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RESUMO 
O Exército Brasileiro tem evidenciado um notório papel nas Operações de Garantia da Lei e da 
Ordem (Op GLO), no Brasil, e especialmente, no Rio de Janeiro. Nesse contexto, característico de 
operações irregulares de 4ª Geração, em uma atmosfera urbana e com grande influência política, o 
estudo das Op GLO possui um vasto terreno. Os sistemas de aeronaves remotamente pilotadas 
(SARP) mostram-se uma nobre tecnologia, com valor agregado, capaz de proporcionar vantagens 
aos processos de decisão dos variados níveis. O presente estudo tem por finalidade avaliar a eficácia 
dos SARP Cat 0 em apoio à decisão nas Op GLO desencadeadas na Intervenção Federal no Rio de 
Janeiro  e apresentar uma proposta de emprego desta ferramenta para futuras Operações em 
ambiente urbano. O tema está alicerçado em uma pesquisa de campo, bibliográfica e documental 
sobre as Operações Furacão realizadas na Intervenção Federal no Rio de Janeiro no ano de 2018; e 
o emprego de SARP pelas Forças Armadas e Auxiliares do Brasil e de outros países. Foram 
realizados questionários com militares que detinham experiência profissional no assunto, além de 
outros militares que hipotecaram seu conhecimento a esta pesquisa. Por conseguinte, foi razoável 
concluir que o acertado uso de SARP Cat 0 é eficaz no apoio à decisão e pode contribuir para o êxito 
em ações em ambiente urbano. Nesse ínterim, foi desenvolvido uma metodologia para o emprego de 
SARP em operações desta classe. 
 
Palavras-chave: operações de Garantia da Lei e da Ordem. Consciência situacional. Apoio à 
decisão. Tecnologia.  
 
ABSTRACT 
The Brazilian Army has shown a notorious role in Law and Order Guarantee Operations (Op GLO), in 

Brazil, and especially in Rio de Janeiro. In this context, characteristic of irregular 4th Generation 

operations, in an urban atmosphere and with great political influence, the study of Op GLO has a vast 

terrain. The systems of remotely piloted aircraft (SARP) prove to be a noble technology, with added 

value, capable of providing advantages to the decision processes of the various levels. The present 

study aims to evaluate the effectiveness of the SARP Cat 0 in support of the decision in the Op GLO 

triggered by the Federal Intervention in Rio de Janeiro and to present a proposal for the use of this 

tool for future Operations in an urban environment. The theme is based on a bibliographic and 

documentary research on Hurricane Operations carried out at the Federal Intervention in Rio de 

Janeiro in 2018; and the use of SARP by the Armed and Auxiliary Forces of Brazil and other countries. 

Questionnaires were conducted with military personnel who had professional experience in the 

subject, in addition to other military personnel who mortgaged their knowledge for this research. 

Therefore, it was reasonable to conclude that the correct use of SARP Cat 0 is effective in supporting 

decision-making and can contribute to the success of actions in an urban environment. In the 

meantime, a methodology has been developed for the use of SARP in operations of this class. 

 
Keywords: Law and Order Guarantee operations. Situational Awareness. Decision support. 
Technology.
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, vive-se uma época de conflitos assimétricos de 4ª geração, no qual, 

crescentemente, o ambiente urbano tem se destacado como cenário de embates. 

Esse fato é corroborado pela importância política, econômica e social destes 

ambientes, resultando diversos embates entre o Estado e atores não estatais.  

O êxodo rural e o crescimento vegetativo impulsionaram o célere processo 
de urbanização [...], do qual surgiram periferias pobres e “áreas edificadas 
superpovoadas” onde também germinam o banditismo, o terrorismo e 
outras formas de violência (VISACRO, 2009, p. 228). 

Nesse sentido, o Exército Brasileiro têm, de forma ascendente, participado 

decisivamente da vida das cidades nacionais, em especial nas operações no 

Complexo do Alemão (Op Arcanjo), entre 2010 e 2012; no Complexo de Favelas da 

Maré (Op São Francisco), nos anos de 2014 e 2015; na Favela da Rocinha, em 

2017 e na Intervenção Federal no Rio de Janeiro (Op Furacão), em 2018. Nesse 

sentido e com uma ênfase em prevenção e combate ao terrorismo, houveram 

atuações nos Grandes Eventos, com destaque à Copa do Mundo de Futebol, em 

2014, na qual 12 capitais receberam eventos (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2020) e os 

Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. Atualmente, o EB lidera a Força 

Tarefa Logística Humanitária em Roraima (Op Acolhida), a qual iniciada em 2018 e 

coordenada pelo Governo Federal, com o apoio de agências da ONU e de mais de 

100 entidades da sociedade civil, oferece assistência emergencial aos imigrantes 

venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira com Roraima. Desde o início da 

crise migratória na fronteira entre Brasil e Venezuela, estima-se que mais de 264 mil 

venezuelanos entraram e permaneceram no Brasil (GOVERNO FEDERAL, 2020).  

A atuação do EB na Missão para Estabilização do Haiti (MINUSTAH), sob a 

égide das Nações Unidas (ONU), por mais de doze anos (MINISTÉRIO DA 

DEFESA, 2020), também reforça a expertise do Exército Brasileiro nas ações em 

ambiente urbano.  

Nesse sentido, a superioridade de informações tem, de forma exponencial, 

crescido em importância no ambiente operacional, como revela o manual EB20-MF-

10.102 - Doutrina Militar Terrestre. 

A informação é o componente primordial da Era do Conhecimento. A 

produção, a obtenção, a disseminação e o emprego de informações 

relevantes, seletivas e oportunas – e com credibilidade – têm relação direta 

com a qualidade do processo decisório. São ações imprescindíveis no 

Espaço de Batalha, desempenhadas com suporte de Tecnologias de 

Informação e Comunicações (TIC) (BRASIL, 2014c, p. 4-5). 
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Para obter a superioridade de informações, a utilização e adequação de 

novas tecnologias no campo de batalha nas ações de inteligência, reconhecimento, 

vigilância e aquisição de alvos (IRVA), tem se mostrado essencial, e inovações como 

os Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) vem recebendo 

destaque nas forças de segurança brasileiras, e em outros países em contextos 

plurais, até mesmo nos conflitos recentes travados em ambiente urbano. 

Os avanços na Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) estão 

proporcionando maior sinergia ao combate por meio da combinação de 

avançadas capacidades militares de comando e controle, inteligência e uso 

de inteligência artificial e da robótica. A consciência situacional e a 

capacidade de informar e influenciar públicos específicos assumiram um 

papel de importância irreversível, tornando a própria informação um alvo 

prioritário nos conflitos contemporâneos (BRASIL, 2015, p. 2-1). 

1.1 PROBLEMA 

O Exército Brasileiro (EB) começou a utilizar o Sistema de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (SARP) a partir de 2011. Observa-se a não orientação do seu uso e 

um certo empirismo que acarreta mau uso. 

Na Intervenção Federal no Rio de janeiro (2018), não houve constante 

comunicação entre as equipes na Zona de Ação e a equipe do SARP, logo informações 

valiosas que poderiam ajudar na ação não foram transmitidas oportunamente e 

tempestivamente. 

Foi constatada a dificuldade de identificar elementos armados em meio à 

população civil, tornando, por vezes, o voo do equipamento ineficaz. 

Durante a Intervenção Federal no Rio de janeiro (2018), com episódios de ataques 

às tropas militares e com as lições aprendidas de Operações anteriores, como à Operação 

São Francisco, foi necessário realizar mudanças estratégicas para enfrentar os criminosos. 

               Nesse sentido, em que medida o emprego de Aeronaves Remotamente Pilotadas 

(ARP) Categoria zero (Cat 0) é eficaz em apoio à decisão na realização de ações diretas em 

ambiente urbano em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO)?  

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

- Analisar a eficácia do emprego de ARP Cat 0 em apoio à decisão na realização de 

ações em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) na Intervenção 

Federal no Rio de janeiro. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Concluir acerca de sua validade para as operações em curso; 

- Apresentar uma proposta para futuras possibilidades de emprego. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

- Novos recursos tecnológicos acessíveis à sociedade passaram a exercer influência 

direta no planejamento e na condução das operações militares; 

- Não expor as tropas a riscos desnecessários: realizar estudos detalhados sobre os 

ARP Cat 0. 

- Novas tecnologias devem ser testadas em situações reais: Operações de GLO são 

um terreno fértil para desenvolver a Doutrina Militar Terrestre. 

- É projetável um aumento na quantidade de Operações de GLO: pretende-se 

explorar os benefícios oferecidos pelas ARP Cat 0. 

- Propor recomendações de formas de emprego. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

          O EB dedica-se, constitucionalmente, à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, à garantia da lei e da ordem (BRASIL, 

2003). Ressalta-se que a demanda pela participação em Op GLO vem sofrendo grande 

acréscimo, defronte à realidade atual da segurança pública nacional, mormente no Estado 

do Rio de Janeiro. 

         Essas operações militares de GLO têm sido desenvolvidas de forma crescente em 

ambientes humanizados ou no seu entorno, ou seja, nas áreas edificadas das cidades, 

bairros e favelas. Essa atmosfera estorva a identificação dos contendores, assim como dos 

civis não combatentes, e maximiza a possibilidade de danos colaterais provenientes das 

ações desencadeadas (BRASIL, 2015, p. 2-2). 

         Nesse sentido, esses ambientes humanizados, especialmente as favelas, se instalam 

principalmente sobre grandes elevações, devido ao relevo carioca, ou em mangues 

aterrados, onde as condições de saúde, educação e segurança são deletérias. Nas favelas, 

a educação pública e os sistemas básicos de saúde são insuficientes ou inexistentes, 

somados à saturação do sistema carcerário, fortalecem a intensificação da injustiça social e 

da pobreza (NAJAR, 2002).                                                                 g 

         Outro aspecto importante é a proximidade das favelas com as áreas nobres da capital 

carioca, o que sugere uma “maior probabilidade à violência, na medida em que se colocam, 

tão próximos, massas populacionais com índices muito discrepantes de desenvolvimento 
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econômico, aumentando o contraste social” e necessitando novos recursos de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC) para seu efetivo controle (VISACRO, 2009, p.313). 

           Sabendo que “os avanços na TIC estão proporcionando maior sinergia ao 

combate por meio de avançadas capacidades de C², Inteligência e uso de 

inteligência artificial e da robótica” (BRASIL, 2014a, p. 2-1), a consciência situacional 

reveste-se de importância nas Op GLO nos ambientes urbanizados. 

         Nesses ambientes urbanos, a assimetria associada a um elevado grau de 

imprevisibilidade das ameaças, torna cada vez mais complicado a adequada identificação, 

diferenciação e localização das ameaças. Para isso, a utilização de equipamentos 

elaborados que agrupam TIC e com alta tecnologia embarcada no C², nas ações de IRVA, 

na pesquisa e transmissão de dados e imagens, sensoriamento e monitoramento, dentre 

outros, tem relevância na prontidão e eficácia do emprego das tropas nas Op GLO, por 

contribuírem com o planejamento integrado e facilitar o compartilhamento de informações 

importantes, durante as operações. Esses recursos proporcionam a Consciência 

Situacional, que pode ser compartilhada entre as forças amigas pela utilização de um 

Cenário Operativo Comum (BRASIL, 2014a, p.2-5 e 4-7). 

        Alinhar tropas bem adestradas, com equipamento de ponta, para a 

execução de objetivos de grande risco e com consequências nos níveis político e 

estratégico, é uma premissa almejada pelos exércitos mais avançados do mundo. A história 

mostra que esse é uma das vias para aumentar as oportunidades de 

êxito nas Operações Militares. 

         A Doutrina Militar Terrestre, sob o entendimento do Manual de Operações de 

Pacificação,aborda que: 

         A utilização de avançada tecnologia da informação e comunicações 

(TIC) permite a integração de sistemas, o compartilhamento de informações e 

o uso colaborativo de dados e meios de obtenção, potencializando a 

produção do conhecimento necessário ao apoio à decisão e 

permitindo multiplicar a efetividade das forças que integram o 

componente militar nas Op Pac (BRASIL, 2015, p. 2-1, grifo nosso). 

 

           Em 2014, seguindo a esteira do crescimento tecnológico atual e a 

necessidade de constante atualização da doutrina, foi publicada a 1ª edição do 

Manual de Campanha “Vetores Aéreos da Força Terrestre”, o qual destaca que : 

 

               As técnicas e táticas de combate e os recursos tecnológicos que vêm sendo 

adotados pela F Ter incorporam soluções que permitem reduzir as incertezas e os 

riscos a que estão sujeitas as Forças empregadas, 

aumentando seu grau de proteção durante as operações. Nesse contexto, o Exército 

insere-se definitivamente na terceira dimensão do Espaço de 

Batalha, atuando decisivamente no espaço aéreo próximo ao solo, onde as ações são 
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dominadas pelas F Ter. O emprego de vetores aéreos do Exército apresenta-se como 

um diferencial tecnológico indissociável do próprio poder de combate terrestre, capaz 

de multiplicá-lo com efetividade em momentos decisivos das operações (BRASIL, 

2014b, p.1-1) 

3 METODOLOGIA 

         Pretende-se neste trabalho avaliar a eficácia da ARP Cat 0 no apoio à decisão das 

ações realizadas na Intervenção Federal no Rio de Janeiro, avaliando e concluindo sobre a 

validade da sua utilização e propondo uma proposta de emprego 

         O levantamento de outras competências desejáveis para elucidação e enriquecimento 

das informações será realizado por meio de dados coletados dos questionários com 

militares, pesquisas bibliográficas e documentais e questionários. 

        Os questionários objetivam verificar se as informações colhidas são suficientes, no 

ponto desses militares, para a apresentação de uma proposta para futuras possibilidades de 

emprego das ARP Cat 0 em Op GLO. 

       Os questionários serão distribuídos, de modo que os participantes tenham experiência 

suficiente para participarem do trabalho. Eles visam realizar a análise dos quesitos 

considerados avaliando a eficácia deste vetor aéreo no apoio à decisão, possibilitando 

concluir acerca da sua validade para as operações em curso. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente estudo acordará as informações extraídas da revisão literária, 

informações de campo coletadas durante a Intervenção Federal no rio de Janeiro, 

em 2018, e questionários com militares em 2020. 

                  Sob uma análise sob a ótica do Manual de Campanha EB70-MC-

10.341Lista de Tarefas Funcionais, 1ª Edição, de 2016, foi observado, durante a 

participação deste autor na Intervenção Federal no Rio de Janeiro, em 2018, por 

intermédio de uma pesquisa de campo, realizada pelo Grupo de Atualização 

Doutrinária de Garantia da Lei e da Ordem (GAD GLO), o emprego e as 

oportunidades de utilização de aeronave remotamente pilotada categoria zero (ARP 

Cat 0) em GLO. 

              A análise foi realizada com outros militares especialistas em diversas 

áreas do conhecimento, dentro da Função de Combate Movimento e Manobra e se 

alinha ao emprego do poder de combate terrestre, de uma forma que, consegue-se 

dissuadir o oponente ou retirar a sua legitimidade das ações antes do emprego das 
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capacidades letais, alinhando-se à hipótese de uma preferência às soluções que 

impliquem no menor emprego da força, resguardando as capacidades letais da tropa 

para as situações mais críticas. (VILAS BOAS et al, 2019) 

Essa pesquisa de campo foi realizada no ano de 2018, nos meses de julho e agosto, 

e acompanhou, in loco, as Operações Furacão da Intervenção Federal no Rio de 

Janeiro da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada (julho de 2018) e da Brigada de 

Infantaria Paraquedista (agosto de 2018).  

Durante a Operação verificou-se que, por imperativo da manutenção do sigilo, 

visando à obtenção da surpresa, o Comado Conjunto não autorizou o 

reconhecimento das Zonas de Ação das Unidades engajadas, este fato legitimou 

grandemente a atuação do SARP Cat 0 nesta Operação militar. A Companhia de 

Precursores Paraquedistas (Cia Prec Pqdt), em proveito da Bda Pqdt, empregou, em 

Agosto, uma ARP Cat 0 de forma muito eficiente, atentando para as medidas de 

coordenação do espaço aéreo e observando as faixas radiais de controle, 

garantindo um voo seguro e a manutenção da consciência situacional dos 

comandantes no solo.(VILAS BOAS et al, 2019) 

Imagem 1 – Características do SARP Modelo PHANTOM 4 ADVANCED DJI® utilizada pela 

Cia Prec Pqdt.  

 

Fonte: Marques (2018) 

             Esse SARP, apesar de ser de simplificado emprego e flexível, contribuiu na 

consciência situacional e na segurança da tropa em primeiro escalão, dando um 

bom respaldo jurídico nas ações empregadas nas Operações Furacão, permitindo, 
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caso fosse necessário, a transmissão das imagens em tempo real para o Centro 

Coordenação de Operações (C COp). (VILAS BOAS et al, 2019) 

 

Imagem 2 – Emprego do SARP Modelo PHANTOM 4 ADVANCED DJI®. 

 

 Fonte: Marques (2018). 

 

              Apesar da significativa limitação de autonomia de voo e resistência à chuva, 

o emprego da SARP Cat 0 se tornou muito respeitável em todos os setores de voo 

em que foram empregados, proporcionando confiabilidade, operacionalidade e 

segurança nas ações, tornando-se um elemento essencial para a obtenção de 

inteligência de combate nas Operações de GLO acompanhadas. (VILAS BOAS et al, 

2019) 
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Imagem 3 – Áreas de Voo do SARP Modelo PHANTOM 4 ADVANCED DJI®. 

 

Fonte: Marques (2018) 

 

Imagem 4 – Áreas de Voo do SARP Modelo PHANTOM 4 ADVANCED DJI®. 

 

Fonte: Marques (2018) 
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               O controle do espaço aéreo, durante a operação, foi executado pela Célula 

de Controle de Operações Aéreas (COA), que cumpriu essencial trabalho no 

gerenciamento do voo das aeronaves de asa rotativa da Aviação do Exército (AvEx), 

de SARP da Força Aérea Brasileira (FAB), de SARP do Exército Brasileiro (EB) e 

aeronaves de asa rotativa das Polícias Militar e Civil. Apesar de prover todas as 

medidas de coordenação e controle do espaço aéreo existiu um incidente, digno de 

um relatório de prevenção de acidentes aéreos (RELPREV), quando uma aeronave 

(Anv) BELL UH-1H, da Polícia Civil, voou abaixo dos 500 pés, coincidindo com a 

faixa de voo do SARP da Cia Prec Pqdt. Este incidente poderia resultar em um 

acidente com implicações, o que corrobora a obrigação do rigoroso implemento das 

medidas de controle do espaço aéreo instituídas. (VILAS BOAS et al, 2019) 

               O ideal, durante as Operações Furacão, consistiria que as representações 

geradas pelo sistema “olho da águia”, da AvEx e pelo FLIR da Anv HERMES 900, da 

FAB, pudessem ser vistas por aqueles que estão no terreno. Assim, todos teriam um 

“quadro operativo comum”, facilitando as coordenações necessárias e aumentando a 

segurança. De forma análoga, a visão das imagens da ARP Cat 0, no nível pelotão, 

é um importante fator de apoio à decisão (VILAS BOAS et al, 2019), tal visão é 

ratificada na pesquisa realizada em 2020. 

            Um plausível emprego do SARP Cat 0, consistiria no amparo ao 

planejamento do fluxo e no controle do trânsito até a Zona de Reunião. Nas 

Operações Furacão acompanhas, os itinerários também não puderam ser 

reconhecidos previamente, sendo empregadas imagens de aplicativos comerciais 

como o “google Earth”, “google street view” e “Waze” para o projeto dos 

deslocamentos e para a observação de alguns escopos da missão. (VILAS BOAS et 

al, 2019) 

              Ao executar a perseguição, cerco, captura ou neutralização dos Agentes de 

Perturbação da Ordem Pública (APOP), que estavam em processo de 

desengajamento de combate ou em fuga, foi realizada em conjunto com a AvEx. 

Nesse sentido, pode ser considerada uma oportunidade de melhoria a utilização de 

SARP Cat 0 como “olhos no objetivo” para se conhecer o efetivo dos APOP, 

aumentando as chances de sucesso e êxito nas ações. (VILAS BOAS et al, 2019) 

             Nas operações observadas, foi efetivado o emprego de caçadores 

aerotransportados. Tal emprego está descrito nos capítulos 5, e letra f do Capítulo 7, 
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do C85-1 e no EB70-MC-10.218, de 2017, o qual especifica que podem ser usados 

caçadores em operações de neutralização da capacidade de atuação da força 

adversa (F Adv) pelas ações de inquietação, com equipes de caçadores 

aerotransportados. Esse recurso pode, também, ser empregado em vigilância aérea 

com o objetivo de encontrar a F Adv e mantê-la sob pressão, podendo engajar 

pequenos efetivos de integrantes dessas forças. Essa tarefa poderia ser realizada, 

de forma cirúrgica, com uma ARP Cat 0, para adquirir os alvos engajados pelos 

caçadores. (VILAS BOAS et al, 2019) 

               Diante do exposto, de forma parcial, podemos dizer que o imperativo de 

sigilo e na proibição de reconhecimentos, acarreta perdas para a consciência 

situacional dos comandantes no terreno. Todavia, isto pode ser atenuado pela 

obtenção e distribuição, de SARP Cat 0, o que comportará, aos comandantes das 

pequenas frações, a execução em segurança do esclarecimento, impedindo a 

exposição da tropa tanto em movimentos embarcados quanto desembarcados, e 

desgastes, na área de considerações civis, no interior de residências, escolas e 

demais locais públicos, hoje extremamente politizados. (VILAS BOAS et al, 2019) 

                  Dessa forma, fica manifesta a seriedade dos SARP Cat 0 no combate 

moderno e que as  Forças Armadas que os empregam têm límpida vantagem sobre 

os opositores que não os têm. No caso específico da Força Terrestre, a utilização 

dos SARP Cat 0 evita a mostra das tropas no desempenho de reconhecimentos, 

patrulhamentos e observação dos objetivos, adicionando  segurança nas operações. 

Por fim, o emprego de ARP de categoria 0 nas pequenas frações acarreta um 

rendimento hipotecado em segurança e em velocidade no cumprimento das 

missões, assinalando-se como um multiplicador de eficácia no combate. (VILAS 

BOAS et al, 2019) 

O questionário aplicado, em 2020, a seguir, recebeu tratamento quantitativo 

por expressões estatísticas elaborados a partir das respostas, já que a superioridade 

das perguntas foram objetivas. Deste modo, aspirar-se empregar gráficos para mais 

perfeito representar seus resultados. As questões dissertativas e as justificativas 

apresentadas serão ponderadas separadamente no desígnio de angariar 

percepções mais concisas e detalhadas ou, até mesmo, propostas de emprego para 

o SARP Cat 0. 

O questionário foi respondido por 66 (sessenta e seis) militares, atingindo um 



11 

 

número confiável. Os critérios de inclusão, quais sejam: ser oficial ou praça; e ter 

experiência militar significativa foram atendidos em sua plenitude. Destaca-se, ainda, 

que 66,7% dos questionados também participaram de operações no contexto de Op 

GLO e 21,2 % da Intervenção Federal no Rio de Janeiro, em 2018, conferindo 

contemporaneidade à pesquisa. 

 

 

GRÁFICO 1 – Perfil da amostra relativo ao posto e graduação 

Fonte: O autor 

 

GRÁFICO 2 – Perfil da amostra relativo à participação em Op GLO em ambiente urbano 

Fonte: O autor 

Alinhado com uma tendência mundial nos palcos da Defesa e Segurança 

Pública e baseado na referida pesquisa, é possível constatar que as Op GLO 
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EB vêm empregando os SARP Cat 0 em quase metade de suas missões reais. O 

questionário apanhou que em 44% dos casos estudados houve o uso do SARP; e 

em 56% não o ocorreu. 

 

GRÁFICO 3 – A utilização de SARP Cat 0 por Operação 

Fonte: O autor 

Quanto ao tipo de missão no qual o emprego de SARP Cat 0 é mais repetido, 

o questionário aponta reconhecimento com maior porcentagem do que ação direta. 

 

GRÁFICO 4 – Tipos de missão cumpridas com SARP Cat 0 

Fonte: O autor 

 

A opinião dos militares sobre a pertinência do SARP Cat 0 em apoio à 
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decisão, angariada pelo questionário, mostra que a totalidade o sopesa, no mínimo, 

relevante, sendo que 45,5% acham muito importante, e, em menor escala, 28,8% 

julgam-no essencial. 

 

GRÁFICO 5 – Importância do SARP Cat 0 em apoio à decisão nas Op GLO 

Fonte: O autor 

O questionário identificou como a capacidade de identificação mais relevante, 

com 45,5% das opiniões, a localização de elementos da F Adv e a identificação positiva da 

ameaça. Analisando este resultado, verifica-se que a evolução da tecnologia embarcada nos 

SARP Cat 0 permitem que pormenores no solo pelos operadores sejam identificados . 

 

GRÁFICO 6 – Capacidade de identificação do SARP Cat 0 

Fonte: O autor 

 

Quanto à segurança da aeronave foi questionado: “caso o SARP Cat 0 seja  
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identificado pela F Adv e comece a ser alvejado, qual a conduta mais coerente?”. A 

maioria (51,5%) respondeu que o voo não deve ser interrompido, pois a aeronave é 

difícil de ser atingida e seu apoio à fração apoiada não pode ser interrompido. A 

minoria (48,5%) apontou que a melhor opção é retrair imediatamente para a base de 

lançamento, evitando o risco de ser abatida. Tal fato é uma vantagem em relação às 

aeronaves de Asa rotativa da AvEx que utilizam o equipamento “ olho da águia”, 

pelo seu  alto valor agregado de suas tripulações (componente humano) e pelo 

material, têm que realizar manobras evasivas em caso de serem alvejados e o 

prejuízo seria infinitamente maior caso sejam abatidos, essa capacidade operativa 

nobre poderia ser poupada e preservada em missões de monitoramento em 

Operações GLO e utilizada em outras missões. 

 

GRÁFICO 7 – Procedimento a ser adotado pelo SARP Cat 0, caso seja identificado e 

comece a ser alvejado 

Fonte: O autor 

No quesito referente ao tempo, a porcentagem verificada apontou que com o 

apoio do SARP Cat 0, possivelmente, o tempo será menor tanto na tomada do 

dispositivo quanto na ação como um todo (71,2%), englobando, também, a ação no 

objetivo. Uma pequena parcela (22,7%) não visualiza ganho de tempo significativo. 
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GRÁFICO 8 – Influência do SARP na duração de uma Op GLO (fator tempo) 

Fonte: O autor 

Quanto à segurança proporcionada aos elementos apoiados, diante do  

questionamento em relação à diminuição de baixas e feridos amigos e danos 

colaterais contra civis, a maior parte da amostra respondeu positivamente, sendo 

que a maioria (54,5%) identificou o SARP Cat 0 como apenas mais um instrumento 

útil às medidas de segurança. 

 

GRÁFICO 10 – A Influência do SARP Cat 0 na redução de baixas e feridos amigos e danos 

colaterais 

Fonte: O autor 

Quanto ao pessoal e ao processo empregados na operação de SARP de 

categoria “0”, o questionário apurou que a maioria (62,1%) entende que o 

equipamento deve ser operado por uma equipe de apoio, externa à fração em 

operações. Uma parcela menor, de 37,9%, visualiza que tal manuseio deve ser 
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executado pela própria tropa. 

 

GRÁFICO 11 – Pessoal Empregado 

Fonte: O autor 

 

Em relação à quem deve receber a transmissão de vídeo em tempo real, o 

questionário apontou que 57,6% dos militares opinaram que tanto a própria fração 

quanto o o EM da operação devem ser o receptores, apontando que a redundância 

das informações seria o melhor para a Op GLO. 

 

GRÁFICO 12 – Destino das transmissões de vídeo em tempo real (“cliente”) 

Fonte: O autor 

Nesse contexto, o questionário avaliou como deve ser o fluxo de 

comunicações via rádio. A maioria (39,4%) opinou que a Eqp SARP Cat 0 deve 

passar os dados diretamente à fração. Uma parcela, de 34,8%, optou pelo EM da 
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Op GLO, recebendo as imagens, passar os dados à fração. A menor parcela, de 

31,8%, optou pela Eqp SARP passar os dados para o EM Op GLO, que por sua vez, 

repassa à fração em ação. 

 

GRÁFICO 13 – Fluxo de comunicações via rádio durante o emprego do SARP Cat 0 

Fonte: O autor 

O gráfico abaixo corrobora a eficiência desta ferramenta mostrando que 

65,2% dos entrevistados considera a operação mais “cirúrgica” com a utilização do 

SARP Cat 0, condição essa muito desejável em uma Op GLO. 

 

GRÁFICO 14 – Influência do SARP Cat 0 na capacidade de neutralização dos alvos. 

Fonte: O autor 

Consoante a análise dos resultados, chega-se a uma solução de equipe 

SARP Cat 0 composta por 2 militares. O quadro abaixo resume a análise das 
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informações arrecadadas e estabelece uma precedência de constituição. 

Função  
Composição 

Ideal  

Composição 

Possível  

Terceira 

prioridade de 

composição 

Chefe da Epp SARP Cat 0 e 

responsável pelas comunicações 

 

S2 ou Adj S2 Elm da  

fração em 

ação direta 

Elm da fração em 

ação direta 

Piloto SARP 

 

Eqp de 

Apoio 

Eqp de 

Apoio 

Elm da fração em 

ação direta 

QUADRO 01 – Proposta de constituição de uma Equipe SARP Cat 0 

Fonte: O autor 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                 Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste 

trabalho, conclui-se que a importância dos SARP Cat 0 tem crescido para as Forças 

Armadas, na medida em que é desejável desviar a exposição dos militares ao risco 

nos reconhecimentos, quando agem como esclarecedores e em patrulhas. O uso 

dessa importante tecnologia, no resultado desta pesquisa, aumenta a segurança nas 

operações. No nível tático, o uso das SARP Cat 0, de acordo com as questões 

apresentadas, aumenta a velocidade do cumprimento das missões, o que as 

caracteriza como multiplicador de força. Dessa forma o emprego das ARP Cat 0 nas 

frações em ação direta aumentam a consciência situacional de seus comandantes, 

contrabalançando, em certa medida, o desconhecimento do ambiente operacional. 

               Por fim, a informação no campo de batalha sempre foi e será um 

imperativo nas operações militares, e com o emprego de novas tecnologias, 

vislumbra-se alcançar vantagem sobre o oponente no teatro de operações. 

Entretanto, não devemos esquecer de que são os recursos humanos quem irão 

processar as informações e transformá-las em resultados táticos tomando as 

decisões que ditarão os rumos das operações. Dessa forma, espera-se que os 

resultados alcançados neste trabalho possam servir como base para a decisão dos 

escalões superiores, além de colaborar com novos estudos de futuros 

pesquisadores. 
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