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POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DO EMPREGO DO SARP PELOS EUA 

COMO FERRAMENTA DE CONTRATERRORISMO 

 

Felipe Guedes Macedo* 

 

RESUMO 

 Após os atentados de 2001 as Torres Gêmeas, os Estados Unidos da América 

engajaram-se na Guerra ao Terror, enviando tropas ao Oriente Médio para combater células 

terroristas, com intuito de erradicar grupos extremistas que possam realizar novos atentados, 

não só nos EUA mas também na Europa e outras partes do mundo. O Sistema de Aeronave 

Remotamente pilotada (SARP) vem sendo utilizado como ferramenta de contraterrorismo pelos 

EUA e tem alcançado bons resultados porém existem com alguns efeitos colaterais indicando 

algumas limitações dessa ferramenta, ao mesmo tempo que abrem muitas possibilidades, 

como a redução de perdas de vidas humanas em combate com o emprego e uso do SARP. 

 

Palavras-chave: SARP. Contraterrorismo. EUA.  

 

ABSTRACT 

 After the 2001 attacks on Twin Towers, the United States of America have been 

engaging in the War against Terror, sending troops to the Middle East to combat terrorist 

cells, with a duty to eradicate extremist groups that are capable of further attacks, not 

only in the US but also in Europe and other parts of the world. Want to form a implement 

to save human lives and intercept jihadist groups is the Remotely-Piloted Aircraft System 

(RPAS). With the use of this technology, the US has been withdrawn from some cases, 

with the possibility of a small dispensation of this tool, and the same time that opens 

many possibilities, such as reducing losses of human lives in combat with employment 

and use of RPAS. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Recentemente diversos atos de crueldade foram propagados pelo 

principal grupo terrorista, Estado Islâmico através de vídeos, imagens de 

decapitações, queima de pessoas vivas, fuzilamentos e atentados em diversas 

partes do mundo. Esta organização interpreta o Alcorão e as palavras de 

Maomé para justificar suas ações, e é apenas um dos diversos grupos 

terroristas existentes pelo mundo, que utilizam da violência extremada e 

indiscriminada. 

Os EUA são na atualidade a maior potência econômica e 

consequentemente a nação que possui o maior poderio militar e adentrou nesta 

Guerra ao Terror, ao sofrer um dos maiores atentados de sua história, quando 

dois aviões, sequestrados pelo Grupo Terrorista al-Qaeda atingiram as Torres 

Gêmeas do World Trade Center, matando quase 3 mil pessoas no ataque. 

Desde então a nação americana tem investido sua capacidade militar em 

derrotar células terroristas fora de seu território. 

Este artigo tem como finalidade colher ensinamentos do uso do SARP 

como ferramenta de Contraterrorismo, apresentando as possíveis limitações e 

vantagens desse instrumento com vistas a subsidiar o Plano de emprego 

destas aeronaves no Brasil.  

Os Estados Unidos da América utiliza veículos aéreos não tripulados 

(VANT) como ferramenta de contraterrorismo no Oriente Médio, aumentando o 

seu uso quando começou sua jornada de Guerra ao Terror após o atentado as 

Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001. Conforme Jeffrey Sluka (2013), o 

SARP parece ser a única opção disponível e representam uma alternativa a 

enviar tropas terrestres, reduzindo assim a quantidade de baixas americanas, 

contudo para o Presidente americano e a maior parte da população norte-

americana, os VANT são vistos como um instrumento de eliminação de 

terroristas, mas no terreno, entre as populações civis do Afeganistão, são 

considerados assassinos aterrorizantes, que matam de modo indiscriminado. E 

Psicologicamente a população local das aéreas onde o SARP é empregado, 

enxergam esta ferramenta como predadores e nunca verão como seus 

protetores. E é de extrema importância abordar este aspecto psicológica nas 

Considerações Civis das operações Militares. 



 

Nesse sentido percebe-se a importância do assunto, de buscar formas 

de combate ao terrorismo, ou seja, de empenhar-se na busca de soluções em  

contraterrorismo e encontrar formas de minorar essas baixas civis de 

inocentes. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

Conforme Alcides Peron (2014), os SARP concentram-se nas estações 

de controle terrestre na base da Força Aérea estadunidense em Creech, 

Nevada. Essas estações são trailers (os quais podem ser transportados por um 

C-130 Hercules, se necessário) dispostos na base que concentram todos os 

instrumentos para criação de links, via satélite, com os centros de comando e 

com o veículo nas bases do Afeganistão. Contudo, observa-se, muitas baixas 

civis durante o uso do SARP, a falta de disponibilização de dados oficiais pelos 

EUA demonstra que “efeitos colaterais” acontecem. 

Dessa forma, os SARP tiveram a possibilidade de serem empregados 

com maior regularidade nas campanhas e operações militares estadunidenses,        

e poupando vidas de vários combatentes. 

Entretanto, segundo Jeffrey Sluka (2013) os ataque de SARP já 

provocaram mais de 1000 baixas civis, e frequentemente atinge casamentos e 

enterros e parecem estar estimulando novos insurgentes. No final de 2008, 

uma pesquisa feita com um grupo de 42 combatentes talibãs revelou que 12 

haviam visto familiares serem mortos por ataques aéreos, tendo 6 deles 

aderido á insurgência depois de tal ocorrência.  

No sentido de orientar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico com 

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

De que forma acontece o emprego do SARP pelos EUA como 

ferramenta de contraterrorismo e se é possível minorar a incidência de mortes 

de civis? 

  

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

  



O presente estudo tem como objetivo a compreensão de algumas 

possibilidades e limitações do uso do SARP pelos EUA como ferramenta de 

Contraterrorismo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

  

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio 

descritivo apresentado neste estudo. 

a) Identificar as características, possibilidades e limitações das 

principais aeronaves não tripuladas dos EUA. 

b) Identificar o elevado número de mortes de civis X mortes de 

insurgentes como fator limitador do êxito do SARP pelos EUA.  

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno deste 

questionamento: 

a) Quais as características, possibilidades e limitações das 

principais aeronaves não tripuladas dos EUA? 

b) Em que medida o elevado número de mortes de civis influencia 

no êxito do SARP como ferramenta de contraterrorismo? 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

 As Forças Armadas Brasileiras têm buscado cada vez mais integrar 

novas tecnologias no espaço de batalha, e o SARP é uma delas. Desta forma 

analisar a experiência do SARP pelos EUA contribuirá de maneira substancial 

para alavancar os estudos na área, tendo em vista que os EUA é uma nação 

que utiliza o SARP desde os anos 50 em Operações Militares e desde 2001 

engajou-se na Guerra ao Terror. 

Com o crescente aumento do número de ataque terroristas, e o 

aumento do uso de aeronaves remotamente pilotadas por atores estatais e não 

estatais, cresce de importância a compreensão da atual situação dos SARP 

atualmente utilizados. É crescente o uso do SARP pelo Exército Brasileiro, mas 



devemos ter a noção dos possíveis efeitos negativos do uso do SARP, do 

custo X beneficio deste material e possíveis implicações do SARP como arma 

nas Considerações Civis. 

Neste sentido, o presente estudo justifica-se por promover uma 

discussão embasada a respeito de um tema atual e de suma importância para 

o estabelecimento de uma doutrina eficiente e viável para a Força Terrestre por 

meio da utilização de equipamentos e procedimentos adequados para a 

situação guerra. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma 

pesquisa do tipo exploratória, por ter por objetivo gerar conhecimentos apartir 

da pesquisa bibliográfica dirigido à compreensão de problemas específicos 

relacionados ao emprego do SARP pelos EUA como ferramenta de 

contraterrorismo, valendo-se para tal do método indutivo como forma de 

viabilizar a tomada de decisões acerca do alcance da investigação, das regras 

de explicação dos fatos e da validade de suas generalizações. 

Trata-se de um estudo bibliográfico que, contará para sua execução, o 

método da leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como 

sua revisão integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos 

resultados de vários estudos, de forma a consubstanciar um corpo de literatura 

atualizado e compreensível. 

A seleção das fontes de pesquisa será baseada em publicações de 

autores de reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos 

veiculados em periódicos indexados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Além disso, a seleção do material 

bibliográfico será realizada mediante consulta de livros, manuais, revistas, 

monografias e artigos publicados sobre o assunto, dados técnicos e 

operacionais disponíveis sobre equipamentos em operação em outros países e 

na Internet, verificando sempre, neste último caso, a veracidade dos dados 

coletados. 

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e 

seleção da bibliografia; coleta dos dados e crítica dos mesmos, leitura analítica, 

fichamento das fontes, argumentação e discussão dos resultados. 



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 de 11 de setembro de 2001 

aos dias atuais. 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 na década passada.  

O limite anterior foi determinado almejando incluir a entrada dos EUA na 

Guerra ao Terror, pela exploração de lições aprendidas.  

Foram utilizadas as palavras-chave SARP. Islã. Jihadismo. Terrorismo. 

Contraterrorismo. EUA. Oriente Médio, juntamente com seus correlatos em 

inglês, na base de dados RedeBIE, Pergamum, Lilacs, Scielo, Military Review 

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, inglês e espanhol. O sistema de busca foi complementado pela 

coleta de informações comerciais de empresas do ramo de defesa, bem como 

de manuais de campanha referentes ao tema, dos EUA. 

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

operações de guerra, com enfoque majoritário do uso do SARP pelos EUA 

como ferramenta de contraterrorismo no Oriente Médio. 

a. Critério de inclusão: 

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

SARP. Islã. Jihadismo. Terrorismo. Contraterrorismo. EUA. Oriente Médio.   

- Estudos, matérias jornalísticas e portfólio de empresas que retratam 

inovações tecnológicas com reflexos nas capacidades do SARP 

- Estudos qualitativos sobre as origens do Terrorismo. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de tropas de outras nações; 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pela pesquisa 

bibliográfica, com o levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de 



informações relacionadas ao uso do SARP pelos EUA como ferramenta de 

contraterrorismo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3. 1 EVOLUÇÃO DAS AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS 

 No início do Sec. XX, os EUA possuíam alguns projetos de aeronaves 

remotamente pilotadas, porém tinha pouco alcance e capacidades. Num 

segundo momento, as aeronaves remotamente pilotadas forma utilizadas como 

“bombas voadoras”, logo depois, os drones ganharão capacidade de voo, e 

foram evoluindo até chegar a um sistema completo com armas. Segue abaixo 

algumas principais aeronaves que fizeram parte dessa evolução: 

 

3.1.1 "Albatross" 

 

 O Albatroz ( Figura 5), foi uma aeronave criada por Abraham Karem em 

1981, possuía autonomia de 56 horas seguidas, enquanto que os drones 

utilizados na Guerra do Vietnam só podiam voar 2 horas.(SHAW, 2014) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Albatross 
Fonte: https://www.pictame.com/media/1224561622266346158_3077259285. Acesso em 14 de agosto de 2018 

  

 Hoje, Abraham Karem é considerado o pai dos drones e seu Albatroz 

revolucionou a capacidade dos drones. Foi seu espírito empreendedor que da 

sua garagem, nasceu o “Albatroz” e depois somente que conseguiu 

financiamento do DARPA, e lançou um novo drone, o “Amber” 

 



3.1.2 GNAT-750 

 

 A Leading Systems (empresa de Abraham Karem) em 1989 lançou o 

GNAT-750 em 1989. O GNAT melhorou o Amber de várias maneiras: foi 

equipado de navegação GPS, que permitiu missões autónomas de até 48 

horas, e também alojou câmaras infravermelhas e de baixa luminosidade num 

sensor móvel de torre sob o seu nariz. A empresa de Karem teve problemas 

fiscais quando os militares decidiram não prosseguir o desenvolvimento em 

grande escala do Amber. Financeiramente esticado, Karem vendeu sua 

empresa para a Hughes Aircraft, que por sua vez a vendeu para a General 

Atomics de San Diego em 1990. A General Atomics decidiu continuar o 

desenvolvimento do GNAT-750, e Karem passou a fazer parte da subsidiária 

da empresa chamada General Atomics Aeronautical Systems. Em 1993, três 

anos depois de a General Atomics ter assimilado a equipa de Karem, o 

Pentágono emitiu um requisito para apoiar as forças de manutenção da paz da 

ONU na ex-Iugoslávia, a GNAT-750 voou para fornecer vigilância aérea aos 

comboios da OTAN e para detectar a artilharia sérvia. Em 1993, a agência 

tinha ficado frustrada com a má qualidade da informação por satélite sobre a 

Bósnia. Sob o codinome LOFTY VIEW, a CIA operaria o GNAT-750 em total 

sigilo. A GNAT sobrevoou a Bósnia pela primeira vez em fevereiro de 1994 a 

partir da vizinha Albânia.  (SHAW, 2014) 

 

 FIGURA 6 – GNAT-750 
 Fonte: http://www.designation-systems.net/dusrm/app4/gnat.html. Acesso em 14 de agosto de 2018  

  

 

3.1.3 Predador 



 

 A General Atomics respondeu a esta deficiência de transmissão de 

dados com o Predador. O Predator ampliou o alcance limitado do GNAT com a 

adição de uma tinta de dados SATCOM de banda Ku. As novas comunicações 

via satélite superaram a limitada ligação de dados do GNAT e as limitações da 

linha de visão da banda C. De facto, uma ligação SATCOM significava que os 

operadores de drones americanos nem sequer tinham de estar na mesma 

região ou mesmo no mesmo continente que o drone. Os futuros 

desenvolvimentos do Predador incluíram um sistema de degelo, asas 

reforçadas e um sistema de mira guiado por laser: estas duas últimas 

melhorias foram essenciais para o armamento do drone na sua vida futura. Em 

1995, os predadores foram mostrados em uma demonstração de aviação em 

Fort Bliss. Impressionada com as capacidades do drone, a Força Aérea dos 

EUA logo estabeleceu seu primeiro esquadrão UAV, o 11º Esquadrão de 

Reconhecimento no Aeródromo Auxiliar de Indian Springs, em Nevada, mais 

tarde denominado Base da Força Aérea de Creech, em 2005. Creech continua 

a ser o actual centro de operações de drones americanos no Afeganistão. 

(SHAW, 2014) 

 Depois que o Predador da CIA descobriu quem acreditava ser Bin Laden 

na Fazenda Tarnak, no Afeganistão, em 2000, a pesquisa foi para encurtar a 

cadeia de morte: conseguir que os mísseis Tomahawk voassem de um 

submarino no Mar Arábico para o sul do Afeganistão levaria seis horas para 

passar pelos protocolos militares. O inferno do Predador foi a solução. Em 

Indian Springs, Nevada, nasceu um programa sob o gabinete "Big Safari" da 

Força Aérea, uma divisão secreta encarregada de desenvolver programas 

secretos de inteligência para os militares. Em 2001 foram feitos testes no início 

do ano para transformar o caçador em um assassino. (SHAW, 2014) 

 Desta forma podemos perceber que o Albatroz, embrião de Abraham 

Karem, foi aos poucos ganhando novas capacidades, porém foi a figura de um 

terrorista que fez com que virasse um sistema de aeronave com armas. O 

acontecimento acima na Fazenda Tarnak é citada por muitos autores e talvez 

tenha sido o acontecimento que mudou o rumo do projeto. 



  FIGURA 7 - Predador 
  Fonte: http://www.ga-asi.com/predator-b . Acesso em 14 de agosto de 2018 

 

 

3.1.4 Micro drones 

 

 Drones cada vez menores, muito mais baratos que um Predador e com 

muitas capacidades estão sendo desenvolvidos. Estes micro drones irão atuar 

com AI e explosivos ou poderão infiltrar em locais de homizio, e provavelmente 

causarão assimetria no combate. 

  FIGURA 6 - Microdrone 
  Fonte: https://socialunderground.com/2015/01/fly-wall-micro-drones/. Acesso em 14/08/2019 

 

No atual ambiente estratégico, os VANT têm se tornado essencial para a 

estratégica de segurança nacional dos EUA, que combina a contra insurgência 

no terreno e o contraterrorismo no ar. Os VANT foram desenvolvidos 

originalmente para fornecer Inteligência tática e operacional, reconhecimento e 

observação. Mas desde 2003, eles têm se transformado nas ferramentas de 



contraterrorismo preferidas do Departamento de Defesa e do Governo dos 

EUA. A partir de 2002, quando o VANT Predador foram armados pela primeira 

vez, os Estados Unidos têm enfatizado, progressivamente, os ataques aéreos 

contra terroristas. Estima-se que, em 2016, os Estados Unidos  eliminaram 

4.000 combatentes inimigos usando VANT fora dos campos tradicionais. Desde 

2003, nenhuma outra nação tem feito tamanho uso dos veículos aéreos não 

tripulados para implementar suas políticas externas. (MORRIS, 2018, p. 14) 

 

3.2 O INÍCIO DO USO DO SARP COMO FERRAMENTA COMO 

CONTRATERRORSIMO 

 

3.2.1 Osama Bin Ladden 

 

 Osama bin Laden era uma figura conhecida entre os rebeldes ligados à 

Irmandade Muçulmana e ajudou a financiar os mujahedines afegãos, abrindo 

suas primeiras instalações de treinamento em 1986. No início da década de 

1990, com o degelo da Guerra Fria, a atividade antiterrorista e a inteligência na 

região desapareceram, Bin Laden estava fora do radar da CIA, e quando o 

presidente Clinton assinou a Ordem Executiva 12947 em 1995, que impôs 

sanções contra 12 grupos terroristas em todo o mundo, nem a Al-Qaeda nem 

Bin Laden fizeram parte da lista. A importância de Bin Laden foi reconhecida 

pela CIA em janeiro de 1996. Bin Laden, anteriormente conhecido pela CIA 

como um financiador e não como estrategista, revelou a concepção 

fundamental da sua organização, a Frente Islâmica Mundial, denominada 

"Frente Islâmica Internacional para a Jihad Contra os Judeus e os Cruzados" 

Bin Laden já se tinha enraizado no Taliban afegão, cujo regime brutal governou 

Cabul entre 1996 e 2001, que apelava ao assassinato indiscriminado de 

americanos e judeus. Depois de duas embaixadas americanas na África terem 

sido bombardeadas em 1998, Clinton anunciou que Bin Laden tinha lançado 

uma "guerra terrorista" contra os EUA. Em retaliação a estes 

bombardeamentos na Tanzânia e no Quénia, o Presidente americano aprovou 

o lançamento de setenta e cinco mísseis tomahawk no Afeganistão. Os mísseis 

falharam Bin Laden, mas mataram cerca de vinte militantes. (SHAW, 2014) 

 Dessa forma, verificamos o crescimento da figura de Bin Ladden, como 

terrorista internacional, até o momento em que ele visto na Fazenda Tarnak, 

perto de Kandahar, em 7 de setembro de 2000, o Predador fotografou o que 



parecia ser Bin Laden: um homem alto vestido com vestes árabes, cercado por 

um anel de guarda-costas armados. Quase um ano antes dos ataques de 11 

de Setembro, o Predador tinha capturado o que a agência acreditava ser o líder 

da Al-Qaeda. Mas, nessa altura, o Predador era apenas um avião de vigilância. 

Após anos de busca, eles provavelmente tinham localizado Bin Laden na 

Fazenda Tarnak, mas foram incapazes de tomar o tiro, pois o predator ainda 

não possui um sistema de armas. Muitos autores comentam essa aparição de 

Bin Ladden e que se o Predator tivesse um sistema de armas, poderia ter 

impedido Bin Ladden naquele momento. 

  Na história da evolução dos drones, houve diversas tentativas de 

levar a frente aeronaves remotamente pilotadas para substituir pilotos da Força 

Aérea, existem casos bem famosos, como o do Piloto Gary Powers, que 

pilotava um avião espião e foi pego pelos russos, e também o caso de Joseph 

P. Kennedy que morreu em um desastre aéreo. Essas mortes de pilotos 

sempre levava a discussão a frente, porém, acabava ficando travada e 

morrendo por falta de recursos financeiros e incentivos por parte do governo. 

Porem o atentado de 11 de setembro mudou a opinião publica. E de certa 

forma a política guiada pela opinião pública, gerencia os recursos militares. 

 

3.2.2 Início da Era Predator 

 

 Em fevereiro de 2001 foi realizado o primeiro teste com um míssil 

Hellfire, o teste foi um sucesso. Um carga inerte acertou com precisou um carro 

de combate, poucos meses depois, o Predator estaria no Oriente Médio em 

Missões reais. È bem difícil se antecipar de um ataque predator, existem 

teorias que os cães conseguem ouvir o barulho ultrassônico e que se jogar no 

chão aumentam as chances significativas de sobreviver do que sair correndo, 

porém não existe nada comprovado. A ogiva tem em torno de alta capacidade 

de explosivos e sair ileso é bem improvável. 

  Os ataques de drones da CIA são dirigidos a uma série de facções 

militantes no Paquistão. De acordo com a The New America Foundation, o 

maior alvo individual tem sido o Talibã, seguido pela Al-Qaeda e pela rede 

Haqqani. De acordo com o Centro de Monitoramento de Conflitos, só em 2011 

a CIA disparou 242 mísseis Hellfire no Paquistão, e a um custo de US$ 68 mil, 

significou que a agência gastou pelo menos US$ 16,5 milhões para matar 609 

pessoas. Mesmo após a admissão do presidente Obama em 2012 de que ele 



estava mantendo os ataques de drones, os EUA não comentam rotineiramente 

o programa da CIA. A maioria dos ataques de drones ocorreu desde que o 

presidente dos EUA, Barack Obama, chegou ao poder em 2009. Este aumento 

é, em parte, resultado de mudanças na forma como as metas são identificadas. 

Desde 2008, a CIA começou a buscar alvos fora das listas de mortes 

nomeadas. Em 2008, o ex-diretor da CIA, Michael Hayden, pressionou Bush no 

sentido de aliviar ainda mais as restrições impostas aos aviões não tripulados 

no Paquistão. Um alvo nomeado em uma lista de assassinatos não era mais 

um pré-requisito legal para atacar. Em vez disso, a CIA podia agora visar 

indivíduos com base no seu "padrão de vida" ou no seu comportamento diário 

suspeito. Estas buscas de alvos fora da lista usam a mesma justificação legal 

que a constatação presidencial assinada por Bush imediatamente após o 11 de 

Setembro, e depois assinada novamente por Obama em 2009, e representam 

o ápice do poder e da vigilância modernos, aperfeiçoados e desenvolvidos ao 

longo de décadas.(SHAW, 2014) 

 Desde então, o Predador tem sido empregado de diversas formas: 

Avaliação de danos em Batalha. Após incursões em alvos terroristas. 

Destruição de Posição de Morteiros que estejam causando baixas. Defesa de 

perímetro em torno de suas base aéreas. Contudo sua missão principal são 

ataques a Alvos de Alto Valor. 

   

3.3 DISCUSSÕES 

 Conforme Alcides Peron (2014), as operações realizadas pelos EUA 

para eliminação de alvos específicos no Oriente Médio são conduzidas em 

conjunto pela Força Aérea norte-americana e pela Agência Central de 

Inteligência (CIA) em condições de total sigilo, de tal forma que poucas 

informações são expostas. Informações tem sido recolhida pelo tema, tanto 

pela New America Fundation, como pelo Bureau Investigative Journalism, a 

partir de fragmentos disponibilizados pela mídia e por outras instituições não 

governamentais. Devido a isso, o número exato de mortos sempre varia, 

dependendo da fonte utilizada – mas em geral, mantém-se uma média de 3000 

mortos desde o início das operações em 2004, incluindo militantes, civis e 

pessoas com status desconhecido. 

A Força aérea americana declara que sua prioridade é visar insurgentes 

com precisão, evitando as baixas civis e que preveni-las pode ser a tarefa mais 

demorada depois de seleção de alvos. No Centro combinado de Operações 



Aerospaciais estadunidense, no Oriente Médio, há sempre um assessor 

jurídico militar de prontidão, para fornecer orientações relativas ao Direito dos 

Conflitos Armados (DICA), conjunto de tratados internacionais que proíbem 

ataques intencionais contra civis e exigem que as Forças militares minimizem 

os riscos para eles. A Força Aérea americana também sustenta que um 

rigoroso protocolo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) requer 

a aprovação do alto comando para ataques aéreos, quando houver 

conhecimento da presença de civis em aéreas ligadas à Al Qaeda e ao Talibã 

ou proximidades. Exige, ainda, que os ataques sejam cancelados, quando for 

detetada a presença de civis. (SLUKA, 2013). 

Entretanto já houve muitos erros, como o incidente ocorrido em 2009, 

“quando um VANT norte-americano atacaram um complexo no Waziristão do 

Sul. Os habitantes correram para o local para resgatar os sobreviventes, um 

VANT dos EUA lançou, então, mais mísseis, provocando um total de 13 mortes. 

No dia seguinte, moradores da região, moradores da região participavam de 

um cortejo fúnebre, quando os EUA atacaram de novo causando a morte de 

mais 70 civis.(KELLY, 2009). 

A organização Pakistan Body Count (PBC) acompanha o número de 

mortes causadas, tanto por ataques suicidas como por ataques vindos 

provocados por SARP. Em sua página da internet explicam a sua situação com 

o slogan: ”Whether it is a suicide bomb or an attack by an flying drone, for me 

it’s the same” ( “Quer seja uma bomba suicida ou um ataque de um drone 

voador, para mim é a mesma coisa.”, em tradução livre). Segundo a PBC, até 

janeiro de 2016, haviam ocorridos 3,477mortes por ataques de SARP, com 

1,319 feridos, totalizando 4,796 vítimas. E por ataque suicidas 6,492 mortes, 

com 16,508 feridos, totalizando 23,000 vítimas.  

Segundo David Kilcullen (2009), o SARP elimina os principais líderes 

porém gera alguns efeitos colaterais, assim como aconteceu na Somalia em 

2005 e 2006. Quando um ataque acontece, mata insurgentes e civis junto, a 

população local cria uma “mentalidade de cerco” e aumenta a ira contra o show 

de força americana. A midia local cobre extensivamente os ataques e passa a 

imagem de mais mortes do que realmente acontecem, ofende as sensibilidades 

mais profundas das pessoas, aliena-as do seu governo e contribui para a 

instabilidade do Paquistão., oque gera apoio para os grupos terroristas e outras 

células regionais são criadas, além de provocar a indignação pública local 

contagia todo o país e além da suas fronteiras internacionalmente e até nos 



EUA. Dessa forma cresce a popularidade dos Grupos terroristas, que se 

tornam mais extremos.  

Dessa forma o terrorismo não é combatido O SARP elimina líderes 

jihadistas porém não conseguem achar um modo de evitar que uma criança de 

12 anos se junte a este grupo.  

 O uso de drones exibe todas as características de uma tática - ou, mais 

precisamente, de uma peça de tecnologia - que substitui uma estratégia. Estes 

ataques estão agora sendo realizados sem uma campanha de informação 

concertada dirigida ao público paquistanês ou um esforço real para 

compreender a dinâmica tribal da população local, esforços que podem tornar 

tais ataques mais eficazes. Com certeza, simplesmente acabar com os ataques 

de drones não é mais uma estratégia do que continuar com eles. A 

estabilização do Paquistão exigirá um foco na segurança de áreas, enquanto 

se constroem autoridades policiais e civis e redirecionam a ajuda para o 

desenvolvimento econômico, a segurança e a governança. Suspender ataques 

de drones não vai resolver os problemas do Paquistão - mas continuá-los torna 

esses problemas muito mais difíceis de resolver.(KILCULLEN, 2009) 

 Para pensar em soluções devemos entender os efeitos e as relações 

ente os extremistas violentos e as populações em que se escondem. Primeiro, 

em que grau em que uma população que abriga um ator armado pode 

influenciar o comportamento desse ator? As pessoas não toleram extremistas 

em seu meio porque gostam deles, mas sim porque os extremistas os 

intimidam. Quebrar o poder dos extremistas significa retirar-lhes o poder de 

intimidar - algo que os ataques não podem fazer. Imagine, por exemplo, que os 

ladrões se mudam para um bairro. Se a polícia começasse a explodir as casas 

das pessoas pelo ar, isso convenceria os proprietários a se levantarem contra 

os ladrões? Não seria mais provável virar toda a população contra a polícia? E 

se seus vizinhos quisessem entregar os assaltantes, como eles fariam isso, 

exatamente? No entanto, essa é a mesma lógica básica subjacente à guerra 

dos drones. (KILCULLEN, 2009) 

 A campanha dos drones é de fato parte de um erro estratégico maior - 

nossa insistência em personalizar este conflito com a Al Qaeda e o Talibã. 

Dedicar tempo e recursos para matar ou capturar alvos de "alto valor" - para 

não mencionar as recompensas colocadas em suas cabeças - nos distrai de 

problemas maiores, enquanto transforma figuras como Baitullah Mehsud, líder 

do grupo guarda-chuva do Talibã paquistanês, em Robin Hoods. Nossa 



experiência no Iraque sugere que a captura ou morte de alvos de alto valor - 

Saddam Hussein ou Abu Musab al-Zarqawi - tem apenas um efeito leve e 

passageiro nos níveis de violência. Matar o Sr. Zarqawi comprou apenas 18 

dias de silêncio antes que a Al Qaeda retornasse às operações sob nova 

liderança. Não se trata de sugerir que matar terroristas é uma coisa má - pelo 

contrário. Mas não é a única coisa que importa, e enfatizá-la demais 

desperdiça recursos. A operação que matou o Sr. Zarqawi, por exemplo, não foi 

um evento de um dia. Milhares de horas de inteligência, vigilância e 

reconhecimento foram dedicadas à eliminação de um homem, quando as 

unidades no terreno poderiam ter usado esse tempo para proteger o povo da 

insurgência que estava dilacerando o Iraque. O objetivo deveria ser isolar os 

extremistas das comunidades em que vivem. A melhor maneira de o fazer é 

adoptar políticas que construam parcerias locais. A Al Qaeda e os seus aliados 

talibãs têm de ser derrotados por forças indígenas - não dos Estados Unidos, 

nem mesmo do Punjab, mas das partes do Paquistão em que agora se 

escondem. Os ataques de drones tornam isto mais difícil, não mais fácil. 

(KILCULLEN, 2009). 

 

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 a opinião sobre o uso do SARP, soluções 

tecnológicas cada vez mais influentes no campo de batalha. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que o emprego do SARP no 

Oriente Médio pelos EUA, durante emprego do sistema de armas, caracterizam 

o alcance do objetivo em eliminar lideranças terroristas porém tem como 

contraponto não conseguir a raiz do problema e diminuir a mancha terrorista. 

Dessa forma, entende-se que o emprego do SARP, contribuem em 

muito para assimetria no combate, porém em situação de guerra não declarada 

,o uso do sistema de armas do SARP possui muitos efeitos colaterais de morte 

, como por exemplo a morte de inocentes, e em situação de guerra, é difícil o 

seu emprego por serem frágeis em um ambiente de disputa pois são muito 

vulneráveis contra defesas aéreas modernas, contudo como plataforma aérea 

de apoio ao combate é imprescindível. Seu emprego  pode ser traduzida, 



inicialmente, em: Proteger comboios ao realizar vigilância e patrulhamento de 

longo alcance. Monitoramento de áreas negadas, dando consciência 

situacional ao Comandante, tendo em vista que essas áreas podem ser hostis 

e ao se abater causa muito menos comoção social e danos materiais do que 

uma aeronave tripulada ou um helicóptero abatido realizando a mesma missão. 

 Os SARP possuem também a capacidade de apoiar a artilharia no 

Sistema de Observação. Algumas granadas de precisão necessitam de um 

designador laser, e por vezes pode ser que não haja um observador a frente 

para regular o tiro, então seria possível não só a marcação por laser para tiro 

de precisão, como também ajustar o tiro de artilharia e morteiro, fazendo as 

vezes do Observador Avançado. 

No campo das Operações Psicológicas é possível utilizar o SARP como 

meio dissuasório. Certas aeronaves produzem ruído, e voando baixo são 

perceptíveis, e isso passa para a Força adversa que estamos ali monitorando, 

as vezes podendo impedir que eles fiquem no telhado para atirar em nossos 

soldados. Há relatos que durante que durante o emprego do SARP no oriente 

médio, os inimigos associavam o barulho do SARP ás ações letais das Forças, 

de tal forma, que foi possível perceber uma relação entre o numero de ataques 

de insurgentes e o numero de missões do SARP. Entretanto, acredita-se que a 

eficiência será aumentada quando seu tempo de permanecia de voo seja 

aumentado. 

Para apoio as Operações especiais, existem drones táticos menores e 

furtivos. Alguns se assemelham a um pássaro, só um observador bem atento 

pode notar a diferença. Além disso são bem portáteis e podem ser lançados 

mesmo de um soldado deitado, ou de um veículo. Algumas versões como o 

Switchblade possuem até carga explosiva. Uma saturação de bateria de 

Artilharia ou de morteiros pode ter um efeito indesejado no entorno do alvo, já 

essas armas guiadas, trazem precisão e economia de recursos. 

Alinhado a todas essas possibilidades tecnológicas, surge a 

necessidade de desenvolver os drones de combate, algo que pode ser feito em 

parceria com empresas da aviação nacional ou promover parcerias com 

empresas estrangeiras que já estão nesse ramo. Na história dos EUA , no uso 

do SARP como ferramenta de contraterrorismo, percebemos que foi após o 

ataque as torres Gêmeas pelo terrorista Osama Bin Ladden é que realmente 

houve comoção social e recurso e autorizações para o surgimento do Predator. 



Contudo, hoje com drones menores e furtivos, com baixo custo, tornam essa 

ferramenta acessível tanto as Forças Armadas como também aos elementos 

hostis. 

 Conclui-se, portanto, que é inegável a necessidade de investimento 

nessas soluções tecnológicas e trazer novas capacidades ao nosso Exército 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

Conforme abordado anteriormente é inegável a necessidade de investimento 

em soluções tecnológicas, a fim de trazer novas capacidades ao nosso 

Exército. Portanto será apresentado alguns drones táticos e furtivos que podem 

auxiliar nesse quesito: 

 1) Aquisição de drones que apoiem a busca de alvos e forneçam apoio 

de fogo. 

 A empresa Uvision possui a série Hero cujos SARP consegue locar, 

trackear alvos móveis e acertar o alvo caso necessário com carga explosiva e 

grande precisão. 

 2) Apoio as Operações de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento 

principalmente de Forças Especiais. 

 O Black Hornet é um microveículo aéreo não tripulado, desenvolvido 

pela Proxy Dinamics AS da Noruega e está em uso por mais de 9 países.  

Extremamente leve, silencioso e com um tempo de voo de até 25 minutos, o 

Black Hornet foi testado em combate e transmite vídeo ao vivo e imagens 

estáticas HD para o operador. 

 A escolha destes materiais foi devido ao baixo custo e menor efeito 

colateral comparado às aeronaves maiores remotamente pilotas, capacidade 

de operação praticamente em qualquer lugar e a qualquer momento sem 

coordenação prévia do espaço aéreo, baixas assinaturas visuais e sonoras e 

capacidade de operação de dia e a noite. 
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