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RESUMO
O presente trabalho se propôs a levantar a viabilidade técnica de drones comerciais em operações
em  ambiente  urbano,  através  de  uma  análise  sumária  de  suas  possibilidades  e  limitações.  A
metodologia  adotada  comportou  uma  pesquisa  bibliográfica  e  documental,  visando  buscar
referenciais teóricos, além de referências técnicas dos fabricantes dos principais drones comerciais
disponíveis no mercado. A fim de aproximar as informações levantadas à realidade, um questionário
foi enviado a usuários de drones comerciais, já que especificações técnicas muitas das vezes não
levam  em  conta  o  ambiente  de  interesse  desta  pesquisa.  Através  das  respostas  dadas  pelos
questionados foi possível ratificar ou retificar algumas informações. Os principais fatores de interesse
levantados foram a autonomia da bateria, o alcance de utilização e peso do equipamento. Após a
análise  das  especificações  técnicas  e  das  respostas  dos  questionados,  alguns  equipamentos  se
destacaram  mais  que  outros  em  alguns  quesitos,  porém  todos  apresentaram  as  características
necessárias para serem empregados em ambiente urbano.  Como conclusão,  fica caracterizada a
plena  condição  que  drones  comerciais  apresentam  para  serem  empregados  em  operações  em
ambiente  urbano,  no  que  tange  à  sua  autonomia  da  bateria,  alcance  de  utilização  e  peso  do
equipamento. Como sugestão de continuação da presente pesquisa sugere-se levantar qual seria o
escalão a utilizar o presente equipamento.

Palavras-chave: Drone comercial. Ambiente urbano. Tecnologia.

ABSTRACT
The current paper aims to raise the technical feasibility of commercial drones in operations in urban
environment,  through  a  summary  analysis  of  their  possibilities  and  limitations.  The  adopted
methodology  included  a  bibliographical  and  documentary  research,  aiming  to  find  theoretical
references,  as  well  as  technical  references  of  the  manufacturers  of  the  main  commercial  drones
available in the market. In order to approximate the information raised to reality, a questionnaire was
sent to users of commercial drones, since technical specifications often do not take into account the
environment  of  interest  of  this  research.  Through  the  answers  given  by  the  respondents,  it  was
possible  to ratify  or  rectify  some information.  The main factors of interest  were battery autonomy,
range of use and weight of the equipment. After analyzing the technical specifications and the answers
of the respondents, some equipment stood out more than others in some questions, but all presented
the necessary characteristics to be used in an urban environment. As conclusion, it is characterized
the full condition that commercial drones present to be used in operations in urban environment, as
regards  their  battery  autonomy,  scope  of  use  and  weight  of  the  equipment.  As  a  suggestion  of
continuation of the present research it is suggested to determine which would be the echelon to use
the present equipment.

Keywords: Commercial drone. Urban environment. Technology.

1 Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2008. 
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"Nada é mais poderoso que uma ideia que

chegou no tempo certo."

(Victor Hugo)

1 INTRODUÇÃO

A  origem  dos  drones  está  intimamente  ligada  às  operações  militares.
Segundo  De  Freitas  (2014),  desde  o  final  do  século  XIX,  uma  nova  tecnologia
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revolucionária começou a surgir no cenário da guerra: as plataformas aéreas não
tripuladas. 

Na Segunda Guerra Mundial dispositivos voadores de controle remoto, ainda
que arcaicos, foram utilizados acoplados a bombas. A buzz bomb, que assim ficou
conhecida por conta do barulho que fazia enquanto voava, foi  desenvolvida pela
Alemanha,  neste  período.  A  sua  simplicidade  a  tornava  alvo  fácil  em  abates  e
interceptações pois voava apenas em linha reta e com velocidade constante, mesmo
assim obteve um sucesso considerável. 

 Segundo a nota de coordenação doutrinária, NR 03/2012– C Dout EX (2012,
p 02), os drones, ou também chamados VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado), têm
sido  empregado  desde  os  anos  60,  principalmente  na  Guerra  do  Vietnã  e  nos
conflitos árabe- israelenses dos anos 70 e 80.  

Como  quase  toda  tecnologia  surgida  para  o  combate,  os  drones,  com o
passar dos tempos, também tiveram uma segmentação na sua finalidade. 

Segundo ANAC (2016), "O termo 'drone' é largamente usado pela imprensa
para se referir  à mesma coisa que VANT" e,  ainda segundo a ANAC (2016),  "A
diferença básica entre um Veículo Aéreo Não-Tripulado – VANT e um aeromodelo
está no seu uso: o aeromodelo é utilizado para fins meramente recreativos ou de
competição."  A ANAC define ainda que uma Aeronave Remotamente Pilotada –
RPA é um tipo de VANT onde existe um piloto remoto responsável pela operação
segura da aeronave. Finalizando a conceituação necessária para o entendimento
desse tipo de aparelho, a ANAC (2016) define que "O termo Sistema de Aeronave
Remotamente Pilotada – RPAS é usado para se referir  ao conjunto representado
pela  RPA e  demais  equipamentos  necessários  para  a  sua  operação  como,  por
exemplo,  estação  de  pilotagem  remota,  enlace  de  comando  e  controle,
equipamentos para lançamento e recuperação, etc." 

No meio militar o termo mais comumente utilizado é Sistema de Aeronave
Remotamente  Pilotada  -  SARP,  conforme  apresenta  a  Nota  de  Coordenação
Doutrinária No 03/2012, do CDoutEx.  

Em pesquisas sobre o equipamento comercial, o termo mais encontrado é o
popularmente consagrado: drone.  

Sobre sua gênese e sua utilidade no meio civil e militar pode-se dizer que: 
O  VANT,  como  expressa  seu  histórico,  foi  idealizado  em  uma  atmosfera
bélica, mas que hoje vem crescendo em função do avanço tecnológico, tanto
em  operações  militares  quanto  civis.  Sua  utilização  como  ferramenta
estratégica na segurança é uma tendência crescente e irreversível, a partir da
capacidade  multifuncional  demonstrada  em  ações  táticas  com  custo  bem
menores aos de outras plataformas aéreas. (ALMEIDA, NETO, 2009, p. 58)  

Hoje em dia, além dos drones militares, existem equipamentos no mercado
com várias finalidades. São algumas delas: monitoramento agrícola, monitoramento
de  furacões,  imagens  comerciais,  ajuda  em situações  de  emergência,  resgates,
vigilância, recreação, entre outras. Seguindo essa expansão natural do mercado, se
tornou muito  fácil  e  acessível  a  qualquer  um a aquisição desses  equipamentos.
Existem drones comerciais com uma capacidade razoável de qualidade de imagens
a partir de R$ 2300,00. 

Sobre as operações de Guerra: 
Operações  que utilizam o Poder  Militar,  explorando  a  plenitude  de suas
características  de emprego  da força,  ou  seja,  a violência  militar  em sua
maior  expressão.  Nelas  empregam-se  todas  as  capacidades  das
organizações operativas das Forças Armadas, ou ameaça fazê-lo, aplicando
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os  princípios  e  procedimentos  de  combate  derivados  da  arte  da  guerra.
(Brasil, 2010, p.2-9) 

O  ambiente  urbano,  na  atualidade,  além  de  ocorrer  em  maior  proporção
devido ao aumento dos centros urbanos, também se torna atrativo a algumas forças
adversas, que optam por transportar a batalha para esses cenários: 

[...] durante toda a era da Guerra Fria na Coréia, no Iraque, no Afeganistão
e  em  outros  lugares,  os  verdadeiros  soldados  foram  obrigados  a  lutar
desagradavelmente  em  guerras  reais  contra  inimigos  que  assistiam  as
batalhas com cuidado. Esses inimigos aprenderam com cada combate que
a  maneira  mais  segura  de  ganhar  vantagem  é  negar  as  tecnologias
americanas de guerra civil  movendo a luta em terrenos complexos como
selvas,  montanhas e, mais  recentemente,  cidades.  O plano do inimigo é
simples  e  eficaz:  atrair  as  forças  americanas  para  o  terreno  em  que  o
conhecimento,  velocidade e precisão da era da informação dão lugar  às
mais tradicionais vantagens da luta, da vontade, da paciência e da vontade
de morrer. (Scales, 2005) 

Para Brasil (2014, pg. 4-10), "conflitos contemporâneos têm demonstrado que
o ambiente urbano tende a ser o cenário  de confronto provável entre uma força
reconhecidamente superior e um oponente fraco." 

Essa  tendência  se  justifica  considerando:  a  generalização  de  conflitos
assimétricos; a incidência dos recentes combates em áreas humanizadas; a
concepção de áreas de responsabilidades e zonas de ação não lineares; a
repercussão social em função das baixas de pessoal e danos colaterais; as
vantagens  táticas  oferecidas  pelas  edificações  ao  defensor;  e  as
dificuldades, em todas as funções de combate, que se apresentam para o
atacante, nos enfrentamentos contemporâneos. Ainda que os fundamentos
das operações defensivas sejam os mesmos em relação a um ambiente
rural  (regiões  de  campos),  as  diferenças  se  encontram  nas  Técnicas,
Táticas e Procedimentos (TTP). (Brasil, 2014, pg.4-10) 

Sobre  a  importância  da  preparação  para  enfrentamentos  em  ambientes
urbanos cabe ressaltar que: 

“Segundo  estudos  recentes,  é  crescente  a  tendência  de  uma  elevada
migração  das  massas  populacionais  em  direção  aos  grandes  centros
urbanos,  e  isso  leva  a  crer  que  por  volta  de  2025,  cerca  de  85%  da
população mundial residirá em cidades; isto é preocupante pois o combate
urbano é o tipo de ofensiva militar mais difícil que existe, porque as tropas
defensivas  contam  com  vantagens  capazes  de  neutralizar  a  força  e  a
tecnologia” (Tropas de Elite, 2006).   

Ainda  sobre  operações  de  guerra  em  ambiente  urbano,  segundo  Rigotti
(2007), A guerra moderna e o desenvolvimento tecnológico, tanto em armas quanto
em equipamentos, sugerem um aperfeiçoamento necessário à doutrina e materiais
aplicados  no  combate  em  ambiente  urbano.  Sendo  assim,  deve-se  ressaltar  a
necessidade de pesquisa, observação e análise das operações nestes ambientes e
a conquista das localidades, como fator decisivo para as ações ofensivas. 

1.1 PROBLEMA

O  Exército  Brasileiro  tem  buscado  estudar  o  emprego  de   Sistemas  de

aeronaves remotamente pilotadas (SARPs). Existem projetos em desenvolvimento

pelo  CTEx  e  já  existem  sistemas  de  detecção  de  alvos,  reconhecimentos  em
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grandes escalões, vigilância de faixas fronteiriças, entre outras aplicações.

No sentido de orientar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico com as

demandas de emprego do EB, foi formulado o seguinte problema: 

Mas  e  drones  comerciais  de  baixo  custo?  O  Exército  Brasileiro  tem  se

preocupado  com  esse  tipo  de  equipamento  de  forma  a  utilizar  toda  sua

potencialidade? Suas características atendem às demandas de uma pequena fração

no  que  tange  ao  reconhecimento  em  situações  inopinadas?  Ou  esse  tipo  de

equipamento,  pelo  menos  por  enquanto,  só  atende  atividades  fora  de  combate,

como a cobertura de eventos?

1.2 OBJETIVOS

A fim de levantar  as capacidades operacionais  de um drone  comercial,  o
presente estudo pretende levantar  as possibilidades e limitações do emprego de
drones comerciais  em operações de guerra  em ambiente urbano para pequenas
frações.

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) Verificar a possibilidade de emprego de drones comerciais de baixo custo em
operações de guerra em ambiente urbano, no que se refere a autonomia da bateria;

b) Verificar  a  possibilidade  de  emprego  de  drones  comerciais  de  baixo
custo  em  operações  de  guerra  em  ambiente  urbano,  no  que  se  refere  ao
alcance de utilização; e

c) Verificar  a  possibilidade  de  emprego  de  drones  comerciais  de  baixo
custo  em  operações  de  guerra  em  ambiente  urbano,  no  que  se  refere  ao
peso do equipamento.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

As  estruturas  construídas  pelo  homem  geram  uma  intrincada  topografia,
disposta  em vários  níveis,  superpostas  aos  movimentos  naturais  do  terreno,  as
quais,  em conjunto  com a população de centenas,  milhares  ou milhões de  civis
(hostis ou não)  que se misturam aos soldados – amigos e inimigos – criam um
ambiente  de  incertezas,  difícil  de  avaliar  e  de  operar  (BRASIL,  2011). Visando
facilitar  essa  avaliação  e  melhorar  a  consciência  situacional  do  comandante,  o
reconhecimento e levantamento de dados proporcionado pelo drone comercial pode
ser de grande utilidade em operações de guerra em ambiente urbano.

Em ambiente urbano, o aumento da consciência situacional do comandante,
trazido por imagens aéreas, pode ser conseguido através de helicópteros. Segundo
a Caderneta de operações de AOG e operações de pacificação da EsAO (2017, p.
147), "O helicóptero, por suas características, proporciona grande flexibilidade ao
comandante  da  operação  e  pode  ser  empregado  como:  [...],  reconhecimento,
observação e comando e controle". Mas esse emprego de helicópteros pode ser
muito dispendioso se considerarmos os altos custos de horas de voo, sem falar nos
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riscos envolvidos na atividade. O baixo custo de um drone comercial permite que
várias frações o tenham em sua dotação em operações de guerra em ambiente
urbano sem precisar lançar mão de meios mais nobres para tal.

 As estatísticas apontam que, no contexto de uma operação urbana, apenas
5% dos alvos que se apresentam surgem além de 100 metros de distância e 90%
encontram-se a uma distância de 50 metros ou menos. Os inimigos, em média, são
engajados na faixa dos 35 metros (BRASIL,  2011). Sendo assim,  o alcance de
drones comerciais parece atender as demandas de reconhecimentos inopinados e
levantamento de dados de pronto emprego em operações de guerra em ambiente
urbano,  já  que  em sua maioria  serão  de curto  a  médio  alcance.  Além disso as
características do equipamento permitem transmissão em tempo real, o que pode
possibilitar o cumprimento da missão de reconhecimento e levantamento de dados
mesmo que o equipamento seja alvejado, antes mesmo de haver o retorno do drone
para seu ponto de decolagem. Devido a essas mesmas características do ambiente
urbano,  a  autonomia  do  drone  comercial  parece  atender  as  demandas  de
reconhecimentos  inopinados  e  levantamento  de  dados  de  pronto  emprego  em
operações em ambiente urbano, mesmo sendo considerada baixa em comparação a
drones militares.

Segundo a Nota Escolar - Operações militares em ambiente urbano da ECEME
(2011, p. 2-12), as dificuldades impostas pelo terreno ao comando e controle fazem
com que as unidades estejam dispersas pelos subterrâneos, andares dos edifícios,
ruas e becos, forçando que as pequenas frações combatam muitas vezes de forma
isolada, com iniciativa e cientes da missão e intenção de seus comandos superiores.

Sendo assim,  outro  fator  a  ser  analisado  é  que o  drone  comercial,  por  ter
dimensões diminutas,  parece ser  adequado para transporte  por  essas pequenas
frações, que o portariam em mochila específica ou, até mesmo, em uma bolsa à tira
colo.

O  trabalho  pretende,  ainda,  concluir  se  as  características  de  um  drone
comercial o credenciam a ser incluído no QDM de uma fração que atua em ambiente
urbano.

2 METODOLOGIA

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento

das fontes, questionários e discussão de resultados.

Quanto à forma de abordagem do problema foram utilizados os conceitos de

pesquisa  quantitativa,  pois  as  referências  numéricas  obtidas  por  meio  dos

questionários  foram  fundamentais  para  a  compreensão  das  necessidades  dos

militares.

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

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

que  exigiu  uma  familiarização  inicial,  materializada  pelo  questionário  para  uma
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amostra com vivência profissional relevante sobre o assunto.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

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

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

revisão  de  literatura  no  período  do  final  do  século  XIX  a  junho/2017. Essa

delimitação  baseou-se  na  necessidade  de  atualização  do  tema,  visto  que  as

tecnologias se encontram em constante evolução e a grande preocupação com o

tema iniciou-se no final do século XIX e início do século XX. 

O limite anterior foi determinado almejando incluir as  primeiras aparições e

citações de veículos não tripulados no campo de batalha, que aconteceram como

plataforma aérea não tripulada no final do século XIX, segundo De Freitas (2014) e,

efetivamente no campo de batalha, na Segunda Guerra Mundial como dispositivos

voadores de controle remoto, ainda que arcaicos, nas mãos dos alemães. O limite

posterior  foi  esticado ao máximo,  tendo  em vista  que atualmente o  mercado de

drones  comerciais  está  em alta  e  as  novidades  aparecem a  cada  mês.  Houve,

inclusive,  lançamento  de  novos  modelos  após  o  início  da  pesquisa  que  foram

incluídos no fichamento e citados nas respostas aos questionários.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave  drone,  futuro, ambiente urbano,

consciência situacional e tecnologia, juntamente com seus correlatos em inglês, na

base de dados RedeBIE, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de

monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), sendo selecionados

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

pela coleta manual de relatórios de exercícios militares, bem como de manuais de

campanha referentes ao tema do EB, em período de publicação diversos do utilizado

nos artigos.

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a  tentar

entender  as  peculiaridades  apresentadas  em  ambiente  urbano  que  podem

influenciar no uso do equipamento.

a. Critério de inclusão:

-  Estudos  publicados  em  português  ou  inglês,  relacionados  ao  ambiente

urbano;

-  Estudos,  matérias  jornalísticas  e  portfólio  de  empresas  que  retratam  as
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características dos equipamentos disponíveis no mercado; e

- Estudos qualitativos sobre as características do ambiente urbano.

b. Critério de exclusão: 

-  Equipamento  com  dimensões  que  o  tornem  grande  demais  para  ser

carregado pelo combatente; e

-  Estudos  cujo  foco  central  seja  relacionado  estritamente  aos  drones

militarizados em desenvolvimento com finalidade distinta da de drones comerciais.

2.2 COLETA DE DADOS

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados através de questionário.

2.2.1 Questionário

Por não haver um registro nacional dos usuários de drones, torna-se inviável

descobrir  qual  seria  o  universo  a  ser  considerado  no  estudo.  O  que  também

inviabiliza  o  levantamento  da  amostra  ideal  baseada  numa  porcentagem  desse

universo. Sendo assim, a fim de se atingir uma amplitude mais próxima do ideal  o

questionário foi enviado a vários usuários do equipamento a fim de se obter volume

de respostas a serem selecionadas posteriormente, com base nas limitações que

alguns modelos apresentarem. O estudo foi limitado particularmente aos usuários de

drones comerciais com dimensões que possibilitem o porte por um militar.

Foi  realizado um pré–teste com  2 usuários do equipamento, 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 pequenos erros que justificassem alterações no questionário e,

portanto, seguiram-se os demais apenas após as devidas correções.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O  levantamento  sobre  o  tipo  de  equipamento  mais  utilizado  entre  os

questionados serve como balizamento para consultas aos fichamentos realizados

sobre as especificações técnicas do material. Como já esperado, grande parte dos

questionados utiliza equipamentos da marca DJI, tendo em vista ser a empresa que

mais  investe  neste  nicho  de  mercado  atualmente.  A  partir  da  análise  da  tabela

abaixo foi possível identificar qual equipamento cada questionado possui. 

TABELA 1 - Equipamento utilizado pelos questionados

Grupo

Equipamento

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

DJI - Phantom 3 Standard 5 23,8%
DJI - Phantom 3 Advanced 5    23,8%
DJI - Phantom 3 Professional 1     4,8%
DJI - Mavic 0 0%
DJI - Spark 4 19%
DJI - Inspire 1 0 0%
DJI - Inspire 2 0 0%
GoPro - Karma 0 0%
DJI Phanton 2 vision plus 1 4,8%
F550 1 4,8%
Drone racing 1 4,8%
P4P 1 4,8%
DJI F450 1 4,8%
Dji matrice - adaptado 1 4,8%
TOTAL 21 100,0%

Fonte: O autor

Com os resultados da tabela acima concluiu-se que foi encontrado o perfil

imaginado para responder as perguntas técnicas seguintes. Ou seja, usuários de

equipamentos  portáteis  de  baixo  custo,  com  relativa  experiência  no  assunto,

fornecerão alguns dados que ratificarão ou retificarão as especificações técnicas

fornecidas pelos fabricantes dos produtos.

A  distância  máxima  atingida  pelo  equipamento  pode  variar  conforme  o

ambiente de uso, devido a interferências, obstáculos e outras variáveis existentes.

Não fica claro nas especificações técnicas fornecidas pelos fabricantes quais foram

os  parâmetros  utilizados  para  tais  referências.  Analisando  simplesmente  tais

especificações, chegamos a seguinte tabela:

TABELA 2 - Distâncias máximas alcançadas segundo especificações técnicas dos
fabricantes
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DJI - Phantom 3 Standard 1216
DJI - Phantom 4 Pro 1388
DJI - Inspire 2 3290
DJI - Mavic 743
DJI - Spark 300
GoPro - Karma 1631

Fonte: Especificações técnicas dos fabricantes

No  que  se  refere  ao  peso  do  equipamento,  a  melhor  opção  entre  as
analisadas é o DJI - Spark e a pior opção é o DJI - Inspire 2. Análise essa feita
levando em consideração a melhor opção quanto ao peso extra que um combatente
levaria ao portar o equipamento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,
conclui-se  que  a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido,  ampliando  a
compreensão sobre as capacidades e limitações de drones comerciais em ambiente
urbano.  Os  levantamentos  feitos  nas  especificações  técnicas  nos  sites  dos
fabricantes foram complementados através dos questionários enviados a usuários,
e  puderam  ajudar  a  concluir  que  as  características  de  um  drone  comercial  o
credenciam a ser incluído no QDM de uma fração que atua em ambiente urbano.

Quanto  à  autonomia  da  bateria,  já  que  por  muitas  das  vezes  o
reconhecimento expedito a ser feito por drones comerciais em ambientes urbanos
não é uma atividade demorada, concluiu-se que os equipamentos disponíveis no
mercado atendem as necessidades das frações que porventura venham a utilizá-lo.

Quanto  ao alcance de utilização,  os reconhecimentos  expeditos feitos  por
drones  comerciais  em ambiente  urbano  dificilmente  excederão  a  capacidade  do
armamento dos militares da fração que o lançou. Sendo assim, concluiu-se que os
equipamentos disponíveis no mercado atendem as necessidades das frações que
porventura venham a utilizá-lo.

Quanto ao peso do equipamento, considerando que seria portado por apenas
um dos elementos da fração que o conduz, é importante que o drone comercial seja
leve o suficiente para não sobrecarregar  o combatente.  Analisando apenas esse
quesito, o drone mais apropriado para a atividade seria o DJI - Spark, porém cabe
ressaltar  que este equipamento deixa a desejar em alguns dos outros aspectos.
Sendo  assim,  ao  selecioná-lo  como  drone  a  ser  portado  pela  fração,  a  análise
precisa levar em consideração também os outros quesitos. Como conclusão, todos
os drones analisados poderiam ser portados por um combatente, com ressalva ao
DJI - Inspire 2 que apresenta um peso bem superior aos outros equipamentos.

Ao concluir sobre a viabilidade do uso de drones comerciais em operações
em  ambiente  urbano,  sugere-se  a  partir  deste  objetivo  alcançado,  uma  nova
pesquisa: qual seria o escalão a dotar o referido equipamento? A partir de qual nível
ele seria útil? Grupo de combate, Pelotão ou Subunidade?

ANEXOS
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

QUESTIONÁRIO

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do
Cap Inf André Luiz Tertuliano dos Santos, cujo tema é Emprego de drones comerciais em
Operações em ambiente  urbano:    possibilidades  e  limitações  .  Pretende-se,  através  da
compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para a adoção, por parte do Exército
Brasileiro, de drones comerciais de baixo custo para emprego em pequenos escalões (grupo
de combate, pelotão ou companhia).

A fim de conhecer as possibilidades e limitações dos equipamentos existentes no
mercado,  o  senhor  foi  selecionado,  dentro  de  um  amplo  universo,  para  responder  as
perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente
possível. 

O  questionário  também visa  abandonar  a  fria  e  imprecisa  percepção que  fichas
técnicas apresentam sobre o equipamento e, com a ajuda dos usuários, aproximar-se mais
da realidade apresentada no dia a dia.

A  experiência  técnica  do  senhor  irá  contribuir  sobremaneira  para  a  pesquisa,
colaborando  nos  estudos  referentes ao  desenvolvimento  e  aplicação  de  materiais  que
aumentem a eficiência das pequenas frações do EB e a consciência situacional de seus
comandantes. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o
desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema.

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos
através dos seguintes contatos:

André Luiz Tertuliano dos Santos (Capitão de Infantaria – AMAN 2008)
Celular: (21) 980469844
E-mail: ofinftertuliano@hotmail.com 

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO
Caso o senhor possua mais de um drone, preencha o formulário levando por base as 
informações referentes ao drone que julgar mais apropriado para operações militares em 
ambiente urbano. 

1. Qual o drone utilizado pelo senhor?
(   ) DJI - Phantom 3 Standard        (   ) DJI - Phantom 3 Advanced (   ) DJI - 
Phantom 3 Professional     (   ) DJI - Mavic     (   ) DJI - Spark    (    ) DJI - Inspire   
(    ) GoPro - Karma
(   ) Outros: __________________

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

Especificações técnicas de manuais nem sempre condizem com a realidade, pois
não conseguem levar em conta algumas variáveis que surgem no ambiente urbano.
Sendo assim, torna-se de grande valor a experiência dos usuários.

2. Qual é a distância máxima em  ambiente urbano que o senhor já alcançou
com o seu equipamento?

(   ) Até 200 metros     (   ) De 201 a 500 metros       (   ) De 501 a 1000 metros     
(   ) De 1001 a 1500 metros          (   ) Mais de 1500 metros

3. Quanto  tempo  o  senhor  levaria  para  retirar  o  equipamento  da
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mochila/caixa/bolsa, montá-lo, colocá-lo no ar e conduzi-lo até a distância máxima
atingida na resposta acima?

(   ) até 5 minutos
(   ) de 6 a 10 minutos
(   ) de 11 a 15 minutos
(   ) de 15 a 20 minutos
(   ) Outras: ___________________________________________________

4. O senhor utiliza algum acessório que potencializa o sinal para aumentar a
distância máxima que seu drone consegue atingir?
    (   ) Sim      (   ) Não

5. Caso sim, qual?
    Resposta: __________________

6. Neste caso, quantos metros o equipamento passa a alcançar? 
    Resposta: __________________

    7. Quanto tempo, em média, dura a bateria do equipamento do senhor?
    (   ) até 10 minutos
    (   ) de 11 a 15 minutos
    (   ) de 16 a 20 minutos
    (   ) de 21 a 25 minutos
    (   ) mais de 25 minutos

FECHAMENTO

7. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Obrigado pela participação.
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SOLUÇÃO PRÁTICA

        Visando facilitar futuras referências, baseado nos levantamentos feitos durante

o presente trabalho, a tabela abaixo se propõe a ajudar em novas pesquisas quanto

às  especificações  técnicas  de  alguns  dos  drones  comerciais  disponíveis  no

mercado. A tabela levou como base as retificações levantadas nos questionários. 

Especificações Técnicas de drones comerciais disponíveis no mercado

MODELO Autonomia da
bateria (em

minutos)

Alcance de utilização (em
metros)

Peso do equipamento (em
gramas)

DJI  -  Phantom  3
Standard 23 500 1216

DJI  -  Phantom  4
Pro 28 3500 1388

DJI - Inspire 2 25 3500 3290
DJI - Mavic 25 4000 743
DJI - Spark 14 500 300
GoPro - Karma 18 3000 1631

Fonte: O autor

Com  base  nos  dados  levantados  na  tabela  acima,  a  escolha  por  um

equipamento para um determinado emprego fica facilitada, principalmente nos casos

em que o usuário é leigo no assunto.


