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RESUMO 
Apresenta um estudo sobre a utilização do sistema de aeronaves remotamente pilotadas (SARP) e seu 
emprego no reconhecimento de faixa de infiltração, a ser realizada por uma esquadrilha de helicópteros, 
no contexto de operações aeromóveis. Sua finalidade é verificar a composição mínima de uma seção 
SARP bem como o tipo de vôo a ser desempenhado para o cumprimento dessa missão sem que as 
seguranças técnica e tática sejam comprometidas. Para tanto, este artigo foi desenvolvido entre março 
e de 2020, por meio de uma pesquisa bibliográfica, entrevistas com especialistas de aviação, em 
operações aeromóveis e operações especiais, com relevância para membros do Centro de Instrução 
de Aviação do Exército e da 12ª Brigada de Infantaria Leve, realização de discussões em grupo focal e 
aplicação de questionários. São abordadas o que o Exército já possui de equipamentos e como são 
executadas tais missões .  

 
Palavras-chave: SARP. Aviação do Exército. Reconhecimento. Faixa de Infiltração. Tipo de voo. 

 

ABSTRACT 
It presents a study on the use of the remotely piloted aircraft system (SARP in portuguese) and its use in 
the recognition of the infiltration strip, to be carried out by a helicopter flight, in the context of aeromobile 
operations. Its purpose is to verify the minimum composition of a SARP section as well as the type of flight 
to be performed to fulfill this mission without compromising technical and tactical security. To this end, this 
article was developed between March and 2020, through bibliographic research, interviews with aviation 
specialists, in aeromobile operations and special operations, with relevance to members of the Army 
Aviation Instruction Center and the 12th Brigade of Light Infantry, conducting focus group discussions and 
applying questionnaires. It addresses what the Army already has equipment and how these missions are 
carried out. 
 
Keywords: Constructive Simulation. Virtual Simulation. Tabletop Map Simulation. Company Level 
Infantry Commanding Officer. Combat. Training. Drill. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

               Mesmo com as dificuldades enfrentadas na Guerra no Vietnã, também 

conhecida como Segunda Guerra da Indochina, o Exército Norte Americano mostrou 

com eficiência uma nova forma de infiltração utilizando se do vetor aéreo, com 

aeronaves de asas rotativas, para o transporte de tropa para a frente de combate, e 

não somente para apoio logístico ou ligação de comando. Com isso os Exércitos do 

mundo implementaram ou aperfeiçoaram esse vetor no mesmo contexto, dessa forma, 

após anos de estudo o Exército Brasileiro recriou sua aviação no ano de 1985, onde 

naquela situação o  Gen Leônidas Pires Gonçalves, expediu o Plano de Implantação 

da Aviação do Exército que previa, entre outras coisas, o emprego exclusivo de 

helicópteros, a formação dos primeiros pilotos, gerentes e mecânicos de vôo na 

Marinha do Brasil  e na Força Aérea Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Após sua recriação a Aviação do Exército – AvEx desenvolveu e ainda hoje mantém 

desenvolvendo e atualizando sua doutrina de emprego nas diversas missões e se 

adaptando aos aspectos peculiares de terreno, relevo, e meteorologia de cada região 

do nosso imenso país, e tendo como missões no combate o ataque aeromóvel, 

reconhecimento aeromóvel, assalto aeromóvel, incursão aeromóvel, infiltração 

aeromóvel, exfiltração aeromóvel, apoio logístico e apoio ao combate. Para cumprir tais 

missões a AvEx dispõe atualmente cinco modelos de aeronaves, são eles o Helicóptero 

de Ataque HA-1 (Esquilo), Helicópteros de Manobra HM-1 K e K-2 (Pantera), HM-2 

(Black Hawk), HM-3 (Cougar) e HM-4 (Jaguar), onde a última, o EC 225M considerado 

o que há de mais atual nas asas rotativas, comprova a preocupação da força em se 

manter atualizado no que se refere a meios e suas tecnologias para bem cumprir todas 

as missões. 

 

 
Figura 1: Formatura de recebimento do 1º helicóptero (Esquilo HA-1) em 21 Abr 89 

Fonte: http://www.cavex.eb.mil.br/index.php/historico 

 

http://www.cavex.eb.mil.br/index.php/historico
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               Essas aeronaves mobíliam os Batalhões de Aviação do Exército - BAvEx em 

todo o Brasil, e dentre sua composição existem Esquadrilhas de Helicópteros de 

Reconhecimento - EHRA e Ataque e Esquadrilhas de Helicópteros de Emprego Geral 

– EHEG,sendo que as EHRA são compostas por 4 seções a 2 helicópteros (HA-1) 

cada, e as EHEG compostas por 2 seções a 2 helicópteros cada.  

               Dentre todas as aeronaves citadas apenas o HA-1 Esquilo cumpre a missão 

de Ataque aeromóvel, pois o mesmo tem a possibilidade de ser equipado com 

armamento axial, metralhadora .50 e lançador de foguetes, já as demais aeronaves, 

helicópteros de manobra, apenas são equipadas com armamento lateral, MAG 

7.62mm, além disso, apenas dois modelos, o HA-1 e o HM-4 são equipados com o  

equipamento conhecido como “olho da águia”, um equipamento moderno que 

possibilita a realização de observações de longas distâncias e com observação termal, 

reconhecimentos e auxilio fundamental no Comando e Controle nas operações. 

               Com o passar dos anos, enquanto evoluímos no emprego do vetor aéreo no 

combate, o restante do mundo visualiza na evolução da tecnologia com o 

desenvolvimentos de drones e aeronaves não tripuladas, a oportunidade de ramificar 

alguns tipos de missões aliando a segurança, por não empregar a vida humana 

diretamente no cumprimento da missão, o baixo custo, por reduzir consideravelmente 

os valores em consumo de combustível e manutenção, e também por aumentar o grau 

de sigilo no cumprimento das missões, e mantendo nossa cultura de contínuo auto 

aperfeiçoamento quer seja na qualidade dos recursos humanos, quer seja na qualidade 

do material, e em consonância com a evolução do combate mundial e meios 

empregados foi decretado pelo Estado Maior do Exército a Portaria nº 212-EME, de 17 

de setembro de 2014, que diz respeito a aprovação a diretriz de coordenação para a 

obtenção dos Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas, e coordena as medidas 

necessárias à obtenção dos mesmo no Exército. 
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               Com isso muitas pesquisas e experimentações foram implementadas ou 

complementadas com a finalidade da implantação desses meios nas missões 

aeromóveis, principalmente no que se refere a reconhecimentos de área, faixa de 

infiltrações, ponto, ou no auxílio do C² de Combate. 

 

1.1 PROBLEMA 

               É baseado no que acima descrito, pois, que surge a problemática da pesquisa 

que nesse momento se delineia. Como deve ser e quem deve a compor uma Seção 

SARP e como deverá ser realizado o voo do SARP baseado em cada equipamento 

disponível e diante do detalhamento de informações, a fim de cumprir a missão de 

reconhecimento de faixa de infiltração mantendo a segurança e sigilo da missão? 

               Sob esse contexto a importância da pesquisa será baseada na identificação 

de cada equipamento disponível ou almejado no Exército juntamente com a 

identificação dos seus operadores e formação dos mesmos, seguindo na constituição 

das frações com SARP e por fim no tipo de voo a ser desempenhado pelos operadores 

a fim de evitar os radares e armamentos Anti Aéreos inimigos. 

               Por se tratar de um sistema ainda em fase inicial de operação no Exército o 

problema a ser apresentado está baseado em experimentações já realizadas e em 

experiências de outros Exércitos ou mesmo Forças Aéreas com expertise no assunto. 

      Dessa maneira o presente artigo tem por finalidade apresentar, por meio de 

pesquisa       bibliográfica, documental e questionário a composição de uma seção SARP 

e como dever ser o tipo de voo do SARP de acordo com cada equipamento disponível 

e diante do detalhamento de informações a serem colhidas, bem como colher reflexões 

 
Figura 2: Quadro de Classificação e categorias dos SARP 
Fonte: Brasil, 2014b, p. 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Quadro de Classificação e categorias dos SARP 
Fonte: Brasil, 2014b, p. 39 
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e sugestões sobre o assunto. Ressalta-se que este trabalho não tem a pretensão de 

esgotar o assunto, mas sim de servir como ferramenta para a tropa que opera e irá 

operar esse sistema. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Apresentar a composição uma Seção SARP tanto em quantidade quanto em quem opera 

o sistema, bem como deverá ser o tipo voo do SARP baseado em cada equipamento 

disponível e diante do detalhamento de informações, a fim de cumprir a missão de 

reconhecimento de faixa de infiltração mantendo a segurança e sigilo da 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 os equipamentos SARP já existentes no Exército e os almejados, e suas 

especifidades; 

b) Apresentar uma composição de uma Seção SARP; 

c)  Apresentar os operadores dos equipamentos, de acordo com sua função, e como 

será sua formação; 

d)  Apresentar o tipo de vôo dos equipamentos com a finalidade de se evitar o abate 

por detecção inimiga. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

               O Exército Brasileiro está implantado esse sistema para amplo emprego, 

nesse caso no reconhecimento de faixa de infiltração, porém ainda se trata de algo que 

não temos pleno domínio de emprego até por ausência de experimentação prática. 

               Deve se visualizar e determinar quem irá operar o sistema para que os 

militares especialistas se aperfeiçoem no emprego e façam a ligação das 

possibilidades de emprego com as necessidades da tropa ao qual está apoiando ou 

subordinado. 

               A busca de uma composição mínima da Seção que empregará o 

equipamento é importante para que, além de determinar a missão dos militares 

designados, sejam ajustados os quadros de efetivos de cada fração ou mesmo OM. 

               Baseando no armamento anti aéreo inimigo e nos seus sistemas de detecção, 
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busca se um tipo de voo seguro e que proporcione o máximo de informações e seus 

detalhamentos possíveis, determinando faixas de alturas para voo, tipos de 

observação, estratégias de fuga e outros fatores atinentes a missão aeromóvel no que 

se refere ao reconhecimento de faixa de infiltração. 

               Não há dúvidas de que o SARP irá ampliar as possibilidades e melhorar as 

que ja existem no quesito reconhecimento aeromóvel, porém para seu sucesso devem 

ser analisados e definidos para que as missões sejam bem cumpridas sempre 

mantendo a segurança tática e técnica. 
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2 METODOLOGIA 

 

               A pesquisa terá início na revisão teórica do assunto, através de consulta bibliográfica 

a manuais doutrinários e trabalhos científicos. O estudo será desenvolvido com base em 

pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas, grupo focal, questionários e 

argumentação. 

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

pesquisa qualitativa, por meio das entrevistas com especialistas e das discussões no 

grupo focal, quanto quantitativa, nos resultados dos questionários aplicados. 

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

vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, 

especificamente o emprego de SARP para o reconhecimento de faixa de infiltração no 

contexto de operações aeromóveis. 

               Compreenderá em um amplo estudo no Comando de Aviação do Exército, 12ª 

Brigada de Infantaria Leve, Comando de Operações Especiais e Brigada de Infantaria 

Paraquedista, em específico a Cia Prec Pqdt, e estudar suas formas de emprego das 

aeronaves nas infiltrações aeromóveis, a fim de determinar como será o emprego do 

SARP para o reconhecimento das faixas de infiltração. 

               A coleta de dados será realizada por meio de consultas aos Manuais Doutrinários 

do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro e de outras Forças Armadas de Nações 

Amigas. Serão utilizados também consulta a dados e relatórios do Comando de Aviação 

do Exército, 12ª Brigada de Infantaria Leve, Comando de Operações Especiais e Brigada 

de Infantaria Paraquedista, em específico a Cia Prec Pqdt, afim de verificar o que já foi 

experimentado e aproveitar principalmente as oportunidades de melhoria. 

 

 

a) REVISÃO DE LITERATURA 
 

O delineamento da pesquisa iniciou-se 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 2000 a 2019, sendo que as específicas de simulação datam 

de 2015 em diante. Essa delimitação baseou-se na necessidade de uma melhor 

exploração do tema, visto que o uso desses equipamentos é cada vez mais nossa 

realidade visto sua versatilidade, segurança e baixo custo. 

Utilizou-se as palavras-chaves, Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas, 

emprego da Aviação do Exército, reconhecimento aeromóvel, infiltração aeromóvel, tipo 

de vôo em reconhecimento, juntamente com seus correlatos em inglês, na base de 

dados da Biblioteca Digital do Exército (BDEx), em sítios eletrônicos de procura na 

internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e 
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da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados 

apenas os artigos em português e inglês. O sistema de busca foi complementado pela 

coleta de manuais referentes ao tema, do EB e dos EUA. 

               Diante da evolução da tecnologia as grandes forças armadas tem, sempre que 

possível, substituído o ser humano pela máquina na frente de combate, tudo pra reduzir 

a quantidade de baixas e preservar a vida humana, e o uso de aeronaves remotamente 

pilotadas estão nesse universo, fato q se comprova em Forças como a Americana que 

cada vez mais tenta deixar seus tripulantes em solo enquanto as aeronaves vão cumprir 

a missão. 

                Em uma situação de combate, particularmente no reconhecimento de faixa de 

infiltração, o reconhecimento do terreno in loco, realizado pela Esquadrilha de 

Helicópteros Reconhecimento e Ataque, seria impossibilitado, devido a vários de fatores, 

dos quais podemos destacar baixo do sigilo e a grande possibilidade de perda de 

aeronaves e pessoal, porém, se realizado com o SARP ganha-se em segurança e eleva 

se o grau do sigilo, além de não gerar baixas nas tropas. 

               O emprego das aeronaves da AvEx e dos SARP, em seus diversos níveis, 

darão suporte suficiente aos comandantes táticos do EB para decidirem e empregar da 

melhor forma o poder de combate de suas tropas (BRASIL, 2014c). Porém, haja visto 

toda a complexidade referentes a técnica de emprego e operação dos vetores aéreos, é 

necessária uma seleção de millitares com aptidão para a operação dos SARP, seja qual 

for o nível, assim como já é feito para os Pilotos de Aeronaves do Exército, esses não 

devem apenas dominar com profundidade e correção os conhecimentos sobre a técnica 

do material e pilotagem, mas também devem estudar e compreender a doutrina no que 

se refere as operações aeromóveis e as legislações mais atualizadas emitidas pela 

Força Aérea Brasileira – FAB, com isso nossas operações serão ajustadas com as 

possibilidades e limitações contidas em ambas documentações vigentes, podendo até 

mesmo potencializadas serem potencializadas, essas coordenações evitariam colisões 

com aeronaves amigas, interceptações das nossas aeronaves de defesa do espaço 

aéreo, evitaria ainda que nossos SARP sejam abatidos por frações anti aérea amigas, 

sejam elas do Exército, Marinha ou Aeronáltica. 

               Hoje ainda há certa dificuldade estrutural e financeira por parte do Exército 

para que seja realizada a formação dos operadores de SARP, pos se faz necessário um 

curso e treinamento específicos. Outra questão importante diagnosticada é que os 

Batalhões de Aviação do Exército ainda não estão equipados com o material necessário 

para que sejam realizadas a capacitação dos militares e experimentações doutrinárias. 

Alinhado com o que prevê na PROPOSTA INICIAL DE NORMAS OPERACIONAIS 

PARA EMPREGO DE SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS, do 



12 
 

Comando de Aviação do Exército, necessita se de uma quantidade considerável de 

militares habilitados para operar os SARP, contando os especializados apenas no 

manuseio e manutenção, de acordo com o quadro abaixo: 

 

 

 

Existem alguns outros requisitos e pré-requisitos a serem observados para que os 

militares sejam selecionados e qualificados para comporem essas equipes, e estão 

citados detalhadamente na mesma proposta referenciada acima, porém não fazem parte 

do objeto desse estudo, mas ainda assim representa um obstáculo a ser vencido nos 

próximos passos para o pleno emprego dos SARP. 

Em outros Exércitos, cito o dos Estados Unidos e da França dos quais baseamos nossa 

forma de emprego de aeronaves, os operadores dos SARP compõem Quadros (QM e 

QMS) específicas. 

No que se refere as atividades de controle e coordenação do espaço aéreo, todo o 

empre com SARP deve se sujeitar as normas previstas na ICA 100-40 Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas e o acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro. 

As medidas de coordenação e controle do espaçco aéreo devem ser efetuadas 

observando os seguintes princípios: 

(1) Centralização no mais alto escalão enquadrante, a quem compete expedir diretrizes 

e normas gerais 

(2) Proporcionar a máxima flexibilidade de emprego e rapidez de intervenção nos 

usuários do espaço aéreo; e 

(3) Evitar a adoção de medidas restritivas que possam dificultar o cumprimento da 

missão ou impedir que qualquer usuário possa explorar completamente suas 

possibilidades (BRASIL, 200, p 1-9) 

 

 

Figura 3 – Constituição das frações dotadas de SARP 
Fonte: Brasil, 2020 
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a. Critério de inclusão: 

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

Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas.  

           - Estudos qualitativos e quantitativos sobre emprego do Sistema de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas, com ênfase no tipo de vôo no reconhecimento 

de faixa de infiltração no contexto de operações aeromóveis. 

- Estudos qualitativos sobre a questão da composição mínima de uma Seção 

SARP. 

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordam o emprego do SARP para aquisição de alvos. 

- Estudos que abordam emprego do SARP para realização de monitoramento e 
vigias. 

- Estudos que abordam o estudo do SARP de forma eminentemente técnica. 

 
b) COLETA DE DADOS 

 
Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o delineamento da 
pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de um questionário. 
A aplicação do questionário teve por finalidade levantar se, diante das aspirações com 
relação ao efetivo emprego do material, a composição das diversas equipes que operam 
os SARP está suficiente, e também se a forma de operação em exercício atende 
plenamente os requisitos no que se refere a segurança tática e técnica. 
Após a divulgação e execução do questionário, seus resultados foram compilados e 
analisados com a finalidade de auxiliar a presente pesquisa. 
 
 
2.1.1 Entrevistas 
 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências relevantes, 
foram realizadas entrevistas exploratórias com especialistas da Aviação do Exército, 
sejam eles pilotos ou mecânicos, com foco nos pilotos instrutores, e com militares que 
servem nos batalhões aeromóveis. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O questionário foi respondido por 74 pilotos e 38 mecânicos de voo, todos dos Batalhões 
de Aviação do Exército, e do Centro de Instrução de Aviação do Exército, e também com 
experiência em Operações de Infiltração Amv. Também foram questionados mais 18 
militares, entre oficiais e sargentos das diversas OM aeromóveis do Exército, totalizando 
130 militares inseridos nessa amostra. 
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Para dar validade a experiência prática dos militares envolvidos nessa amostra, foi 

perguntado se os mesmos já haviam participado de alguma operação de infiltração 

aeromóvel, seja real ou simulada onde 95% desse universo atestou positivo para esse 

questionamento, conforme o gráfico abaixo: 

 

 

Pilotos

CIAvEx 1º BAvEx 2º BAvEx 3º BAvEx 4º BAvEx

Mecânicos de Vôo

CIAvEx 1º BAvEx 2º BAvEx 3º BAvEx 4º BAvEx

Participaram Não participaram

Figura 4 – Quantitativo de respostas dos pilotos por 
BAvEx 
Fonte: O Autor 
 

Figura 5 – Quantitativo de respostas dos MV por BAvEx 
Fonte: O Autor 
A 
 
 

Figura 6 – Quantitativo de militares que participaram ou não de Op Infiltração Amv 
Fonte: O Autor 
A 
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Para maior diversificação da amostra questionada, buscou se operadores de todas as 

aeronaves do Exército, porém com ênfase nos pilotos de mecânicos das aeronaves de 

reconhecimento e ataque, conforme o gráfico abaixo: 

 

 

 
A aeronave Esquilo (HA-1), é o modelo de dotação dos 1º e 3º Batalhões de Aviação do 
Exército, e é a aeronave mais apta para a missão de reconhecimento, seja ele qual for, 
sendo assim é a anv mais apta para um reconhecimento de faixa de infiltração, sendo 
assim, seus operadores é o público mais qualificado no que se refere ao emprego de uma 
aeronave, nesse caso remotamente pilotada, em um reconhecimento de faixa de 
infiltração. 
A partir daí foram realizados alguns questionamentos a respeito do quão positivo ou não, 
será o emprego efetivo do SARP para as operações aeromóveis, e como já era esperado 
a totalidade dos militares afirmaram que será de extrema valia o emprego desse material, 
e também foram avaliados em quais quesitos o ganho seria maior, conforme o gráfico 
abaixo: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pilotos e Mecânicos de Voo

HA-1 HM-1 HM-2 HM-3 HM-4

Segurança do tripulante Segurança do material

Baixo custo do material Baixo custo da manutenção

Sigilo no reconhecimento

Figura 7 – Operadores X Modelo da aeronave 
Fonte: O Autor 
A 
 
 

Figura 8 – Fatores positivos do emprego do SARP 
Fonte: O Autor 
A 
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E também foi perguntado a respeito das vulnerabilidades, problemas e oportunidades de 
melhorias, porém, por se tratar de algo ainda bem recente no Exército, sendo assim, ainda pouco 
experimentado, ainda há pouco a se observar sobre essa questão nos nossos SARP, ainda assim, 
devemos observar e estudar o que foi feito nos demais exércitos, e buscar não cometer os mesmos 
erros. 
 
 

 
 

  
 
 
 

Como podemos observar no gráfico acima, somando se ao fato das equipes de operadores 
dos SARP serem com uma quantidade consideráveis de militares, o maior e mais urgente 
problema da operação com SARP é a questão da formação do pessoal especializado. 
 
Alguns instrutores de voo foram entrevistados em particular a fim de debater sobre o tipo 
de voo a ser realizado pelos SARP, e foi unânime o fato de que haverá um árduo trabalho 
para desenvolver as técnicas de pilotagem pois não haverá uma forma única de voo haja 
visto a vasta lista de missões a serem cumpridas, multiplicados pelos diversos ambientes 
operacionais a serem empregados incluindo localidades, pelas várias categorias de SARP, 
e ainda por um fator importantíssimo para as missões reais, o inimigo, pois esses são 
dotados de equipamentos de detecção e interceptação de aeronaves, sejam tripuladas ou 
não, assim os diferentes tipos de radares, móveis ou fixos, determinarão alguns 
parâmetros de voo para a determinada missão, tudo com a finalidade de garantir a 
segurança tática e técnica da aeronave, e assim garantir o maior sigilo para o cumprimento 
da missão.  Ainda sobre o tipo de voo, foi constatado que no momento o mais importante 
é dominar a técnica de voo e as funcionalidades dos equipamentos, após isso o ideal seria 
buscar em Exércitos que já estão à frente no emprego de aeronaves remotamente 
pilotadas a forma de emprego que utilizam tanto em combate quanto no adestramento, e 
a partir daí adaptarmos para nossas particularidades de cada ambiente operacional para 
aí sim desenvolvermos nossas técnicas de voo, e para isso o envio de militares para esses 
países se mostra a melhor solução para essa situação. 
 
 
 
 
 

Problemas e oportunidades de melhoria

Formação dos operadores Ambientes operacionais diversificados

Meteorologia Malha elétrica (Fios e torres)

Detecção radar Ini

Figura 9 – Problemas e oportunidades de melhoria 
Fonte: O Autor 
A 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quanto ao problema e aos objetivos propostos no início desse trabalho, conclui-se que a 
presente investigação atendeu ao pretendido, expandindo o conhecimento sobre a 
aplicabilidade do SARP no reconhecimento de uma faixa de infiltração aeromóvel. 
A revisão de literatura permitiu concluir que o que está previsto para composição das 
equipes SARP, tanto pilotos, quanto pessoal de manutenção, supre perfeitamente os 
anseios da força para a operação e continuidade do emprego do material, porém, esse 
mesmo fator representa um problema que é  a grande demanda de formação de pessoal 
especializado para operar esse material, e para isso será necessário alguma 
reestruturação no efetivo para que seja enquadrada a quantidade de pessoal desejada, 
talvez até a realização de um estudo a fim de se desenvolver uma QM/QMS específica 
para os operadores SARP, assim como já existem para alguns setores da aviação do 
exército, cito aqui o pessoal SAR (Search And Rescue) responsável pelo emprego de 
técnicas especiais de infiltração, exfiltração e atendimento pré-hospitalar em combate, e a 
equipe de transporte aéreo suprimento e serviço especial de aviação, responsável pelos 
abastecimentos das em campanha e preparo de cargas a serem transportadas dentro e 
fora das aeronaves, além de muitas outras missões. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Constituição das frações dotadas de SARP 
Fonte: Brasil, 2020 
 

Durante uma conversa com um Coronel australiano, descobri que o 
exército australiano tinha, há anos, tido dificuldade em organizar sua 
frota de pequenos SARP táticos. Muito parecido com o exército 
britânico, muitos entenderam que os SARP eram um recurso projetado 
para uso por artilheiros de campo para fins de observação (ademais, 
artilheiros parecem ser mãos ociosas estes dias). No entanto, tal 
arranjo muitas vezes esbarrou em dificuldades no treinamento, 
padronização e desconflito do espaço aéreo, muito perigoso em um 
campo de batalha moderno, onde o espaço aéreo está suficientemente 
congestionado. Assim, os australianos acataram uma sugestão dos 
EUA, e começaram a ver seus SARP como meios de aviação (MAJ 

BURKE, CRISPIN 2010). 
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A revisão de literatura também permitiu concluir que o desenvolvimento de uma forma de 
voo específica para o conjunto de SARP se mostra um tanto complexa por conta do 
emaranhado de fatores a serem analisados e estudados no detalhe, sejam alguns deles o 
fator ambiente operacional, que diante da dimensão continental do nosso País existem 
diversos tipos os quais contém diversos fatores até contraditórios uns com os outros, o 
fator peculiaridade de cada equipamento, pois deve se dominar a fundo as possibilidades 
e limitações de cada categoria SARP a fim de que se entenda cada material e que se retire 
o máximo que cada aeronave pode oferecer, e também o inimigo que mesmo sendo um 
fator no qual não temos controle, mas temos o mínimo de previsão sobre sua atuação nas 
nossas forças e equipamentos, assim o tipo de voo deverá ser ajustado mediante a 
atuação do inimigo no local onde será realizado o reconhecimento. 
Dessa forma, conclui-se que o emprego do SARP pela AvEx está em seu estágio inicial, 
porém com os planejamentos alinhados ao sucesso, é questão de tempo para que suas 
operações se tornem parte efetiva das diversas operações do Exército. 
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APÊNDICE A: SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

A presente pesquisa concluiu que as equipes de militares componentes para 
cada categoria SARP está totalmente de acordo com o que o Exército, por 
intermédio da AvEx, aspira para o emprego dos SARP nos reconhecimentos 
de faixa de infiltração, ou mesmo para outras atividades sejam elas outros 
reconhecimentos, monitoramento etc, porém, para que toda essa capacidade 
seja aplicada da melhor forma é importante: 

- Deve se estimular estudos específicos através de grupos, com auxílio do 
GEA AvEx (Grupo de Ensaios e Avaliações da Aviação do Exército) para 
avaliar a melhor forma de introduzir esse vetor dentro do sistema AvEx. 

- Os operadores e futuros operadores SARP sejam bem selecionado através 
dos testes de aptidão já existentes para a seleção para o curso de pilotos de 
aeronaves e curso de manutenção de aeronaves, pois isso reduziria o 
insucesso dos selecionados, consequentemente reduziria os gastos para 
formação. 

- Seja desenvolvida o quadro de habilitações técnicas a serem seguidos 
pelos operadores, tão qual acontece para os pilotos e mecânicos de 
aeronaves, a fim de se manter uma continuidade das atividades e o contato 
com o material. 

- E por fim a confecção de relatórios em toda experimentação ou operação, 
com a finalidade de existir uma memória física dos acontecimentos que 
ajudará no desenvolvimento da nossa doutrina de emprego do SARP. 

 
 
 
 
 
 
 


