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RESUMO 
 
A presente pesquisa tem como principal objetivo apresentar as capacidades necessárias ao 
Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) para seu emprego de maneira efetiva nas 
operações defensivas de defesa de área num contexto de combate convencional. A manobra 
defensiva tem a característica de ser mais estática e apresenta um desequilíbrio entre a força que 
defende, que tem um efetivo provavelmente menor, e a força que ataca, que além de deter um 
efetivo maior, detém a iniciativa das ações. Para entender as capacidades necessárias, buscou-se 
apresentar quais os fatores que influenciam no emprego do SARP, bem como quais tarefas ou alvos 
teriam maior relevância nesse tipo de manobra defensiva apresentada. Para atingir esses objetivos 
foram realizadas uma pesquisa bibliográfica abrangendo publicações nacionais e internacionais, 
como manuais de campanha, manuais escolares, reportagens e pesquisas cientificas pertinentes, e 
um questionário à uma amostra de militares composta pelos alunos do curso de artilharia da Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e nações amigas. Desta 
forma, buscando apresentar informações que corroborem com a ampliação dessa ferramenta 
tecnológica como vetor de implemento de capacidade de combate. 
 
Palavras-chave: SARP. Drone. UAV. Defesa de área. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present research has as main objective to present the needs to the Remote Piloted Aircraft 
System (RPAS) for its effective use in defensive area defense operations in a context of 
conventional combat. The defensive maneuver has the characteristic of being more static and 
presents an imbalance between the force that defends, which has probably a smaller force, and the 
force that attacks, which in addition to holding a larger force, detains the initiative of the actions. In 
order to understand the needs, we sought to present which factors influence the use of SARP, as 
well as which tasks or major targets present in this type of defensive maneuver presented. In order 
to achieve these objectives, a bibliographic research was carried out covering national and 
international publications, such as campaign manuals, school manuals, reports and relevant 
scientific research, and a questionnaire to the military sample composed by students of the artillery 
course of the School for the Improvement of Navy Officers of Brazil, Brazilian Army and friendly 
nations. In this way, seeking to present information that corroborates with the expansion of this 
technological tool as a vector of combat capability implement. 
 
Keywords: RPAS. Drone. UAV. Area defense. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As aeronaves começaram a ser utilizadas em combate na 1ª Guerra mundial. 

A partir de então, seu emprego começou a expandir e, consequentemente, o 

aprimoramento deste vetor. Outra ferramenta que também surgiu foram as 

aeronaves não tripuladas controladas à distância com a finalidade de aperfeiçoar os 

pilotos de combate (VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO, 2019). 

Ainda, no início do século XX, percebeu-se que os aeromodelos pilotados 

para auxiliar no adestramento de pilotos de aeronaves de combate poderiam ter seu 

uso mais explorado, passando a atividades de reconhecimento e missões de alto 

risco. Entretanto, este propósito não foi muito aplicado incialmente, vindo a ganhar 

vulto somente na década de 60 (VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO, 2019). 

Desde essa constatação, vários estudos vêm sendo desenvolvidos ao redor 

do mundo.  Sendo um deles, o desenvolvimento de uma tecnologia de navegação 

aérea não tripulada capaz de carregar sensores e armamentos capazes de inferir 

danos ao inimigo ou captar informações. 

Os Estados Unidos da América (EUA) é um dos pioneiros no desenvolvimento 

do sistema de aeronaves remotamente pilotadas. Ao longo do tempo, seguindo uma 

trilha de sucessos no aperfeiçoamento dessa tecnologia, observou-se a crescente 

utilização dessa ferramenta em diversos fatos históricos desta era, principalmente 

após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas 

e outros locais naquele país (VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO, 2019). 

No Brasil, notando a crescente necessidade de preparar-se para a 

possibilidade do emprego desta tecnologia como ameaça aérea, o Ministério da 

Defesa inseriu na Estratégia Nacional de Defesa a abordagem do presente assunto. 

Dessa forma, atribuiu à Força Aérea a responsabilidade pelo estudo e 

desenvolvimento do referido. 

 

1.1 PROBLEMA 
 

As guerras eram anteriormente travadas em campos de batalha longe das 

áreas urbanas, quando ocorriam nessas regiões, eram utilizadas estratégias de 

cerco. Atualmente os combates não têm o espaço delimitado e agora são travados 
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com mais intensidade em ambientes habitados por populações não envolvidas no 

conflito. Tal fato é relacionado a vários fatores, dentre os quais a camuflagem 

propiciada pelas construções e também a utilização da população local como 

“escudo”. 

Atualmente no Brasil, existe uma pequena variedade de sistemas de 

aeronaves remotamente pilotadas (SARP), os quais não são equipados com 

tecnologia de ponta, pois cada área de atuação o emprega para atender suas 

necessidades. Isso se deve ao fato de que cada sensor necessário para cada tipo 

de missão tem um custo elevado, por esse motivo cada sistema deve ser equipado 

de maneira especifica para não elevar o seu custo desnecessariamente. 

As Forças Armadas (FA), em particular o Exército Brasileiro (EB), poderiam 

ser equipadas com sistemas robustos, dotados de sensores avançados, autonomia 

e eficiência que atendam às suas prioridades. 

Os conflitos em áreas urbanas devem ser evitados ao máximo, a fim de evitar 

danos aos civis. Sendo assim, necessário o emprego de técnicas e táticas de 

combates para ataques pontuais precisos. Para atingir esse objetivo, o emprego de 

tecnologia avançada é fundamental para o levantamento de informações, tanto do 

alvo a ser neutralizado, quanto para equacionar o respectivo dano colateral. 

No contexto do emprego do SARP, essa pesquisa visa analisar a influência 

das possibilidades e limitações do sistema para a sua utilização em operações 

defensivas de defesa de área, pelas unidades do EB. Sendo assim, surge a seguinte 

problemática: tendo como escopo as possibilidades e limitações do SARP que 

equipam atualmente as Forças Armadas brasileiras, quais são as capacidades 

necessárias ao sistema que possibilitem o seu emprego em operações defensivas 

de defesa de área com efetividade? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

Apresentar as características necessárias ao SARP que o possibilite realizar a 

busca e acompanhamento de alvos que garantam o aumento da efetividade 

operacional na operação defensiva de defesa de área. 

A fim de tornar viável a execução do objetivo geral de estudo, 

supramencionado, serão seguidos os objetivos intermediários que seguem: 
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a) analisar o conteúdo literário relativo ao tema; 

b) analisar as operações defensivas; 

c) analisar a busca de alvos; 

d) analisar os fatores que influenciam na utilização do SARP; 

e) analisar os dados coletados relativos à experiência de militares envolvidos 

em operações que empregam o SARP; e 

f) avaliar se os SARP empregados pelo EB atendem às capacidades 

necessárias às operações defensivas de defesa de área. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

A operação defensiva é uma fase das operações, na solução de problema 

militar, que demanda um planejamento detalhado. Tendo como produto uma grande 

quantidade de informações apresentadas durante o estudo preliminar que 

corroboram para tomada de decisões. 

A utilização do SARP auxilia em diversas fases do combate, seja no exame 

de situação ou na execução da manobra, propriamente dita. Tal relevância é 

evidenciada com seu emprego por nações experientes em conflitos que lançam mão 

deste recurso. 

Outro aspecto a ser apresentado é a confiabilidade da informação levantada 

por meio do sistema. Além da capacidade de transmissão em tempo real, o sistema 

possui uma mobilidade superior, que permite a aquisição das informações 

necessárias relativas aos objetivos em diversas localidades de forma rápida e eficaz. 

Possibilitando a aquisição e confirmação dos alvos, bem como informações 

atualizadas relativas aos mesmos e atualização de informações sobre meteorologia, 

situação do inimigo e as considerações civis. 

Uma vez que o Brasil tem tomado parte em operações internacionais sob a 

Égide da Organização das Nações Unidas (ONU), bem como a possibilidade de 

atuação em operações para garantia da lei e da ordem, observa-se que os cenários 

envolvidos abrangem os mais diversos ambientes e o amplo espectro. 

Devido às peculiaridades do combate moderno e às características das 

operações defensivas, nas quais o defensor encontra-se com efetivo, possivelmente, 

inferior ao do inimigo, que realiza o ataque, o emprego do SARP ganha vulto para 
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apoiar as tarefas essenciais dos elementos de manobra, quais sejam a redução do 

poder de combate do atacante ou sua destruição. Desta forma, reduzindo a 

exposição dos militares de nossas tropas ao risco de vida ou situações indesejáveis 

perante a opinião pública e aprimorando a efetividade dos nossos esforços em 

resolver o problema militar. 

 

2 METODOLOGIA 
 

Para realização desta pesquisa e coleta de subsídios, inicialmente, foi 

realizado o levantamento bibliográfico atinente ao SARP e seu emprego na 

atualidade nos idiomas inglês e português. 

Na sequência, uma pesquisa, realizada por meio de questionário, junto aos 

militares das armas, quadros e serviços que realizaram ou teriam interesse em 

realizar o emprego do sistema a fim de tomar conhecimento de como foram 

empregados ou como seria desejoso de ser empregado.  

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se os conceitos de 

pesquisa quantitativa, no que tange ao levantamento numérico dos conceitos 

qualitativos apresentados nas respostas ao questionário, possibilitando o 

entendimento das capacidades necessárias ao sistema segundo os clientes que 

serão atendidos. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, devido à 

grande quantidade de informações sobre o assunto, porém todos de maneira 

superficial, sem necessariamente questionar o usuário na ponta da linha, aquele que 

está diante do inimigo e necessita de informações em curto espaço de tempo a fim 

de manter o escalão superior informado ou tomar as condutas necessárias em 

determinado momento. Para isso, foram levadas em consideração as respostas 

levantadas por meio do questionário. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
 

A pesquisa foi delineada com a definição de termos e conceitos, a fim de 

viabilizar a solução do problema de pesquisa, baseado em uma revisão de literatura 

no período de set. 2001 aos dias atuais. Essa delimitação foi necessária tendo em 
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vista a rápida evolução das tecnologias a partir do emprego maciço de drones após 

o atentado às Torres Gêmeas nos EUA, no início dos anos 2000, motivo pelo qual 

aquela nação empreendeu uma grande mobilização militar no Oriente Médio com o 

emprego desta tecnologia. O objetivo é fazer a analogia deste emprego em defesa 

de área, visto que nos combates modernos há pouca literatura sobre o assunto em 

se tratando de combate linear. 

A delimitação temporal inicial foi determinada com a intenção de incluir as 

análises sobre o conflito da Guerra ao Terror (AFEGANISTÃO, 2001), referente ao 

emprego de drones, pela busca de informações técnicas e táticas. Entretanto, os 

manuais de campanha do EB que abordam a Busca de Alvos (C6-121) e a Artilharia 

da Divisão de Exército (C6-21) exigiram a criação de exceções no período 

estipulado, devido à sua data de elaboração anterior ao ano de 2001. 

As palavras-chave SARP, drone, UAV, defesa de área, foram utilizadas em 

sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os artigos em português e inglês. 

Quanto à operação militar, no que tange o tipo, a revisão de literatura limitou-

se a operações de guerra, com enfoque na possibilidade de emprego do SARP em 

operações defensivas de defesa de área. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados ao emprego de 

SARP nas operações defensivas de defesa de área ou afins; 

- Estudos e matérias jornalísticas que retratam inovações tecnológicas com 

reflexos no emprego de SARP nas operações defensivas de defesa de área ou 

afins; e 

- Estudos qualitativos sobre as características do SARP. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego do referido sistema sem ser no contexto 

de operações militares e afins e fora do espaço temporal delimitado; e 

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente à descrição 

tecnológica e/ou aos equipamentos militares com finalidade distinta da consciência 

situacional. 
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2.2 COLETA DE DADOS 
 

Com a finalidade de proporcionar aprofundamento teórico acerca do assunto, 

a pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de questionário e Pesquisa 

Bibliográfica. 

 

2.2.1 Questionário 
 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais que 

realizam o curso de Aperfeiçoamento de Oficiais na EsAO, no ano de 2020. O 

estudo foi restrito aos oficiais alunos de artilharia do referido ano, devido à sua 

formação parcial no curso de aperfeiçoamento de oficiais, porém com o conteúdo de 

operações de defesa de área já consolidado. 

O efetivo para o questionário foi obtido considerando 100% da amostra ideal 

prevista (nideal=71), utilizando-se como N o valor de 71 militares, os quais realizam o 

curso de artilharia no ano de 2020, dos quais 3 são de nações amigas (Argentina, 

República da Guiana e Uruguai). 

A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta 

(questionário online de ferramenta do Google) para 71 militares que atendiam os 

requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 51 respostas foram 

obtidas (71,83% dos questionários enviados), não havendo necessidade de invalidar 

nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto. 

A partir do nideal (71), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=51, 

71,83% dos questionários enviados) foi inferior ao desejado para o tamanho 

populacional dos potenciais integrantes da amostra, no entanto não inviabiliza, 

tampouco reduz a relevância desta pesquisa, haja vista a especialização da 

amostra. 

A fim de validar o questionário, 03 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) realizaram um pré-teste, os quais atendiam aos 

pré-requisitos para integrar a amostra proposta no estudo, com a finalidade de 

identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. Findado o pré-teste, 
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foram corrigidos alguns elementos, foram realizadas as alterações necessárias e 

seguiram-se os demais com o questionário corrigido. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo serão apresentadas as respostas aos questionamentos a que 

se propôs o questionário e a Pesquisa Bibliográfica do presente trabalho. 

 

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1.1 Conteúdo literário relativo ao tema 
 

A história dos drones tem muitas décadas de existência, porém somente há 

pouco mais de 18 anos eles passaram a ser armados. Isso correu devido à 

intensificação de conflitos, nos quais eram inicialmente empregados nas missões de 

inteligência, vigilância e reconhecimento. Durante esse período a tecnologia tem 

evoluído rapidamente. Entretanto, por serem mais lentos do que as aeronaves 

tripuladas são facilmente detectadas e neutralizadas pelos sistemas de defesa 

oponentes (VERBRUGGEN; BOULANIN, 2017). 

O uso de SARP por militares não é segredo, inclusive utilizando armamentos 

contra inimigos e terroristas. Uma das principais funções desse sistema em zonas de 

conflito é a missão de reconhecimento de áreas e construções desconhecidas, 

busca de inimigos e segurança das tropas. Além disso, o fornecimento de imagens 

em tempo real permite ao escalão de comando tomar melhores decisões (SMITH, 

2019). 

A utilização de veículos aéreos não tripulados permite o levantamento 

antecipado de informações de inteligência, a neutralização das defesas antiaéreas 

inimigas e como vetor de Guerra eletrônica. Além disso, devido à complexidade 

dessas missões, mesmo possuindo dimensões diminutas, o que facilitaria sua 

camuflagem ou a não detecção, o risco de perda ou abate das aeronaves é elevado. 

Entretanto, essas perdas refletem em desgaste político muito menor do que a perda 

das vidas dos militares que executariam tais tarefas pessoalmente (SOUSA, 2008). 
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3.1.2 As operações defensivas e a busca de alvos 
 

O manual de busca de alvos corrobora com a ideia de que a vigilância de 

combate, observação sistemática e contínua do campo de batalha deve propiciar 

oportunos informes às operações táticas (BRASIL, 1978, p. 1-1), uma vez que em 

uma operação defensiva a iniciativa pertence ao atacante (BRASIL, 1994, p. 4-15). 

O sistema de aeronave remotamente pilotada pode ser dotado de diversos 

sensores que possam contribuir para busca de alvos. Dentre eles, aqueles que 

sejam capazes de produzir imagens, sejam de radar, infravermelhas ou fotografias, 

a fim de abastecer a seção de inteligência com as informações necessárias. Sendo, 

de acordo com a doutrina, prioritariamente empregada na artilharia de campanha 

nos níveis artilharia de exército e divisionária as quais seriam dotadas de baterias de 

busca de alvos (BRASIL, 1978). 

Também deve ser levado em consideração o emprego de SARP pelo 

oponente, sendo necessária a atenção ainda maior relativa às medidas passivas de 

camuflagem. 

 

O Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) continua sendo 
utilizado como um meio de levantamento de alvos e controle de danos. O 
uso crescente de SARP ratificou a importância de novas técnicas, táticas, 
procedimentos e equipamentos, para se contrapor a esse sistema tais 
como: a camuflagem multiespectral, uso judicioso do terreno, da vegetação, 
de dummies, manobras de radar, materiais absorventes de rádio frequência, 
dispersão, novos designs de antenas (lóbulo radar), jaming radar, dentre 
outros (ALVES, 2018). 
 

3.1.3 Fatores que influenciam na utilização do SARP 
 

São apontadas como vantagens do SARP o custo inferior comparado à 

utilização de aeronaves tripuladas, tanto no sentido do emprego propriamente dito 

da aeronave, quanto ao investimento e tempo de formação de um operador. 

Também, a agilidade no processamento de informações obtidas, uma vez que o 

sistema pode ser capaz de transmitir os dados em tempo real, além da possibilidade 

de manutenção da continuidade da obtenção de mais informações, propiciado pelo 

revezamento de aeronaves do sistema ou abastecimento em voo ou ampliação da 

autonomia por meio de transporte maior de combustível (LONGHITANO, 2010 apud 

OLIVEIRA, 2015, p. 10). 
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Quanto maior a complexidade e a quantidade de sensores embarcados no 

SARP, maior tem que ser a sua capacidade de transportar esses equipamentos. 

Consequentemente, o consumo de energia também aumentará e, com isso, será 

necessário transportar a fonte de energia, sejam elas baterias ou “geradores”. Desta 

forma, ficando comprometida a miniaturização ou as capacidades do sistema 

(GARCIA; VALAVANIS, 2007, p. 502). 

Outro aspecto apresentado é a influência das ondas eletromagnéticas, as 

quais poderão influenciar no controle da aeronave remotamente pilotada, bem como 

na transmissão dos dados por ela captados, ou seja, deve ser analisada a influência 

da guerra eletrônica (MAGELLA, 2016, p. 20 apud SANTOS FILHO e MALHADA 

JÚNIOR, 2018, p. 10). 

Pecharromán e Veiga (2016, p. 13) apontam que a característica chave é a 

capacidade que o sistema possui de conseguir operar diuturnamente, podendo 

lançar mão de propulsão à combustão, caso o emprego de baterias seja insuficiente. 

Além disso, ressaltam o emprego de sistemas com asas rotativas possibilita a seu 

melhor controle, e com isso a capacidade de permanecer estático quando 

necessário. Acreditam, ainda, que o sistema evoluirá a tal ponto que será capaz de 

realizar avaliações de forma autônoma das ameaças. 

 

3.2 QUESTIONÁRIO 
 

Primeiramente, cabe ressaltar que a amostra compreende 51 da população 

de 71 destinatários da pesquisa, todos estes da especialidade de artilharia do 

Exército Brasileiro, 01 fuzileiro naval e das nações amigas da Argentina, República 

da Guiana e Uruguai. Dos militares que responderam, 49 são brasileiros e 01 do 

Exército do Uruguai. 

Destaca-se que todos têm conhecimento a respeito dos SARP, como 

apresentado no Gráfico 1 a seguir: 
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GRÁFICO 1 – Distribuição da amostra nos modelos de SARP apresentados como conhecidos 
Fonte: O autor 

Verificamos que a totalidade da amostra de militares conhece ou já ouviram 

falar sobre SARP, sendo que os modelos FT 100, Carcará e Eclipse são 

empregados pelas forças armadas brasileiras, o que mostra que uma grande parcela 

dos militares tem conhecimento acerca da existência dos SARP. 

Quanto ao questionamento de ter visto algum SARP sendo empregado 

pessoalmente, 40 militares (78,43%) alegaram não ter presenciado o referido 

emprego e outros 11 militares (21,57%) afirmaram ter presenciado o emprego de 

algum modelo de SARP. 

Destes militares com resultado positivo, surgiram as seguintes oportunidades 

onde os viram: emprego na Brigada de Infantaria Paraquedista do EB; FT 100 em 

instrução da EsACosAe; teste da AVIBRAS de modelo desconhecido; emprego do 

modelo PHANTOM (DJI) e do modelo Eclipse na Escola de Fogo de Instrução da 1ª 

Brigada de Artilharia Antiaérea em Formosa – GO; e do modelo ELBIT SYSTEMS 

HERMES 450 durante as Olimpíadas. 

Foi observado que 39 militares (76,47% da amostra) não participaram do 

apoio aos eventos ocorridos nos últimos 10 anos, enquanto 12 militares (23,53% da 

amostra) participaram das referidas operações ocorridas no Brasil (Copa do Mundo, 

Jogos Olímpicos, Jogos Mundiais Militares, Intervenção Federal, etc). Podemos 

depreender que um grande efetivo de militares foram empregados nesses eventos, 

onde o emprego de SARP, possivelmente, tenha sido largamente explorado como 

observado anteriormente. 

A fim de compreender a importância que é atribuída ao emprego de SARP 

pelos militares da amostra, a seguir apresentamos o resultado obtido (ver Gráfico 2): 
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GRÁFICO 2 – Distribuição da amostra pelo número de militares que discordam ou concordam com 

a afirmação: o uso de SARP é muito importante nas operações defensivas? 
Fonte: O autor 
 

Do exposto, é possível observar que a maioria concorda com a afirmação de 

que o emprego de SARP em Op Def é importante, uma parte concorda parcialmente 

e apenas uma minoria discorda. Com isso, fica nítido que os militares acreditam na 

importância do emprego de SARP nas Operações Defensivas. 

 

 
GRÁFICO 3 – Distribuição da amostra pelo número de militares que discordam ou concordam com 

a afirmação: cada SARP deve ser equipado de acordo com a tarefa que realiza? 
Fonte: O autor 
 

Com o apresentado no Gráfico 3, com os resultados da amostra sobre o 

questionamento sobre o fato de concordarem ou discordarem de que cada SARP 

deve ser equipado de acordo com a tarefa a ser realizada, observamos que a maior 

parte da amostra, 32 que concordam totalmente e 14 que concordam em parte, 

totalizando 46, apontam que é coerente pensar que cada SARP deve ter sua 

equipagem peculiar ao tipo de missão a que se destina. 

O Gráfico 4, a seguir, apresenta o resultado do questionamento à amostra 

sobre quais seriam os equipamentos que deveriam equipar os SARP e na sequência 

sua análise. Cabe ressaltar que foi salientado que a quantidade de sensores 

interfere na autonomia do sistema, ou seja, seu alcance. 
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GRÁFICO 4 – Distribuição da amostra pelo número de militares que apontaram sua opinião 

para responder ao questionamento: Ressaltando que a quantidade de 
sensores, bem como sua complexidade, influencia na autonomia e 
capacidades do SARP, tanto nos seus custos e dimensões, para o emprego 
em operações defensivas de defesa de área, quais recursos o senhor 
destacaria (marque apenas 05 opções) 

Fonte: O autor 
 

A respeito de RWR (Radar Warning Receiver), que é a capacidade de ser 

alertado se a aeronave está recebendo emissão de radar, ou seja, algum sistema de 

armas ou sensor está sendo direcionado em sua direção, 19 militares o apontaram 

como importante. Talvez isso se deva ao fato de que muitos militares têm 

conhecimento de que armamentos antiaéreos são guiados por emissão de radar. 

Assim como o equipamento anterior, o LWR (Laser Warning Receiver) tem a 

função de oferecer um alerta sobre alguma emissão de laser na direção da 

aeronave. Apenas 9 militares da amostra o apresentaram como importante, o que 

demonstra que não são muitos os militares que têm o conhecimento de que há 

armamentos como o míssil antiaéreo RBS-70 que são guiados por faixo laser. 

Ter um radar embarcado no sistema foi apresentado por 13 dos militares da 

amostra como um item importante, o que representa uma quantia média. Possuir 

essa capacidade daria ao sistema a possibilidade de ampliar o controle do espaço 

aéreo no que tange o alerta antecipado da ameaça aérea inimiga, bem como 

também poderia ser um radar de contrabateria, ou seja, assim que algum sistema de 

artilharia realizasse algum disparo, esse sistema seria capaz de fornecer a 
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localização desse sistema de apoio de fogo inimigo e fornecer a sua posição para 

que fosse neutralizado. 

Um receptor de radar poderia apoiar as ações das medidas de apoio à 

guerra eletrônica (MAGE), fornecendo informações como frequência de emissões de 

radares inimigos, bem como a localização desses emissores, possibilitando 

direcionar outros meios de busca de alvos para neutralização de ameaças 

relacionadas a esses emissores, como artilharia, defesa antiaérea e sistemas de 

busca de alvos inimigos. Tal equipamento foi apresentado por 14 militares. 

A capacidade de infiltrar algum SARP com a capacidade de captar as 

conversas ou ruídos emitidos pelo inimigo seriam possibilitados por um receptor de 

ondas sonoras. Dessa forma, esse sistema seria capaz de possibilitar a 

confirmação da existência de uma posição inimiga ou ainda se antecipar às ações 

planejadas pelo inimigo, por meio de conversas. 16 militares apresentaram essa 

funcionalidade como importante, o que demonstra ser uma capacidade valorizada. 

No quesito imagens, foram fornecidas à amostra as opções de câmera de 

altíssima resolução e câmera de infravermelho (calor). Enquanto a primeira 

opção foi selecionada por apenas 4 militares, a segunda foi apresentada por 32, o 

que aponta uma grande diferença. Isso talvez se deva ao fato de que a câmera de 

infravermelho possibilita o emprego diuturnamente, enquanto que a câmera de alta 

definição pode ter seu uso limitado à existência da luz do dia. 

Em primeira análise, esta capacidade possibilitaria o aumento da efetividade 

do combate também no período noturno. Com isso, o próprio sistema seria mais 

dificilmente detectado e estaria transmitindo em tempo real as informações sobre 

alvos compensadores a serem neutralizados. Com isso, o emprego de SARP 

poderia interferir nas normas de fogos e critérios, ou seja, mesmo numa situação 

onde a norma de fogos é semiativa, fogos poderiam ser desencadeados caso 

fossem obtidos e confirmados por SARP com capacidade IR (infravermelho). 

Além disso, como o infravermelho tem a função de apontar a assinatura de 

calor de algum elemento, mesmo que este não esteja mais na mesma posição, ou 

seja, para verificar se havia um blindado ou um conjunto de blindados em 

determinada posição ou aeronaves em um determinado local. Tal informação seria 

importante para saber se o inimigo está se movimentando. 

Uma parcela considerável de militares, 19, apontaram a presença de 

armamento como uma capacidade importante ao SARP. Mais adiante, será 
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demonstrado que alguns militares interpretaram que o próprio SARP poderia ser 

empregado com seus armamentos para engajar alvos no combate. Cabe, por tanto, 

ressaltar que o SARP pode ser equipado com armamentos para a sua autodefesa 

ou para ser empregados contra alvos. 

Quanto ao assunto de autonomia de operação / voo, foram apresentados por 

17 militares da amostra a necessidade de equipar o SARP com tanque de 

combustível e outros 7 militares apresentaram a capacidade de reabastecimento 

em voo (REVO). 

Cabe salientar, neste ponto, que ao equipar o sistema com um tanque de 

combustível externo, poderia ser necessário abrir mão de algum outro equipamento 

do SARP. Enquanto que a capacidade de REVO faria com que não fosse necessário 

o citado anteriormente. Entretanto, essa capacidade de REVO talvez acabasse 

tornando-se um ciclo mais complexo demandando o emprego de outro SARP de 

abastecimento ou uma aeronave tripulada. 

Quanto à característica de o sistema ser composto por uma aeronave de asa 

fixa ou de asa rotativa, a apresentação não foi significativa, uma vez que apenas 8 

militares citaram a referida característica, sendo 4 para cada. Tal fato demonstra que 

o tipo de asa não é um elemento crucial, mas talvez uma característica técnica que 

deverá ser escolhida para melhor atender à finalidade do SARP.  

Quanto às medidas de proteção eletrônica (MPE), poderíamos citar uma 

infinidade de capacidades desta área. Ainda nessa pesquisa já foram apresentados 

o LWR o RWR que já são MPE. Mas podemos ressaltar pelo menos mais algumas 

medidas que poderiam ser empregadas pelo SARP. 

Uma dessas capacidades é alguma MPE para salvaguardar ou impedir a 

interceptação das informações captadas e transmitidas pelo SARP, seja por meio de 

salto de frequência, seja pelo emprego de alguma forma específica de transmissão 

de dados. 

Outra forma de MPE é o emprego de equipamento de proteção no caso de o 

SARP ser engajado por algum sistema antiaéreo, seja míssil, foguete ou canhão. 

Como alguns sistemas antiaéreos são guiados por radar, uma MPE seria o emprego 

de CHAFF, que são pequenas partículas metálicas lançadas pela aeronave, com a 

finalidade de reduzir a eficiência do radar. Já outra MPE seria o emprego de FLARE, 

que teria grande eficiência contra sistemas guiados por IR, com a finalidade de 
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causar a destruição prematura do míssil para que cause o menor dano possível à 

aeronave do SARP. 

A amostra foi submetida a uma pergunta aberta na qual poderia expor sua 

opinião quanto ao questionamento: Quais alvos seriam compensadores para a 

utilização de SARP (reconhecimento / ataque)? 

Do qual resultaram as seguintes respostas: posto de comando inimigo (13); 

comando e controle inimigo (9); artilharia inimiga (7); base logística inimiga (7); 

guerra eletrônica inimiga (5); reconhecimento (4); sniper (4); coluna de carros de 

combate (3); reserva inimiga (2); força blindada inimiga (2); ponto-forte (2); 

aeronaves (2); estruturas estratégicas (2); Todas as tropas inimigas em movimento 

ou estáticas, instalações inimigas e equipamentos inimigos (1); viatura inimiga de 

alto poder relativo de combate e unidade de tiro antiaérea (1); estratégicos (1); Alvos 

estratégicos, alvo individual de alto valor, alvos críticos para a manobra e alvos 

sensíveis que  devido ao seu valor estratégico colaboram para atingir o centro de 

gravidade do oponente (1); todos (1); Alvos Altamente Compensadores, sensíveis, 

restritos e proibidos (1); lançador de mísseis e foguetes (1); alvos mecanizados (1); 

sua utilização para aquisição de alvos é mais efetiva e economicamente viável (1); 

posto de observação inimigo (1); morteiro pesado inimigo (1); viatura de 

remuniciamento (1); área de trens (1); Levantamento de informações (logística, 

posicionamento dos meios e composição) e no ataque para alvos de elevado poder 

bélico ou estratégico (1); ataque (1); e terroristas em hospital (1). 

Do apresentado no questionamento anterior, verificamos maior destaque 

quanto aos seguintes elementos inimigos: posto de comando (13), comando e 

controle (9), instalações logísticas (7), artilharia (7), tropas blindadas (5) e guerra 

eletrônica (5). Todas essas de grande valor estratégico, vulnerabilidade elevada, 

recuperabilidade lenta, ou seja, capazes de mudar o rumo do combate caso 

neutralizados e normalmente ficam em regiões mais profundas dentro da zona de 

ação inimiga. 

Para concluir o questionário, foi aberta a possibilidade de apontar outros 

aspectos que pudessem corroborar com o trabalho. E com isso, surgiram as 

seguintes sugestões: O SARP nessas operações (operações defensivas) devem ser 

capazes de auxiliar na Inteligência acerca de atividades inimigas, por isso como 

requisitos seriam importantes os dispositivos LWR, RWR, Radares, câmeras, etc. 

em uma maior prioridade do que armamentos; para a aquisição de alvos, um SARP 
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é um excepcional coletor de posições de alvos, bem camuflado visualmente (pintado 

de azul em baixo e de camuflado por cima) e com sua seção reta radar (SRR) 

pequena (RCS em inglês) adquire uma capacidade furtiva. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A questão de estudo, bem como os objetivos propostos apresentados no 

primeiro capítulo do trabalho foram atendidos parcialmente ao que era buscado. 

Contudo, a pesquisa foi direcionada pelos apontamentos colocados pelos militares 

entrevistados que apresentaram suas opiniões relativas ao tema. E que, de forma 

geral, mostraram um pensamento bem alinhado, não havendo discrepância 

significativa. 

Como o Brasil não tem se envolvido em conflitos internacionais com o 

emprego de combate convencional, a bibliografia sobre o emprego de SARP por 

nossas tropas ainda é muito incipiente, desta forma o objetivo de avaliar se os SARP 

empregados pelo EB atendem às capacidades necessárias às operações defensivas 

de defesa de área, não pôde ser atendido. 

A pesquisa bibliográfica abarcada na revisão da literatura permitiu o 

aprofundamento dos conhecimentos relativos ao tema, principalmente sobre o 

emprego fora do Brasil. Possibilitando a visualização das capacidades dos sistemas 

e sua forma de emprego. 

A concatenação das informações obtidas por meio do questionário permitiu a 

análise pormenorizada de uma abrangente gama das capacidades com as quais o 

SARP pode contar para ser empregado em operações defensivas de defesa de 

área, bem como é possível inferir que boa parte do efetivo de militares já teve 

contato com o sistema de alguma forma, ficando bastante claro, que o seu emprego 

se torna cada vez mais evidente no combate como uma ferramenta de múltiplo 

emprego, no que tange as tarefas que pode desempenhar. 

Foi bastante evidenciado que o emprego de SARP seja para neutralização ou 

reconhecimento de alvos estratégicos e operacionais, tais quais postos de comando, 

estruturas logísticas, reservas, tropas blindadas e artilharia, seria uma capacidade 

que elevaria a efetividade e o poder de combate de uma tropa. Para atingir esses 

objetivos, das tecnologias apresentadas, destacaram-se a existência de câmera de 
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infravermelho (calor), medidas de proteção eletrônica (MPE) e armamento, como 

sendo as principais ferramentas que um SARP deveria ter. 

A fim de fornecer subsídios para a pesquisa científica mais aprofundada sobre 

o tema SARP nas operações defensivas, sugere-se a pesquisa mais robusta sobre 

quais são os SARP empregados por todas as tropas brasileiras; sobre cada uma das 

tecnologias presentes neste trabalho e apresentação de alguma proposta de SARP 

com as respectivas tecnologias e acessórios embarcados. 

Embora a operação defensiva seja uma operação mais estática na qual a 

força defensora  talvez conte com um efetivo menor, enquanto que a força atacante 

possa contar com um efetivo maior ou outras vantagens, além da posse da iniciativa 

das ações, o emprego do SARP poderia aumentar as iniciativas daquela força, ou 

seja, equilibrando o campo de batalha, podendo acelerar a passagem à ofensiva 

daquela força que estava na defensiva e assim reduzindo baixas e causando maior 

desgaste ao ofensor. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Art Friedrich Lawrentz Strehlau Centurion Teixeira, cujo tema é 

utilização de SARP nas operações terrestres - aplicabilidade de sistemas de 

aeronaves remotamente tripuladas (SARP) nos diversos tipos de operações: o 

emprego do SARP na Operação Defensiva de Defesa de Área. Pretende-se, através 

da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais 

preciso do avanço tecnológico e doutrinário de que necessita o Exército Brasileiro 

(EB) para o seu emprego nos próximos dez anos. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi 

selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 

questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento e distribuição de 

materiais de emprego militar que aumentem a eficiência do EB. Será muito 

importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 

opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Friedrich Lawrentz Strehlau Centurion Teixeira (Capitão deArtilharia – AMAN 

2010) 

Celular: (54) 99655-5553 

E-mail: fred193@live.com  

 

IDENTIFICAÇÃO 

  

1. Qual a sua nacionalidade? 



 
 

(   ) Argentina 

(   ) Brasil 

(   ) Estados Unidos da América 

(   ) República da Guiana 

(   ) Uruguai 

(   ) Outra: ___________ 

 

2. O senhor é de qual força armada? 

(   ) Marinha do Brasil (MB) 

(   ) Exército Brasileiro (EB) 

(   ) Força Aérea Brasileira (FAB) 

(   ) Outra (Qual?______________________) 

 

3. Qual a sua especialidade? 

(   ) Infantaria 

(   ) Cavalaria 

(   ) Artilharia 

(   ) Engenharia 

(   ) Intendência 

(   ) Comunicações 

(   ) Material bélico 

(   ) Outra: ____________ 

 

NIVELAMENTO SOBRE O TEMA 

 

4. O senhor já ouviu falar sobre SARP? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

5. O emprega de SARP já tem alguns anos de evolução e participação 

nos eventos globais. Dentre os abaixo discriminados, marque aqueles que o 

senhor conhece: 

(   ) FT 100 

(   ) Carcará 



 
 

(   ) Alenia Aermacchi Sky-X 

(   ) IAI Harop 

(   ) BAE Systems Taranis 

(   ) Dassault nEUROn 

(   ) General Atomics Avenger (Predator C) 

(   ) Naval Northrop Grumman X-47B UCAS-D 

(   ) Barracuda 

(   ) MIG Skat 

(   ) Boeing Phantom Ray 

(   ) CAIC1 Anjian (Dark Sword) 

(   ) General Atomics MQ-1C Warrior 

(   ) General Atomics MQ-9 Reaper 

(   ) Northrop Grumman MQ-8B Fire-Scout 

(   ) TAI TIHA-B 

(   ) ELBIT SYSTEMS HERMES 450 

(   ) ELBIT SYSTEMS HERMES 900 

(   ) Outra (Qual?______________________________) 

 

6. O senhor já viu um SARP sendo empregado pessoalmente? 

(   ) Não 

(   ) Sim (Onde, quando e de qual unidade? (__________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________) 

 

7. O senhor já trabalhou com SARP? 

(   ) Não 

(   ) Sim (Onde e qual modelo?_____________________________________) 

 

8. O senhor participou das operações relativas aos grandes eventos 

ocorridos no Brasil nos últimos 10 anos?  

(   ) Não 

(   ) Sim (Onde e quando? ____________________________________) 

 



 
 

9. O senhor concorda com a afirmação: o uso de SARP é muito 

importante nas operações defensivas? 

(   ) Discordo totalmente 

(   ) Discordo em parte 

(   ) Indiferente 

(   ) Concordo em parte 

(   ) Concordo totalmente 

 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

10. Com base em sua experiência profissional, o senhor concorda com a 

afirmação: cada SARP deve ser equipado de acordo com a tarefa que realiza? 

(   ) Discordo totalmente 

(   ) Discordo em parte 

(   ) Indiferente 

(   ) Concordo em parte 

(   ) Concordo totalmente 

 

11. Quais alvos o senhor julga serem compensadores para a utilização 

de SARP? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12. Ressaltando que a quantidade de sensores, bem como sua 

complexidade, influencia na autonomia e capacidades do SARP, tanto nos 

seus custos e dimensões, para o emprego em operações defensivas de defesa 

de área, quais recursos abaixo o senhor destacaria (marque apenas 05 

opções): 

(  ) RWR (capacidade de ser advertida de que está recebendo emissão de 

radar) 

(  ) LWR (capacidade de ser advertida de que está recebendo emissão de 

laser)  

(   ) Radar 



 
 

(   ) Receptor de radar (MAGE) 

(   ) Receptor de onda sonora  (Inteligência) 

(   ) Câmera de altíssima resolução (Inteligência) 

(   ) Câmera de infravermelho (calor) 

(   ) Armamento 

(   ) Tanque de combustível (Autonomia) 

(   ) Capacidade de reabastecimento em voo (Autonomia) 

(   ) Ser aeronave de asa rotativa (tipo helicóptero) 

(   ) Ser aeronave de asa fixa (tipo avião) 

(   ) Medidas de proteção eletrônica (MPE) 

(   ) Outra (Quais? _______________________________________) 

 

FECHAMENTO 

 

13. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente 

estudo: O EMPREGO DO SARP NA OPERAÇÃO DEFENSIVA DE DEFESA DE 

ÁREA? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 
 

Obrigado pela participação. 
 


