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RESUMO 
Com a evolução dos conflitos armados, o ambiente operacional nas suas dimensões 
(humana, física e informacional), é cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo (VICA). 
Desta maneira, cresce de importância que as forças de defesa busquem incessantemente a 
atualização de suas capacidades para melhor enfrentar as ameaças, seja em território 
nacional, seja no exterior. Logo, é fundamental que a Força Terrestre adquira capacidades 
adequadas para poder fazer frente a qualquer inimigo, visando consolidar a mentalidade de 
prontidão. Ademais, nos últimos anos, o crime organizado vem aumentando sua presença na 
região fronteiriça, além de estar se aproximando de grupos terroristas, também presentes 
naquele local. Nesse contexto, emergem os Regimentos de Cavalaria Mecanizados (RC Mec) 
que estão estabelecidos, justamente, na faixa de fronteira. Com a evolução da tecnologia, 
diversos equipamentos foram concebidos, dentre eles as Aeronaves Remotamente Pilotadas 
(ARP) que vêm se mostrando extremamente úteis e eficientes nos campo de batalha 
moderno. Nesse ínterim, os RC Mec carecem de equipamentos condizentes com sua 
importância estratégica na defesa da soberania nacional e, sem dúvida, as ARP vão contribuir 
com a missão constitucional do Exército Brasileiro, aos moldes do que outros Exércitos do 
mundo vêm constatando. 

Palavras-chaves: Doutrina; Tática; Fronteira; RC Mec; ARP; Soberania Nacional. 

 
ABSTRACT 
With the evolution of armed conflicts, the operational environment in its dimensions (human, 

physical and informational), is increasingly volatile, uncertain, complex and ambiguous 

(VUCA). In this way, it is of increasing importance that the defense forces constantly seek to 

update their capabilities to better face threats, both in the national territory and abroad. 

Therefore, it is essential that the Ground Force acquire adequate capabilities to be able to face 

any enemy, aiming to consolidate the readiness mentality. In addition, in recent years, 

organized crime has increased its presence in the border region, in addition to approaching 

terrorist groups, also present in that location. In this context, the Mechanized Cavalry 

Regiments emerge, which are established, precisely, in the border strip. With the evolution of 

technology, several equipments were conceived, among them the unmanned aerial vehicle 

(UAV) that have been proving extremely useful and efficient in the modern battlefield. In the 

meantime, the RC Mec lack equipment that is consistent with its strategic importance in the 

defense of national sovereignty and, without a doubt, the ARP will contribute to the 

constitutional mission of the Brazilian Army, similar to what other armies in the world have 

been seeing. 

Keywords: Doctrine; Tactic; Border; RC Mec; UAV; National Sovereignty.

  

                                                           
1 Capitão da Arma de Cavalaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2011. 
2 Major da Arma de Cavalaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2006. Mestre em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
(EsAO) em 2020. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução dos conflitos armados suscita mudanças na forma do preparo e 

emprego das Forças Armadas, desde o nível Operacional até chegar ao nível Tático. 

Com incremento e facilidade ao acesso às novas tecnologias, o campo de batalha 

vem ficando cada vez mais informatizado e esse fato não pode ser ignorado. 

O objetivo deste trabalho não é somente mostrar a importância das Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (ARP) e seus sistemas para Exército Brasileiro, mas sim ir 

mais a fundo e mostrar a importância dessa tecnologia para a Cavalaria, mais 

especificamente para os Regimentos de Cavalaria Mecanizada (RC Mec) da faixa de 

fronteira brasileira. 

O tema foi escolhido devido à importância estratégia que os RC Mec possuem 

na defesa do Território Nacional. Em um país de dimensões continentais, cerca de 

17.000 Km de fronteira terrestre, é de bom tom que tenha pessoal e meios, aptos e 

disponíveis, para manter a integridade territorial. 

Assim sendo, este trabalho abordará uma breve parte histórica buscando 

verificar os antecedentes do tema. Na sequência, haverá uma parte conceitual, 

fundamental para o entendimento dos termos usados durante o trabalho. Seguindo, 

será tratado sobre os RC Mec da faixa de fronteira. A posteriori, os SARP serão 

estudados, inclusive apresentando o emprego desse equipamento por outros 

Exércitos, como o Americano e o Francês, ambos membros da OTAN (Organização 

do Tratado do Atlântico Norte). Por fim, haverá uma integração entre as tropas de 

cavalaria mecanizada e essas aeronaves, abordando o aumento da criminalidade na 

faixa de fronteira, o que reflete diretamente nos grandes centros Urbanos, bem como 

uma análise de futuro que se projeta no horizonte, com a aproximação do Brasil e a 

OTAN. 

Ressalte-se que para auxiliar no processo de construção do conhecimento, foi 

elaborado um questionário enviado a militares com experiência profissional em RC 

Mec, inclusive com a participação de alguns Comandantes de Organização Militar 

(OM), devido a seus conhecimentos atualizados referentes à sua Área de 

Responsabilidade e projetos em curso pela Força Terrestre.  
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1.1 PROBLEMA 

Atualmente observa-se que o ambiente operacional é cada vez mais volátil, 

incerto, complexo e ambíguo (VICA) e, desta maneira, acentua-se a importância das 

tropas estarem em condições de combater nas diversas situações que possam ser 

apresentadas no decorrer de um embate. 

Com o desenvolvimento tecnológico, alguns equipamentos estão ganhando um 

papel especial nas Forças Armadas (FA), principalmente os SARP, devido a algumas 

características que serão abordadas ao longo deste artigo. 

Analisando a literatura disponível, estudando a Guerra Moderna e as prováveis 

formas de emprego dos RC Mec, foi formulado o seguinte problema: 

Qual seria a importância do emprego dos SARP pelos RC Mec debruçados na 

faixa de fronteira, diante do cenário atual que as FA brasileira estão vivenciando e 

vislumbrando para um futuro próximo no que tange à Soberania Nacional? 

 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo pretende integrar a atual forma de emprego do RC Mec, com 

as possibilidades inerentes das ARP, caso estas sejam adotadas como equipamento 

orgânico da Cavalaria Mecanizada. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral do estudo, foram formulados 

objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio descritivo 

apresentado neste estudo: 

a) Descrever o conceito de Faixa de Fronteira; 

b) Explicar o porquê dos RC Mec estarem debruçados sobre a faixa de fronteira; 

c) Descrever as principais missões que o RC Mec está apto a cumprir; 

d) Descrever o mecanismo que legitima o emprego do Exército Brasileiro na Faixa 

de Fronteira; 

e) Analisar sucintamente o emprego das ARP pelo Exército Americano e Francês, 

todos estes membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN); 

f) Descrever o DOAMEPI; 

g) Contextualizar as ARP com a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia 

Nacional de Defesa (END); e 

h) Descrever como essas aeronaves poderiam ser empregadas pelos RC Mec. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O tema “Aeronaves Remotamente Pilotadas” ainda é muito embrionário no 

âmbito da Força Terrestre, embora outras potência militares já venham empregando 

esse material de forma exitosa. 

Isto posto, os últimos empregos do EB retratam a tendência da urbanização 

dos combates. “A não linearidade e a multidimensionalidade, acrescidos de direito 

humanitário, presença da mídia e batalha de informações indicam a necessidade de 

velocidade de decisão, adaptabilidade, suporte eficiente de comando e controle, além 

de tropas bem equipadas” (BRASIL, 2009, p. 2). Ademais, Vicente (2008, p. 51) afirma 

que “a capacidade de combater com uma consciência situacional eficiente causa 

impactos na estrutura da força”. 

Acrescentado ao fato do Brasil ter tido um papel de extrema relevância no 

âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) com a missão do Haiti, o que traz 

a atenção da opinião pública internacional, deixando as FA Brasileiras visadas para 

compor futuros contingentes com tropa em Missões de Paz. 

Outro dado de suma importância é a aproximação do Brasil com os Estados 

Unidos da América no campo da Defesa, fazendo com que a Nação Brasileira 

recebesse o status de “Aliado extra-OTAN” o que possibilitará ao Brasil adquirir novos 

equipamentos, bem como desenvolver novas tecnologias, além de poder atuar mais 

adiante em Operações Combinadas de adestramento de tropa com países signatários 

desse tratado. De acordo com (Gragnani, 2019) em seu artigo “O que significa para o 

Brasil se tornar um 'aliado preferencial extra-Otan' dos EUA?”, verifica-se o seguinte: 

A designação dá aos países vantagens como colaboração em pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologia de defesa, acesso preferencial à compra 
de equipamento militar americano, acesso a equipamentos em excesso 
das Forças Armadas a preço de custo ou gratuitamente e cooperação 
prioritária para treinamento. 
[...] Países com essa designação têm acesso preferencial às pesquisas 
e tecnologias mais recentes e os melhores equipamentos militares dos 
Estados Unidos - e pode ser, então, que o Brasil desfrute de seu status com 
boas aquisições. (grifo nosso) 
 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por realizar uma pesquisa a 

respeito de um tema extremamente atual e relevante para o desenvolvimento de 

capacidades fundamentais à Cavalaria do Exército Brasileiro. 

O trabalho pretende, ainda, servir como base para criação das Técnicas, 

Táticas e Procedimentos (TTP) do emprego dos SARP pelos RC Mec, visando mitigar 

a falta de um manual específico para tal fim. 
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2. METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou uma profunda leitura analítica 

e fichamento das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados. 

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

conceitos de pesquisa quantitativa, exploratória, bibliográfica e levantamento, 

buscando as diversas fontes disponíveis. As referências numéricas obtidas por meio 

dos questionários foram fundamentais para ratificar o entendimento sobre o assunto 

adquirido na fase da revisão da literatura, bem como levantar o entendimento da tropa 

diante da possibilidade de emprego desses meios na região de fronteira.  

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista a não existência de uma doutrina de emprego dos SARP pelo RC Mec, o que 

exigiu uma familiarização inicial, materializada pela leitura de vários artigos e livros, 

seguida de questionário para uma amostra de militares com vivência profissional 

primordial sobre o assunto. 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, 

a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão 

de literatura no período de 2009 até os dias atuais. Essa delimitação baseou-se na 

necessidade de atualização do tema, visto que não existe um manual consolidado em 

relação aos SARP nos RC Mec. 

O limite anterior foi determinado almejando incluir as análises sobre o emprego 

do SARP, modelo PUMA, pelo Exército Americano como meio de reconhecimento no 

Afeganistão, no ano de 2009. O limite posterior abarca os conflitos atuais onde os 

SARP estão sendo empregados amplamente, inclusive para ações ofensivas contra 

alvos, como por exemplo o ataque (2020) ao comboio do General Qasem Soleimani, 

Comandante da Força Quds, elite da Guarda Revolucionária do Irã, que resultou na 

morte deste. 

Foram utilizadas as palavras-chave Doutrina, Tática, Fronteira, RC Mec, ARP, 

Soberania Nacional, juntamente com seus correlatos em inglês; sítios eletrônicos de 

procura na internet, monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e 

da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados 
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apenas os artigos em português, espanhol e inglês. O sistema de busca foi 

complementado pela leitura de livros e manuais de campanha relacionados. 

a. Critério de inclusão: 

-  Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados ao 

emprego do SARP e sua importância para força terrestre. 

b. Critério de exclusão: 

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente à descrição 

tecnológica e/ou aos equipamentos militares com finalidade distinta do emprego dos 

SARP. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

coleta documental e questionário. 

 

3. A FAIXA DE FRONTEIRA BRASILEIRA 

Conforme a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, que dispõe sobre a Faixa de 

Fronteira, em seu Art 1º, tem-se a seguinte definição: 

Art. 1º  É considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa 
interna de 150 km (cento e cinquenta quilômetros) de largura, paralela à 
linha divisória terrestre do território nacional, que será designada como 
Faixa de Fronteira. (grifo nosso) 

Nesta senda, infere-se que essa faixa do território é de fundamental importância 

para a Segurança Nacional, uma vez que o Brasil possui dimensões continentais, 

além de diversas riquezas naturais que certamente são cobiçadas por outras nações. 

 
Figura 1 -  Faixa de fronteira Brasileira 
Fonte:http://tecnologianavidadiaria.blogspot.com/2019/04/sisfron-muito-importante-para-o-brasil.html 
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Observe na figura abaixo os dados que mostram a quantidade de jazidas de 

metais preciosos localizados próximos à fronteira.  

 
Figura 2 -  Ocorrência mineral na faixa de fronteira 
Fonte:https://www.noticiasdemineracao.com/economia/news/1145007/governo-adia-
concess%C3%A3o-minera%C3%A7%C3%A3o-em-faixa-fronteira 

Igualmente importante, existem outros problemas que assolam essa parte do 

território nacional, a exemplo do aumento significativo de ilícitos transfronteiriços. 

Consoante com (Breternitz, 2019), tem-se: 

É um efetivo muito pequeno para uma região problemática: desde roubo de 
caminhões e máquinas agrícolas, contrabando, desmatamento e garimpo 
ilegais até roubo de gado são frequentes na área. Mas o principal problema 
é o tráfico de drogas “no atacado”: grandes quantidades de maconha, 
cocaína e outras substâncias chegam da Bolívia passando pela fronteira 
com destino às grandes cidades e a outros países. 
O tráfico acontece por via terrestre, utilizando as estradas “oficiais” 
(poucas), mas principalmente as “cabriteiras”, caminhos de terra que 
cruzam a fronteira e também por via aérea, com pequenos aviões lançando 
suas cargas para que cúmplices as recolham. [...] Vale lembrar que 
especialistas consideram que as drogas são responsáveis por cerca de 
80% da criminalidade urbana. (grifo nosso) 

Ainda nesse sentido, existem indícios cabais da existência de uma aliança entre 

o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o grupo terrorista Hezbollah atuando na 

região da Tríplice Fronteira, o que se configura como um fato extremamente 

preocupante à soberania brasileira. Segundo (Azevedo R. , 2020), em seu artigo 

publicado em 2014 na Revista Veja e republicado em 2020 no site Defesanet.com, 

tem-se: 

A coisa é espantosamente grave! A Polícia Federal reúne desde 2008 provas 
de que traficantes ligados ao grupo terrorista Hezbollah, que domina o 
sul do Líbano, atuam em nosso país em parceria com o PCC. O epicentro 
dessa ação, em nosso território, é Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira 
(Brasil, Argentina e Paraguai). Há muito os órgãos de segurança dos 
Estados Unidos consideram essa região infiltrada pelo terror, coisa que o 
governo brasileiro se nega a admitir. Documentos obtidos pelo jornal “O 
Globo” apontam que a parceria entre o terrorismo e o crime organizado teve 
início em 2006. Traficantes libaneses de cocaína, ligados ao Hezbollah, 
teriam aberto canais para a venda de armas ao PCC. Quando esses 
traficantes são presos no Brasil, contam com a proteção da facção 
criminosa nos presídios. (grifo nosso) 
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Não obstante, além da provável ligação do PCC com Hezbollah, existe também 

a possibilidade do vínculo deste último com traficantes do Rio de Janeiro, mais 

especificamente, do Comando Vermelho (CV). Em conformidade com (LORRAN, 

2019) em seu artigo que aborda o seguinte:  
Terroristas do Hezbollah têm ligação com o tráfico do Rio 
Uma ligação entre o grupo terrorista libanês Hezbollah e traficantes do 
Rio de Janeiro está sendo, aos poucos, revelada por investigadores da 
polícia. O esclarecimento da situação partiu, sobretudo, após a prisão, em 
fevereiro de 2018, de Elton Leonel Rumich, conhecido como “Galant” [...] 
Apontado como um dos chefões do CV e do PCC, Galant era procurado 
pelas polícias do Brasil e do Paraguai. Ao ser preso pela Delegacia 
Especializada em Armas e Explosivos (Desarme), enquanto fazia uma 
tatuagem em Ipanema (RJ), chegou a oferecer R$ 7 milhões aos agentes 
para não ter cinco celulares e uma caderneta levados. (grifo nosso)3 
 

Diante deste dado, identifica-se a necessidade dos Órgãos de Segurança 

Pública (OSP), bem como das Forças Armadas estarem alertas e muito bem 

equipadas para fazer frente, não somente ao crime organizado, mas a qualquer outro 

ato hostil que possa vir a se concretizar contra a Nação Brasileira. 

Seguindo adiante, historicamente a região de fronteira é um local onde há 

pouca presença do Estado, com exceção do Exército Brasileiro, que muitas das vezes 

é o único representante Estatal nessas regiões. De acordo com (SANTOS, 2019)4, a 

falta do Estado gerou um vácuo de poder que vem sendo ocupado pelo crime 

organizado, conforme se segue: 

Toda essa imensidão, associada à pequena densidade populacional e 
dificuldades de acesso às regiões de fronteira, historicamente relegaram 
essas regiões à marginalidade da política e da presença Estatal. Esse 
vácuo de poder e fiscalização criaram um ambiente propício para a 
prática de crimes transnacionais, como contrabando, principalmente 
cigarros, eletrônicos, medicamentos e cosméticos, e tráfico, principalmente 
de drogas e armas de fogo, atraídos pela facilidade e pelo grande 
retorno econômico a fim de abastecer os crescentes mercados nas 
regiões Sudeste e Sul do País (IDESF, 2016). (grifo nosso, p. 8) 
 

Nessa senda, a história e experiência profissional mostram que não existe 

vácuo de poder, pois em algum momento o então espaço vazio será ocupado. O 

mesmo acontece na faixa de fronteira, corroborando com o que foi citado acima. A 

partir do momento que as ameaças perceberem as vulnerabilidades em nossa região 

fronteiriça, elas buscarão rotas que facilitem a entrada no Território Brasileiro e, caso 

                                                           
3 Disponível em: https://www.metropoles.com/brasil/policia-br/terroristas-do-hezbollah-tem-ligacao-
com-o-trafico-do-rio 
4 Projeto de Pesquisa do Maj MB ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS, apresentado como pré-
requisito para matrícula no Curso de Especialização em Ciências Militares, com ênfase em Defesa. 
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haja uma fiscalização, aos moldes do que vem acontecendo na Região de Mato 

Grosso do Sul, nada impede que comecem a lançar mão de caminhos alternativos 

buscando desviar dos órgãos fiscalizadores. Nesse contexto, a Região Sul do Brasil 

(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) mostra-se com grande vulnerabilidade, 

uma vez que o projeto SISFRON ainda não contemplou essa área. 

 

4. OS REGIMENTOS DE CAVALARIA MECANIZADOS 

Quando se remete às fronteiras, a Cavalaria (Mecanizada) ganha um destaque 

por ser uma arma dotada de algumas características fundamentais como: Mobilidade, 

Potência de Fogo, Comunicações Amplas e Flexíveis, dentre outras. Suas 

Organizações Militares (OM) estão, em sua maioria, localizadas na faixa de fronteira. 

De acordo com o Manual de Campanha EB70-MC-10.222 – A Calaria nas Operações, 

consta o seguinte sobre a arma de Cavalaria: 

2.2 CONCEPÇÃO DE EMPREGO DA CAVALARIA 
2.2.1 O planejamento e a condução das operações baseiam-se, 
necessariamente, em informações acerca do inimigo e do ambiente 
operacional que podem ser obtidas, dentre outras formas, por meio de 
reconhecimentos aéreos e terrestres. O reconhecimento terrestre surte 
melhor efeito se realizado por uma força capaz de estabelecer e manter o 
contato com o inimigo, bem como de atuar em profundidade e com rapidez. 
(EB70-MC-10.222, p. 2-2, grifo nosso) 
 

Ainda segundo o mesmo Manual, a Cavalaria é empregada a frente das demais 

forças visando buscar o mais cedo possível informações sobre o inimigo. Veja: 

2.2.2 Em operações ofensivas, elementos de Cavalaria são empregados à 
frente das demais forças terrestres como elemento de segurança. Nessa 
oportunidade, concorrem para a busca de informações sobre o inimigo e 
a área de operações, contribuindo diretamente para a cobertura da 
concentração de meios. (EB70-MC-10.222, p. 2-2 e 2-3, grifo nosso) 
 

Como se pode verificar, a Cavalaria tem um papel de destaque no cenário da 

articulação da Força Terrestre perante a Defesa Nacional. Observe abaixo a 

distribuição das Brigadas no Território Nacional: 
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Figura 03 – Articulação das Brigadas Brasileiras 
Fonte: https://www.politize.com.br/divisoes-do-exercito-brasileiro/ 
 

A maior parte dos Regimentos de Cavalaria Mecanizados faz parte das 

Brigadas Mecanizadas, que justamente encontram-se próximas à fronteira, conforme 

figura acima.  

No que diz respeito aos RC Mec, estes estão dispostos em todas as regiões do 

Brasil, com destaque para a Região Sul e Centro-Oeste. Veja a figura abaixo: 

 
Figura 4 – OM de Cavalaria  
Fonte: Autor 
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Os RC Mec podem ser empregados em uma vasta gama de missões de acordo 

com o Manual de Campanha C2-20 – Regimento de Cavalaria Mecanizado, porém 

devido às características inerentes ao material, também há algumas limitações que 

devem ser consideradas durante o planejamento dos Comandantes. Observe o 

extrato a seguir: 

1-4. POSSIBILIDADES DO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 
(1) realizar qualquer tipo de reconhecimento em largas frentes e grandes 
profundidades; (2) cumprir missões de segurança; [...] (6) ser 
empregado na segurança da área de retaguarda - SEGAR; [...] (11) 
cumprir missões num quadro de garantia da lei e da ordem. 
[...] 
1-5. LIMITAÇÕES DO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO 
[...] 
a. vulnerabilidade aos ataques aéreos; b. sensibilidade ao largo emprego 
de minas AC e aos obstáculos naturais; c. mobilidade limitada fora de 
estrada, principalmente em terrenos montanhosos, arenosos, 
pedregosos, cobertos e pantanosos; d. reduzida capacidade de 
transposição de cursos de água, pois parte de suas viaturas não são anfíbias; 
e. sensibilidade às condições meteorológicas adversas, que reduzem a sua 
mobilidade; [...] (C 2-20, p. 1-2, grifo nosso) 
 

Ademais, como se percebe, os RC Mec possuem diversas vantagens que os 

possibilitam ser um vetor de combate muito valioso, porém algumas missões ficam 

prejudicadas devido às suas limitações.  

 

5 GUERRA MODERNA 

Hoje em dia, diante dos conflitos modernos, diversas são as ameaças que 

rondam os países. Neste contexto, cresce de importância que o Brasil, como Nação, 

esteja envolvido e sempre alerta a qualquer sinal de ameaça que possa se concretizar. 

Neste ínterim, as Forças Armadas são fundamentais no que tange à prontidão 

diante dessas ameaças. Observe o trecho do Manual de Campanha EB70-MC-10.223 

-  Operações, do Exército Brasileiro: 

A F Ter deve estar em permanente estado de prontidão para atendimento 
das demandas da defesa nacional, a fim de contribuir para a garantia da 
soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, 
salvaguardando os interesses nacionais e cooperando para o 
desenvolvimento nacional e o bem-estar social. (EB70-MC-10.223, p. 1-
1, grifo nosso) 
 

Olhando através dessa mesma ótica, segundo o Manual de Campanha EB70-

MC-10.214 – Vetores Aéreos da Força Terrestre, novamente o contexto da prontidão 

é trazido à baila devido à importância do tema: 
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Segundo o conceito operativo do Exército, a Força Terrestre deve estar 
capacitada a conduzir ações e a obter resultados decisivos em todas as 
faixas do espectro dos conflitos, da paz à guerra. Para tanto, deve ser 
dotada de capacidades que lhe confiram máxima flexibilidade para 
enfrentar as ameaças que se apresentem ao país, permitindo a iniciativa 
e a rapidez necessárias para atuar em áreas geográficas que nem 
sempre serão lineares e que, frequentemente, não serão contíguas.  
O caráter multidimensional do espaço de batalha e a necessidade de ter 
a iniciativa das ações no solo e no espaço aéreo próximo a ele reforçam 
a ideia de a Força Terrestre possuir meios que lhe proporcionem 
mobilidade tática e a obtenção de superioridade de informações. (EB70-
MC-10.214, p. 13 – Prefácio, grifo nosso) 
 

Atualmente nos conflitos modernos, o emprego do Sistema de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (SARP), em Operações, é uma realidade para a grande parte 

dos países considerados desenvolvidos. Ainda de acordo com (BRASIL, 2020) tem-

se:  

O adequado emprego dos SARP constitui um diferencial para a 
liberdade de ação dos comandantes dos elementos de emprego da F 
Ter. A multiplicidade de aplicações típicas desses sistemas no campo de 
batalha, englobando desde o apoio às ações de IRVA até a logística, 
possibilita otimizar sobremaneira o processo de tomada de decisão e 
aumentar o nível de consciência situacional dos decisores em todos os 
níveis. (EB70-MC-10.214, p. 4-2, grifo nosso) 

Ao confrontar a atual realidade dos conflitos armados, observa-se atualmente 

a predominância da chamada ameaça assimétrica5, com conflitos de baixa 

intensidade6, o que muda sobremaneira a forma de emprego e preparo das Forças 

Armadas. 

A partir do final da década de 1980, o termo Conflito de 4º Geração ficou 

bastante famoso no meio militar. Segundo (Pinheiro, 2007), tem-se a seguinte 

definição:  

A “4ª Geração” resulta de uma evolução que visa tirar vantagem das 
mudanças política, social, econômica e tecnológica vivenciadas desde a 
Segunda Guerra Mundial. Junto aos estados nacionais, aparecem como 
novos atores protagonistas, organizações não estatais armadas, forças 
irregulares de diferentes matizes: separatistas, anarquistas, extremistas 
políticos, étnicos ou religiosos, crime organizado e outras, cuja principal 
forma de atuação se baseia nas táticas, técnicas e procedimentos da guerra 
irregular. (grifo nosso) 
 

                                                           
5Ameaça Assimétrica: ameaça decorrente da possibilidade de serem empregados meios ou métodos 
não ortodoxos, que incluem terrorismo, ataques cibernéticos, armas convencionais avançadas e armas 
de destruição em massa para anular ou neutralizar os pontos fortes de um adversário, explorando suas 
fraquezas, a fim de obter um resultado desproporcional. 
6 Conflitos de baixa intensidade: confronto limitado, violento, no qual, pelo menos, um dos lados não 
utiliza sua capacidade total. É caracterizado por ações assimétricas, onde um dos lados adota medidas 
de terror e guerrilha, na área de conflito (normalmente, urbana), procurando, desta maneira, atingir seus 
objetivos políticos. 
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Corroborando com o supracitado, Manual de Fundamentos EB20-MF-10.102 – 

Doutrina Militar Terrestre, em sua página 11 apresenta o seguinte: 

A arte da guerra se depara com novos desafios e complexidades. Os 
conflitos atuais tendem a ser limitados, não declarados, convencionais 
ou não, e de duração imprevisível e as ameaças são cada vez mais 
fluidas e difusas. (EB20-MF-10.102, p. 11, grifo nosso) 
 

Ainda conforme (BRASIL, 2014), fica claro que os Exércitos devem continuar 

atentos quanto à possibilidade de emprego nos conflitos de alta intensidade 

(convencionais), porém cresce de importância que as forças de defesa estejam 

prontas para serem empregadas de forma muito mais ampla, o que pede uma maior 

flexibilidade e capacidades mais desenvolvidas na tropa.  

Apesar das mudanças observadas na arte da guerra, mesmo que ocorram 
assimetrias semelhantes às observadas em conflitos recentes, ressalta-se 
que o combate de alta intensidade não perdeu a importância. 
Descortinam-se ameaças concretas que exigem dos Estados a geração de 
capacidades para o emprego conjunto; o combate ao terrorismo; a 
proteção da sociedade contra as armas de destruição em massa; a 
participação em missões de manutenção e/ou imposição da paz sob a 
égide de organismos internacionais; e o controle de contingentes 
populacionais ou de recursos escassos (energia, água ou alimentos). 
(EB20-MF-10.102, p. 11, grifo nosso) 

 
Trazendo para os dias atuais, os trechos acima denotam a importância da tropa 

estar pronta para enfrentar qualquer ameaça, inclusive o crime organizado, seja em 

Operações de GLO, seja em Operações Interagências.  

Outro conceito que se encaixa à atualidade são os combates na 4ª dimensão 

do ambiente operacional. Anteriormente, o ambiente operacional era dividido em 03 

dimensão: física, humana e informacional, porém hoje há uma nova variante: o 

espectro eletromagnético, perfazendo assim 4 Dimensões indissociáveis, todas com 

a mesma importância na análise do campo de batalha por parte dos Comandantes. 

De acordo com (Dougherty, 2019), nas páginas 47 e 48 de sua Obra: “Drones” tem-

se: 

O Espaço de Batalha Moderno [...] Tudo isto requer o uso de quarta 
dimensão de combate moderno, o espectro eletromagnético. [...] O espaço 
de batalha moderno é um ambiente complexo e congestionado, tornando-o 
ainda mais assim devido à ambiguidade sobre exatamente quem é um 
combatente ou não. [...] Neste ambiente, informações são mais importantes 
do que nunca. [...] Um fator extremamente útil aqui é obter informações 
que o inimigo imagina não estarem disponíveis. Um grupo de insurgentes 
agirá como as pessoas comuns ocupadas com seus afazeres diários caso 
imaginem estarem sendo observados, mas aqueles que não estão cientes 
desta observação mais provavelmente exibirão armas ou comportamento que 
os identifica como beligerantes. Uma vigilância manifesta às vezes pode 
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ser usada como forma de intimidação, porém, a reunião velada de 
informações é mais eficaz na descoberta de alvos. (grifo nosso) 
 

De acordo com (Azevedo & Mota, 2012) em seu artigo “As Dimensões do 

Campo de Batalha e a Guerra Omnidimensional”, os conflitos de 4ª Dimensão do 

Campo de Batalha mostraram alguns aspectos extremamente importantes que devem 

ser buscados constantemente no campo de batalha, pois são objetivos estratégicos, 

de acordo com o extrato infracitado:  

Portanto, os vetores do espectro eletromagnético, as estruturas das redes 
lógicas, os sistemas de comando e controle e o processo decisório inimigo 
se tornaram alvos a serem conquistados. De forma semelhante, o 
próprio pensamento do oponente, suas opiniões e a disposição de seus 
soldados e de sua população para um conflito passaram a se constituir 
em objetivos estratégicos de guerra. Alvos anteriormente inimagináveis e 
até mesmo inatingíveis foram estabelecidos, a partir de então, tendo em 
vista sua vulnerabilidade, com efeitos favoráveis surpreendentes. (grifo 
nosso) 
 

 

6. CASOS HISTÓRICOS DO EMPREGO DOS SARP 

Hoje em dia, diversos países já vêm empregando de forma consolidada o 

Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP). Não é difícil citar dois 

exemplos claros de sucesso do emprego desse equipamento.  

O mais emblemático é a Operação Lança de Netuno, ocorrida em 02 de maio 

de 2011, na cidade de Abbottabad (Paquistão) que culminou na morte do terrorista 

mais procurado do mundo: Osama Bin Laden. Na ocasião, a CIA empregou os SARP 

para monitorar e vigiar indivíduos, o que possibilitou descobrir o esconderijo do líder 

da Al-Quaeda e desencadeou o posterior ataque do Seal Team Six7 no complexo 

residencial, culminando na neutralização do terrorista. Segundo (Fernado Valduga, 

2020) em seu artigo publicado no Site Cavoc.com.br, a operação ocorreu da seguinte 

maneira: 

Provavelmente nunca saberemos todos os detalhes de como o governo 
americano encontrou e matou Osama Bin Laden, mas as notícias desta 
manhã indicam que a esquadra dos Navy SEALS – a força de operações 
especiais da Marinha americana que fez os ataques – tinha dois helicópteros 
e este veículo aéreo não-tripulado (UAV na sigla em inglês), conhecido 
como a “Fera de Kandahar”. 
O RQ-170 Sentinel da Lockheed Martin é uma aeronave stealth – que 
pode voar sem ser detectada [...] Os pilotos do UAV não ficam na aeronave, 
ela não é tripulada: o RQ-170 é comandado direto dos EUA e de um campo 

                                                           
7 Segundo (Wasdin, 2012), na página 14 de sua obra: “Seal Team Six: a incrível história de um atirador 
de elite e da unidade de Operações especiais que matou Osama Bin Laden”, os SEALs são comandos 
da elite da Marinha norte-americana, treinados para operações de combate no mar, no ar e em terra 
(SEa, Air and Land). 
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de aviação em Kandahar, no Afeganistão – por isso ele é chamado de 
“Fera de Kandahar”. A principal função dos RQ-170s é reconhecimento 
e monitoramento para as tropas no local. (grifo nosso) 

Outro exemplo, mais recente do emprego dos SARP, foi o ataque ao comboio 

do General Qasem Soleimani, Comandante da Força Quds, elite da Guarda 

Revolucionária do Irã. O ataque ocorreu 02 de janeiro de 2020, próximo ao Aeroporto 

de Bagda, no Iraque. Segundo (BBC News Brasil, 2020), tem-se o seguinte acerca do 

ataque:  

O general Soleimani e integrantes das Forças de Mobilização Popular do 
Iraque, milícia apoiada pelo Irã, estavam deixando o aeroporto de Bagdá em 
dois carros quando foram atingidos por um ataque de drone dos EUA 
perto de uma área de cargas, segundo relatos da imprensa americana. (grifo 
nosso) 

Outrossim, analisando os conflitos modernos, verifica-se, inclusive, que essas 

aeronaves foram utilizadas pelos terroristas do Estado Islâmico na Batalha de Mosul 

(Iraque), para coordenar suas ações defensivas naquela cidade. Segundo (SOARES, 

2019)8, constata-se o seguinte: 

Os combatentes do EI eram determinados e se adaptavam rapidamente 
as necessidades impostas pelo combate, como a utilização de drones 
comerciais adquiridos pela internet, improvisados, para meios utilizados 
para reconhecimento, a fim de obter consciência situacional sobre as 
forças de coalizão, e como meios de ataque (ASYMMETRIC WARFARE 
GROUP, 2016) (grifo nosso) (p. 21) 

Desta forma, o emprego dos SARP vem se consolidando cada vez mais nos 

conflitos armados devido a esses e outros diversos casos de sucesso em seu 

emprego. Adiante será abordado mais detalhadamente o emprego dessas aeronaves. 

 
 

7 EMPREGO DOS SARP 

Este capítulo abordará de forma sucinta algumas opções de SARP de pequeno 

e médio porte que podem se adaptar à realidade da Cavalaria Brasileira. Inicialmente 

serão apresentados os de pequeno porte, que se encaixam na categoria zero, para 

emprego junto às Subunidades/Pelotões e, posteriormente, os SARP de médio porte, 

de categoria 1 e 2, para dotação dos RC Mec, conforme figura abaixo. 

                                                           
8 Artigo Científico apresentado junto à EsAO pelo Cap Eng FÁBIO EDUARDO DE ALMEIDA SOARES 
no ano de 2019. 
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Figura 5 – Classificação e Categoria dos SARP para a F Ter  
Fonte: Manual de Vetores Aéreos da Força Terrestre (1ª edição) 

7.1 SARP CATEGORIA 0 

7.1.1 PD-100 Black Hornet 

Segundo (Dougherty, 2019), o PD-100 Black Hornet é considerado um NVANT 

(Nano Unmanned Air Vehicle, ou NanoVeículo Aéreo Não Tripulado) em referência a 

suas dimensões extremamente reduzidas. Ainda de acordo com a escritora citada 

anteriormente, tem-se o seguinte sobre essa aeronave: 

Passou a ser fabricado em série no final de 2012, com entregas para as 
Forças Armadas britânicas. 
[...] 
O Black Hornet preenche as mesmas funções de drones grandes (missões 
de inteligência, vigilância e de reconhecimento), embora seu raio de ação 
operacional esteja restrito à duração de sua bateria recarregável (cerca de 
25 min). O drone pode ser carregado no bolso e pesa menos de 16g; a 
unidade completa, que inclui dois controles e uma unidade de controle chega 
a pesar menos de 1kg. 
[...] 
O drone é projetado para manobras precisas em um ambiente 
congestionado como dentro de edifícios e, portanto, pode ser usado para 
verificar ambientes dentro de um edifício em busca de inimigos escondidos. 
[...] 
Os rotores do Black Hornet praticamente não fazem barulho e tem pouca 
chance de ser flagrado. 
[...] 
É dotado de três câmeras capazes de produzir vídeos e imagens estáticas 
em ambientes com baixa luminosidade e estas podem ser direcionadas e 
ampliadas. O controle é através de um joystick e um visor, permitindo o 
controle direto dentro da linha de visada até cerca de 1.000m (3.280 pés). 
Pode-se, alternativamente, usar a orientação GPS para criar um conjunto de 
pontos de referência (ou fixos) através do qual o drone irá navegar 
automaticamente. (grifo nosso) 
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Figura 6 – PD-100 Black Hornet  
Fonte:http://www.defesanet.com.br/vant/noticia/23195/Exercito-dos-EUA-comeca-a-testar--mini-
drone--que-cabe-no-seu-bolso/ 

Diante das características apresentadas acima, o emprego do Black Hornet 

seria ideal nas Operações de GLO em ambiente urbano, devido ao ambiente 

extremamente compartimentado com construções altas e muito próximas às outras, o 

que prejudica a progressão em segurança da tropa nesses locais, como se percebe 

na figura abaixo. 

 
Figura 7 – Patrulhamento no Complexo da Maré  
Fonte:http:https://oglobo.globo.com/rio/pacificacao-forcas-armadas-ocupamcomplexo-da-mare-
12101190 

7.1.2 Wasp 

Outro SARP Cat 0 disponível no mercado e testado em combate é o Wasp. 

Segundo (Dougherty, 2019), “o Wasp é um VANT bem pequeno desenvolvido para as 

Forças Armadas do Estados Unidos basicamente para o Reconhecimento de rotas, 

reconhecimento tático e missões de proteção de forças.” 

Ainda em concordância com (Dougherty, 2019) há o seguinte sobre esse 

equipamento: 

O VANT Wasp colabora em missões de proteção de forças fornecendo 
reconhecimento tático no nível esquadra. Para tanto, um VANT tem que 
ser suficientemente pequeno para ser carregado por um membro da 
esquadra sem ter que reduzir a quantidade de outros equipamentos que ele 
consegue carregar ou que reduza a sua capacidade de se mover rapidamente 
e usar sua arma. 
[...] 
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O Wasp é lançado do solo e pode permanecer no ar por cerca de 45-90 
minutos, tendo um raio operacional aproximado de 5 Km (3 milhas). Ele 
navega autonomamente e consegue pousar sem a orientação do usuário.  
[...] 
A carga útil consiste em câmeras visuais e térmicas que fornecem dados 
em tempo real para a unidade de controle. Se o contato com a estação 
terrestre for perdido devido, por exemplo, a um terreno urbano congestionado 
em que ocorrem muitas operações, o VANT é programado para realizar um 
pouco seguro de forma autônoma. (grifo nosso) 
 

 
Figura 8 – Lançamento do Wasp  
Fonte: https://www.avinc.com/media_center/unmanned-aircraft-systems/wasp 

7.1.3 Dragon Eye 

Adicionando outra Aeronave Cat 0 disponível no mercado, o Dragon Eye 

aparece como uma alternativa interessante. Segundo (Dougherty, 2019), em seu livro 

“Drones”, na página 184 e 185 são apresentadas algumas informações interessantes 

acerca deste SARP, como: 

O Dragon Eye foi criado para atender as necessidades do Corpo de 
Fuzileiros Navais dos Estados Unidos de um drone de reconhecimento 
tático pequeno e leve, basicamente para uso em situações de MOUT 
(Military Operations in Urban Terrain, ou Operações Militares em 
Terreno Urbano). Ele é carregado em uma mochila e pode ser preparado 
para voar em cerca de 10 minutos. O lançamento é manual ou usando uma 
corda elástica, depois do qual o drone realiza uma missão pré-planejada 
usando orientação GPS e uma série de pontos de referência (WPT) 
estabelecidos pelo operador. 
O Dragon Eye foi projetado para ser o mais fácil possível de ser operado, 
onde o treinamento do usuário dura menos de uma semana. 
[...] 
Funciona em ambientes de baixa luminosidade para empreender 
reconhecimento tático, retransmitindo imagens de vídeo ao vivo para o 
operador em um raio de operacional de cerca de 10 Km. 
[...] 
O Dragon Eye é projetado para se desmontar caso se choque com um objeto 
duro, na esperança de manter seus componentes intactos para serem 
remontados posteriormente. (grifo nosso) 
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Figura 9 – Dragon Eye  
Fonte: https://barnardmicrosystems.com/UAV/uav_list/dragon_eye.html 
 

Após a apresentação desses 03 equipamentos Cat 0, nota-se que todos eles 

teriam uma grande utilidade no emprego juntos às pequenas frações da Cavalaria 

Mecanizada, devido às suas características como: pequena dimensão, baixo peso, 

considerável alcance e autonomia e fácil treinamento do operador. Assim certamente 

as operações na faixa de fronteira seriam beneficiadas, aumentando, e muito, a 

consciência situacional dos Comandantes, bem como a segurança da tropa e a 

eficiência das Operações. 

Além do exposto, interessante constar que esses 03 SARP atendem, pelo 

menos em grande parte, aos Requisitos Técnicos, Logísticos e Industriais do Sistema 

de Aeronaves Remotamente Pilotadas CATG 0 (EB20-RTLI-04.050), constante 

PORTARIA Nº 152 - EME, de 04 de junho de 2019, que visa orientar os contratos de 

obtenção do SARP CAT 0. 

 

7.2 SARP CATEGORIA 1 e 2 

Os SARP integrantes dessas categorias são aquele que, em um futuro próximo, 

serão de dotação dos Regimentos de Cavalaria. A seguir serão apresentadas algumas 

aeronaves existentes no mercado, que se encaixam nos Requisitos Operacionais 

SARP Cat 2 (EB20-RO-04.054), existentes na Portaria Nº 153 - EME, de 04 de junho 

de 2019. 

7.2.1 Falco 

Este SARP de origem Italiana foi desenvolvido buscando atender necessidades 

de emprego no Oriente Médio. Segundo (Dougherty, 2019), tem-se o seguinte acerca 

do Falco: 

Foi desenvolvido na Itália tendo as necessidades do governo paquistanês em 
mente. Com imensas áreas de terra, as vezes inóspitas e 
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subdesenvolvidas, a serem cobertas, o Paquistão enfrenta desafios 
significativos no que tange à segurança nacional. 
[...] 
Com falta de recursos adequados para patrulhar vastos territórios por via 
terrestre, os drones podem ser uma solução eficaz em termos de custos. 
(grifo nosso) 

 

Observa-se no trecho acima, mesmo que de maneira indireta, uma certa 

semelhança entre a necessidade que o Governo Paquistanês vislumbrava para o 

SARP e a realidade Brasileira. Ambos apresentam uma mesma variante para análise: 

grande faixa territorial o que dificulta seu monitoramento na plenitude, culminando na 

Segurança Nacional. 

Ainda em consonância com (Dougherty, 2019), o uso ideal seria:  

Propõe-se que este VANT seja usada como equipamento de reconhecimento 
militar e como meio de segurança, com aplicações que vão desde o 
patrulhamento de fronteiras à proteção da pesca ou coibição de 
contrabandistas. (grifo nosso) 

No que tange às suas características técnicas, acompanhe a Tabela 1 abaixo 

com alguns dados deste SARP: 

Tabela 1 – Especificações: Falco 

Especificações: Falco 

Comprimento 5,25 m 

Largura 7,2 m 

Altura 1,8 m 

Grupo Motopropulsor 1x motor a gasolina 

Peso máximo para decolagem 420 Kg 

Velocidade máxima 216 Km/h 

Teto: 6.500 m (21.325 pés) 

Autonomia 14 horas 

Fonte: Livro “Drones, de Martin J. Dougherty (2019)” 

De acordo do (Dougherty, 2019), esse SARP possui as seguintes 

características: 

O conjunto de sensores do Falco inclui câmeras eletro-ópticas e sensores 
térmicos, um designador laser e um sensor NBC (sensor de vigilância e 
detecção de perigo para contaminação nuclear, biológica ou química). 
[..] 
Ele também pode ser munido de uma série de equipamentos para 
Guerra Eletrônica. 
[...] 
Ele é capaz de realizar uma decolagem em um curto trecho de uma pista 
precária ou pode ser lançado usando-se uma catapulta pneumática. 
[...] 
Sua recuperação pode ser através de uma aterragem com trem de pouso 
convencional, com rodas. Alternativamente pode-se implementar um modo 
“aterragem curta tática” ou, caso haja espaço insuficiente mesmo para isto, o 
VANT poderá fazer uso de paraquedas e retornar ao solo verticalmente. 
(grifo nosso) 
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Outro dado relevante sobre esse equipamento é que ele foi o primeiro SARP a 

ser empregado em missões de manutenção da paz sob a égide da ONU. De acordo 

do (Dougherty, 2019), “Ele foi empregado para ajudar no monitoramento de milícias 

que operavam na República Democrática do Congo como parte de um programa 

destinado a reduzir o conflito na região.”  

 
Figura 10 – Falco  
Fonte:https://pt.topwar.ru/90021-nastoyaschee-i-buduschee-bespilotnoy-aviacii-chast-3-
zaklyuchitelnaya.html 

7.2.2 RQ-7 Shadow 200 Tactical 

Outra possibilidade de SARP Cat 2 é o RQ-7 Shadow. Segundo (Dougherty, 

2019), este SARP é usado pelo Exército Americano para missões de reconhecimento, 

aquisição de alvos, avaliação de danos e alertas sobre o campo de batalha em nível 

de Brigada. Ainda conforme o autor supracitado, o RQ-7 Shadow foi adotado pelo 

Corpo de Fuzileiros Navais do Estados Unidos e os Exércitos Australianos e Sueco.  

No que tange aos seus dados técnicos, tem-se o seguinte: 

Tabela 2 – Especificações RQ-7 Shadow 

Especificações: RQ-7 Shadow 200 Tactical 

Comprimento 3,4 m 

Largura 3,9 m 

Altura 1 m 

Peso máximo de decolagem 149 Kg 

Velocidade máxima 207 Km/h 

Teto 4.570 m (14.993 pés) 

Alcance (autonomia de voo) 78 Km 

Autonomia 7 horas 

Fonte: Livro “Drones, de Martin J. Dougherty (2019)” 

Ainda de acordo com (Dougherty, 2019), esse SARP possui as seguintes 

características: 

[...] 
Ele é capaz de rastrear um alvo automaticamente e pode portar um 
designador laser. 
[...] 
Ele é lançado usando-se uma catapulta hidráulica a partir de um trilho 
montado em um veículo leve. Ele é capaz de pousar em praticamente 
qualquer superfície plana desde que haja cerca de 100m (328ft) 
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disponíveis para ele parar. Se o espaço for mínimo, um gancho de 
frenagem pode ser usado para fazer com que o drone pare mais rapidamente. 
[...] 
Evoluções futuras do RQ-7 poderão vir a incluir uma versão dotada de 
armas, provavelmente usando um armamento leve e pequeno como a 
Pyros Small Tactical Minition. Trata-se de uma bomba de precisão 
lançada do ar e teleguiada por GPS ou de guiamento orientado por laser 
semi-ativo, que seria basicamente efetiva contra alvos pessoais, 
relativamente pequenos, como um bando de insurgentes ou um grupo 
colocando às escondidas um IED9 à beira da estrada. (grifo nosso) 

Diante do exposto acima, verifica-se que essa característica de eliminar 

pequenos alvos pessoais, como indivíduos armadilhando eixos de progressão, seja 

de tropa, seja de civis, é muito relevante para Cavalaria, visto que é uma arma 

montada sobre uma plataforma de combate blindada, que fica extremamente exposta 

a ataques com explosivos do tipo IED e minas anticarro, logo um SARP com essa 

possibilidade aumentaria significativamente o poder de combate da tropa. 

 
Figura 11 – RQ-7 Shadow 200 Tactical na Base Aérea de Fenty, Afeganistão   
Fonte: https://www.defense.gov/observe/photo-gallery/igphoto/2001181506/ 

7.2.3 ScanEagle 

Outra possibilidade de escolha é o SARP Scaneagle. Em conformidade com 

(Dougherty, 2019), esses SARP têm sido empregados ao redor do mundo nas Forças 

Armadas do Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e outras, ou seja, como se 

percebe é um Sistema consolidado no mercado e certamente testado em combate 

com resultados satisfatórios. 

Esta aeronave possui diversos sensores que podem contribuir para a Força 

Terrestre. Conforme prescreve (Dougherty, 2019), tem-se: 

Outros conjuntos de equipamentos podem ser rapidamente intercambiados, 
inclusive um detector de armas químicas e biológicas, designador laser 
e um detector de anomalias magnéticas. 
Além das aplicações tradicionais como plataforma de reconhecimento tático, 
o ScanEagle foi testado na função de localização de franco-atiradores, 
operando em conjunto com outros instrumentos para localizar a origem 
de disparos. Esta é uma função importante durante operações para a 

                                                           
9 IED (Improvised Explosive Device) Artefato Explosivo Improvisado. 
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manutenção da paz bem como ao proteger uma base ou comboio em 
um território que nem sempre é aliado. (grifo nosso) 

 
De acordo com o extrato acima, podemos inferir que esse SARP teria diversas 

aplicações junto ao RC Mec, uma vez que na história da Guerra, os Atiradores de Elite 

já foram empregados diversas vezes contra coluna de blindados visando desorganizar 

o movimento e neutralizar Comandantes, ademais da proteção de bases em território 

hostil e comboios com autoridades ou com Suprimentos. 

O trecho abaixo traz à baila o emprego de atiradores de elite contra blindados: 

Afeganistão Russo 
[...] 
Um soldado cita que quando seu blindado foi atingido por uma mina, 
quem saia do blindado era logo atingido. O blindado pegando fogo 
estava mais seguro que lá fora e só puderam sair quando outros 
blindados chegaram para ajudar.  
[...] 
Chechênia 
Já os chechênos conheciam bem o terreno e tinham muitas armas de snipers. 
Bastavam alguns poucos snipers chechênos para conseguir parar 
unidades russas inteiras nas cidades. [...] Estes times eram muito 
efetivos para caçar blindados. Enquanto os snipers com SVD pegavam 
tropas de apoio os soldados com RPG engajavam os blindados. Grupos 
de 4-5 times atuavam contra um único blindado. (grifo nosso)10 
 

 
Figura 12 – ScanEagle preparado para ser lançado   
Fonte: https://www.thedefensepost.com/2019/06/01/boeing-insitu-scaneagle-drones-malaysia-
indonesia-philippines-vietnam/ 

7.2.4 Horus FT-100 

De origem nacional, o Horus FT-100 é produzido na cidade de São José dos 

Campos –SP, pela empresa FT Sistemas SA, e devido à sua importância, a empresa 

foi certificada pelo Mistério da Defesa como Empresa Estratégica de Defesa como se 

pode ver abaixo no trecho do Relatório sobre estudo da Indústria Brasileira e Europeia 

de Veículos Aéreos Não Tripulados. De acordo com (Pecharromán & Veiga, 2017), 

verifica-se o seguinte: 

                                                           
10 Disponível em: http://sistemasdearmas.com.br/ter/sniper02historia.html 



26 

 

FT Sistemas SA 
A FT Sistemas S.A. foi fundada em 2005. Certificada pelo Ministério da 
Defesa como Empresa Estratégica de Defesa (EED) tem como principais 
clientes o Exército Brasileiro e a Força Aérea, além de clientes no Exterior. 
(grifo nosso) (Pecharromán & Veiga, 2017, p. 38) 

Segundo (MORAES, 2019), em sua Dissertação de Mestrado apresentada 

junto à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, o EB adquiriu até o momento 05 (cinco) 

SARP Horus FT-100, sendo, provavelmente, uma das opções para dotação dos RC 

Mec, conforme trecho a seguir: 

Até o momento em qual o Parecer Doutrinário nº 001/2018 foi confeccionado, 
5 (cinco) sistemas Horus foram adquiridos pelo EB, cada um composto 
de 02 (duas) aeronaves e 01 (uma) estação de controle, com cada sistema 
necessitando de dois operadores. Contudo, sendo o FT 100 um SARP 
enquadrado na Categoria 1, homologado como MEM no EB e estando 
em fase de experimentações doutrinárias, presume-se que há espaço 
para que, no futuro, ele venha a mobiliar os Esqd C Mec e RC Mec, 
conforme mostra a previsão contida no quadro 6, a seguir, da 
distribuição de SARP/ARP pelas brigadas do EB. (grifo nosso) (MORAES, 
2019, p. 64 e 65) 

 

 
Figura 13 – Previsão de distribuição de SARP no EB   
Fonte: Dissertação de Mestrado do Cap Cav ARTHUR DA SILVA MARTINS MORAES 

Atualmente, uma das Organizações Militares que possui o FT-100 é a 

Companhia de Precursores Paraquedistas e esse equipamento já foi empregado em 

diversas ocasiões, um relatório foi apresentado com algumas possibilidades e 

limitações como se pode verificar abaixo, de acordo com (MORAES, 2019): 
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Desde que foi incorporado à Cia Prec Pqdt, o SARP Horus 100 já foi 
empregado em várias operações de adestramento e de emprego real, 
como por exemplo: Manobra Escolar da Escola de Sargento das Armas; 
Operação Saci; segurança dos Jogos Olímpicos; Operação Chivunk; 
Operação Sentinela Alerta; entre outras (Companhia de Precursores 
Para-Quedistas, 2018). (grifo nosso) (MORAES, 2019, p. 66) 

 

 
Figura 14 – Possibilidade e limitações do Horus FT-100   
Fonte: Dissertação de Mestrado do Cap Cav ARTHUR DA SILVA MARTINS MORAES / Companhia 
de Precursores Para-quedista, 2018e 

 

Por fim, cabe ressaltar que apesar do FT 100 ser atualmente o SARP Cat 1 
que o EB emprega e o fato da presente pesquisa examinar com maiores 
detalhes tal vetor aéreo, podem ocorrer outras aquisições de material para a 
F Ter mobiliar suas OM com SARP, seja de Cat 0 ou 1. O estudo do Horus 
100 serve, portanto, como um alicerce para a base doutrinária que deve 
ser desenvolvida para o emprego de SARP, seja ele qual modelo for, por 
tropas C Mec. (grifo nosso) (MORAES, 2019, p. 67) 

 

Conforme trecho acima, de acordo com (MORAES, 2019), o estudo do FT-100 

ganha de importância, na medida que serve como base doutrinária, além de 

plataforma para formação dos operadores dos SARP na F Ter. 

 
Figura 15 – FT 100 da Cia Prec Pqdt   
Fonte: https://orbisdefense.blogspot.com/2016/06/companhia-de-precursores-para-quedista.html 
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Figura 16 – Dados técnicos FT 100   
Fonte: http://ftsistemas.com.br/ft-100/ 
 

7.3 EMPREGO DO SARP NO EXÉRCITO AMERICANO 

O presente trabalho baseia-se na Brigada Stryker uma vez que essa Grande 

Unidade foi desenvolvida para operar sozinha, sem estar enquadrada dentro de uma 

Divisão de acordo com (McGrath, 2008), conforme publicado na revista Scouts Out! 

The Development of Reconnaissance Units in Modern Armies. 

De acordo com (MORAES, 2019), tem-se o seguinte acerca da Brigada Striker: 

Para prover capacidade de reconhecimento para esta brigada, foi criado 
o Reconnaissance, Surveillance, and Target Acquisition Squadron 
(Esquadrão de Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos, 
tradução nossa), também conhecido pelo acrônimo RSTA.  
[...] 
A missão básica do RSTA, que apesar do nome Squadron é uma 
organização de nível Unidade, é a de ser “A força primária para prover 
informação de combate. 
[...] 
Sua composição contém: SU de comando; três SU de reconhecimento, e 
uma SU de vigilância. Cada SU de reconhecimento possui 3 pelotões, 
equipados com quatro viaturas Stryker na variante de reconhecimento, e uma 
seção de morteiro. 
Porém, é na SU de Vigilância encontra-se os pelotões de vigilância 
terrestre, pelotão multisensor, pelotão de Defesa Química, Biológica e 
Nuclear (DQBN) e o pelotão de SARP, com 4 ARP e 20 homens. 
(grifo nosso) (MORAES, 2019, p. 70 e 71) 

Conforme apresentado, a Brigada Stryker possui o Esquadrão (semelhante ao 

Regimento no Brasil) de Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos, sendo que 

subordinado a este Esquadrão existe a subunidade de vigilância, dotada de um 

Pelotão SARP a 04 aeronaves. 

Em sua dissertação de Mestrado, (MORAES, 2019) apresenta um caso real do 

emprego do SARP em combate pelo Exército Norte-Americano, conforme se segue: 

[...] o Sargento Christopher Harris, estava conduzindo uma missão de rotina 

de reconhecimento, operando um SARP Puma, na província de Kunar, no 
Afeganistão, em 2009, quando o vídeo gerado pelo Puma mostrou, em 
tempo real, que nas proximidades de sua posição insurgentes estavam 
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instalando um explosivo improvisado em uma rota usada por comboios 
do U.S. Army. Tais insurgentes colocaram, de acordo com o sargento, um 
explosivo à 2 quilômetros de sua posição. De acordo com Harris, eles 
estavam esperando que passasse o comboio estadunidense ali para que 
fosse emboscado. 
Usando a tecnologia do SARP, Harris foi capaz de fixar no mapa a exata 
localização dos insurgentes e a casa onde eles operavam em uma 
precisão de cinco metros. Então, após cuidadosamente checar a área 
para assegurar que não haveriam civis ou estruturas adicionais por 
perto, Harris solicitou tiros de artilharia 155mm na posição, destruindo 
a casa e garantindo passagem segura para o comboio de sua unidade. 
(MORAES, 2019, p. 73) 

Ainda, (MORAES, 2019, p. 73) descreve o seguinte: “Houve centenas, senão 

milhares de casos semelhantes a este nos últimos dez anos nas guerras do Iraque e 

Afeganistão, onde a tecnologia do SARP se provou um fator que mudaria a situação 

a favor do U.S. Army, com capacidade de salvar vidas das forças armadas”, além 

disso, pode-se constatar que as aeronaves mais usadas pelo Exército Americano são 

as seguintes:  RQ-20 Puma e o RQ-11 Raven, ambos de categoria 1. 

SARP Característica Operativas Carga Útil 

RQ-20 Puma 
Fabricação: EUA 

Autonomia Máxima: 2h 
Veloc. Cruzeiro: 60 km/h 
Veloc. Máxima: 83 km/h 
Alcance: 20 km 
Peso máximo de decolagem: 6,3 
kg 

Duas câmeras diurna e com IR, 
e uma câmera “low light” 
noturna, com iluminador lase. 

RQ-11 Raven 
Fabricação: 
EUA 

Autonomia Máxima: 1h30’ 
Veloc. Cruzeiro: 30 km/h 
Veloc. Máxima: 81 km/h 
Alcance: 10 km 
Peso máximo de decolagem: 1,9 
kg 

Duas câmeras diurnas ou uma 
câmera IR. 

Quadro 1 – Comparativo entre o SARP Puma e RQ-11 Raven 
Fonte: o autor 
 

 
Figura 17 – Puma sendo lançado   
Fonte:https://www.gizmodo.com.au/2012/10/puma-ae-the-special-forces-spy-drone-that-lands-
anywhere/ 
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Figura 18 – RQ-11 Raven   
Fonte: https://www.army-technology.com/projects/rq11-raven/ 
 

7.4 EMPREGO DO SARP NO EXÉRCITO FRANCÊS 

O estudo desenvolver-se-á sobre 02 (dois) modelos de SARP franceses: o 

DRAC e o Spy Ranger, ambos usados pelo Armée de Terre11. Desta maneira, 

alinhado com (MORAES, 2019, p. 73), tem-se o seguinte:  

[...] o Exército Francês utiliza o SARP Cat 1 DRAC (Drones de Informação 
de Contato), distribuídos às Baterias de Apoio Especializadas (BAS) dos 
Regimentos de Artilharia de suas 1ª e 3ª DE, assim como também é 
empregado pelo Regimento de Paraquedistas do Comando de Forças 
Especiais e o 61º Regimento de Artilharia, que é subordinado ao Comando 
de Informação. [...] 
o Relatório de Informação para o Senado Francês nº 559, de título “Os 
drones nas forças armadas”, de 2018, verifica-se que o SARP DRAC está 
em uso desde 2008 no Exército Francês, contando com 62 sistemas a 3 
aeronaves, totalizando 225 ARP em operação. Contudo, tal sistema está 
sendo atualizado desde 2018 para um SARP mais moderno, o Spy 
Ranger. (grifo nosso) 

Como se percebe, o emprego do SARP já está consolidado no âmbito do 

Exército Francês desde 2008 e desde 2018 existe um estudo para trocá-lo por um 

modelo mais moderno, inclusive sendo assunto de discussão no Senado daquele 

país. O Governo Francês vê com muito bons olhos esse tipo de equipamento, 

conforme descreve (MORAES, 2019): “o SARP é tido, pela comissão que apresentou 

o projeto ao senado francês, como sendo “A tecnologia que atende às necessidades 

cruciais no contexto geoestratégico atual” 

SARP Característica Operativas Carga Útil 

DRAC 
Fabricação: 
França 

Autonomia Máxima: 90 min 
Veloc. Cruzeiro: 60 Km/h 
Veloc. Máxima: 90 Km/h 
Alcance: 10 Km 

Fotos e vídeo em tempo real 
georeferenciadas. 

Spy Ranger 
Fabricação: 
França 

Autonomia Máxima: 
2h30min 
Veloc. Cruzeiro: 65 km/h 
Veloc. Máxima: 90 km/h 
Alcance: 30km 

Câmera Eletro- óptica + câmera IR, 
com 
capacidade de transmissão em HD. 

Quadro 2 – Comparativo entre o SARP DRAC e Spy Ranger 
Fonte: o autor 

                                                           
11 Exército francês 
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Figura 19 – DRAC   
Fonte: https://www.defense.gouv.fr/terre 
 

 

 
Figura 20 – Sky Ranger   
Fonte:https://airmerter.skyrock.com/3289270902-SPY-RANGER-LE-FUTUR-MINI-DRONE-DE-L-
ARMEE-DE-TERRE.html 

 

8 PLANEJAMENTO BASEADO EM CAPACIDADES 
 

Seguindo a tendência das grandes potências militares, o Exército Brasileiro tem 

pautando seu planejamento baseado nas Capacidades, porém antes de seguir 

adiante é necessário que se traga à luz esse conceito tão importante. Segundo 

(BRASIL, 2014), tem-se o seguinte conceito: 

Capacidade é a aptidão requerida a uma força ou organização militar, 
para que possa cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir 
de um conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e 
indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, 
Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura – que formam o acrônimo 
DOAMEPI. (grifo nosso) (BRASIL, 2014, p. 23) 

O acrônimo DOAMEPI nos mostra que para o Exército ter uma Capacidade, é 

necessário que haja uma Doutrina específica para aquela atividade; deve haver uma 

Organização dos processos disponíveis para otimizá-los, evitando assim 
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redundâncias; o Adestramento do pessoal envolvidos deve ser constante para aliar a 

técnica do material com a tática; Material precisa constar nos Quadros de Distribuição 

de Material (QDM) para que as OM possam recebê-los via cadeia logística; Educação 

diz respeito à capacitação do pessoal que estará habilitado a operar o equipamento; 

Pessoal quando habilitado precisa colocar em prática todo conhecimento adquirido, 

ou seja, empregar o conhecimento adquirido; e é preciso ter uma Infraestrutura 

disponível e compatível com a peculiaridade de cada material. 

Espera-se que quando uma Capacidade seja desenvolvida em sua plenitude, 

03 (três) requisitos estejam sendo atendidos, conforme extrato retirado do Manual 

EB20-MF-10.102, Doutrina Militar Terrestre: 

A F Ter desenvolve capacidades para, atuando integrado às demais Forças 
ou isoladamente, atender a três requisitos simultaneamente: garantir a 
defesa do território, projetar poder a fim de assegurar interesses vitais 
e atender às demandas da política exterior em favor da segurança e da 
paz internacionais e da integração regional. Tais capacidades implicam na 
existência de Forças com prontidão para uma resposta imediata, auxiliadas 
por outras a serem completadas pela mobilização de recursos materiais e 
humanos. (grifo nosso) (BRASIL, 2014, p. 24) 

Nesse sentido, é de suma importância que o Exército Brasileiro e, em 

consequência, a Cavalaria Mecanizada, desenvolva a Capacidade de empregar os 

SARP no mais curto prazo, uma vez que essas aeronaves, quando empregadas 

usando todas sua gama de possibilidades, contribuirão com a garantia da Defesa 

Territorial de maneira mais eficiente e para a projeção de poder no cenário da América 

Latina.  

Além disso, contribuirão para a estabilidade regional, inclusive em uma missão 

sob o manto das Nações Unidas, uma vez que essas aeronaves melhoram a 

consciência situacional dos Comandantes, fazendo com que eles possam 

desencadear Operações de forma cirúrgica contra alvos bem definidos, evitando o 

dano colateral e consequentemente a instabilidade local.  

As novas capacidades consideradas prioritárias para a F Ter na Era do 
Conhecimento são: 
a) dissuasão terrestre compatível com o status do país;  
[...] e) interoperabilidade com as demais Forças Singulares e 
complementariedade [...] g) efetividade na doutrina militar; h) maior 
ênfase na dimensão humana; [...] j) produtos de defesa vinculados às 
capacidades operacionais; e k) gestão sistêmica da informação 
operacional. (grifo nosso) 
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Ainda de acordo com (BRASIL, 2014) em sua página 24, conforme extrato 

acima, observa-se uma preocupação com o cenário internacional e com a 

interoperabilidade12, dentre outras, tudo com ênfase na Dimensão Humana. 

Aproveitando o ensejo, o conceito de Interoperabilidade cresce de importância, 

uma vez que o Exército Brasileiro vem sendo empregado cada vez mais em conjunto 

com outros Órgãos de Segurança, vide Olímpiadas Rio 2016, entre outras, inclusive 

vislumbrando o fato de ser considerado pelos Estados Unidos da América como 

“Aliado militar preferencial fora da OTAN”, conforme noticiado pelo site Agência Brasil:  

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, designou oficialmente o 
Brasil como aliado militar preferencial do país fora da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (Otan). [...] 
O status dá ao Brasil o direito de tornar-se comprador preferencial de 
equipamentos e tecnologias militares dos Estados Unidos, além de 
participar de leilões organizados pelo Pentágono. A medida também abre 
caminho para a colaboração no desenvolvimento de soluções de defesa e o 
aumento dos intercâmbios militares e a realização de manobras 
conjuntas entre as Forças Armadas dos dois países. (grifo nosso)13 

Segundo (Júnior & Freire, 2019) tem-se o seguinte sobre Interoperabilidade: 

O entendimento da OTAN sobre o conceito em questão compreende a 
habilidade de convergência entre diferentes organizações militares, 
neste caso podendo ser tanto de diferentes nacionalidades quanto de 
forças singulares de um mesmo país. Em qualquer um dos casos, para 
que haja coordenação faz-se necessário que “compartilhem doutrinas e 
procedimentos comuns, infraestruturas e bases, além de serem capazes 
de compartilhar informações entre si” (NATO, 2006, p.1, tradução nossa)1 
o que, por sua vez, reduziria as chances de duplicação de esforços e 
recursos entre os membros. (Júnior & Freire, 2019, p. 3) 
 

 

9 POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA (PND) E ESTRATÉGIA NACIONAL DE 
DEFESA (END) 

 

Alinhado com PND e END, verifica-se que uma das prioridades da Defesa 

Nacional é fomentar o desenvolvimento tecnológico visando à aquisição de produtos 

militares compatíveis com as necessidades do Brasil. Neste contexto, as ARP ganham 

um destaque especial no planejamento estratégico e orçamentário, conforme se 

verifica abaixo no trecho extraído da END: 

O Ministério da Defesa, em coordenação com os Ministérios da Fazenda, do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, e da Ciência,Tecnologia e Inovação, deverá buscar 

                                                           
12    Segundo (Júnior & Freire, 2019), de forma objetiva, interoperabilidade diz respeito a medida pela 
qual organizações e indivíduos conseguem atuar de forma conjunta para se alcançar um mesmo 
objetivo. 
13 Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-08/estados-unidos-
designam-oficialmente-brasil-como-aliado-extra-otan 
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mecanismos que assegurem a alocação de recursos financeiros, de forma 
continuada, que viabilizem o desenvolvimento integrado e a conclusão 
de projetos relacionados à defesa nacional, cada um deles com um polo 
integrador definido, com ênfase para o desenvolvimento e a fabricação, 
dentre outros, de: 
- aeronaves de caça e de transporte; 
- submarinos convencionais e de propulsão nuclear; 
- meios navais de superfície; 
- armamentos inteligentes, como mísseis, bombas e torpedos, dentre outros; 
- aeronaves remotamente pilotadas; (grifo nosso) (BRASIL, 2012, p. 71) 

Além do exposto, consta que a END deve pautar-se em algumas diretrizes 

conforme trecho na sequência: 

A Estratégia Nacional de Defesa pauta-se pelas seguintes diretrizes: 
1. Dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres 
[...] 
2. Organizar as Forças Armadas sob a égide do trinômio 
monitoramento/controle, mobilidade e presença. (grifo nosso) (BRASIL, 
2012, p. 25) 

Analisando os trechos supracitados, chega-se à conclusão que ambos estão 

alinhados, de certa maneira, com a importância dada à Região fronteiriça, visando ao 

aumento do monitoramento daquele local para dissuadir forças hostis e seguindo essa 

linha, cresce de importância a conclusão do projeto relacionados às ARP, mitigando 

assim, problemas relacionados à segurança nacional. 

 

10 QUESTIONÁRIO E ANÁLISE DE DADOS 
 

No decorrer da formulação deste artigo, foi criado um questionário de modo a 

levantar dados relevantes sobre o tema. Os dados foram levantados segundo a tabela 

abaixo no que diz respeito aos métodos, tipo e técnica para pesquisa. 

PESQUISA 
CIENTÍFICA 

DELIMITAÇÃO OBSERVAÇÃO 

População 
Militares com experiência 

nos RC Mec. 
Militar da ativa 

Amostra 
Militares entre o posto de 

Coronel e a graduação de 3º 
Sargento. 

Cmt OM, EM, Cmt Esqd, Cmt Pel, Adj Pel, Cmt 
Gp, Aluno de Estabelecimento de Ensino e 

instrutor de Estabelecimento de Ensino 

Método da 
pesquisa 

Indutivo e Estatístico 
Visando aproveitar a vivência profissional dos 

militares submetidos ao questionário 

Tipo da 
pesquisa 

Quantitativa, exploratória, 
bibliográfica e levantamento. 

Foram lidos diversos livros e artigos, de 
produção nacional e internacional, de modo à 
subsidiar um entendimento sobre o assunto. 

Técnica da 
pesquisa 

Questionário com 10 
perguntas fechadas e 01 

pergunta aberta. 
Respondido por 41 militares. 

Quadro 3 – Pesquisa Científica adotada 
Fonte: o autor 
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No questionário formulado, apresentaram-se 11 perguntas, pelas quais os 

respondentes puderam expor suas opiniões embasadas em sua bagagem 

profissional. Observe abaixo as perguntas e as respostas dadas: 

 

Figura 21 – Pergunta 01   
Fonte: o autor 
 

Observando o quadro acima, verifica-se que o questionário foi submetido a 

militares de vários postos/graduações. 

 
Figura 22 – Pergunta 02   
Fonte: o autor 

 

De posse dos dados acima, infere-se que essa pesquisa teve uma grande 

permeabilidade com militares com diversas funções e experiência distintas. 
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Figura 23 – Pergunta 03   
Fonte: o autor 

 

Pontua-se que as respostas constantes nessa pesquisa científica são 

provenientes de uma amostra extremamente heterogênea, com dados oriundos de 

todas as OM de Cavalaria da faixa de fronteira. 

 

Figura 24 – Pergunta 04   
Fonte: o autor 

 

Diante da resposta anterior, nota-se que a maioria dos respondentes não 

possui experiência profissional com as ARP, sendo que elas já estão extremamente 

consolidadas nas poderosas potências militares, conforme apresentado durante este 

Artigo. Este fato demonstra um certo atraso do Brasil no que diz respeito ao emprego 

e doutrina desses equipamentos. 

Seguindo diretamente para a pergunta 07, nota-se: 
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Figura 25 – Pergunta 07   
Fonte: o autor 

Emergiram-se algumas respostas esclarecedoras, embora ainda não haja uma 

Doutrina de emprego dos SARP no Exército Brasileiro, foram buscadas na literatura 

internacional, conforme bibliografia, algumas formas de utilização e vieram à lume as 

seguintes respostas: 75,6% votos para fazer o monitoramento de Regiões de 

Interesse para Inteligência (RIPI); 80,5% dos votos para Vigiar estradas ("cabriteiras") 

que possam desbordar os PBCE no contexto da Operações de GLO; 14,6% para 

detectar IED colocados nas estradas por algum insurgente; 14,6% para capacidade 

de detectar ataque QBRN (Químico, Biológico, Radiológico e Nuclear); 43,9% dos 

votos para detecção de Atiradores de Elite; 65,9% dos votos para apoiar na ocupação 

de Posições de Bloqueio no contexto das Operações de Segurança; 65,9% para 

cobertura de aérea de comboios; 48,8% dos votos para segurança de bases militares 

e 80,5% dos votos para melhora da Consciência Situacional dos Comandantes. 

 

Figura 26 – Pergunta 08   
Fonte: o autor 
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Na pergunta 08, percebe-se que a maioria dos militares acreditam que a fração 

mais apta para operar os ARP seria o Esqd C Mec, no entanto, detalhando mais o 

questionamento, deduz-se que as Aeronaves de classe inferiores seriam ideais para 

os Esqd C Mec e aquelas de classe superior seriam mais adequadas para o Esqd C 

Ap. 

 

Figura 27 – Pergunta 09   
Fonte: o autor 

Na questão 09, percebe-se que a maioria das OM já possuem algum modelo 

de ARP civil, ao passo que a maiorias dessas Organizações Militares não as utilizam 

durante as Operações. Outro fato relevante é que os militares já têm a opinião que as 

ARP são extremamente importantes nas mais diversas missões. 
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Figura 28 – Pergunta 10   
Fonte: o autor 

Na pergunta 10, os colaboradores puderam expor as seguintes opiniões: 90,2% 

dos votos para melhorar a capacidade de realizar um Reconhecimento (eixo, zona e 

área) eficiente e eficaz; 80,5% para aumentar a segurança da tropa e vigilância sobre 

um alvo específico ou uma área sensível; 19,5% dos votos para o incremento na 

capacidade de realizar atividades no período noturno; 63,4% dos votos para realizar 

levantamento estratégico de área, buscando nortear o planejamento e execução das 

Operações; 26,8% dos votos para motivação da tropa diante da nova tecnologia; 

34,1% dos votos para aperfeiçoamento técnico-profissional dos militares; 19,5% dos 

votos para dissuasão perante os prováveis inimigos; 70,7% dos votos para melhora 

no Comando e Controle (C²) durante as Operações. 

De acordo com o Manual Vetores Aéreos da Força Terrestre, em sua última 

edição (2020), essas Aeronaves devem ser capazes de realizar uma observação e 

condução de tiros (Artilharia e Morteiro), além do transporte de suprimentos, no que 

tange à logística; ressaltando que a Logística e o Apoio de Fogo são duas atividades 

fundamentais à Cavalaria. Por oportuno, observe o trecho abaixo acerca da logística 

do mesmo Manual: 

Logística 
4.5.1.8.1 O emprego de SARP na Logística está relacionado, particularmente, 
à execução de tarefas da função logística Transporte, por exemplo, no 
transporte de suprimentos específicos para apoio a pequenas frações 
isoladas ou equipes precursoras, atuando em áreas hostis, mitigando o 
risco de perdas humanas.  
4.5.1.8.2 Os SARP de categoria 1 e superiores também podem ser 
empregados no transporte de suprimentos sensíveis e de volumes 
reduzidos (tais como peças e conjuntos de reparação de armamento, 
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alimentação, medicamentos, entre outros), por via aérea, para as tropas 
da F Spf. (grifo nosso) (BRASIL, 2020, pp. 4-13) 

 

 

Figura 29 – Pergunta 11   
Fonte: o autor 

Na última questão foi franqueado aos participantes a possibilidade expor sua 

opinião de forma aberta e um Capitão que atualmente exerce a função de Cmt Esqd 

C Mec no 17º RC Mec (Amambai-MS) apresentou a resposta acima, o que vai ao 

encontro do que este artigo visa mostrar. 

 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

acredita-se que foram alcançados pela pesquisa, concluindo, não só sobre a 

importância, mas também sobre a necessidade dessa tecnologia estar disponível para 

os RC Mec.  

Notoriamente, as Unidades de Cavalaria Mecanizada têm uma importância 

estratégica muito grande para a Força Terrestre, uma vez que são o maior sensor de 

inteligência do Exército. Hoje, mais do que nunca, é de suma importância a 

interoperabilidade, buscando atender aos interesses nacionais e, atualmente, é 

inconcebível que uma força atue sozinha para monitorar os quase 16.000Km de 

fronteira, denotando a necessidade de prontidão. 

Como citado no capítulo “Faixa de Fronteira”, não existe vácuo de poder e caso 

se perceba que o Sul do Brasil é mais vulnerável quando comparado ao Centro Oeste, 

especificamente o Mato Grosso do Sul, muito provavelmente os criminosos vão 

buscar rotas passando pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, região essa 

onde existe a maior concentração dos RC Mec.  

Quando as possibilidades do emprego das ARP são confrontadas com a Visão 

de Futuro do Exército, evidencia-se que há uma estreita ligação entre ambas. 
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Segundo (Exército Brasileiro), em seu site Oficial, sua Visão de Futuro é a seguinte: 

“Ser um Exército capaz de se fazer presente, moderno, dotado de meios adequados 

e profissionais altamente preparados, composto por capacidades militares que 

superem os desafios do Século XXI e possam respaldar as decisões soberanas do 

Brasil.”. 

Com relação às ARP, é de fundamental importância que os RC Mec sejam 

dotados de equipamentos que atendam às suas necessidades, de forma a aumentar 

realmente suas capacidades e, como foi exposto no decorrer deste Artigo, algumas 

Aeronaves foram apresentadas visando subsidiar no processo de escolha daquela 

que poderá ser adquirida pelo EB. 

Embora não tenhamos nenhuma ameaça latente nos países que fazem 

fronteira com o Brasil, com exceção da Venezuela, não podemos nos olvidar que as 

guerras do futuro, dificilmente serão travadas entre nações, mas sim contra atores 

não-estatais. Destaca-se que já existe um fato preocupante que é o aumento da 

criminalidade na faixa de fronteira devido ao narcotráfico que está se expandindo cada 

vez mais. 

Hoje, o projeto SISFRON aumentou sobremaneira as capacidades da 4ª Bda 

C Mec (Dourados – MS) fazendo dela um modelo para as demais Bda C Mec. 

Certamente as ARP trabalhando em conjunto com as Vtr Guarani, o Radar de 

Vigilância Terrestre e os diversos optrônicos disponíveis naquela Brigada farão com 

que a balança de poder penda para o lado do Exército Brasileiro em detrimento das 

prováveis ameaças. 

Concluindo, não só as OM da 4ª Bda C Mec, como as demais, devem ser 

dotadas ARP, objetivando aumentar a Segurança Nacional e possíveis empregos fora 

do território nacional, caso o Alto Comando do Exército e o Governo Federal decidam 

por esse caminho.  
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

O presente questionário é parte do Artigo Científico a ser apresentado na 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficias (EsAO), como requisito para a obtenção do 

grau de especialista em Ciências Militares, do Cap Vinicius Manoel Arruda do 

Nascimento, aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais do Curso de Cavalaria.  

O objetivo é reunir informações baseadas no conhecimento das possibilidades 

de emprego das Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) pelos RC Mec, diante do 

desenvolvimento do "Projeto SARP", que em breve irá atualizar a Doutrina, bem como 

as Técnicas Táticas e Procedimentos (TTP) de nossas tropas.  

Ao final do trabalho, espera-se que seja possível verificar o quanto esses 

equipamento poderão trazer de benefícios para a Cavalaria Mecanizada Brasileira e, 

consequentemente, contribuir para a modernização do Exército Brasileiro. 

 
1. Qual é o seu Posto/Graduação? 
(   ) Cel 
(   ) TC 
(   ) Maj 
(   ) Cap 
(   ) Ten 
(   ) ST 
(   ) 1ºSgt 
(   ) 2ºSgt 
(   ) 3ºSgt 
 
2. Qual função o senhor desempenha no momento? 
(   ) Cmt OM 
(   ) Estado-Maior 
(   ) Cmt Esqd Mec 
(   ) Cmt Esqd C Ap 
(   ) Cmt Pel 
(   ) Adj Pel 
(   ) Cmt Gp (G Exp, Seç VBR, GC, Pç Ap) 
(   ) Aluno de curso do EB (Ex: ECEME, ESAO, EASA etc) 
(   ) Instrutor de Estabelecimento de Ensino 
(   ) Outros 
 
3. Em qual(is) Unidade(s)/Subunidade(s) de Cavalaria Mecanizada localizada na 
faixa de fronteira o Sr tem experiência profissional? 
(   ) 1º RC Mec 
(   ) 2º RC Mec 
(   ) 3º RC Mec 
(   ) 5º RC Mec 
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(   ) 7º RC Mec 
(   ) 8º RC Mec 
(   ) 10º RC Mec 
(   ) 11º RC Mec 
(   ) 12º RC Mec 
(   ) 14º RC Mec 
(   ) 17º RC Mec 
(   ) 19º RC Mec 
(   ) 12º Esqd C Mec 
(   ) 16º Esqd C Mec 
 
4. O senhor possui alguma experiência profissional com ARP? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
5. Já existe a previsão de algum SARP no Quadro de Distribuição de Material 
(QDM) da sua OM, ou de outra que o Sr já tenha servido? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
5.1 Em caso negativo na questão anterior, o senhor já recebeu alguma sinalização 
do Esc Sup acerca dessa mudança de QCP? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
6. Favor preencher o quadro abaixo com a quantidade prevista (ou ideal na Opinião 
do Sr) dos SARP dentro das suas respectivas categorias, onde categoria 0 são 
aquelas aeronaves do nível até SU e categoria 1 e 2 são no nível Regimento. 
 

Cat 
Quantidade 

1 2 3 Outro 

Categoria 0     

Categoria 1 e 2     

 

7. Marque as capacidades abaixo que o senhor considera como as mais importantes 
para essas aeronaves: 
(   ) Monitorar RIPI. 
(   ) Vigiar estradas ("cabriteiras") que possam desbordar os PBCE no contexto das 
Operações de GLO. 
(  ) Detectar IED (Improvised explosive device ou artefato explosivo improvisado) 
colocados nas estradas por algum insurgente. 
(   ) Capacidade de detectar ataque QBRN (Químico, Biológico, Radiológico e 
Nuclear). 
(   ) Detecção de Atiradores de Elite. 
(   ) Apoio na ocupação de Posições de Bloqueio, no contexto das Operações de 
Reconhecimento. 
(   ) Cobertura aérea de comboios. 
(   ) Segurança de Bases Militares. 
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(   ) Melhora da Consciência Situacional dos Comandantes. 
 
8. Caso sua OM seja contemplada em um futuro próximo com esse equipamento 
(categoria 1 e/ou 2), na opinião do senhor, qual seria a fração mais apta a operá-lo? 
(   ) Esquadrão Mecanizado 
(   ) Esquadrão de Comando e Apoio 
 
9. A Unidade/Subunidade do senhor já possui alguma ARP civil? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
9.1 A Unidade/Subunidade do senhor utiliza ARP nas Operações? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
9.2 Em caso positivo na questão anterior, qual a importância dessa tecnologia 
para a realidade da Área de Responsabilidade da sua OM durante as 
Operações? 
(   ) Extremamente importante 
(   ) Importante 
(   ) Indiferente 
(   ) Irrelevante 
 
10. Como o senhor acredita que os SARP vão aumentar o poder de combate da 
OM do senhor? 
(   ) Melhorar a capacidade de realizar um Reconhecimento (eixo, zona e área) 
eficiente e eficaz. 
(   ) Aumentar a segurança da tropa. 
(   ) Vigilância sobre um alvo específico ou uma área sensível. 
(   ) Incremento na capacidade de realizar atividades no período noturno. 
(  ) Realizar levantamento estratégico de área buscando nortear o planejamento e 
execução das Operações. 
(   ) Motivação da tropa diante da nova tecnologia. 
(   ) Aperfeiçoamento técnico-profissional dos militares. 
(   ) Dissuasão perante os prováveis inimigos. 
(   ) Melhora no Comando e Controle (C²) durante as Operações. 
(   ) Outros (favor preencher na próxima questão). 
 
11. Caso o senhor possa contribuir com mais alguma informação, sinta-se à 
vontade para apresentá-las abaixo. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Fim do Questionário 

Muito obrigado pela participação e pelo tempo destinado ao preenchimento. Os 
dados apresentados, certamente, terão grande valia para o Artigo Científico deste 
Capitão. 

 
"Novas armas requerem novas táticas." 

(General Heinz Guderian) 
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APÊNDICE B 

SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

Título do trabalho: A IMPORTÂNCIA DO EMPREGO DAS AERONAVES 

REMOTAMENTE PILOTADAS PELOS REGIMENTOS DE CAVALARIA 

MECANIZADOS LOCALIZADOS NA FAIXA DE FORNTEIRA 

Autor: Cap Cav VINICIUS MANOEL ARRUDA DO NASCIMENTO 

ANO: 2020 

1. Servir como base para um futuro manual que aborde o emprego do SARP no RC 

Mec, com as seguinte TTP: 

a. Vigiar estradas ("cabriteiras") que possam desbordar os PBCE no contexto das 

Operações de GLO. 

b. Monitorar RIPI. 

c. Detectar IED (Improvised explosive device ou artefato explosivo improvisado) 

colocados nas estradas por algum insurgente. 

d. Capacidade de detectar ataque QBRN (Químico, Biológico, Radiológico e 

Nuclear). 

e. Detecção de Atiradores de Elite. 

f. Apoio na ocupação de Posições de Bloqueio, no contexto das Operações de 

Reconhecimento. 

g. Cobertura aérea de comboios. 

h. Segurança de Bases Militares. 

i. Melhora da Consciência Situacional dos Comandantes. 

2. Apresentar alguns modelos de SARP disponíveis no mercado internacional com 

características ímpares que podem agregar capacidades ao EB: 

a. Wasp 

b. Dragon Eye 

c. RQ-7 Shadow 200 Tactical 

d. Scan Eagle 

e. RQ -20 Puma 

f. Spy Ranger 


