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A APLICABILIDADE DO SARP EM UM RECONHECIMENTO DE UMA FAIXA DE
INFILTRAÇÃO  DE  UMA  ESQUADRILHA  DE  HELICÓPTEROS  EM  UMA
OPERAÇÃO DE INFILTRAÇÃO AEROMÓVEL.

Thiago Campos de Oliveira*
Derek Rondon Brasil**

RESUMO
As evoluções no campo de batalha estão em ritmo acelerado, um dos meios que ganhou projeção
no combate moderno foi o emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas, meio este
complexo e com diversas capacidades. O presente estudo buscou verificar a possibilidade da futura
utilização deste meio para as operações aeromóveis, em específico as Infiltrações realizadas pelas
Esquadrilhas de Helicópteros enquadrados no tipo de voo com Óculos de Visão Noturna,  fator
preponderando das operações militares do século XXI. Neste estudo foi analisado quais fatores
poderiam ser vantajosos e limitadores do emprego do SARP, verificou-se a sua real aplicabilidade
às operações, principalmente sobre sua capacidade de Reconhecimento. 

Palavras-chave: SARP. Infiltração. Esquadrilha Helicópteros. Reconhecimento. Op Amv. OVN.

ABSTRACT
The evolution on the battlefield is at an accelerated pace, one of the means that gained prominence
in modern combat was the use of the  unmanned  aircraft  system,  a complex  system with several
capacities. The present study verified the possibility of the future use of this  system for air assault
operations, specifically the Infiltrations carried out by the Helicopter Squadrons framed in the type of
flight with Night Vision Goggles, a preponderant factor of military operations of the 21st century. In
this study it was analyzed which factors could be advantageous and limit the use of SARP, its real
applicability to operations was verified, mainly on its Reconnaissance capacity.

Keywords: UAS, Infiltration, Helicopter Squadron, Reconnaissance, Airmobile Operations. NVG
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1. INTRODUÇÃO

O  SARP,  Sistema  de  Aeronaves  Remotamente  Pilotadas,  é  diretamente

associado nos dias atuais aos ataques precisos e com alto poder de destruição,

como  frequentemente  é  noticiado  pelos  diversos  meios  de  comunicação  as

operações norte-americanas na guerra híbrida contra o terror no Oriente Médio.

O bombardeio americano teve como alvo um comboio de veículos dentro do
perímetro do aeroporto de Bagdá e matou pelo menos nove pessoas, de
acordo com fontes das forças de segurança iraquianas.  Além do general
Soleimani, a outra figura importante que morreu no ataque foi Abu Mehdi al
Muhandis, líder operacional da Hashd al Shaabi e auxiliar do general no
Iraque. (Agence France-Presse.  Bombardeio dos EUA mata importante
general  iraniano  em  Bagdá.  2020.Disponível  em:
<https://www.cartacapital.com.br/mundo/bombardeio-dos-eua-mata-
importante-general-iraniano-em-bagda/>. Acesso em: 9 março 2020).

Entretanto  o  SARP  não  são  unicamente  vocacionados  para  as  ações

ofensivas,  nos  bastidores  das  operações  seu  emprego  na  Função  de  Combate

Inteligência  é  de  vital  importância  para  o  desenrolar  do  combate,  tanto  na

preparação bem como ao longo do conflito. Tarefa importante dentro do escopo do

Planejamento e de Comando e Controle, o SARP é requisitado para realização de

reconhecimentos.  Atividade  esta  muita  das  vezes  desempenhadas  pelas  mais

diversas  frações  orgânicas  das  armas  e  por  elementos  especializados  que

necessitam adentrar  dentro do território  hostil  para  levantar  dados essenciais  as

operações futuras.

A Aviação do Exército (Av Ex) detêm capacidade e emprega seus meios para

realizar essa atividade. Das aeronaves de asas rotativas empregadas pela Av Ex a

mais capacitada para essa atividade é o HA-1 Fennec Av Ex. Dentro da doutrina o

emprego  da  seção  constituída  de  02(duas)  aeronaves  expõe  durante  o

Reconhecimento  as  aeronaves,  meio  nobre  de  alto  custo.  Valor  atual  desta

aeronave é estimado em US$2.6 milhões, valor este 10(dez) vezes maior que o de

01(hum)  SARP  Horus  FT100,  estimado  em  R$1.3  milhões.  Sendo  o  sistema

constituído de 02 VANT Horus 100. 

Na Infiltração Aeromóvel (Infl Amv) uma F Spf, normalmente de valor até
subunidade (SU), é desdobrada por uma F He em área hostil ou controlada
pelo inimigo, para cumprir  uma missão que contribua diretamente para o
sucesso  da  manobra  do  escalão  que  enquadra  a  força  que  se  infiltra.
Normalmente,  não  há  a  planejamento  de  exfiltrar  a  tropa  infiltrada  com
meios Amv. (BRASIL, 2019, p. 94).

Acima é descrito o conceito básico de uma Infiltração Aeromóvel, realizado

pela Força de Helicópteros, que de acordo com o Batalhão de Aviação do Exército,

https://www.cartacapital.com.br/mundo/bombardeio-dos-eua-mata-importante-general-iraniano-em-bagda/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/bombardeio-dos-eua-mata-importante-general-iraniano-em-bagda/
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EB70-MC-10.3XX,  empregado para  esta  missão variará  na quantidade e tipo  de

aeronaves empregadas uma vez que a composição dos meios nas OM Av Ex são

distintas em modelos de aeronaves.

Entretanto um dado relevante é que para a realização de uma Operação Infl

Amv o envolvimento dos meios da Av Ex é massiva, para atender a demanda de

infiltrar o valor de uma SU em uma única leva o na menor quantidade possível de

translado. Expor as aeronaves ao risco inerentes do reconhecimento em território

hostil  anterior  a  infiltração  onde  pode  ocorrer  a  perda  de  material  e  pessoal

especializado caso uma aeronave seja abitada é grave, pois sendo uma aeronave

mais  simples  como  o  Anv  HA-01  Fennec  poderá  comprometer  o  escalão  de

segurança  e  até  mesmo  uma  aeronave  de  emprego  geral  como  Anv  HM-3

Cougar(que  pode  ser  utilizada  para  esses  fins)  com  valor  material  superior  é

extremamente importante na realização do transporte da tropa a ser infiltrada.

Com base nesses fatores uma alternativa viável para poupar meios da Av Ex

e garantir maior segurança as operações de Infl Amv seria empregar o SARP para

reconhecimento  de  faixas  de  infiltração.  Assim  como  estabelece  o  Manual  de

Campanha EB20-MC-10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre, 1ª Edição, 2014:

Os SARP são utilizados tanto para complementar e reforçar as capacidades
de outros sistemas da F Ter, como para atuar como seus substitutos, em
situações onde o risco ou o desgaste imposto às tripulações de sistemas
tripulados seja demasiadamente alto ou inaceitável. (BRASIL, 2014, p. 4-1).

Atualmente na F Ter existe a previsão de dotação dos SARP Categoria 0 e 1

pelas  unidades  da  Função  de  Combate  e  Manobra  e  elementos  especializados

como  Forças  Especiais  e  Precursores  Paraquedistas.  O  SARP  que  irá  compor

futuramente a Av Ex de acordo com a Portaria nº 221 do Estado-Maior do Exército, 3

outubro 2018, serão enquadrados na Categoria 3.

1.1 PROBLEMA 

A aquisição da capacidade para o emprego do SARP é um processo recente

dentro da Força Terrestre,  sendo testado em missões subsidiárias e em fase de

experimentação doutrinária junto aos Batalhões de Infantaria Mecanizados para o

combate convencional. 

Porém um fator importante no cenário atual das operações aeromóveis é o

emprego dos equipamentos de visão noturna. Seria assim viável ou até que ponto

seguro  o  emprego  do  SARP  para  realização  do  reconhecimento  da  faixa  de
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infiltração  a  ser  realizada  pela  F  He  por  ocasião  da  Infiltração  Aeromóvel  com

emprego do OVN (óculos de visão noturna)?

FIGURA 1 – Operação 3 Luas
Fonte: http://www.defesanet.com.br

Cientes que no conflito da 4ª Geração as tropas dotadas de equipamentos  de

visão noturna obtêm vantagem exponencial sobre a Força Adversa que não detêm o

mesmo equipamento, sendo um fator relevante no desenrolar das operações. 

Desde a Guerra das Malvinas, ficou evidente a necessidade de emprego de
tecnologia  militar  de  visão  noturna.  Nos combates  modernos,  as  Forças
Armadas utilizam a escuridão como uma vantagem e só os exércitos que
fazem  uso  desses  equipamentos  estão  em  condições  de  operar  com
eficiência.  Em seu aspecto mais amplo, visão noturna é a capacidade de
enxergar em situações de baixa iluminação (em ambientes abertos, à noite,
ou em ambientes fechados, como em cavernas sem iluminação). (Redação
Defesa TV.  Arsenal de Guerra do Rio: Unidade do Exército Brasileiro
responsável  pelos  equipamentos  de  Visão Noturna.  2020.  Disponível
em: <https://www.defesa.tv.br/arsenal-de-guerra-do-rio-unidade-do-exercito-
brasileiro-responsavel-pelos-equipamentos-de-visao-noturna/>.  Acesso em:
10 março 2020).

Dessa  forma  este  artigo  tem  como  objetivo  verificar  se  os  atuais  SARP

Categoria 3 de emprego militar existentes no mundo que operam para os fins de

reconhecimento  se  estes  são  eficientes  para  realizar  de  forma  detalha  o

reconhecimento de uma faixa de infiltração a ser utilizada por uma Esquadrilha de

Helicópteros durante a Infiltração Aeromóvel. Para isso será realizada a pesquisa

bibliográfica  e  documental  bem  como  a  realização  de  questionário,  para  assim

levantar a viabilidade do futuro emprego desse meio pela Av Ex bem como as suas

limitações averiguadas durante a pesquisa.

1.2 OBJETIVOS

A fim de apresentar a viabilidade ou não para emprego do SARP Categoria 3

para o reconhecimento de uma faixa de infiltração aeromóvel em proveito de um

Esquadrilha  de Helicópteros  com enfoque nas Operações Noturnas com uso de

https://www.defesa.tv.br/arsenal-de-guerra-do-rio-unidade-do-exercito-brasileiro-responsavel-pelos-equipamentos-de-visao-noturna/
https://www.defesa.tv.br/arsenal-de-guerra-do-rio-unidade-do-exercito-brasileiro-responsavel-pelos-equipamentos-de-visao-noturna/
http://www.defesanet.com.br/
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equipamento de Visão Noturna o presente estudo pretende analisar as capacidades

do SARP existente no cenário mundial para esta determinada missão.

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

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a) Apresentar as categorias de SARP de acordo com a base doutrinária dos

vetores aéreos das Forças Armadas e as subordinações para emprego deste meio

de acordo com o COTER;

b) Identificar as capacidades de emprego e operação dos SARP Cat 3;

c) Apresentar a atual doutrina de Infiltração Aeromóvel e das peculiaridades

do reconhecimento necessários as operações aeromóveis;

d)  Apresentar  os  procedimentos  e  especificidades  necessárias  ao

reconhecimento para emprego da Av Ex no que tange as operações OVN.

e)  Prognosticar  as  necessidades  de  PayLoad  para  adequação  do  SARP

Categoria 3 para o reconhecimento de uma faixa de infiltração aeromóvel ou sua

inviabilidade para apoiar esta atividade no cenário atual com base nas tecnologias

existentes.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A referida pesquisa é realizada devido ao fato da previsão de aquisição futura

dos SARP Cat 3 que serão destinados ao para emprego ao C Av Ex, buscando

assim a sua adequação à doutrina vigente dos Batalhões de Aviação do Exército.

Encontra-se  em processo  de  aprovação  e  testes  o  Manual  de  Campanha

EB70-MC-10.3XX, o Batalhão de Aviação do Exército, que em seu conteúdo cita em

poucas  passagens  referências  ao  SARP.  Dentre  elas  cabe  destacar  a  parte  de

Observação Aérea:

A Observação Aérea realizada pelas aeronaves de asa rotativa da Av Ex
deve  empregar  prioritariamente  equipamentos  eletro-ópticos  a  partir  da
ocupação de Postos de Observação que garantam a segurança Tática e
Técnica da fração designada para tal missão; O sobrevoo da área não deve
ser realizado sob risco de comprometer a operação e aeronaves. No caso
dos SARP,  o  equipamento  e  o  perfil  de voo  serão  ditados  pela  missão
específica,  considerando  princípios  semelhantes  aos  do  emprego  dos
helicópteros. (BRASIL, 2019, p. 101).

A  passagem  acima  é  a  mais  próxima  do  referido  manual  que  detalha  o

emprego do SARP para operações envolvendo a F He, entretanto a capacidade que
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este meio poderá a vir proporcionar futuramente as operações aeromóveis são bem

maiores.

Dessa  forma de  posse  do  problema apresentado,  busca-se  apresentar  as

possíveis  oportunidades  de  melhoria  no  processo  de  seleção  do  SARP  Cat  3

adequado para emprego junto a Av Ex com sugestões pertinentes para aumentar

dentro possível a segurança e uso judicioso dos meios nas operações aeromóveis

dentro de uma das missões mais clássicas e caraterística da F He, a Infiltração

Aeromóvel.

2. METODOLOGIA

 Será  realizado  uma  Pequisa  Exploratória  para  levantar  as  informações

necessárias à formulação de hipóteses e possíveis problemas, por meio da consulta

bibliográfica dos manuais militares nacionais e trabalhos acadêmicos existentes que

abordem sobre o referido tema. Ainda serão consultados manuais estrangeiros não

sigilosos para verificar como outros países que já possuem este meio o empregam

para o fim analisado. Para isso será realizado a Pesquisa Bibliográfica e a Pesquisa

Documental.

A  coleta  dos  dados  dessa  maneira  se  dará  de  forma  indireta  pela  parte

documental,  entretanto  será  realizada  a  observação  direta  extensiva,  onde  será

realizado questionário para junto aos militares aviadores do Exército Brasileiro para

obter opiniões diversas sobre o assunto bem como determinar qual seria a melhor

opção dentre algum tópico que possa vir a gerar discordância futura. Por  fim

será utilizada a observação direta intensiva, onde será realizada uma entrevista com

militar  precursor  Paraquedista  que  operou  o  SARP  Categoria  1  para  coletar

informações da confiabilidade do material,  seu emprego em reconhecimentos em

prol de sua atividade que poderá ser empregado junto à nova categoria caso seja

adquirida,  bem  como  as  dificuldades  encontradas  na  operação  do  mesmo  ou

limitação possível de ser encontrada.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

A Capitão NINA FERREIRA, pesquisadora que em seu artigo sobre Sistemas

Computacionais  Inteligentes  embarcados em ARP para  a  revista  Doutrina  Militar

Terrestre em 2014 aborda sobre a multifuncionalidade que esse sistema suportaria

se adequado os meios corretamente,  como o sistema MOSA.  Se operante esse
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sistema repleto de capacidades seria essencial para equipagem dos futuros SARP

Categoria 3.

Vislumbra-se  a  possibilidade  de  integração  de  sensores  GPS,  Inertial
Navigation System(INS), infra-red(IR), câmera fotográfica, câmera de vídeo,
laser scan, radar e acústico, além de processadores de imagens e conjuntos
de  circuitos  reconfiguráveis  Field-Programmable  Gate  Array(FPGA)  entre
outros.  É  possível  utilizar  sistemas  MOSA  em  diferentes  aeronaves.
(FIGUEIRA,  Nina  Machado. Sistemas  computacionais  inteligentes
embarcados  em  aeronaves  remotamente  pilotadas.  Doutrina  Militar
Terrestre em Revista, p 58-65, junho 2014).

Alinhado a evolução tecnológica devemos atentar ainda para o que prescreve

o  Manual  de  Campanha  10.124  Vetores  Aéreos,  onde  o  emprego  do  SARP

complementa e reforça as capacidades militares terrestres, e complementa de forma

pontual a importância desse meio para preservação do equipamento e pessoal da

Av Ex.

O emprego  dos  SARP complementa  e  reforça  as  capacidades  militares
terrestres,  tanto  dos  elementos  de  emprego  das  unidades  (U)  de  Arma
base,  como  das  próprias  unidades  da  Av  Ex.  Neste  último  caso,  são
empregados em situações nas quais o risco seja elevado ou inaceitável, ou
ainda como substitutos das aeronaves tripuladas nas missões que possam
imprimir  excessivo  desgaste  às  tripulações  e  equipagens  da  Av  Ex,
preservando–os para situações de emprego nas quais sejam essenciais.
(BRASIL, 2014, p.1-2).

Ainda  sobre  o  referido  manual,  ele  delimita  que  o  SARP deve  possuir  a

capacidade  para  operar  diuturnamente  citando  como  exemplo  o  imageamento

infravermelho e térmico. O reconhecimento noturno realizado por este meio viria a

detectar  possíveis  alvos  e  elementos  da  Força  Adversa  não  visíveis  em

reconhecimento diurnos e que estariam aptos a executar um ataque oportuno contra

os meios da F He durante a infiltração aeromóvel.

A  previsão  e  estimativas  dos  manuais  da  F  Ter  não  divergem muito  das

missões e capacidades já previstas nos manuais norte-americanos, o FMI 3-04.155

ARMY  UNMANNED  AIRCRAFT  SYSTEM  OPERATIONS,  de  2006,  que  já

descreviam todas  elas,  sendo  empregados  em larga  escalas  nas  mais  diversas

missões  reais  pelas  Forças  Norte-Americanas  ao  redor  do  mundo  em  diversos

ambientes operacionais.

Atualmente, os SARP trazem numerosas capacidades para as unidades do
Exército,  fornecendo  reconhecimento,  vigilância(...).  Auxiliar  no
reconhecimento de rotas, áreas e zonas. Reduzir ou eliminar o tempo de
exposição  de  sistemas  tripulados  em  ambientes  de  alto  risco  (U.S
HEADQUARTERS, DEPARTMENT OF THE ARMY,  2006, p.1-2, tradução
nossa).1

1 UAS currently bring numerous capabilities to Army units,  providing NRT reconnaissance, surveillance, and TA. Assist in

route, area, and zone reconnaissance Reduce or eliminate exposure time of manned systems in high-risk environments.
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O  Parecer Doutrinário Nº 001/2018, do Comando de Operações Terrestres,

Brasília, DF, 2018 dispõe sobre “O SARP Categoria 3 que deverá ser desenvolvido

ou  adquirido  pelo  Ministério  da  Defesa”  e  ainda  que  “O  C I  Av  Ex,  Centro  de

Instrução e Aviação do Exército,  será o centro de capacitação dos cursos SARP

Categoria  3  e superiores,  caso a  F Ter  venha a operá-los.”  Portante  cresce de

importância  serem levantados  os  temas  correntes  das  capacidades  do  emprego

deste meio em prol das diversas frações do Exército, dentre elas a Av Ex.

A partir  de  2021,  após  estudos  doutrinários  conduzidos  pelo  COTER e
mediante coordenação com o Ministério da Defesa, poderá ser ativado o
Núcleo de Expansão dos SARP Categoria 3, caso esta NO seja requerida
pela F Ter. (BRASIL, 2018, p. 21).

Dessa forma os aspectos referentes as possibilidades de emprego do SARP

durante os reconhecimentos para fins de infiltração da Esquadrilha de Helicópteros,

advindo do problema levantado poderá servir de subsídio para futura implantação

doutrinária e operacional deste meio junto a Av Ex principalmente no que tange as

operações OVN. 

Mantendo  assim  a  operacionalidade  das  frações  de  helicóptero,  onde  a

Infiltração Aeromóvel é tida como uma das missões mais aptas para o emprego das

aeronaves,  garantir  a  segurança  do  meio  aéreo  através  de  um reconhecimento

meticuloso  é  garantir  a  segurança  da  tropa  a  ser  infiltrada  para  cumprir  com a

missão.

Foram utilizadas as palavras-chave infiltração, helicóptero, reconhecimento,

SARP, veículo aéreo não tripulado, VANT, payload, visão noturna e OVN, com seus

correlatos  em inglês,  em sítios  eletrônicos  de  procura  na  internet,  biblioteca  de

monografias  da  Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (EsAO)  e  da  Escola  de

Comando  e  Estado-Maior  do  Exército  (ECEME),  sendo  selecionados  apenas  os

artigos em português e inglês.

a. Critérios de Inclusão:

– Estudos publicados em português ou inglês, relacionados ao emprego do

SARP em operações militares para reconhecimento;

–  Estudos  e  matérias  jornalísticas  civis  e  militares  sobre  inovações

tecnológicas que refletem nas capacidades do SARP para emprego nas operações

militares; e

– Estudos qualitativos sobre as características do SARP.
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b. Critério de Exclusão:

– Estudos que abordam o emprego do SARP para missões de ataque; e

– Estudos e revisão de SARP de categoria 4 ou superior que ultrapassam as

capacidades dos Elementos de Emprego da Força Terrestres limitadas à categoria

3, inclusive.

2.1.1 SARP

Os  Sistemas  de  Aeronaves  Remotamente  Pilotadas,  SARP,  emergiu  no

ambiente  operacional  durante o século XXI e  vem se mostrando cada vez mais

capaz  de  cumprir  as  diversas  missões  impostas  suprindo  a  necessidade  da

utilização de outros vetores aéreos, principalmente de aeronaves tripuladas, e até

mesmo  os  meios  utilizados  em  operações  terrestres,  devido  as  suas  inúmeras

capacidades e adequação para as diversas tarefas.

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.  (BRASIL,
2014, p. 4-2).

Entretanto  o  seu  emprego  no  Brasil  pelas  Forças  Armadas  é  recente,

principalmente quando nos restringimos ao Exército Brasileiro, onde o emprego do

SARP de Categoria 1 são exclusivos de poucas frações e com poucas unidades,

como o Horus FT-100,  empregado pelas Equipes de Precursores Paraquedistas.

Atualmente a proposta é o seu emprego junto as frações mecanizadas, onde será

realizado a experimentação doutrinária junta a 3ª Brigada de Infantaria Mecanizada

no corrente para testar sua real capacidade de apoio às operações terrestres.

FIGURA 2 - Sistema Aéreo Remotamente Pilotado (SARP) HORUS FT-100 
Fonte: estrategiaglobal.blog.br
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A  abordagem  como  Sistema  deve-se  ao  fato  de  não  ser  somente  uma

Aeronave Remotamente Pilotada, por muito tempo sendo ainda comum encontrar na

literatura  a  abordagem  desse  vetor  apenas  como  VANT,  Veículo  Aéreo  Não

Tripulado, porém para que este meio possa voar e desempenhar suas capacidades

e  cumprir  as  diversas  missões  impostas  existe  um  emaranhado  de  sistemas,

pessoas, equipamentos por trás da aeronave não tripulada.

Em geral, um SARP é composto de três elementos essenciais: o módulo de
voo, o  módulo de controle  em solo e o módulo  de comando e controle.
Inclui, ainda, a infraestrutura de apoio e os recursos humanos necessários a
sua operação. (BRASIL, 2014, p. 4-2).

FIGURA 3 - Módulos funcionais dos SARP da F Ter
Fonte: BRASIL, 2014, p. 4-3

Conforme consta na figura anterior é perceptível a enorme game de meios

que envolvem esse vetor aéreo e além desses meios materiais existe também o

pessoal envolvido, que varia conforme a Categoria do SARP, quanto mais complexa

a  sua  operação,  payload e  outros  fatores,  maior  será  o  número  de  militares

necessários a sua operação.

Com base nessa concepção funcional, as equipes de operação e de apoio
englobam funções  que  poderão  ser  acumuladas  pelo  mesmo  indivíduo,
absorvidas por funcionalidades automáticas ou exercidas a partir de outros
locais, conforme a categoria e complexidade do sistema, de acordo com o
que se segue:
a) piloto (externo, interno e em comando);
b) comandante de missão;
c) operadores de equipamentos (sensores embarcados);
d) analistas (imagem e sinais);
e) coordenador de solo; e
f)  especialistas  de  logística  (gerentes  de  manutenção  e  mecânicos  de
comunicações e eletrônica, aviônica e aeronaves. (BRASIL, 2014, p. 4-4).
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2.1.1.1 Categorias

Já abordado durante a Introdução deste artigo, existem inúmeras Categorias

de SARP, o objeto de estudo neste caso encontra-se na classificação Categoria 3,

que conforme a tabela abaixo do Manual de Campanha de Vetores Aéreos ficam

estabelecidos os seguintes requisitos:

-Altitude de Operação: até 18.000ft, aproximadamente 5.500m.

-Raio de ação: Aproximadamente 270 km

-Autonomia: 20 a 25 h

-Modo de Operação: LOS, linha de visada direta (Line of Sight – LOS).

FIGURA 4 – Classificação e categorias dos SARP para a F Ter
Fonte: BRASIL, 2014, p. 4-5

Dentre os dados citados acima, a altitude de operação para esta categoria

atende muito  bem aos perfis  de  voos utilizados pelas aeronaves da Aviação do

Exército,  onde dificilmente  é  ultrapassado o teto  de  12.000ft  devido  ao risco  de

hipoxia, com isso o SARP tem um ganho básico de 6.000ft, pois para voar acima

dos  12.000ft  a  tripulação  necessita  de  equipamento  especial  para  controle  da

pressão, devido ao risco de hipoxia, bem como a performance da aeronave de asa

rotativa é prejudicada em grandes altitudes, demandando muito mais potência que

com isso ocasionará maior consumo de combustível diminuindo sua autonomia.

A autonomia de 20 a 25h é um fator de extrema importância, pois a maioria

dos helicópteros da Av Ex possui autonomia de 3h20min até 03h50min, este valor
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altera dependendo da configuração da aeronave, da missão a ser cumprida e do

ambiente em que opera. Entretanto está bem aquém das 20h mínimas do SARP.

Esse  tempo,  por  exemplo,  permitiria  o  reconhecimento  contínuo  durante  uma

operação de infiltração em uma altitude maior, aumento a consciência situacional

das frações envolvidas na missão.

Os  outros  aspectos  serão  abordados  adiante  junto  as  Operações  de

Infiltração Aeromóvel para melhor entendimento sobre a necessidade de alcance e

da linha de visada para operar o vetor SARP.

2.1.2.2 SARP Categoria 3

Para esta categoria SARP conformo descrito anteriormente, existe um modelo

no mercado que atende os requisitos, o HERMES 450, este veículo possui 550 kg,

com Payload (carga em equipamentos) de 180 kg, autonomia de 17 horas e teto

operacional de 18.000ft(pés).

FIGURA 5 – Hermes 450, Tactical Long Endurance UAS
Fonte: elbitsystems.com/products/uas/hermes-450

Entretanto  no  quesito  autonomia  este  modelo  não  atende  o  prescrito  no

Manual de Campanha de Vetores Aéreos 2014, o solicitado é entre 20 e 25 horas de

autonomia, porém este produto atinge somente 17 horas apesar de outras fontes em

sítios da internet alegarem possuir 20 horas de autonomia.

A  Força  Aérea  Brasileira  possui  04(quatro)  unidades  desse  sistema  e  já

operou o mesmo em exercícios de simulação e em missões reais como nos Jogos

Olímpicos e Operação Ágata no patrulhamento da fronteira entre outras.

Portanto apesar da redução da autonomia, é um modelo que é empregado

por diversos países e com mais de 300.000 horas de voo operacional até 2014 além

de ter  cumprido  mais  de  40.000  missões  em combate.  Sendo  assim,  um ótimo
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produto a ser avaliado e colocado na balança o seu custo-benefício sobre as 3 horas

de autonomia perdidas.

O Hermes na FAB A Força Aérea Brasileira (FAB) adquiriu dois Hermes 450
juntos  à  empresa  brasileira  Aeroeletrônica,  representante  nacional  da
israelense Elbit Systems. O valor total da compra foi de mais de R$ 48,17
milhões, incluindo, além das aeronaves, uma estação em solo, sensores e
apoio  logístico.  (Defesanet.  Hermes  450:  o  vigilante  das  fronteiras
brasileiras.  2020.  Disponível  em:
<http://www.defesanet.com.br/defesa/noticia/2504/Hermes-450--o-vigilante-
das-fronteiras-brasileiras/ >. Acesso em: 11 abril 2020). 

2.1.2 Infiltração Aeromóvel

A  aplicabilidade  do  SARP  neste  artigo  está  objetivada  em  dois  tipos

operações  que  ocorrem  simultaneamente:  o  Reconhecimento  e  a  Infiltração

Aeromóvel.  O reconhecimento apesar de poder ser desempenhado isoladamente

em missão específica ele é constantemente presente na mais diversas operações

militares,  antes  e  durante  o  seu  desenrolar.  Identificaremos  a  seguir  as

características  das  infiltrações  aeromóveis  para  pautar  aspectos  importantes  no

reconhecimento.

Segundo o Manual de Campanha de Operações Aeromóveis BRASIL(2017)

as Infl Amv é a operação na qual uma Força de Superfície, normalmente de valor até

subunidade (SU), é desdobrada por uma Força de Helicópteros, em área hostil ou

controlada pelo inimigo, para cumprir determinada missão.

FIGURA 6 -  Uma Seção He executando Infl Amv em área de selva
Fonte: BRASIL, 2014, p. 3-9

Portanto para este tipo de missão os elementos empregados estão cientes de

que a manobra acontece em ambiente com presença do inimigo. Os elementos de

manobra que realizarão a ação final para cumprir o objetivo desta operação estão

preocupados com o momento de ser desembarque e com as ações subsequentes.

Entretanto a F Helcp concentra seus esforços para o movimento aéreo.
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O comandante da F Helcp realiza o planejamento do deslocamento aéreo até

a Zona de Desembarque. Para isto ele utiliza-se das Técnicas e Táticas aprendidas

nos Cursos de Especialização da Aviação do Exército, principalmente no Curso de

Piloto de Combate.

Todo o planejamento do movimento aéreo é feito prioritariamente sobre o

fator Inimigo. Para os elementos da Aviação as ações anti-helicóptero são cruciais,

pois uma aeronave que venha a ser abatida no deslocamento, representa a perda

de inúmeras vidas, do material(Aeronave) e pode comprometer a missão.

A ameaça anti-helicóptero engloba todas as ações ativas e passivas que o
inimigo pode realizar para destruir ou neutralizar uma aeronave. Para isso,
emprega, dentre outros, os seguintes equipamentos:
a)  mísseis  terra-ar  de 3ª  e  4ª  geração (com destaque para os sistemas
portáteis);
b) canhões antiaéreos associados a radares de vigilância terrestre (RVT);
c) aeronaves remotamente pilotadas (ARP);
d) armamentos guiados à laser;
e) mísseis anticarro contra helicópteros;
f) minas anti-helicóptero (ameaça ao voo desenfiado);
g) armamentos individuais (voo baixa altura); e
h)  interferência/bloqueio  eletromagnético  e  eletro-óptico  nas  operações.
(BRASIL, 2019, p. 9-1).

O levantamento de Inteligência sobre posições de radares, seções antiaérea

ou  de  combatente  inimigo  com  armamento  individual  capaz  de  danificar  as

aeronaves permite a F Helcp realizar o planejamento detalhado do itinerário, da faixa

de  infiltração  a  ser  executada  que  permita  maior  segurança  para  executar  o

deslocamento aéreo.

Muitos  desses  dados  são  obtidos  através  do  reconhecimento,  seja  ele

terrestre ou aéreo. Porém como as operações aeromóveis cobrem um espaço no

terreno  muito  amplo  devido  à  velocidade  de  deslocamento  da  F  Helcp,  o

reconhecimento terrestre é dificultado.

FIGURA 7 – Terreno versus velocidade entre elementos de Cav, de Inf e de Av Ex
Fonte: BRASIL, 2019, p. 2-7
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Expor os meios da Av Ex, Helicópteros, para realizar este reconhecimento

ocasiona dois problemas militares, o primeiro é a quebra do sigilo devido ao ruído

produzido pelas  aeronaves de asa rotativa que poderia  alertar  o  inimigo de sua

presença.  E diretamente  relacionado  com  o  primeiro,  caso  identificada  está

aeronave corre o risco de ser abatida ocorrendo a perda do material e tripulação.

As limitações operativas da Av Ex são:
c) vulnerabilidade aos sistemas de defesa antiaérea, às ações de guerra
eletrônica  e  ao  fogo  das  armas  portáteis,  particularmente  durante  as
operações de pouso e decolagem;
d)  dificuldade  de  recompletamento  de  material  e  de  pessoal  com
capacitação  técnica  específica  (tripulações,  equipes  de  apoio  de  solo  e
apoio logístico. (BRASIL, 2019, p. 2-8).

2.1.2.1 OVN

Ainda  segundo  o  Manual  de  Campanha  da  Aviação  do  Exército  nas

Operações(BRASIL, 2019), o emprego de aeronaves deve priorizar o uso dos óculos

de visão noturna (OVN) por parte das tripulações, visto que as operações decisivas

são executadas sob a cobertura da noite.

Apesar de garantir maior operacionalidade  e segurança para as Operações

Aeromóveis  o  emprego  OVN  é  um  tipo  voo  específico.  Requer  um  nível  de

adestramento  maior  por  parte  dos  elementos  da  Av  Ex  e  um  planejamento

detalhado. Obstáculos visíveis durante o dia não são facilmente perceptíveis a noite,

como fios de energia, antenas não iluminadas entre outros.

O voo a baixa altura, desenfiado e tático requer maior atenção da tripulação

sendo  adaptado  para  alturas  mais  seguras  do  que  o  realizado  durante  o  dia.

Conforme BRASIL 2019 “O voo tático, realizado com trajetórias próximas ao solo, o

que  permite  se  furtar  às  vistas  e  ameaças inimigas,  é  uma das  respostas  para

reduzir os riscos de neutralização das aeronaves.”

FIGURA 8 – 1º BAvEx em apoio à 12ª Bda Inf L (Amv) 
Fonte: https://twitter.com/PauloBomfim14 
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As coordenações realizadas entre as aeronaves é maior e  a aproximação

para a Zona de Desembarque é um momento crítico, pois a perda da visão periférica

ocasionada pelo uso do óculos de visão noturna reduz a capacidade de percepção

espacial, gerando uma carga de trabalho maior na tripulação.

2.1.2.2 Esquadrilha de Helicópteros

Segundo a Minuta do Batalhão de Aviação do Exército as Esquadrilhas de

Helicópteros  (E  He)  constituem  os  elementos  de  manobra  de  um  Batalhão  de

Aviação do  Exército,  sendo modular,  em número e  tipo,  de  modo  a  propiciar  o

cumprimento de suas missões. Observaram-se ainda a distinção entre dois tipos de

Esquadrilha de Helicópteros:

a) Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (EHRA);

b) Esquadrilha de Helicópteros de Emprego Geral (EHEG).

Em  síntese  a  EHRA  é  responsável  pelo  Reconhecimento  e  Segurança

durante as Infl Amv enquanto as EHEG cabe a missão de realizar o transporte até a

Zona  de  Desembarque  da  Força  de  Superfície  que  cumprirá  a  missão  final  em

território hostil.

Verifica-se  portanto  que  operacionalmente  o  SARP  e  a  EHRA  podem

desempenhar a mesma atividade de Reconhecimento. O SARP poderia ainda dentro

de  suas  capacidades  de  Payload  receber  armamentos  compor  um elemento  de

ataque.  Entretanto  compor  seções  SARP  para  missões  de  ataque  requer  outra

capacidade operacional e uma disposição maior de meios. 

Enfatizando o Reconhecimento durante a Infiltração Aeromóvel,  poupar os

meios da F Helcp desta atividade e deixar os mesmos diretamente vocacionados

para  a  Segurança  e  Proteção  dos  elementos  que  encontram-se  no  Escalão  de

Manobra, Esquadrilha de Emprego Geral, permitiria a redução da carga de trabalho

do Escalão de Segurança e dos elementos designados como Escalão de Ataque.

1) Escalão de Ataque (Esc Atq) - Composto pelos He Atq e elementos da F
Spf(desembarcados pelos helicópteros de emprego geral), com a missão de
destruir ou neutralizar o alvo;
2) Escalão de Manobra (Esc Man) - Composto por frações He Emp G, cuja
missão é desembarcar os elementos da F Spf nos locais determinados pelo
Cmt da F He e exfiltrá-los, quando determinado;
3) Escalão de Balizamento e Segurança (Esc Blz Seg) - Constituído pelos
He Rec, com a missão de esclarecer a situação, localizar o alvo e balizar o
Esc Atq até o momento do ataque, informando, inclusive,  o efeito obtido
após a missão. (BRASIL, 2019, p. 56).
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2.1.3 Reconhecimento

Segundo  o  Manual  de  Campanha  da  Aviação  nas  Operações  os

Reconhecimentos  são conduzidos com o propósito  de  obter  informação sobre  o

inimigo e a área de operações, corroborando com os pontos supracitados sobre as

Infiltrações Aeromóveis, o Reconhecimento a ser realizado do itinerário na faixa de

infiltração e da presença do inimigo em toda zona de ação e principalmente na zona

de desembarque.

O Reconhecimento é uma atribuição das F Helcp desde sua criação, mas

com a modernização dos meios e evoluções tecnológicas os SARP ganharam maior

representação no cenário mundial. Fator de suma importância quando trata-se do

reconhecimento e vigilância realizada pelo SARP é sua capacidade de operação

continuada e por longos períodos devido a sua alta autonomia, de acordo com sua

categoria. O Manual de Vetores Aéreos da Força Terrestre cita:

Os  SARP  –  de  acordo  com  as  capacidades  de  cada  categoria  –  são
capazes de acompanhar os movimentos das ameaças em tempo real e de
forma contínua, complementando e confirmando informações oriundas de
outras  fontes,  com  vistas  a  avaliar  e  identificar  as  intenções  dos
comandantes oponentes. (BRASIL, 2014, p. 4-9).

Durante o planejamento da Infiltração Aeromóvel o Reconhecimento da Faixa

de Infiltração aborda diversos aspectos, dentro os quais cabe ressaltar a presença

do Inimigo nas rotas  e itinerários de voo,  a  existência de  obstáculos artificias e

naturais que dificultam o voo a baixa altura durante o voo desenfiado, realizado por

estar  próximo do inimigo  e  dentro  do  alcance  e  detecção  do  radar  e  de  armas

antiaéreas.

Outras  dados  podem  ser  coletados  durante  o  Reconhecimento  que

interessem a Operação de Infiltração Aeromóvel, mas ressalta-se os citados acima

por serem os mais pertinente à Faixa de Infiltração e tratando-se de operações com

OVN o estudo desses aspectos devem ser minuciosos dado ao risco inerentes a

esse tipo de operação noturna.

Para  realizar  este  reconhecimento  a  F  Helcp  utiliza-se  de  suas próprias

aeronaves,  entretanto  o  Manual  de  Vetores  Aéreos  antecipando  a  chegada  dos

SARP à Força Terrestre delimita como uma atribuição deste meio  a atividade de

reconhecimento.

Nas  operações  típicas  de  reconhecimento,  os  SARP  podem  ser
empregados  antecedendo  as  tropas  da  F  Spf  que  executam
reconhecimentos de eixo e de zona, tanto na ofensiva quanto na defensiva,



17

possibilitando-lhes maior  agilidade no cumprimento de suas missões.  Os
comandantes  enquadrantes  passam  a  dispor  de  superioridade  de
informações  sobre  o  oponente,  o  que  lhes  permite  economizar  meios
operativos para emprego em outras tarefas. (BRASIL, 2014, p. 4-9).

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de questionário.

2.2.1 Questionário

O universo estimado para o questionário é a partir do efetivo de oficiais que

exercem a função de Piloto de Aeronaves do Exército, particularmente os oficiais já

concludentes do Curso de Piloto de Combate, uma vez que somente os pilotos já

aperfeiçoados detêm o conhecimento  referente  ao emprego técnico  e  tático  das

aeronaves em operações militares e simultaneamente a esse período de formação

já realizaram o estágio para capacitação OVN.

Dessa forma, utilizando-se dados acerca do Efetivo de Militares existentes

nas  Organizações  Militares  de  Aviação  do  Exército,  a  população  estimada  para

essas OM foram de  40 a 50 oficiais,  sendo que efetivamente prontos e com as

especializações citadas, pilotos e com habilitação para o voo com óculos de visão

noturna, estimam-se 30 militares.

A amostra dimensionada como ideal foi de  92 militares (População de 120

militares),  considerando  a  existência  de  04  (quatro)  Batalhões  de  Aviação  do

Exército de maneira a não haver interferência de respostas em massa ou serem

influenciadas por características do ambiente operacional e do clima organizacional

que  seriam  fatores  considerados  param  a  distribuição  da  população  e  que

ocasionariam  divergências  no  índice  de  homogeneidade  da  população.  A

sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta (Distribuição

do link por e-mail, redes sociais e aplicativo de comunicação instantânea). Ao final,

somente  63 respostas (68,48% do número ideal de amostras) foram obtidas, não

havendo  necessidade  de  invalidar  nenhuma  por  preenchimento  incorreto  ou

incompleto.

Foi  realizado  um  pré–teste  com  5  capitães  alunos  da  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a

amostra  proposta  no  estudo,  com a  finalidade  de  identificar  possíveis  falhas  no

instrumento  de  coleta  de  dados.  Ao  final  do  pré-teste,  foram  observados  erros
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quanto a formulação das perguntas  no questionário  que geravam ambiguidades,

após sanadas o questionário foi refeito e enviado aos demais para respostas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao  longo  da  formação  militar  durante  o  exame  de  situação  para  o

planejamento  das  missões,  operações  ou  outra  atividade  militar  que  tenha  que

venha  a  ser  executada  é  sempre  feito  o  questionamento  “É  possível  fazer  o

reconhecimento?”, sendo que por vezes este é negado, ou pelo sigilo da missão ou

pela  premissa  de  tempo  para  sua  execução.  Entretanto  qual  será  o  grau  de

importância para os pilotos em relação ao Reconhecimento de itinerários para as

operações OVN para realizar uma Infiltração Aeromóvel? 

GRÁFICO 1 – Quantitativo da importância do reconhecimento em operações
Fonte: O Autor

O Gráfico acima mostra que  86% dos pilotos consideram de alguma forma

proveitoso a realização do reconhecimento para este tipo de operação. Sendo que

14%  que  acreditam  que  mesmo  sem  o  reconhecimento  a  missão  poderá  ser

cumprida. Independente de opiniões pessoais o risco inerente da profissão militar

poderá impor a realização desta missão sem o reconhecimento. A grande maioria

que acredita  na  vantagem do reconhecimento advém das peculiaridades do voo

OVN, onde todas as informações obtidas sobre a rota de voo a ser seguida serão

úteis e essenciais a segurança dos envolvidos na manobra de infiltrar.

Sabendo  da  importância  que  é  dada  ao  reconhecimento  por  parte  da

tripulação como visto anteriormente e Considerando a capacidade dos SARP em

realizar o imageamento com equipamentos modernos e precisos(Infra-Red, Thermal
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e Visão Noturna),  foi  verificado se existiria  confiança no SARP para levantar  os

dados de itinerários para uma infiltração OVN? 

GRÁFICO 2 – Quantitativo confiabilidade no SARP para reconhecimento OVN
Fonte: O Autor

O  gráfico  acima  aborda  um  aspecto  importante,  pois  apenas  2,3%  dos

militares  que  responderam  ao  questionário  acreditam  na  obrigatoriedade da

realização do reconhecimento pelo militar envolvido na missão. E quase 70% dos

questionados acreditam na capacidade dos equipamentos embarcados no SARP

para realizar o reconhecimento.

GRÁFICO 3 – Vislumbra a missão principal do SARP
Fonte: O Autor
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Visando obter uma imagem de como a amostra enxerga o emprego do SARP,

mesmo  todos  acreditando  em  sua  capacidade  para  o  reconhecimento,  39,5%

acredita  que  este  vetor  aéreo  seja  mais  vocacionado  para  as  atividades  de

Inteligência, seguido por 32,6% que acreditam que o reconhecimento seja o ponto

forte do SARP.

Delimitando  para  o  emprego  simultâneo  no  espaço  aéreo  nas  operações

militares  o  SARP possui  autonomia  suficiente  para  realizar  o  Reconhecimento  e

manter-se realizando a vigilância da faixa de infiltração para obter-se um aumento

da consciência situacional.

GRÁFICO 4 – Confiabilidade divisão do espaço aéreo com SARP
Fonte: O Autor

O resultado acima mostra uma pequena minoria que tem receio de dividir o

espaço  aéreo  com  o  VANT  e  79,1%  consideram  importante  o  seu  apoio  nas

operações aeromóveis. Existem ainda 18,6% que mesmo não preocupados com a

capacidade de emprego do SARP e de sua ajuda no reconhecimento e vigilância é

imprescindível a existência do Escalão de Reconhecimento e Segurança durante as

missões.

Os resultados obtidos no questionário e demonstrados nos Gráficos de 1 a 4

deste  capítulo  abordam  de  maneira  sucinta  a  importância  que  o  SARP  poderá

exercer nas operações aeromóveis em médio ou longo prazo. As Forças Armadas é

o Exército Brasileiro em especial encontram-se num processo constante de evolução

e adaptação, as novas tecnologias e doutrinas empregadas nos campos de batalhas
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observadas nos conflitos do cenário mundial  alertam sobre a necessidade dessa

atualização constante.

As características abordadas no SARP Categoria 3 em especial sua grande

autonomia,  mínima  requerida  de  20  horas,  permitiria  a  realização  de

reconhecimentos minuciosos e detalhados dos itinerários a serem percorridos pelas

aeronaves. As aeronaves da Aviação do Exército quando armadas e equipadas para

este tipo de operação, se realizado pelos Fennec AvEx não ultrapassariam 2 (duas)

horas de reconhecimento sem abnegar da segurança.

Além de possibilitar o reconhecimento da faixa de infiltração o SARP auxiliaria

na vigilância durante a Operação de Infiltração Aeromóvel, aumento a consciência

situacional  dos  elementos  envolvidos  na  missão,  pois  atualmente  somente  a

aeronave  HM-4  Jaguar  (EC-725)  possui  meios  de  Guerra  Eletrônica  capaz  de

proporcionar certo nível de segurança à tripulação, por exemplo o alerta quanto a

iluminação radar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

conclui-se que os pilotos da aviação do exército acreditam existir a aplicabilidade do

emprego  do  SARP  para  as  operações  de  reconhecimento  nas  operações  de

infiltração  aeromóvel  e  que  o  mesmo atenderia  os  requisitos  para  realizar  esse

reconhecimento mesmo que noturno para as operações OVN.

A revisão de literatura possibilitou concluir que não basta somente adquirir o

SARP para empregá-lo junto a Força de Helicópteros. A adequação deste meio e a

necessidade de equipamentos específicos para o reconhecimento  e em especial

para  operações  OVN  requer  especial  atenção  durante  a  futura  aquisição  deste

material. O Payload deverá possibilitar a equipagem com tecnologias confiáveis de

imageamento diurno e noturno.

O SARP Categoria 3 com planos de serem adquiridos e entregues a Av Ex

passará pelos testes de certificação e posterior experimentação doutrinária, neste

momento  aconselha-se  a  testar  seu  emprego  operacional  junto  a  Força  de

Helicópteros,  permitindo  assim  fazer  as  modificações  necessárias  enquanto  o

contrato  logístico  ou de garantia  permitir,  para  não acontecer  de  posteriormente

quando com o SARP implantado houver a necessidade de outra capacidade para
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operar o mesmo. Por isso o teste técnico e tático do vetor SARP é importante, para

poder confirmar em campo a real possibilidade de apoio do material as operações

de Infiltração Aeromóvel.

Alinhado a todas essas possibilidades tecnológicas, o emprego do SARP para

fins de reconhecimento possibilitará poupar as tripulações de serem exportas ao

risco do Reconhecimento, salvando não somente o meio pessoal  como material.

Como abordado neste trabalho o preço de um VANT do SARP é muito inferior ao

preço  de  uma  Aeronave  de  Asa  Rotativa,  além  da  tripulação  constituída  de

especialistas  que  requer  tempo  e  recursos  para  formar  e  que  terão  suas  vidas

preservadas pelo menos durante esse momento.

FIGURA 9 – Raytheon Sensors
Fonte: https://www.uasvision.com/2017/10/02/raytheon-gets-30m-us-army-sensor-contract/ 

Recomenda-se, assim, atenção especial ao aspecto que determinará a real

capacidade  deste  meio  em  apoiar  as  operações,  o  Payload. O  VANT  portanto

deverá  possuir  em  seu  Payload a  possibilidade  de  equipagem  com  os  meios

optrônicos e tecnológicos mais modernos e que atendam as necessidades da Força

Terrestre  para  usufruir  ao  máximo  da  capacidade  do  SARP. Dentre  os  quais

podemos citar: o fornecimento de imagens visuais aprimoradas para aumentar os

sensores eletrônicos existentes que melhoram a baixa visibilidade e a navegação

noturna,  com  capacidade  para  visão  noturna  modernas  e  bem  como  de

imageamento  infravermelho  e  térmicos  e  aviso  de  ameaças  para  detecção  de

possíveis armamentos antiaéreos.

Conclui-se, portanto, que  a capacidade a ser adquirida através do emprego

do  SARP nas  Operações  Militares  em  prol  da  Aviação  do  Exército  é  inegável,

principalmente para as Operações de Infiltração Aeromóvel, onde desempenhará o

reconhecimento de faixa de infiltração, tanto em operações diurnas e com o grande

ganho operacional para as operações noturnas utilizando-se da capacidade OVN já

adquirida  pela  Aviação  do  Exército.  Entretanto  para  isso  necessitará  de  um
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detalhado processo para compra e aquisição de um SARP Categoria 3, compatível

com as necessidades da força terrestre para que seja adquirida a capacidade de

emprego deste meio em operações e utilizada em sua plenitude.
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ANEXO A: Solução Prática

A  presente  pesquisa  concluiu  ser exequível o  emprego  do  SARP no

reconhecimento  para  a Operação  de  Infiltração  Aeromóvel  em  especial  sua

capacidade de realizar o mesmo em operações noturnas. Para tal cabe ressaltar a

importância  do  Payload  (carga  útil),  que  deverá  ter  enfoque  já  no  momento  de

aquisição  dos  SARP Categoria  3  para  que  possam adequar-se  as  capacidades

requeridas para o emprego junto a Força Terrestre.

Ainda sobre a aquisição deste material seria de grande importância o contato

com os elementos da Força Aérea Brasileira que já operam modelos similares e com

maior  complexidade  quando  comparados  aos  em  uso  no  Exército  Brasileiro,

permitindo  assim  elaborar  um  processo  mais  detalhado  e  evitar  surpresas  a

posteriori  que poderão ocasionar gastos com correção de erros no projeto ou do

material adquirido não atender as necessidades.

FIGURA 10 – Guerrilheiros Talibãs detectador por Apache
Fonte:  https://www.military.com/video/operations-and-strategy/air-strikes/2-apaches-engage-taliban-
platoon 

Em síntese para as atividades de reconhecimento noturnas cabe destacar a

seguintes  capacidades  dos  sensores  e  equipamentos  embarcados  (Payload)  no

VANT:

a)  O  fornecimento  de imagens  visuais  aprimoradas  para  aumentar  os

sensores eletrônicos existentes que melhoram a baixa visibilidade e a navegação

noturna;

b)  A  capacidade  para  visão  noturna  para  execução  dos  reconhecimentos

noturnos e apoio as operações durante este período;

c)  Imageamento  infravermelho  e  térmicos  possibilitando  a  detecção  mais

rápida e precisa de possíveis ameaças no ambiente operacional;
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d)  Aviso  de  ameaças para  detecção de  possíveis  armamentos  antiaéreos

uma vez que a maioria das aeronaves da Av Ex não possuem equipamento para tal

finalidade.
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