1 mais adequadas para 

a realidade da Amazônia, a segunda está relacionada às Operações na Faixa de 

Fronteira e a terceira, direcionada para os fatores que possivelmente aumentarão 

as capacidades de monitoramento da Faixa de Fronteira pelos SARP Catg 1. 

Sua participação neste questionário é de suma importância, e permitirá uma 

análise mais fidedigna, além de uma possível e futura aquisição de SARP Catg 1 

para ser utilizada por elementos destacados na Faixa de Fronteira Amazônica, 

visando, também, dar maiores subsídios para este estudo.  

Desde já, agradeço sua prestimosa contribuição. 

Antes de iniciarmos, queira, por favor, informar seu cargo (não é preciso se 

identificar) 

Cmt PEF (   ) 
Designação/ nome do PEF/ subordinação: ___________________________________ 

(Exemplo: 2º PEF/“O Dono dos Rios”/ Cmdo Fron AC/4º BIS) 

Cmt CEF destacada (   ) 
Epitaciolândia/AC (   )                       Clevelândia do Norte /AP (   ) 

S3 BIS com encargo de Fronteira  (   ) 
Designação/Subordinação: ________________________________________________ 

(Exemplo: Cmdo Fron Solimões/8º BIS / 16ª Bda Inf Sl) 

E3 de Bda que possui BIS com encargo de fronteira   (   ) 
Designação/Subordinação: ________________________________________________ 

(Exemplo: 16ª Bda Inf Sl / CMA) 

                                                 

 

77 O presente questionário foi respondido por meio da ferramenta Google Docs, pelo link: 

https://forms.gle/MP7HX8wHQpARZBMF6 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
PÓS-GRADUAÇÃO ESTRICTU SENSU 

QUESTIONÁRIO 
 

ELEMENTOS BÁSICOS DOS SARP 

Conforme o Manual de Vetores Aéreos (EB20-MC-10.214), o SARP é 

composto de três elementos básicos, a saber: a Plataforma Aérea (aeronave 

propriamente dita), o Estação de Controle em Solo (com o qual o operador 

controla a aeronave) e o Terminal de Transmissão de Dados (consiste nos 

equipamentos necessários para realizar os enlaces entre a aeronave e a ECS). 

Existem diversos modelos de SARP. A presente pesquisa pretende verificar as 

características dos SARP Catg 1 que mais atendem às necessidades das tropas 

da fronteira amazônica. 

Para maiores informações, acesse o manual de Vetores Aéreos EB20-MC-

10.214. 

 

Principais tipos de ARP abordadas no trabalho. 
Fonte: o autor 

Tipos de Aeronaves Remotamente Pilotadas 

ARP Características 

 

Nome: Hibrix 2.0 
Propulsão: bateria 
elétrica e mistura de 
gasolina 95 + óleo 2T. 
Peso total: 25 kg 
Fonte: 
(QUATERNIUM, 2019) 

Lançamento: VTOL 
Plataforma aérea: 
asa rotativa 
(multirotores) 
Envergadura: 1m 
Autonomia: até 4 h 
Alcance: até 12 km 

Capacidade de 
Carga Útil  
10 kg, sendo 
compatível com 
câmeras, 
combustível, 
pesticidas, dentre 
outros. 

 

Nome: Nauru 500c 
Propulsão: bateria 
elétrica e querosene de 
aviação.  
Peso total: 25 kg 
Fonte: (XMOBOTS, 
2020) 
 

Lançamento: VTOL 
Plataforma aérea: 
híbrido [asa rotativa 
(multirotores) e asa 
fixa. 
Autonomia: até 4 h 
Alcance: até 60 km 
 

Capacidade de 
Carga Útil:7 kg 
Emprego: 
agricultura e 
mapeamento 

 

Nome: Hours FT-100 
Propulsão:  
Bateria elétrica 
Peso Total: 6 a 8 kg 
Fonte: 
(ROCHA, 2020) 

 

Lançamento: a 
mão/catapulta  
Plataforma aérea: 
Asa Fixa 
Autonomia :1 h 
Alcance:  
até 34 km 
 

Capacidade de 
Carga Útil  
3.3 kg 
(combustível+ 
payload) 
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1. Estas imagens correspondem aos tipos de aeronaves remotamente 

pilotadas pesquisadas no presente trabalho. O senhor compreendeu a diferença 

entre estas ARP? 

 

2. O senhor possui algum conhecimento sobre o emprego de SARP por tropas 

do Exército Brasileiro? 

 

3. Quanto ao tipo da plataforma aérea, qual atenderia melhor às necessidades 

da região onde o senhor serve? 

a) multirotores (estilo drone comum) - mais adequado para pouso e 

decolagem na vertical em locais fechados, entretanto possui menor alcance e 

autonomia, geralmente movido a energia elétrica; 

b)  asa fixa (mais adequado para lançamento à mão. Dependendo do 

SARP, pode ser lançado por 1 ou 2 homens, possui maior alcance e autonomia, 

entretanto necessita de locais abertos para pouso e decolagem); e 

c) híbrido (Possui multirotores para decolagem e pouso na vertical e asa 

fixa para um melhor deslocamento na horizontal. Em inglês, esta tecnologia é 

chamada de Vertical Take-Off and Landing - VTOL.) 

97,30%

2,70%

Compreensão da Diferença Entre as 
ARP

Sim

Não

29,73%

70,27%

Conhecimento Sobre emprego de SARP pelo 
EB

Não

Sim
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4. Quanto à propulsão do SARP, qual seria a mais adequada tendo em vista 

os meios disponíveis na região onde o senhor serve? 

a) Propulsão à energia elétrica (carregamento de baterias); 

b) Propulsão à QAV (combustível de aviação); 

c) Híbrido [bateria (pouso e decolagem na vertical-VTOL) e QAV para 

deslocamento horizontal); e 

d) Híbrido (bateria para VTOL e Gasolina comum para deslocamento) 

 

5. Qual seria o alcance de utilização ideal para a ARP de acordo com a área 

de responsabilidade da fração que o senhor serve atualmente? 

a) 5 km 

b) 10 km 

c) 20 km 

d) 30km 

e) 60km 

f) Outro___________________________________  

 

27,03%

62,16%

10,81%
Tipo de ARP

Mulrirotores

Híbrido

Asa Fixa

35,14%

48,65%

15,22%

Propulsão mais Adequada

bateria +QAV

bateria +Av Gas

Apenas Bateria
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6. Outros componentes fazem parte da carga útil ou payolad. Podem ser 

câmeras, instrumentos de sensoriamento, até armamentos e artefatos explosivos. 

Conforme a nossa realidade o escopo da pesquisa serão as câmeras. Assinale 

apenas duas opções, dentre as características das câmeras/acessórios 

apresentados, que o senhor julga como mais necessários ao cumprimento das 

diversas missões no contexto das Operações na faixa de fronteira. 

a) Zoom ótico; 

b) Alta resolução de imagem (HD/4K); 

c) Visão termal; 

d) Visão noturna; 

e) Alteração de contraste com latência máxima de 0,5s (cinco décimos 

de segundo) de imagem/vídeo; 

f) Gimbal (acessório que tem a finalidade de estabilizar a câmera mesmo 

com os movimentos da aeronave durante filmagem e registros fotográficos); e 

g) Outros (favor preencher caso o Sr conheça outro recurso ou acessório 

que possua relevância no âmbito dos instrumentos óticos). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES SOBRE A QUESTÃO 1 

Seus comentários e experiências vividas podem esclarecer ainda mais e 

ajudar a enriquecer os argumentos apresentados neste trabalho. Qualquer 

complemento ou observação estão reservadas para o espaço a seguir: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

0 5 10 15 20 25 30

Câmera com Zoom Óptico de 30x

Câmera com alta resolução de imagem

Câmera com visão termal

Câmera com visão noturna (luz residual)

Torreta estabilizadora ou Gimbal

Payloads Necessários
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QUESTÃO 2 

OPERAÇÕES NA FAIXA DE FRONTEIRA 

Conforme Lei nº 6.634, 2 de maio de 1979 “é considerada ... a faixa interna 

de cento e cinquenta quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do 

território nacional, que será designada como Faixa de Fronteira” (BRASIL, 1979, 

grifo nosso).  

As Operações na faixa de fronteira são realizadas sob a égide da Lei 

Complementar (LC) 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela LC 117 de 12 de 

setembro de 2004 e LC 136, de 25 de agosto de 2010, atendendo ao disposto no 

artigo 16-A:  

“Cabe às Forças Armadas, ... , atuar, por meio de ações preventivas e 
repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas 
interiores, ... , contra delitos transfronteiriços e ambientais, 
isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder 
Executivo, executando, dentre outras, as ações de: I - patrulhamento; 
II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de 
aeronaves; e III - prisões em flagrante delito.” (BRASIL, 2010, grifo 
nosso) 

 

 

Faixa de Fronteira Brasileira 

Fonte: (IBGE, 2018) 

Dado o exposto, responda sobre o emprego dos SARP por tropas da 

Faixa de Fronteira e a sua influência sobre as Operações nesta região. 

Para maiores informações, acesse a LC 97, de 9 de junho de 1999, 

alterada pela LC 117 de 12 de setembro de 2004 e LC 136, de 25 de agosto de 

2010. 
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7. Quais tipos de operações/missões o senhor acredita que os SARP Catg 1 

apresentados seria melhor empregado. 

a. PBCE/ P C Tran; 

b. PBCFLU/ PCIFlu; 

c. Operação em Coordenação com Outras Agências; 

d. REFRON; 

e. Prisões em flagrante delito; 

f. Ações Cívico-Sociais; 

 

 

QUESTÃO 3 

CAPACIDADE OPERATIVA 

Conforme o Manual Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2014b, p. 3-3),       

capacidade é a aptidão que se requer de uma força ou fração que é obtida a partir 

de um CONJUNTO DE FATORES, a saber: Doutrina, Organização, 

Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura que formam o 

acrônimo - DOAMEPI. 

 
Fatores Determinantes da Geração de Capacidades 

Fonte: (BRASIL, 2014b, p. 3-3) 
 

Para maiores informações, acesse o manual de Doutrina Militar Terrestre 

EB20-MF-10.102 - que se encontra como documento anexo ao questionário. 

0 10 20 30 40

PBCE/PCTran

PBCFlu/PCIFlu

OCCA

REFRON

APFD

ACISO

Resgate

Situações de Emprego
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Para uma melhor compreensão das próximas questões, se faz necessário 

entender os conceitos de cargo e encargo. De acordo com o Regulamento de 

Administração do Exército (RAE) o cargo é uma “posição de um agente 

especificada na estrutura organizacional de uma Organização Militar, com 

atribuições, deveres e responsabilidades definidas” (BRASIL, 1990, grifo nosso). Os 

encargos são “obrigações cometidas a um agente que, pela sua generalidade, 

peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas nas estruturas 

organizacionais das OM ou em outros diplomas legais (BRASIL, 1990, grifo 

nosso). 

 

8. Devido ao efetivo estar judiciosamente distribuído em cargos estabelecidos, 

seria ideal, a curto prazo, se a Turma de SARP (Tu SARP), geralmente composta 

por dois integrantes, fosse formada como encargo, cumulativamente aos 

cargos existentes de Rádio-Operador (Rdop) e Comandante de Grupo de 

Combate (Cmt GC) mais antigo na missão. Esta linha de ação trará maior 

flexibilidade e modularidade para o emprego de SARP nas missões 

descentralizadas uma vez que todos os Rdop e Cmt GC para integrar a Turma de 

SARP (Tu SARP), desde que todos os Rdop e Quadros do PEF estejam habilitados 

a operar SARP. 

a) Concordo totalmente 

b) Concordo 

c) Não concordo, nem discordo 

d) Discordo 

e) Discordo totalmente 

Outras Observações: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



184 

 

 

9. No caso de necessidades mais complexas, a responsabilidade de 

manutenção será recaída sobre os elementos mais habilitados a receberem 

instruções iniciais: os Sargentos da Arma de Comunicações, 5211, os Auxiliares de 

Mecânica de Equipamento Elétrico, QM 1173, e os Rdp 1174, por terem uma maior 

familiaridade com os meios eletrônicos.  

a) Concordo totalmente 

b) Concordo 

c) Não concordo, nem discordo 

d) Discordo 

e) Discordo totalmente 

 

 

10. A longo prazo, se fará necessária a criação de claros para a Tu SARP 

como cargo específico em QCP. 

40,54%

48,65%

0,00%

5,41% 5,41%

Tu SARP como Encargo a Curto Prazo

Concordo Totalmente

Concordo

Não Concordo Nem Disordo

Discordo

Discordo Totalmente

13,51%

64,86%

5,41%

16,22%

0,00%

Responsabilidade pela Manutenção

Concordo Totalmente Concordo Não Concordo nem Discordo

Discordo Discordo Totalmente
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a) Concordo totalmente 

b) Concordo 

c) Não concordo, nem discordo 

d) Discordo 

e) Discordo totalmente 

Outras Observações: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

As perguntas de nº 11 a 14 são referentes aos fatores material, e 

infraestrutura. Responda de acordo com a realidade sua guarnição. 

Relativo ao fator Infraestrutura, responda os quesitos a seguir: 

11. Quais as formas de acesso ao PEF/CEF/Btl/Bda sob o seu Comando? 

a) Apenas por aeronave (Anv) de asa rotativa 

b) Por Anv de asa fixa e de asa rotativa 

c) Por Anv de asa rotativa e fluvial 

d) Por Anv de asa fixa, Anv de asa rotativa e fluvial 

e) Por estrada, Anv de asa fixa e de asa rotativa 

f) Por via fluvial, estrada, Anv de asa fixa e de asa rotativa 

g) Outros:__________________________. 

32,43%

43,24%

5,41%

18,92%

0,00%

Tu SARP a Longo Prazo

Concordo Totalmente

Concordo

Não Concordo Nem Disordo

Discordo

Discordo Totalmente
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12. Marque a frente de fronteira que está sob a responsabilidade de vigilância 

pelo PEF sob o seu Comando (apenas para Cmt PEF). 

a) Menos de 300km 

b) Entre 300 e 400km 

c) Entre 400 e 600km 

d) Entre 600 e 800km 

e) Mais de 800km:___________________________. 

 

 

13. O PEF sob o seu Comando possui localidade próxima onde são possíveis 

a aquisições de suprimentos básicos como gasolina e óleo náutico ou de motor 

comum de 2 tempos? (apenas para Cmt PEF). 

a) Sim 

b) Não 

25,81%

6,45%

45,16%

22,58%

Acesso às OM de Fronteira

Somente por Anv Asa Fixa ou
Rotativa

Anv de Asa Rotativa e Fluvial

Anv Asa Fixa ou Rotativa e
Fluvial

Por estrada, Anv de asa fixa e
de asa rotativa

33,33%

20,00%16,67%

20,00%

10,00%

Frentes Vigiadas pelas Frações Destacadas na 
Fronteira Amazônica

Menos de 200km

Entre 200 e 300km

Entre 300 e 400km

Entre 400 e 600km

Mais de 800km
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14. Na possibilidade do recebimento de um SARP de 25 kg e 0,5 m³ de 

volume pelo PEF que está sob o seu comando, a estrutura desta prestimosa fração 

permitiria o acondicionamento seguro deste sistema, além de proteção contra 

chuva, poeira e variações do tempo? (apenas para Cmt PEF). 

a) Sim 

b) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,00%

44,00%

Existência  de Localidades com
Suprimentos Cl III Disponíveis

Sim

Não

92,86%

7,14%

Capacidade de Acondicionamento Adequado

Sim

Não
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CONCLUSÃO 

 

 

 Por fim, caso o senhor queira colaborar com alguma experiência vivida no 

trabalho com SARP ou fazer qualquer comentário adicional sobre as perguntas 

constantes no presente questionário, por favor, escreva nos espaços abaixo: 

 

Fim do questionário! 

Ciente da longa e paciente jornada para responde-lo, fico muito agradecido 

pela excelente colaboração. Espero que os resultados propostos por esta pesquisa 

sejam aplicados na prática, e que a infraestrutura das OM de fronteira continue a 

ser aprimorada de forma que, em um futuro próximo, estas tropas estejam com uma 

infraestrutura no mesmo nível das OM localizadas nos maiores centros urbanos do 

país, devido a sua condição de isolamento, às dificuldades logísticas, e, 

principalmente, dada a sua importância estratégica de vigiar a fronteira e garantir a 

presença do Exército Brasileiro onde muitas repartições do Estado não conseguem 

chegar. Tudo pela Amazônia! Selva! (Individual). 

 
Cap Inf Victor Vicente do Nascimento - 2010. 
E-mail:victorvicente.nascimento@eb.mil.br ou v.vicenteaman@gmail.com 
Contato: (94) 98199-0099 (Whatsapp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:v.vicenteaman@gmail.com
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APÊNDICE B – ENTREVISTA 

 

A presente entrevista constitui-se um instrumento de pesquisa do trabalho que 

tem como tema “O EMPREGO DE SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE 

PILOTADAS NA FAIXA DE FRONTEIRA AMAZÔNICA: UMA PROPOSTA DE 

REQUISITOS OPERACIONAIS PARA O SARP CATG 1”, a ser apresentado à 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais pelo Cap Inf Victor Vicente do Nascimento, 

como requisito parcial para a obtenção do Grau de Mestrado em Ciências Militares. 

A finalidade desta atividade é o levantamento de informações e opiniões 

baseadas no conhecimento especializado acerca dos SARP, considerado, o seu 

emprego na Faixa de Fronteira Amazônica.  

Ao final do trabalho, espera-se que seja possível apresentar uma proposta de 

Requisitos Operacionais para os SARP Catg 1 com características favoráveis ao 

emprego na Amazônia. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), 

da pesquisa realizada pelo Cap Inf VICTOR VICENTE DO NASCIMENTO, sob 

orientação da Cap QEM NINA MACHADO FIGUEIRA, cujo tema é “O Emprego de 

Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas na Faixa de Fronteira Amazônica: 

uma Proposta de Requisitos Operacionais Para o SARP Catg 1”78.  

 

Declaro ter sido esclarecido dos seguintes pontos: 

 

1. A pesquisa tem como objetivo principal propor Requisitos Operacionais para 

tornar os SARP Catg 1 mais adaptados ao emprego na Faixa de Fronteira 

Amazônica. 

                                                 

 

78 A presente entrevista foi respondida por meio da ferramenta Google Docs, pelo link: 

https://forms.gle/Dr4QQHNuEuWPXa2x9. 
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2. A participação do (a) senhor (a) consistirá em fornecer opiniões acerca dos 

assuntos atinentes a esta pesquisa, considerando a experiência com SARP e/ou 

Operações na faixa de fronteira, bem como a vivência através de missões 

realizadas em outros países. 

3. Durante a realização desta pesquisa, em virtude de sua natureza 

eminentemente bibliográfica/documental, não há qualquer risco à integridade física 

de qualquer pessoa. 

4. Ao participar deste trabalho, o (a) senhor (a) estará contribuindo para o 

desenvolvimento da doutrina de emprego de uma Turma de SARP integrante das 

tropas situadas na Faixa de Fronteira Amazônica. 

5. A participação do senhor nesta pesquisa perdurará apenas até o término da 

mesma, prevista para outubro de 2020. 

Estou de acordo com os termos acima descritos: 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO 

Caso o (a) senhor (a) autorize divulgar seu nome nesta pesquisa, o mesmo 

constará do capítulo de "Análise dos Dados", durante a tabulação das respostas. 

Caso o (a) senhor (a) não autorize, as respostas serão tabuladas, contudo, sua 

privacidade será preservada. 

Autorizo ter meu nome vinculado à pesquisa e divulgado nos resultados. 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Preenchido conforme a resposta no item anterior – “Autorização para 

vinculação”. 

1. Posto: _____________________ 

2. Nome completo: _____________________ 

3. Turma de formação: _____________________ 

4. Experiência com emprego de SARP/VANT (ano e local): ______________ 

5. Experiência como instrutor (a) em Estb de ensino (ano e local): __________ 

6. Experiência com SARP/VANT no Exterior (ano e local): ______________ 
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Atualmente, o Exército Brasileiro reconhece a crescente influência do emprego 

de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP). Desde a criação do 

manual EB20-MC-10.214 e de suas atualizações, não foi definida em manual a 

criação de uma Turma de SARP por qualquer tropa específica. Entretanto, existe 

um quadro que aborda algumas categorias genéricas destes sistemas bem como 

os níveis de emprego que vão desde o nível tático ao estratégico. 

Este quadro foi atualizado pela Portaria nº 26, de 25 de fevereiro de 2019 e 

apresenta estas categorias de forma mais genérica: 

 
Classificação atualizada dos SARP para a F Ter. 
Fonte:  (BRASIL, 2019, p. 9).  

As atualizações são necessárias uma vez que existe um constante 

desenvolvimento de novos SARP, o que interfere diretamente na forma como são 

empregados e essa realidade flexibiliza ainda mais o seu emprego. 

Sabe-se que a Floresta Amazônica apresenta condições desfavoráveis para o 

emprego de SARP tendo em vista vários fatores como alto nível de umidade do ar 

e presença predominante das altas copas das arvores, contribuindo para a 

ocorrência do fenômeno conhecido como absorção das ondas emitidas entre os 

elementos constituintes do sistema em estudo. Outros fatores, como a ausência de 

estradas, dificultam a logística para a aquisição e manutenção de qualquer SMEM. 

 

Dada a exposição inicial, esta pesquisa tem por finalidade apresentar 

Requisitos Operacionais para os SARP Catg 1, dado ao fato de não haver um 

estudo formalizado e publicado para esta Categoria. A sua colaboração será de 

suma importância considerando que as informações prestadas serão parte 

integrante de uma pesquisa que busca propor requisitos para um sistema resistente 

às intempéries da região Amazônia e que apresente simplicidade de operação, 

manutenção e fluxo logístico. Com base nestas premissas, favor responder os itens 

abaixo. 
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QUESTÃO 1 
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DOS SARP 

 

Item 1 – Levando em consideração a câmera do SARP que o (a) senhor (a) 

trabalhou, o que este sensor óptico é capaz de detectar? até que distância e sob 

quais condições? Quais as limitações deste sensor? 

Maj NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Junior 

A resolução do pixel da câmera possibilita Detectar, reconhecer e identificar um homem 
na altitude de voo autorizado pela certificação da aeronave. 

Cap MARCELO Fontes da Costa Filho 

Trabalhei com o primeiro sensor eletro ótico do primeiro lote do FT 100 fornecido ao EB. 
Para reconhecimento de veículos o alcance chegava a 3000 FT em VMC. Para 
reconhecimento de pessoas 1500 ft em VMC. Para detecção de veículos as distâncias 
poderiam variar para mais dependendo nada cor, tamanho forma e luminosidade do dia. 

2°Sgt CARLOS EDUARDO Araújo 

Ele faz a captação em 360° com limitador, ele chega até 4 mil pés de altitude, sendo a 
melhor detecção para o campo óptico da lente. 

 
Item 2 – Na Opinião do senhor, o SARP Catg 1 necessita de quantos 

operadores? Qual a função de cada um? 

Maj NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Junior 

2 militares podem operar. 

Cap MARCELO Fontes da Costa Filho 

O FT 100 necessitava de dois operadores. Um piloto de Rádio Controle e um piloto da 
estação de controle de solo. 

2°Sgt CARLOS EDUARDO Araújo 

2 operadores, sendo que 01 na estação de solo e o outro como piloto de emergência, 
pois esse SARP, têm como pouso, paraquedas. 

 
Item 3 – O (a) senhor (a) conhece algum sensor óptico ou acústico, embarcado 

em SARP como o Horus FT-100, Nauru 500c ou Horus FT100, que permite a 

visão/detecção através das folhagens das árvores e da neblina densa? Em caso 

positivo, quais exemplos poderiam ser citados? 

Maj NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Junior 

Radar de abertura sintética banda x, o equipamento deverá ser adaptado na aeronave 

Cap MARCELO Fontes da Costa Filho 

Nesse SARP,  Horus FT-100, não chegamos a testar, sob condições climáticas adversas, 
porém é um material eletrônico, que dependendo da situação, pode ter problemas , como 
queima de algum circuito. 

2°Sgt CARLOS EDUARDO Araújo 

Não conheci este tipo de sensor. 

 
Item 4 – Quanto ao módulo de controle em solo, quanto tempo dura a 

formação de um operador (piloto) e com que frequência deve-se praticar para 

manter o adestramento de emprego efetivo do equipamento? 
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Maj NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Junior 

6 meses de formação e mensalmente deverá ser feito o check de voo. 

Cap MARCELO Fontes da Costa Filho 

Para a operação da estação de controle de solo do FT100, o treinamento durava em 
trono de uma a duas semanas. Para o adestramento, acredito que um planejamento de 
voo por semana e um voo a cada 15 dias mantém o nível de proficiência. 

2°Sgt CARLOS EDUARDO Araújo 

Para este tipo de SARP, visto que é um planador, o futuro piloto, deve realizar um curso 
em aeromodelos de asa alta, para terem noções de voo, e após isso, adaptar para 
algum aeromodelo planador, e finalizando no adestramento deste tipo de aeronave. 
Para um piloto ter a confiança de pilotagem, são necessárias pelo menos 8 semanas no 
aeromodelo convencional, 2 semanas num aeromodelo planador e mais 6 semanas 
neste SARP, uma vez que requer aprendizado de dobragem de paraquedas, salvamento 
de aeronave, etc. 

Item 5 – Existe a possibilidade de aumentar a distância de emprego do VANT 

(ou plataforma aérea), sem que todo o sistema não ultrapasse 25 kg? o que deveria 

ser feito? 

Maj NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Junior 

Muito difícil pois perderá autonomia de voo 

Cap MARCELO Fontes da Costa Filho 

Esse conhecimento foge da esfera de operador, teria que ser feito uma entrevista com 
os engenheiros da empresa FT Sistemas para verificar a viabilidade desse upgrade. 

2°Sgt CARLOS EDUARDO Araújo 

Há sempre esta possibilidade, desde que o sistema de navegação seja mais atualizado, 
com antenas de acompanhamento para longas distâncias. 

 

QUESTÃO 2: 

CAPACIDADE OPERATIVA DE MONITORAMENTO 

 
Doutrina e Adestramento 

Item 6 – O (a) senhor (a) conhece alguma tropa de outra Força Armada 

brasileira ou estrangeira que empregue SARP Catg 1 de uma forma mais 

consolidada? Quais conhecimentos o (a) senhor (a) poderia transmitir sobre estas 

tropas que poderiam ser empregados em proveito das tropas localizadas na Faixa 

de Fronteira Amazônica? 

Maj NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Junior 

Argentina. A influência do clima e vegetação irá impactar na operação do 
sistema. 

Cap MARCELO Fontes da Costa Filho 

A Marinha do Brasil faz uso desta ferramenta pelo corpo de fuzileiros navais 
antes do Exército Brasileiro. 

2°Sgt CARLOS EDUARDO Araújo 

No Brasil, salvo engano, a Marinha do Brasil utiliza este equipamento. Existe caso 
de exportação do FT-100 para outros países do continente africano também. 
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Organização e Pessoal 

Item 7 – Na opinião do (a) senhor (a) e perante a realidade que vivenciamos, 

o (a) senhor (a) acredita que é necessária a criação de claros para a fração que irá 

operar os SARP ou seria melhor empregar esta fração como encargo, escalando 

militares que existem em QCP? 

Maj NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Junior 

Formação de claros específicos. Não é o caso acumular função 

Cap MARCELO Fontes da Costa Filho 

Acredito que deveria ser criado novos cargos no QCP, haja vista a gama de 
conhecimentos e responsabilidades relacionadas a operação desse tipo de 
equipamento. 

2°Sgt CARLOS EDUARDO Araújo 

Acho de grande valia, ter claros específicos para esse tipo de trabalho dentro da OM. 

Item 8 – O (a) senhor (a) considera os militares da Arma de Comunicações 

como os mais aptos para operar a Estação de Controle em Solo e a plataforma 

aérea de um SARP dado o seu perfil voltado para operação com meios eletrônicos 

ou o (a) senhor (a) visualiza a Arma/Quadro/Serviço como irrelevante para escolha 

do operador/piloto? Gostaria que o (a) senhor (a) justificasse a informando os 

melhores critérios de seleção conforme a sua experiência e conhecimento 

profissional. 

Maj NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Junior 

Não é o caso. A atividade aérea possui outros atributos a serem perseguidos para 
escolha da atividade, bem como limites para ocupação por praças ou oficiais. 

Cap MARCELO Fontes da Costa Filho 

Considero a Arma/Quadro/Serviço irrelevante. Contudo, a escolha do candidato a piloto 
deve ser feita com base nas características individuais do militar. Para a operação ser 
realizada dentro do que preconiza a segurança de voo, o piloto deve sempre ser 
meticuloso no seu planejamento e verificações, deve operar dentro dos limites do 
equipamento e deve conhecer a fundo as legislações que amparam seu ingresso no 
espaço aéreo. 

2°Sgt CARLOS EDUARDO Araújo 

A arma de Comunicações, acho que têm um passo na frente, porém este tipo de trabalho 
depende muito da parte motora da pessoa. Acho válido dá oportunidade as outras áreas 
das qualificações militares. 

Item 9 – Na opinião do (a) senhor (a) o grau hierárquico é um critério 

importante na seleção dos operadores/pilotos? Em quais postos/graduações o 

senhor estabeleceria dentre os integrantes da Turma de SARP? Justifique sua 

resposta. 

Maj NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Junior 

Seria uma seleção por vocação com atividade, privilegiando os interessados na 
atividade 
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Cap MARCELO Fontes da Costa Filho 

No mínimo 3º Sgt. A habilitação para operador de RPAS (SARP no EB) se divide em 
VLOS e BVLOS acima de 400ft. O SARP Catg 1 para voar na distância proposta em 
manual doutrinário, obrigatoriamente terá que voar acima de 400 ft, por limitações de 
enlace de dados (zona de Fresnel). 

2°Sgt CARLOS EDUARDO Araújo 

Um Oficial e um Sgt, pois caso algum militar temporário seja indicado, dependerá do seu 
tempo de serviço. 

Material e Infraestrutura 

Item 10 – Quais os principais cuidados que o (a) senhor (a) visualiza para que 

se garanta uma manutenção básica, armazenamento e fluxo logístico de peças 

adequados e continuidade de serviços e assistência técnica de um SARP Catg 1 

em caso de uma possível aquisição para as tropas localizadas na Faixa de Fronteira 

Amazônica? 

Maj NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Junior 

Cuidados com a umidade no acondicionamento e armazenamento do material 

Cap MARCELO Fontes da Costa Filho 

Um local climatizado para armazenamento de materiais eletrônicos e um contrato de 
suporte logístico integrado para que o sistema tenha suas manutenções feitas dentro 
dos ciclos previstos em manual. 

2°Sgt CARLOS EDUARDO Araújo 

Local arejado, com pouco fluxo de pessoas, após cada voo limpa contato nas partes 
eletrônicas, etc. 

Item 11 – Como seria a constituição de um local para oferecer melhores 

condições de acondicionamento de um SARP Catg 1? 

Maj NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Junior 

Hangarete 

Cap MARCELO Fontes da Costa Filho 

Uma sala com ar condicionado, estante de metal para colocar baterias e peças 
sobressalentes do sistema e uma bancada de pedra ou metal para carregamento das 
baterias, haja vista o risco de incêndio. 

2°Sgt CARLOS EDUARDO Araújo 

Uma sala com medições de aproximadamente 40 m² 

Ensino 

Item 12 – O (a) senhor (a) considera que a o ensino relativo a capacitação 

para pilotar SARP Catg 1 deve ser centralizado na Escola de Artilharia de Costa e 

Antiaérea (EsACosAAe) ou o Curso pode ser ministrado diretamente pelas OM que 

recebem SARP? Por favor, justifique sua resposta. 
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Maj NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Junior 

CIAvEx devido a especificidade da atividade aérea 

Cap MARCELO Fontes da Costa Filho 

O curso deve ser ministrado pelo CIAvEx, pois o SARP Catg 1 é uma aeronave 
que ocupa altitude e alcance no espaço aéreo, que interfere no voo das demais 
aeronaves tripuladas. Tal voo necessita de conhecimento aeronáutico e o 
CIAvEx é o único centro de instrução do EB reconhecido como órgão 
certificador. 

2°Sgt CARLOS EDUARDO Araújo 

Por se tratar de uma história de formação nesta área, a EsACosAAe deve ter essa 
centralização, para este curso. 

 

CONCLUSÃO 

O (a) senhor (a) deseja acrescentar alguma informação sobre o emprego de 

SARP que julgue relevante para esta pesquisa? 

Maj NIVALDO Augusto de Jesus Gonçalves Junior 

Seguir as seleções conforme os americanos realizam ou os argentinos. 
Cap MARCELO Fontes da Costa Filho 

O SARP Catg 1, apesar de ser relativamente leve, necessita, para sua 
operação, de conhecimentos aeronáuticos, tais como teoria de voo de avião, 
meteorologia, tráfego aéreo, etc. Esse tipo de equipamento deve ser operado 
por pessoal capacitado, sob pena de incorrer em crime, caso operado de forma 
negligente. 

2°Sgt CARLOS EDUARDO Araújo 

Não há nada a acrescentar 
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1. TÍTULO: 

Requisitos Operacionais do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas 

Categoria 1 - SARP CATG 1.  

 

2. REFERÊNCIAS: 

a. PORTARIA Nº 013-EME, DE 29 DE JANEIRO DE 2014 - Aprova o Manual 

de Campanha Vetores Aéreos da Força Terrestre (EB20-MC-10.214), 1ª Edição, 

2014. 

b. PORTARIA Nº 233, DE 15 DE MARÇO DE 2016 - Aprova as Instruções 

Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar 

(EB10-IG-01.018); 

c. PORTARIA Nº 221-EME, DE 3 DE OUTUBRO 2018 - Aprova a Diretriz para 

a Continuidade da Implantação dos Sistemas de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas no Exército Brasileiro (EB20-D-03.014). 

d. CONDOP Nº 01/19 - Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas - 

SARP, aprovadas pela Portaria COTER Nº 026, de 25 FEV 19. 

e. PORTARIA Nº 149-COTER, DE 19 DE AGOSTO DE 2019 Aprova a Nota 

Doutrinária 6/2019 - Alterações no Manual de Campanha Vetores Aéreos da Força 

Terrestre (EB20-MC-10.214), 1ª Edição, 2014 e dá outras providências. 

f. PORTARIA Nº 062-COTER, DE 27 DE MAIO DE 2020 Aprova o Manual de 

Campanha EB70-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre, 2ª Edição, 2020 e 

dá outras providências. 

 

3. COMPOSIÇÃO DO SARP: 

f. Plataforma Aérea – composta pela ARP propriamente dita, incluindo 

grupo de motor a propulsão (elétrico ou a combustão), sistemas 

elétricos e sistemas de navegação e controle (SNC) embarcados, 

essenciais ao controle, à condução e à execução das diversas fases do 

voo. 

g. Carga Paga ou Útil (payload) – inclui os sensores e equipamentos 

embarcados na ARP, que possibilitam o cumprimento das missões. 

Conforme a capacidade de transporte da ARP, pode englobar: câmera 
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e sensores eletro-ópticos (EO) e infravermelhos (IR), radar de abertura 

sintética (Synthetic Aperture Radar - SAR) e detecção de alvos móveis 

(Ground Moving Target Indicator - GMTI), apontadores/designadores a 

laser (Laser Range Finder or Designator), equipamentos de 

comunicações e de guerra eletrônica (GE), acústicos, entre outros. 

h. Estação de Controle de Solo (ECS) – elemento fixo ou móvel que 

realiza a conexão entre o (s) operador (es), a ARP e a carga paga, 

permitindo o planejamento e a execução do voo e da missão. Poderá 

ser, de acordo com a categoria do SARP, portátil (transportada por um 

só homem) ou embarcada em veículos ou cabines (shelters). 

Geralmente é composta pelo terminal de pilotagem da plataforma aérea 

(para comando da ARP) e o terminal de controle da carga útil, os quais 

podem compor a mesma estação conjugada ou serem separados.  

i. Terminal de Transmissão de Dados (TTD) – consiste nos 

equipamentos essenciais para executar os enlaces entre a ARP e a 

ECS, servindo tanto para controlar o voo (telemetria e telecomando) 

quanto para o controlar a carga paga. A plataforma aérea pode ser 

controlada das seguintes formas: 

1) Em linha de visada (Radio Line Of Sight – RLOS) – referindo-se à situação em 

que o controle de pilotagem é diferenciado pela ligação direta (ponto a ponto) entre 

a Estação de Controle de Solo e a ARP; e 

2) Além da linha de visada (Beyond Radio Line Of Sight – BRLOS) – nesta situação, 

o controle de pilotagem é feito por meio da utilização de satélite ou relay de 

comunicações. 

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS: 

 

a. SUBSISTEMA AERONAVE 

 

1) Requisitos Absolutos 

a) A unidade de emprego mínima do sistema deverá ser constituída por, no mínimo, 

2 (duas) aeronaves multirotores ou híbridas (multirotores e asa fixa) que fazem parte 



200 

 

do presente subsistema aeronave e serão controladas por uma estação de controle 

de solo. (Peso dez).  

b) Permitir operação de forma remota por dois operadores, sendo um piloto da 

aeronave e um operador de sensores; bem como, a critério do piloto, a alternância 

de diferentes missões pré-programadas, cuja sequência de desencadeamento seja 

possível de alteração durante o voo. (Peso dez). 

c) O sistema deve garantir que haja, continuamente, uma aeronave sobrevoando a 

área de interesse, pelo período mínimo de seis horas, tanto diurno como noturno. 

(Peso dez) 

d) A autonomia de cada aeronave do sistema deverá ter acréscimo de, no mínimo 

15% (quinze por cento) sobre o tempo necessário para que outra aeronave assuma 

a manutenção da continuidade da observação da área de interesse. (Peso dez). 

e) O sistema deverá apresentar as capacidades de eliminação de dados gravados, 

mediante acionamento pela estação de solo, pelo piloto ou como medida de 

contingenciamento em caso de pane catastrófica. (Peso dez). 

f) Proporcionar ao piloto, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de segundo), 

informações sobre as condições de voo e condições de funcionamento do grupo 

motopropulsor, aeronave e sensores, permitindo inclusive a pilotagem por 

instrumentos básicos (bússola, sistema de posicionamento global, velocímetro e 

altímetro). (Peso dez).  

g) Comportar, no mínimo, a instalação de equipamentos que possuam a capacidade 

de fornecer: 

(1) Imagem e vídeo digital, iluminação de alvos por laser invisível, visão termal 

para emprego diurno e noturno. (Peso dez). 

(2) imagens, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de segundo), da área 

a ser sobrevoada que permitam reconhecer, com alta nitidez e estabilidade, um 

indivíduo, viaturas e objetos que possam ser previamente configurados, a altura de 

operação de, no mínimo, 1800 ft (mil e oitocentos pés) durante missões diurnas e 

até a altura de emprego de, no mínimo, 900 ft (novecentos pés) durante operações 

noturnas. (Peso dez). (Peso dez). 

(3) visualização, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de segundo), do 

terreno sobrevoado, possibilitando ao operador a mudança da área observada, por 

meio do redirecionamento de um ou mais desses equipamentos, bem como efetuar 
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a ampliação/redução da imagem dos alvos selecionados (Zoom In ou Zoom Out). 

(Peso dez) 

(4) a ARP deverá apresentar a capacidade de engate/desengate rápidos com 

estes sensores, de modo que sua substituição seja desempenhada pelo operador, 

por ocasião da manutenção em 1º escalão. (Peso dez). 

h) Deverá ser acondicionada em duas maletas tipo mochila de campanha ou case, 

transportáveis por 2 (dois) militares, flutuem em caso de queda na água, mesmo 

com todo o sistema no seu interior. (Peso dez). 

i) Possuir enlace digital de telemetria/telecomando com a ECS, de modo a permitir 

a execução de operação telecomandada por um operador, por intermédio da ECS. 

(Peso dez). 

j) Possuir dispositivo que limite, automaticamente, o comando do operador que 

ultrapasse a capacidade de voo seguro da ARP. (Peso nove). 

k) Ser composto por 2 (duas) plataformas aéreas (sendo uma aeronave operando 

e outra pronta para decolar ato contínuo). (Peso dez) 

l) Permitir acionamento automático de programas de voo especiais e/ou 

padronizados que permitam a recuperação da aeronave pelo retorno ao ponto inicial 

da decolagem ou outro ponto pré-determinado em caso de eventual perda de 

contato com a estação de controle.  

O retorno ao local inicial de decolagem deve ocorrer de forma automática antes de 

a aeronave ter sua carga da bateria/combustível totalmente esgotada. Neste caso, 

a ARP deve interromper automaticamente a Operação e retornar ao ponto inicial de 

decolagem em segurança ou, caso o operador tenha se deslocado com a estação 

de controle em solo, retornar para a nova posição do operador.  

m)  Possuir as seguintes características: 

(1) autonomia de voo mínima de 3 (três) horas, em qualquer situação de emprego, 

tanto em voo horizontal como pairando em um ponto fixo; 

(2) peso total entre 15 e 25 kg; 

(3) possuir tipo de enlace LOS (Line of Sight - voo na linha de visada);  

(4) possuir raio de ação de, no mínimo, 30 km com transmissão dados, vídeo e 

fotos em near real time, latência menor que 0,5 segundo, em ambiente com clima 

equatorial úmido a partir de uma ECS localizada dentro de uma clareira no centro 

de árvores frondosas; 
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n) Atingir uma altura de operação de, no mínimo, 3600 ft AGL (três mil e seiscentos 

pés Above the Ground Level), possibilitando a observação adequada do terreno e 

com as capacidades operacionais da ECS. (Peso nove) 

o) Poder decolar e pousar automaticamente, com possibilidade de intervenção do 

operador, através da tecnologia VTOL. (Peso dez) 

p) Ser recuperável automaticamente a partir do comando do operador, efetuar o 

pouso e decolagem em modo VTOL e possuir dispositivo de queda controlada por 

abertura de paraquedas em caso de pane ou por iniciativa do operador, mantendo 

preservados os equipamentos transportados. (Peso dez) 

q) As 02 (duas) ARP devem ser transportáveis por 2 (dois) militares, em mochilas 

ou maletas impermeáveis. Os outros módulos devem ser transportados por 1 (um) 

militar, também, em mochila impermeável.  (Peso dez) 

r) Possuir propulsão com nível de ruído imperceptível a partir de uma altura de 

operação acima de 900 ft (novecentos pés), considerando o ruído local de uma área 

rural e em campo aberto, em qualquer lugar da Área Operacional do Continente. 

(Peso dez) 

s) Possuir capacidade de, após recuperação, desempenhar nova missão no prazo 

de 30 min, (trinta minutos). (Peso dez) 

t) Estar em condições de, antes de decolar, ou após o pouso por retorno de missão, 

executar o check-pré-voo, o (re) abastecimento, troca de sensores e todas as 

demais ações de montagem mandatórias, em prazo inferior a 2 (duas) horas. (Peso 

oito) 

u) Possuir rusticidade e performance sem falhas durante um período mínimo médio 

de 24 (vinte e quatro) horas de operação, compatíveis com as características de um 

material de emprego militar. (Peso nove) 

v) Permitir sua utilização e armazenamento em locais cuja temperatura varie entre 

-10 ºC e +50 ºC (menos dez e mais cinquenta graus Celsius). (Peso oito) 

w) Possibilitar a manutenção pelos escalões padronizados pelo Exército Brasileiro. 

(Peso dez) 

x) Possuir ferramentas para manutenção de 1º e 2º escalões padronizados pelo 

Exército Brasileiro. (Peso dez) 
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y) Possuir manuais de instrução, manutenção, operação, e lista de suprimentos, 

editados em língua portuguesa e resistentes à chuva e outras condições adversas. 

(Peso dez) 

z) Permitir a montagem e o seu lançamento em até 15 (quinze) minutos. (Peso 

nove) 

aa) Atuar em faixas de frequência permitidas para o EB, na transmissão e na 

recepção de informações e de telecomando, em consonância com a 

regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações. (Peso dez)  

bb) Identificar sua localização por meio de sinalização acústica e/ou visual, a partir 

de, no mínimo, 50 m (cinquenta metros) do operador até o local de seu pouso, 

durante os procedimentos diurnos e noturnos de recuperação final. (Peso dez) 

cc) Possuir alcance de enlace mínimo de 10% superior ao seu raio de ação. (Peso 

oito) 

dd) Utilizar o Sistema Global de Posicionamento: GPS. (Peso dez). 

ee) Ser lançável e recuperável através de tecnologia VTOL (Vertcial Take-off and 

Landing), de forma automática ou semi-automática a critério do piloto. (Peso dez) 

ff) Ser de recuperação automática pela tecnologia VTOL ou semi-automarica pelo 

piloto. Em caso de emergência, mediante pouso controlado por meio de 

paraquedas, mantendo íntegros a ARP, os payloads transportados e os dados 

gravados a bordo. (Peso oito) 

gg) Ser desmontável e montável por engates rápidos padrão ou acoplagens estilo 

corrediça e transportável, no máximo, por dois militares (os mesmos conduzirão, 

também, a ECS), obrigatoriamente guardados em “case (s)”. (Peso nove) 

hh) Informar por sons, sinais luminosos ou pelo display da ECS se a montagem 

da ARP foi correta ou se falta a realização de algum procedimento para permitir a 

execução da missão de voo (Peso dez). 

ii) Possuir velocidade de cruzeiro igual ou superior a 20 kt (sessenta nós) e 

velocidade mínima de operação igual ou inferior a 10 kt (vinte nós) e nesta 

velocidade com raio de curvatura inferior a 300m (trezentos metros), compatíveis 

com a missão a ser cumprida e com os dispositivos embarcados. Além disso, 

possuir a capacidade de pairar no ar ou orbitar em torno do alvo pelo mesmo tempo 

de autonomia de 3 (três) horas (Peso nove). 
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jj) Possuir peso máximo de decolagem de 25 kg (vinte e cinco quilogramas). (Peso 

dez). 

kk) Possuir capacidade de atuar, durante a decolagem e pouso, com ventos de 

través de, no mínimo, 15 kt (quinze nós) de intensidade. (Peso nove) 

ll) Ter sistema de iluminação de acordo com normatização de uso do espaço aéreo 

brasileiro para missões de voo durante o dia e noite capaz de ser ligado e desligado 

a critério do piloto. (Peso dez) 

mm) A confiabilidade do sistema deve ser igual ou superior a 90% (noventa por 

cento), respeitando a seguinte fórmula: 

c = (saídas – abortivas no ar) / (saídas + abortivas no solo) 

Onde: 

c = confiabilidade 

saídas = Decolagem de uma aeronave para voo; 

abortivas no Ar = Missão cancelada ou não completamente realizada, 

por ocorrência de falha verificada no voo; e 

abortivas no Solo = Missão cancelada por falha verificada no solo, no 

período compreendido entre o momento em que a aeronave foi dada como 

disponível para o voo e a sua decolagem. (Peso nove) 

 

2) Requisitos Desejáveis 

 

a) Usar lubrificantes compatíveis com a cadeia de suprimentos do EB, caso utilize 

motor de combustão interna. (Peso seis) 

b) A substituição das ARP, na área de interesse, em caso de necessidade, deverá 

ser realizada automaticamente. (Peso dez). 

c) Ser montado e operado por militares habilitados, com treinamento completo a ser 

realizado em tempo previsto pela normatização vigente com intuito de tornar os 

operadores habilitados para a operação do sistema de acordo com os parâmetros 

da legislação. (Peso dez) 

d) Possuir grades para proteção de hélices VTOL com a finalidade de evitar 

acidentes (peso dez)  

e) Utilizar tecnologia que impeça, durante o voo, a colisão com obstáculos, 

possibilitando o voo em ambientes complexos 3D. (Peso seis) 
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f) Possuir impermeabilização que permita a flutuação da ARP e proteção dos meios 

eletrônicos em caso de queda na água. (Peso dez) 

 

3) Requisitos Complementares 

a) Ser montado e operado por militares habilitados, com treinamento completo a ser 

realizado em tempo previsto pela normatização vigente em até 180 (cento e oitenta) 

dias. (Peso dois) 

b) O sistema deve apresentar uma disponibilidade operacional igual ou superior a 

90% (noventa por cento), respeitando a seguinte fórmula: 

d = MTBM / (MTBM + MDT) 

Onde: 

d = disponibilidade 

MTBM = tempo médio entre atividades de manutenção (tanto preventiva 

quanto corretiva) 

MDT = tempo médio de indisponibilidade, que inclui o tempo real gasto ao 

se fazer manutenção mais os tempos relacionados a atrasos devido à espera por 

recursos humanos ou materiais. (Peso dois) 

 

b. SUBSISTEMA CARGA PAGA 

 

1) Requisitos Absolutos 

 

a) O sistema deve possuir sensores de engates rápidos e compatíveis com a ARP 

do sistema que possuam a capacidade de fornecer: 

(1) Imagem e vídeo digital, iluminação de alvos por laser invisível, visão termal 

para emprego diurno e noturno (Peso dez). 

(2) imagens, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de segundo), da área 

a ser sobrevoada que permitam reconhecer, com alta nitidez e estabilidade, um 

indivíduo, viaturas e objetos que possam ser previamente configurados, a altura de 

operação de, no mínimo, 1800 ft (mil e oitocentos pés) durante missões diurnas e 

até a altura de emprego de, no mínimo, 900 ft (novecentos pés) durante operações 

noturnas. (Peso dez). 
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(3) visualização, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de segundo), do 

terreno sobrevoado, possibilitando ao operador a mudança da área observada, por 

meio do redirecionamento de um ou mais desses equipamentos, bem como efetuar 

a ampliação/redução da imagem dos alvos selecionados (Zoom In ou Zoom Out). 

(Peso dez) 

(4) Comunicar ao operador, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de 

segundo), acerca de dados obtidos pelos sensores que possibilitem o 

georreferenciamento da ARP (coordenadas geográficas/planas e altitude) e do alvo 

observado (coordenadas geográficas/planas e altitude). (Peso nove) 

(5) permitir ao operador a alteração da área observada pela implemento de 1 

(uma) ou mais das seguintes ações: (Peso dez) 

(d)      redirecionamento de equipamentos embarcados; e 

(e) aproximação da imagem (zoom) sobre alvos selecionados. 

(6) Prover, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de segundo), as 

seguintes informações sobre os objetivos sobrevoados: (Peso dez) 

(a) coordenadas absolutas; 

(b) altitude; 

(c)     azimute; e 

(d) distância. 

(7) Ter sistema de zoom óptico para as câmeras diurnas e noturnas para 

satisfazer os requisitos requeridos. (Peso dez) 

(8) tais dispositivos deverão possuir a capacidade de acoplagem e desacoplagem 

rápidos, compatíveis com a ARP, de modo que sua substituição seja 

desempenhada pelo operador, por ocasião da manutenção em 1º escalão. (Peso 

dez). 

b) Possuir rusticidade e performance sem falhas durante um período mínimo médio 

de 24 (vinte e quatro) horas de operação, compatíveis com as características de um 

material de emprego militar. (Peso nove)  

c) Permitir sua utilização e armazenamento em locais cuja temperatura varie entre 

-10 ºC e +50 ºC (menos dez e mais cinquenta graus Celsius). (Peso oito)  

d) Possibilitar a manutenção pelos escalões padronizados pelo Exército Brasileiro. 

(Peso dez)  
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e) Possuir ferramentas para manutenção de 1º e 2º escalões padronizados pelo 

Exército Brasileiro. (Peso dez)  

f) Possuir manuais de instrução, manutenção, operação, e lista de suprimentos, 

editados em língua portuguesa e resistentes à chuva e outras condições adversas. 

(Peso dez) 

g) Possuir auto falante que permita a comunicação do operador pessoal próximas 

a ARP. 

h) Dispor de software e hardware que permitam o mapeamento em 2D e 3D de uma 

região respeitando a autonomia do sistema. 

 

2) Requisitos Desejáveis 

 

c) Possuir sensor acústico que permita a interpretação sonora bem como a 

identificação da direção de sons, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de 

segundo), a partir de uma distância mínima de 1500m dentro da altitude de 

operação. (Peso dez)  

d) Possuir sensores capazes de fornecer imagens e vídeo, e visão que conduza o 

piloto através da neblina. (Peso oito)  

 

c. SUBSISTEMA ESTAÇÃO DE CONTROLE EM SOLO 

 

1) Requisitos Absolutos 

a) Deverá ser acondicionada na mesma maleta que a ARP, sendo possível que 

cada uma das duas maletas seja possível de conduzir por 1 (um) homem. 

b) Possuir meios de comunicação externa que permitam a coordenação com os 

órgãos de Controle de Tráfego Aéreo (CTA). 

c) Ter software e hardware que possibilitem efetuar as seguintes ações: (Peso dez): 

(1) pilotar a aeronave ou controlar seu voo em qualquer situação do perfil da 

missão; (Peso dez) (ascensão, descida, velocidade e rumo); 

(2) controlar todos os equipamentos acoplados como carga (câmeras de sensores 

eletro-ópticos (EO) e infravermelhos (IR)), na mesma estação de controle; (Peso 

dez) 
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(3) visualizar a trajetória da ARP, incluindo a possibilidade do seu registro gráfico 

com os parâmetros de voo; (Peso dez) 

(4) apresentar ao operador, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de 

segundo), a posição da ARP (coordenadas, altitude e azimute), as coordenadas do 

alvo sobrevoado e a distância em relação à estação de controle; (Peso dez) 

(5) selecionar entre 3 (três) formas de operação do sistema: semiautomática e 

pré-programada para operações padrão e automática para retorno da aeronave até 

o ponto de decolagem ou para a nova posição da ECS em caso de extrema 

necessidade ou perda de sinal, não havendo sequência preferencial de 

chaveamento (com possibilidade de intervenção do operador); (Peso dez) 

(6) visualizar os dados fornecidos pelos sensores embarcados, indicando-os no 

mapa, incluindo a possibilidade de gravação, extração e transmissão dos dados; 

(Peso dez); 

(7) planejar e confeccionar planos de voo para as aeronaves, permitindo o uso 

apenas de dispositivo apontador (mouse), bem como confrontar o perfil da missão 

planejada com o envelope de operação do sistema; (Peso nove); 

(8) poder operar remotamente a aeronave ou realizar um trajeto pré-programado 

ou desenhar o trajeto na tela, onde a ARP seguirá, com alto nível de precisão, o 

trajeto desenhado enquanto mantém sua altitude bloqueada; 

(9) testar os programas de voo, antes de seu lançamento; 

(10) testar o funcionamento de todo o payload embarcado na ARP, bem como da 

própria ECS, inclusos hardware de suporte, aviônicos e sensores, apresentando a 

indicação de módulos que apresentem defeito, assim como o tipo de falha, seja em 

regime de voo seja entre as missões; e 

(11)  identificar os principais módulos defeituosos, assim como o tipo de falha da 

ARP em voo e do subsistema ECS. (Peso dez). 

d) Possuir dispositivo que limite, automaticamente, o comando do operador que 

ultrapasse a capacidade de voo seguro da ARP. (Peso nove). 

e) Operar à noite e sob chuva fraca ou leve sem substancial alteração no 

desempenho, de forma a possibilitar a visualização das imagens transmitidas pela 

plataforma aérea. (Peso dez) 

f) Os dispositivos previstos para uso expostos ao mau tempo deverão atuar sob 

condições meteorológicas adversas, devendo a ECS sinalizar a extrapolação do 

envelope de operações do sistema. (Peso dez) 
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g) Gravar as imagens transmitidas pela ARP. (Peso dez) 

h) Permitir o congelamento dos vídeos e imagens produzidas pelas câmeras, sem 

prejuízo da continuidade na gravação. (Peso nove) 

i) Possibilitar o alcance de controle da ARP de, no mínimo, 10% (dez por cento) 

acima ao raio de ação máximo do sistema. (Peso dez) 

j) Possuir rusticidade e performance sem falhas durante um período mínimo médio 

de 24 (vinte e quatro) horas de operação, compatíveis com as características de um 

material de emprego militar. (Peso dez) 

k) Permitir sua utilização e armazenamento em locais cuja temperatura varie entre 

-10 ºC e +50 ºC (menos dez e mais cinquenta graus Celsius). (Peso oito) 

l) Permitir a efetuação da manutenção pelos escalões padronizados pelo Exército. 

(Peso dez) 

m) Possuir ferramentas para manutenção de 1º e 2º escalões padronizados pelo 

Exército Brasileiro. (Peso dez) 

n) Possuir manuais de operação, manutenção e catálogo de suprimentos editados 

na língua portuguesa e resistentes à chuva e outras condições adversas de 

temperatura e umidade. (Peso dez) 

o) Ter autonomia de operação das baterias de, no mínimo, 150 min (cento e 

cinquenta minutos). (Peso dez) 

p) Funcionar alimentado por energia elétrica, variando de 110V a 220V (ambas as 

voltagens com 60 Hz de frequência, através de fontes comerciais ou geradores de 

campanha da cadeia de suprimento do EB. (Peso dez) 

q) Proporcionar ao operador, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de 

segundo), informações sobre as condições de voo e funcionamento geral da 

aeronave. (Peso dez) 

r) Ser capaz de operar, ao mesmo tempo, 2 (duas) ARP, possibilitando manter a 

continuidade da órbita sobre o alvo, conforme necessidade da missão. (Peso dez) 

s) Ter sistema de alerta caso algum parâmetro de voo esteja perto de ser esgotado. 

Pode-se citar: a baixa altura, nível crítico da bateria ou do combustível e baixo nível 

de sinal). (Peso dez) 

t) Ter equipamento para testar e recarregar as baterias que permita a realizar a 

recarga em prazo inferior a 6 (seis) horas. (Peso nove) 

u) Ter dispositivos que possibilitem, também, por intermédio de operação da ECS: 
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(1) registrar as operações de voo com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de 

segundo) ou por meio de gravações; 

(2) simular operações de voo da plataforma aérea para realizar treinamentos; 

(3) manter o voo automático orbitando/pairando um alvo no terreno, permitindo 

sua observação; 

(4) utilizar os produtos preconizados de acordo com Especificações Técnicas de 

Produtos de Conjunto de dados Geoespaciais (ET-PCDG). (Peso oito) 

(5) Iniciar programas para resolver eventuais perdas de controle de voo, visando 

ao restabelecimento controle de forma automática (Peso nove); e 

(6) realizar o monitoramento automático de um alvo selecionado fixo ou em 

movimento, permitindo que a ARP desvie dos obstáculos automaticamente e 

continue sua rota ou pare diante destes a critério do operador. (Peso nove) 

v) Ser preparado e operado por pessoal habilitado, em simuladores o mais completo 

possível de ser realizado em até 10 (dez) dias. Tal habilitação do pessoal ocorrerá 

por meio de treinamentos a cargo do fabricante. (Peso nove) 

w) Ser constituído por um ou mais equipamentos reforçados com softwares e 

hardwares apoiadores, incluindo todas as interfaces físicas externas, bem como 

sistema nobreak em caso de necessidade de ligação direta e corrente alternada. 

(Peso dez) 

x) Permitir um alcance de telemetria, controle, e transmissão de informações dos 

sensores de, no mínimo, 30km (trinta quilômetros). (Peso dez) 

y) Ter segurança em transmitir e receber informações, contra as medidas 

eletrônicas de interceptação e interferências diversas. (Peso oito) 

z) Ter fontes de energia portáteis e autônomas com duração de 3h (três horas), no 

mínimo, substituíveis durante o voo sem prejuízo para a missão. (Peso nove) 

aa) Funcionar alimentado por energia elétrica, variando de 110V a 220V (ambas 

as voltagens com 60 Hz de frequência, através de fontes comerciais ou geradores 

de campanha da cadeia de suprimento do EB. (Peso dez) 

bb) Ser capaz de controlar simultaneamente até 2 (duas) ARP, permitindo manter 

a continuidade da observação sobre o alvo, conforme a necessidade da missão. 

(Peso dez) 

cc) Ter módulos redundantes de controle dos sensores e pilotagem das 

aeronaves, capazes de assumir o controle de aeronave em situações de 
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emergência, com capacidade de estarem dedicados à recuperação da aeronave e 

download em voo dos dados da missão. (Peso dez) 

dd) Possuir um sistema de alerta visual e/ou acústico, a critério do operador, para 

este, em caso algum parâmetro do sistema esteja próximo da extrapolar sua 

capacidade (exemplos: baixa altura, baixa autonomia da ARP e queda na qualidade 

dos sinais de controle ou telemetria). (Peso nove) 

ee) Ter equipamento para testar, por resistência interna, e recarregar as baterias 

que permita a realizar a recarga total e segura no prazo inferior a 6 (seis) horas. 

(Peso nove) 

ff) Possuir a funcionalidade de um simulador de voo que permita executar as 

diversas tarefas de operação da aeronave no treinamento dos operadores, 

utilizando ou não a aeronave com os sistemas embarcados. (Peso sete) 

gg) Possuir equipamentos e sofwares específicos que permitam, também, por 

intermédio de operação da estação de controle: 

hh) Iniciar programas para resolver eventuais perdas de controle de voo, visando 

ao restabelecimento controle de forma automática (Peso nove) 

ii) Realizar o acompanhamento automático de um alvo móvel selecionado, 

proporcionando o guiamento automático (com possibilidade de intervenção do 

operador) da aeronave de acordo com a manutenção da continuidade da 

funcionalidade do sensor embarcado. (Peso oito) 

jj) Registrar as operações de voo com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de 

segundo) ou por meio de gravações, em interface que não comprometa a pilotagem 

da aeronave ou o controle dos sensores embarcados. (Peso sete) 

kk) Permitir a atualização, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de 

segundo), dos parâmetros do perfil da missão. (Peso nove) 

ll)  Utilizar os produtos preconizados nas Especificações Técnicas de  Produtos de 

Conjunto de dados Geoespaciais (ET-PCDG). (Peso oito) 

mm) Possuir software e hardware que permitam desligar ou religar remotamente o 

motor/ os multirotores da ARP. (Peso oito) 

 

2) Requisitos Desejáveis 

 

a) Possuir o sistema operacional baseado em software livre. (Peso seis) 
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b) Realizar a transmissão de dados online para qualquer estação (remota ou não), 

sem a perda de sinal e com dispositivos de segurança contra interferência. (Peso 

seis) 

d. SUBSISTEMA TERMINAL DE TRANSMISSÃO DE DADOS 

 

- Requisitos Absolutos 

 

c) Atuar em faixas de frequência permitidas para o EB, na transmissão e na 

recepção de informações e de telecomando, em consonância com a 

regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações. (Peso dez)  

d) Possuir segurança criptográfica na transmissão e na recepção de dados de 256 

bits, no mínimo. (Peso dez) 

 

e. SUBSISTEMA TERMINAL DE ENLACE DE DADOS 

 

- Requisitos Desejáveis 

 

c) Permitir a transmissão dos dados coletados pelos equipamentos embarcados, 

com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de segundo), valendo-se de 

dispositivos transceptores de voz e dados provenientes da cadeia de suprimento do 

EB ou a estrutura civil para um centro decisor localizado em posição recuada. (Peso 

nove) 

d) Realizar missões dentro das faixas de frequência permitidas para o EB, na 

transmissão, recepção e controle de informações e de telecomando, respeitando a 

regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações. (Peso nove) 

 

5. SISTEMA IDEAL: 

 

Um sistema ideal mínimo é composto por 2 (duas) ARP (sendo uma operando e 

outra em condições de voar tão logo seja necessário), 01 (uma) ECS e a respectiva 

infraestrutura de apoio. 

É desejável a existência de um TED que permita a transmissão informações em 

imagem, áudio e vídeo, coletados, com latência máxima de 0,5s (cinco décimos de 

segundo) , utilizando equipamentos transmissores de voz e dados fornecidos pela 
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cadeia de suprimento do EB ou pela infraestrutura civil a um centro de decisão 

localizado em outra posição distante da ECS. 

Quanto a transportabilidade, os equipamentos desta categoria são enquadrados 

como portáteis, tendo em vista a possibilidade de transposição por 2 (dois) militares. 

 

Brasília-DF,___de___ de 20__. 

___________________________________ 
Gen _______________ 

4º Subchefe do EME 
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APÊNDICE D – PROPOSTA DE INCLUSÃO DA TURMA DE SARP 

 

 
Figura 50 - Tu SARP no Organograma do PEF (uma proposta) 

Fonte: o autor 

 

 
Figura 51 - Tu SARP no Organograma da CEF (uma proposta) 

Fonte: o autor 

 

 
Figura 52 - Tu SARP no Organograma do Cmdo Fron (uma proposta) 

Fonte: o autor 
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APÊNDICE E – PROPOSTA PARA SELEÇÃO DE PILOTOS 

(FLUXOGRAMA) 

 


