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Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada: 
Emprego em Operações Militares de Ambiente Urbano 

 
Rodrigo Silva de Paula* 

Carlos Eduardo da Silva Lourenço** 
 

RESUMO 
Este artigo trata sobre uma tecnologia muito utilizada em operações militares nos dias atuais, o SARP 
– Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada que, além de melhorar o alcance em atividades de 
reconhecimento e automação, permite que os militares executem as suas tarefas com menores 
possibilidades de erros, tendo em vista que as áreas de conflitos das operações militares poderão ser 
avaliadas de forma mais eficaz. Porém, a utilização de SARP em ambientes urbanos ainda permeia 
alguns entraves, tais como a sua condenação por parte de algumas pessoas ou Organizações não 
estatais, que abordam como essas tecnologias retiram a privacidade das pessoas durante as suas 
atividades, permitindo que seus usuários tenham pleno acesso a imagens da vista frontal de suas 
residências, por exemplo, ou ainda danos físicos. Todavia, abordar os benefícios que essa tecnologia 
pode trazer para a população, é uma forma de tornar seu uso mais viável, como por exemplo, a 
precisão que o uso de munições inteligentes trás em seus ataques, a fomentação de reconhecimento 
de alvos em tempo real, fazendo que o SARP ataque somente a pessoa envolvida no conflito, medida 
que mitiga os possíveis danos à civis. Por esse aspecto, por intermédio de uma pesquisa 
bibliográfica, esse artigo aborda sobre o Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada, com ênfase no 
Emprego em Operações Militares de Ambiente Urbano, trazendo não somente sua abordagem 
técnica, mas também as principais vantagens da utilização dessa tecnologia. Ademais, o artigo será 
encerrado com um capítulo conclusivo, com um apanhado de toda a teoria aqui pesquisada. Com 
isso, esse artigo poderá ser usado também como embasamento teórico por discentes e docentes a 
posteriori, possuindo também relevância acadêmica.  

Palavras-chave: SARP, Automação, Operações Militares, Ambiente urbano, Munições Inteligentes, 
DICA. 

ABSTRACT 
This article is about a technology widely used in military operations nowadays, the Remotely Piloted 
Aircraft System (RPAS), which, in addition to improving the range of reconnaissance and automation 
activities, enables the military to perform its tasks with the least chance of error, given that the conflict 
areas of operations military forces could be assessed more effectively. However, the use of RPAS in 
urban environments still permeates some obstacles, such as its condemnation by some people or 
non-governmental organizations, which addresses how these technologies remove people's privacy 
during their activities, allowing their users to have full access to front view images of your homes, for 
example, or even physical damage. However, addressing the benefits that this technology can bring to 
the population is one way to make its use more viable, such as the accuracy that the use of smart 
munitions brings in their attacks, the fostering of real-time target recognition, causing RPAS to attack 
only the person involved in the conflict as it mitigates possible damage to civilians. Therefore, through 
a bibliographic research, this article deals with the Remotely Piloted Aircraft System, with emphasis on 
Employment in Military Operations of Urban Environment, bringing not only its technical approach, but 
also the main advantages of using this technology. In addition, the article will close with a concluding 
chapter, with an overview of all the theory researched here. Thus, this article can also be used as a 
theoretical basis by students and teachers posteriorly, also having academic relevance. 
 
Keywords: Remotely Pilotes Aircraft System, Automation, Military Operations, Urban Environment, 
Smart Munitions, International Armed Conflict Law 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) é composto por uma 

aeronave não tripulada e por módulos de comando e controle interligados, de forma 

que o controle possa ocorrer remotamente a longas distâncias. Esse sistema já era 

utilizado por Forças Armadas de diversos países desde a década de 50, com 

funcionamento semelhante ao de um aeromodelo e, pilotado por um controle via 

rádio. 

Atualmente, muito se tem discutido e estudado sobre a utilização de SARP em 

operações militares, pois trata-se de um sistema que proporciona inúmeras 

vantagens em ambientes de conflitos armados, principalmente em atividades de 

reconhecimento, vigilância e ataques aéreos. Os principais países que operam 

SARP são os Estados Unidos, Israel e países da OTAN. 

No Brasil, as primeiras aquisições de SARP ocorreram no ano de 2010, com a 

compra de dois SARP Hermes 450, de fabricação israelense. Desta forma, o Brasil 

se inseriu no grupo de países que utilizam esse sistema em operações militares e, a 

partir de então, começaram a surgir maiores discussões e estudos acerca das 

possibilidades de utilização de SARP em operações militares. 

Alguns estudiosos de ciências militares consideram positiva a utilização de 

SARP nas operações militares, no entanto, alguns críticos consideram negativa esta 

utilização, sob o ponto de vista do Direito Internacional dos Conflitos Armados 

(DICA), que tem por objetivo proteger civis e bens civis nos conflitos armados e é 

estruturado pelas leis das Convenções de Genebra e da Convenção de Haia, que 

são tratados internacionais que buscam limitar as ações dos países em conflitos. 

 
1.1 PROBLEMA 

 

Nos dias atuais, há uma crescente tendência de que os conflitos globais sejam 

travados em ambientes urbanos, podendo gerar efeitos colaterais aos habitantes de 

tais ambientes. Com isso, as agências humanitárias acompanham de perto tais 

evoluções, de maneira a atuar em defesa do Direito Internacional dos Conflitos 

Armados. (ARANHA, 2018) 

No sítio eletrônico da Organização das Nações Unidas (ONU), Cristof Heyns, 

relator especial desta organização, critica uso de SARP ao frisar que tais sistemas, 



controlados por pessoas à distância, raramente podem fazer o que policiais devem 

fazer: utilizar-se da força mínima necessária e ajudar àqueles que precisam de 

ajuda. Críticas como esta são frequentemente abordadas quando ocorrem danos 

colaterais em ataques militares por meio de SARP. Um dos principais motivos é que 

estes sistemas são pilotados por pessoas a quilômetros de distância, o que favorece 

a desumanização das ações.  

Diante do exposto, quais são as possibilidades de utilização de SARP em 

ambientes urbanos, que proporcionem vantagens, as quais estejam alinhadas com o 

Direito Internacional dos Conflitos Armados? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste trabalho é apresentar as vantagens da utilização de 

SARP em operações de ambientes urbanos no tocante ao aumento da eficiência e 

eficácia de tais operações, de forma alinhada com os Direitos Internacionais dos 

Conflitos Armados.  

Para chegar ao objetivo principal do estudo, foram elaborados os seguintes 

objetivos específicos:  

a) Identificar as tecnologias que podem ser utilizadas em um SARP.  

b) Reconhecer quais dessas tecnologias podem reduzir ao máximo os efeitos 

colaterais indesejados nas operações militares em ambientes urbanos. 

c) Elucidar como os ataques com SARP em ambientes urbanos podem causar 

o menor dano possível ao pessoal, material e estruturas civis. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

A presente pesquisa se justifica devido ao fato de, como já foi explanado, o 

combate em ambientes urbanos, bem como a utilização de SARP em operações 

militares, é uma tendência mundial e, somando-se a isso, as agências humanitárias 

fiscalizam as conseqüências, bem como influenciam sanções como restrições de 

exportações, proibição de viagens e congelamento de ativos, causando prejuízos 

àqueles países que agirem contra os Direitos Internacionais dos Conflitos Armados. 

(ZANATELI, 2017) 



Sendo assim, surge a necessidade de estudar e analisar as possibilidades e 

vantagens na utilização de SARP em operações de ambientes urbanos com 

objetivos alinhados ao DICA.  

 

2. METODOLOGIA 
 

Este capítulo trata sobre a metodologia empregada no presente trabalho, 

explanando sobre os procedimentos referentes às pesquisas bibliográficas, seleção 

das fontes para coleta de dados e a melhor aplicação destes dados. 

O estudo realizado tomou por base a exploração e catalogação de publicações 

científicas, sítios eletrônicos e manuais, sendo tais fontes, fidedignas acerca de 

assuntos militares e, particularmente, sobre assuntos relacionados à SARP. 

Quanto à forma de abordagem, foi definido a pesquisa qualitativa, buscando-se 

dados e informações através de livros, artigos científicos, revistas especializadas e 

outras fontes.  

Quanto ao objetivo geral, optou-se pela modalidade exploratória, com o 

objetivo de descobrir idéias e pensamentos de autores especializados e coletar 

dados através de pesquisas bibliográficas e estudos de caso.  

Tendo em vista que a utilização de SARP pelo Exército Brasileiro é recente, 

torna-se necessário maiores estudos sobre as possibilidades e limitações do uso 

deste sistema, fomentando, dessa forma, análises sobre as vantagens da utilização 

do SARP em alinhamento com as legislações nacionais e internacionais vigentes, 

principalmente no que se refere ao DICA. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A presente pesquisa foi realizada através de uma revisão de literatura no 

período de janeiro de 2010 a setembro de 2019, com o objetivo de propiciar uma 

boa base teórica para solucionar o problema da pesquisa. Esta delimitação se 

baseou nos avanços tecnológicos dos SARP, bem como dos equipamentos 

possíveis de serem utilizados nos mesmos e, ainda, nas tendências dos atuais 

conflitos serem em ambientes urbanizados. 

As palavras-chave utilizadas foram estabelecidas de acordo com o proposto no 

tema, são elas: SARP, operações em ambientes urbanos, direito internacional dos 



conflitos armados, ONU, utilização de SARP nas operações militares em ambientes 

urbanos, munição inteligente; estas palavras-chave forma utilizadas nas pesquisas 

em sítios eletrônicos de busca na internet, bem como na biblioteca de monografias 

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

Com relação ao tipo de operação militar, a pesquisa bibliográfica limitou-se a 

operações militares em ambientes urbanizados. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudo, matérias de revistas e sítios eletrônicos relacionados ao emprego de 

SARP nas operações militares em ambientes urbanos no Brasil e no Mundo. 

- Publicações nacionais e internacionais realizadas em datas mais recentes 

possível. 

- Sítios eletrônicos de empresas nacionais e internacionais de fabricação de 

SARP militares. 

b. Critério de exclusão: 

- Estudos sobre emprego de SARP em operações militares em ambientes não 

urbanizados no Brasil. 

- Estudos sobre SARP cujo foco seja diferente de emprego em operações 

militares no Brasil e no Mundo. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSOES 
 

Este capítulo trata dos resultados das pesquisas bibliográficas realizadas 

anteriormente e, bem como discussões relacionadas a estes resultados. A análise 

dos conhecimentos alcançados por meio de procedimentos de coleta de dados irá 

proporcinar o elucidamento de conclusões e, com isso, possibilitará idealizar 

soluções para o problema apresentado para este tema. 

De acordo com o manual de campanha EB20-MC-10.214, Vetores Aéreos da 

Força Terrestre (2014, p. 4-2), um SARP é composto, além da infraestrutura de 

apoio e recursos humanos necessários para sua operação, de três elementos 

essenciais: o módulo de vôo, o modulo de controle em solo e o módulo de comando 

e controle. 

 
4.2.4 O módulo de voo consiste de: 
a) vetor aéreo (aeronave propriamente dita), com sua motorização, 
combustível e sistemas embarcados necessários ao controle, à navegação 



e à execução das diferentes fases do voo. É constituído de um número 
variável de aeronaves, de modo a manter a continuidade das operações; e 
b) carga paga (payload), que compreende os equipamentos operacionais 
embarcados dedicados à missão, tais como optrônicos, rádios, armamento 
e outros. 
4.2.5 O módulo de controle em solo consiste da Estação de Controle de 
Solo (ECS), componente fixo ou móvel, que compreende os subsistemas de 
preparação e condução da missão, de controle da aeronave e de operação 
da carga paga. 
4.2.6 O módulo de comando e controle consiste de todos os equipamentos 
necessários para realizar os enlaces para os comandos de voo, para 
transmissão de dados da carga paga e para coordenação com os órgãos de 
Controle de Tráfego Aéreo (CTA) na jurisdição do espaço aéreo onde a 
ARP evolua. 
 

Atualmente, os países que mais dominam a tecnologia e fabricação de SARP 

são os Estados Unidos e Israel. Estes dois países possuem os SARP mais letais do 

mundo, que podem ser pilotados por satélites, a milhares de quilômetros e, além das 

missões normalmente conhecidas como, busca de alvos e reconhecimentos, estes 

SARP podem efetuar disparos de mísseis de alta precisão, guiados a laser, mesmo 

o operador estando a milhares de quilômetros de distância. Um exemplo de SARP 

que possui tais possibilidades é o MQ-9 Reaper, de origem Norte Americana. Está 

entre os SARP mais letais existentes.  

 

 
Figura 1: SARP MQ-9 Reaper 
Fonte: https://www.military.com/equipment/mq-9-reaper 
 

Ainda de acordo com o manual de campanha EB20-MC-10.214, podemos listar 

uma série de vantagens pela utilização de SARP em operações militares, inclusive 

no que tange aos efeitos colaterais das ações militares em ambientes urbanizados. 

 
4.4.6 A agregação dos SARP às unidades da F Ter contribui para a 
obtenção dos seguintes efeitos: 



a) ampliação da liberdade de ação das tropas amigas; 
b) elevação da precisão e eficácia dos sistemas de armas, com o 
consequente aumento da letalidade seletiva de nossas forças; 
c) concentração de esforços na porção mais importante da frente ou da área 
de operações; e 
d) economia de meios. 
4.4.7.9.2 Ainda que a vigilância e o apoio ao reconhecimento sejam a 
vocação principal dos SARP na maioria das operações, esses sistemas 
podem apoiar as seguintes ações: 
a) realização de segurança dos movimentos terrestres, em especial de 
tropas e de comboios de suprimento; 
b) proteção de estruturas estratégicas e pontos sensíveis; 
c) orientação para infiltração ou exfiltração de subunidades; 
d) controle de danos, particularmente após a realização de disparos de 
artilharia de superfície-superfície, catástrofes ou acidentes; 
e) observação aérea; 
f) apoio às Operações de Apoio às Informações (OAI), particularmente no 
lançamento de panfletos e difusão sonora; 
g) recuperação de pessoal; 
h) detecção de artefatos explosivos improvisados (AEI); 
i) apoio de fogo à F Spf, realizando o tiro como sistema de armas 
embarcado, ou apoiando a observação e a condução do tiro; e 
j) detecção QBRN. 

 

Além das questões táticas e técnicas que envolvem o emprego de SARP em 

operações militares em ambientes urbanos, existem também as questões morais, 

éticas e legais. Ainda no manual de campanha EB20-MC-10.214, são listadas uma 

série de itens acerca de considerações dessas questões. 

As considerações morais ocorrem devido ao fato de que os SARP podem 

produzir imagens sem que sejam vistos. E a maioria das operações ocorre em 

ambientes urbanizados e povoados. Nesses casos, a discussão gira em torno do 

direito à privacidade e da conduta a ser seguida pelos operadores dos SARP, em 

alguns tipos de operação. (BRASIL, 2014) 

Outra consideração moral se refere ao combate de forma remota ou 

automatizada, havendo uma desumanização nas ações entre as forças 

consideradas amigas. O argumento é que esta situação, se levada ao extremo, 

chegaria à violência para a solução de problemas militares, sem que a diplomacia 

fosse priorizada. (BRASIL, 2014) 

Quanto às questões éticas, questiona-se até que ponto o ataque pelo fogo, por 

meio de SARP a quilômetros de distância, pode colocar em risco civis não 

combatentes ou causar níveis baixos de danos colaterais. 

De acordo com o Manual de Emprego do Direito Internacional dos Conflitos 

Armados (DICA) nas Forças Armadas, MD34-M-03, o DICA teve início em 1864, na 

primeira Convenção de Genebra, celebrada na Suíça. Surgiu da necessidade que os 



Estados observaram de minimizar os efeitos ocasionados por conta dos conflitos 

armados.  

O DICA é, portanto, um conjunto de regras e normas que visam proteger os 

indivíduos e bens nos conflitos armados e, ainda, um meio de disciplinar a ação dos 

Estados nestes conflitos, no que tange aos meios e métodos utilizados para as 

ações hostis nos conflitos. E, para que essas regras sejam observadas, o DICA 

norteou-se por uma série de princípios básicos a serem seguidos. 

 
2.5 Princípios  
a) Distinção – distinguir os combatentes e não combatentes. Os não 
combatentes são protegidos contra os ataques. Também, distinguir bens de 
caráter civil e objetivos militares. Os bens de caráter civil não devem ser 
objetos de ataques ou represálias.  
b) Limitação – o direito das Partes beligerantes na escolha dos meios para 
causar danos ao inimigo não é ilimitado, sendo imperiosa a exclusão de 
meios e métodos que levem ao sofrimento desnecessário e a danos 
supérfluos.  
c) Proporcionalidade – a utilização dos meios e métodos de guerra deve 
ser proporcional à vantagem militar concreta e direta.  
d) Necessidade Militar – em todo conflito armado, o uso da força deve 
corresponder à vantagem militar que se pretende obter. As necessidades 
militares não justificam condutas desumanas, tampouco atividades que 
sejam proibidas pelo DICA. 
e) Humanidade – o princípio da humanidade proíbe que se provoque 
sofrimento às pessoas e destruição de propriedades, se tais atos não forem 
necessários para obrigar o inimigo a se render.  

 

No MD34-M-03, podemos observar uma série de aspectos relativos à Guerra 

Aérea, os quais balizam as ações de forma alinhada com o que prescreve o DICA. 

De acordo com os princípios do DICA, os ataques aéreos devem ser realizados 

somente contra alvos militares para que estejam amparados legalmente e, ainda 

produzirem o menor efeito colateral possível, preservando a integridade física de 

não combatentes e instalações civis. (BRASIL, 2011) 

Há ainda, no MD34-M-03, aspectos relacionados aos alvos, que determinam 

meios e métodos de ataque, bem como as características necessárias para análise 

do alvo como tal. 

Os alvos devem ser analisados de acordo com a necessidade militar somado à 

vantagem militar que tais alvos irão proporcionar. Além disso, deve ser levado em 

consideração as características e circunstâncias em que se encontram os alvos, com 

a finalidade de minimizar os possíveis danos colaterais causados por conta de um 

ataque a esses alvos. (BRASIL, 2011) 



Da mesma forma que se busca destruir ou neutralizar alvos inimigos, há uma 

preocupação com a maneira que isto é feito. Para isso, são levados em 

consideração os aspectos físicos e a vulnerabilidade desses alvos, de forma que os 

meios utilizados para atacar sejam proporcionais aos efeitos desejados. Tal situação 

se deve ao fato de que, da mesma maneira que se deseja destruir ou neutralizar um 

alvo, é necessário que o pessoal civil e bens civis sejam protegidos. (BRASIL, 2011) 

Atualmente é possível perceber a tendência dos conflitos armados ocorrerem 

em ambientes urbanos, tendo em vista que os maiores centros econômicos estão 

localizados em grandes centros urbanos e, a maioria da população, hoje, se 

concentra nas zonas urbanas, muitas vezes em condições ruins, gerando uma série 

de problemas e tensões. Então surgem os insurgentes, bem como os Agentes 

Pertubadores da Ordem Pública (APOP). 

No manual EB70-MC-10.303, Operação em Área Edificada, pode-se perceber 

uma série de considerações acerca dos conflitos em áreas urbanas. 
 
1.2.1 Nos conflitos atuais, vê-se a constante presença do ambiente urbano, 
com suas características singulares. 
1.2.2 Nas áreas edificadas estão inseridos elementos distintos que se 
interrelacionam de forma intensa, tais como: população, infraestruturas, 
terreno e meios de comunicação em massa. 
1.2.3 A urbanização desordenada nos países em desenvolvimento continua 
degradando o bem-estar social e incrementando a violência em áreas 
edificadas, a ponto de extrapolar a capacidade dos órgãos de segurança 
pública e exigir a atuação das Forças Armadas (FA), que devem estar aptas 
a atuar em tais áreas. 
1.2.4 Combatentes irregulares e organizações criminosas atuam em áreas 
densamente povoadas. Essas áreas proporcionam anonimato, facilidades 
logísticas, além da possibilidade de danos colaterais para civis inocentes.  
1.2.5 A presente publicação doutrinária apresenta uma visão atualizada 
sobre as operações em área edificada, juntamente com sua inserção em 
operações ofensivas, defensivas e de cooperação e coordenação com 
agências.  
 

As operações em ambientes urbanos exigem condutas peculiares a serem 

observadas, sendo necessário que a tropa possua uma série de capacidades 

específicas, cujos fatores determinantes destas capacidades podem-se observar, 

também, no manual citado no parágrafo anterior. 

 
1.5 FATORES DETERMINANTES DAS CAPACIDADES 
1.5.1 As operações em áreas edificadas demandam capacidades 
específicas, cujos fatores determinantes são: doutrina, organização, 
adestramento, material, ensino, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI). 
1.5.2 O emprego de elementos de apoio requer o desenvolvimento de 



capacidades específicas que permitam potencializar o poder de combate 
das tropas de 1º escalão. A análise do DOAMEPI, desde a fase de preparo 
orgânico até a etapa específica voltada para as operações, identifica as 
capacidades necessárias. 
1.5.3 Os conflitos assimétricos exigem o emprego de forças especializadas 
para o combate em áreas edificadas, devendo, ainda, ser: 
a) dotadas de alta mobilidade e flexibilidade; 
b) conectadas em rede; 
c) capazes de operar diuturnamente; e 
d) dotadas de armas, munições, veículos, robôs e outros artefatos 
especificamente projetados para o emprego nesse ambiente.  
 

Ainda no manual EB70-MC-10.303, é possível observar que as características 

do teatro de operações em um ambiente urbano possui uma série de distinções, pois 

trata-se de uma área edificada, havendo inclusive, áreas construídas no subsolo, o 

que gera conseqüências que, algumas vezes dificultam as operações nesses 

ambientes. 

 
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
2.1.1 As áreas edificadas contêm estruturas resistentes de alvenaria ou de 
concreto armado e aço, que podem ser modificadas para fins de defesa, 
tornando-se áreas fortificadas. As edificações são dispostas em quarteirões, 
podendo ser regulares ou não. 
2.1.2 As áreas edificadas são, em geral, acidentes capitais importantes que 
oferecem portos, aeroportos, terminais rodoferroviários, zonas industriais e 
infraestruturas críticas (usinas nucleares, refinarias de petróleo etc.). 
2.1.3 As localidades, quando reduzidas a escombros, mantêm suas 
características defensivas e restringem o emprego de forças motorizadas, 
mecanizadas ou blindadas. Em consequência, as tropas a pé são as mais 
aptas ao combate nas áreas edificadas. 
2.1.4 O combate em áreas edificadas caracteriza-se pelas ações 
aproximadas, pela limitação da observação e dos campos de tiro, pela 
canalização do movimento de veículos e significativa dificuldade de 
comando e controle (C²). 
2.1.5 Quando a área edificada for um ponto de vital importância ou uma 
ameaça à manobra e ao movimento das unidades, será necessário 
combater neste tipo de ambiente para controlá-lo. 
 

 
Figura 2: Forças Armadas no Complexo da Maré/Rio de Janeiro-RJ 
Fonte: https://oglobo.globo.com/rio/pacificacao-forcas-armadas-ocupamcomplexo-da-mare-12101190 

 



 
Figura 3: Forças Armadas no Complexo do Alemão/Rio de Janeiro-RJ 
Fonte: https://www.forte.jor.br/2010/11/28/parte-baixa-do-complexo-do-alemao-esta-ocupada/  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente artigo foi elaborado com o objetivo de identificar as possibilidades 

de emprego do SARP nas operações militares em ambientes urbanos, de modo que, 

estas possibilidades estejam de acordo com o que estabelece o Direito Internacional 

dos Conflitos Armados (DICA). 

Ao serem analisadas as possibilidades proporcionadas pelo emprego de 

SARP, viu-se que, além de reconhecimento e busca de alvos, um SARP pode 

realizar, por meio de equipamentos de tecnologia avançada, escaneamento em 3D 

de áreas, reconhecimento de movimentação de inimigos no terreno, ataques 

precisos a quilômetros de distâncias com o mínimo de efeitos colaterais, entre 

outros. 

No entando chegou-se a um problema para os avanços e utilizações dessas 

possibilidades dos SARP. Neste caso, foi citado como exemplo o fato de um relator 

da ONU ter criticado ações de ataque por meio de SARP, com o argumento que tais 

ações deixavam de lado a humanização das ações, uma vez que os SARP de 

tecnologia mais avançada podem ser pilotados a quillômetros de distância, não 

havendo, desta forma, o contato humano nesse tipo de ação hostil. 

A solução deu-se por meio de pesquisas bibliográficas sobre o Direito 

Internacional dos Conflitos Armados, com o objetivo de analisar um possível 

alinhamento entre o emprego de SARP nas operações em áreas urbanizadas e o 

que é estabelecido pelo DICA. 



De acordo com MARQUES (2007), a utilização dessa tecnologia em atividades 

militares é fundamental para um maior apoio à defesa de superfície de base aérea 

expedicionária, o autor delimita que a utilização de SARP pelas forças armadas 

possui um valor contundente e já possui resultados projetados.  

Apesar dos SARP serem bastante eficientes quanto manuseados por militares 

especializados, é válido enfatizar que sua aplicação operacional, principalmente 

quando executado em ambientes urbanos, precisa de um maior cuidado, por isso, 

ainda possui diversas controvérsias em relação a sua aplicação. Desta forma, em 

relação aos meios disponíveis atualmente, é notório que as suas vantagens, 

principalmente em relação a maior área de atuação e incomparável atividade bélica, 

com a aplicação de sistemas de munição inteligente, levantam o debate de até que 

ponto deve ser diminuída a atividade dessa tecnologia, principalmente quando um 

sistema pode salvar tantas vidas e tornar a execução operações militares com maior 

probabilidade de sucesso (ALMEIDA, 2009).  

Partindo desse pressuposto, a polícia militar defende a utilização desses 

drones nas operações em ambientes urbanos, incorporando um texto da 

constituição, nesse caso, o princípio da eficiência, promulgado pelo art. 37, caput, da 

Constituição Federal, que restringe o Estado, no papel de precursor da segurança 

pública, dispor as suas atividades de maneira empírica, com desperdício de recursos 

humanos, materiais e verba, de modo que é fundamental melhorar suas ações e 

decisões, para que seus anseios em relação à população possam ser devidamente 

atingidos e executados. Diante disso, é notório que o aprimoramento de processos, 

produtos, serviços é fundamental para a segurança pública, algo previsto 

constitucionalmente (BARROS, 2014). 

Um ponto importante, é reconhecer que a melhor forma de aplicar um sistema 

de forma adequada, é compreender como os pioneiros o fazem e modelar as suas 

técnicas. Assim, conhecer a doutrina americana no emprego de sistemas de 

aeronaves remotamente pilotadas é uma das melhores formas do Brasil conseguir 

aplicar essa tecnologia como um alicerce para melhoria de sua segurança. A 

doutrina americana procura sempre a obtenção dos melhores resultados, além de 

um sistema de eficiência considerável. Para isso, o investimento em tecnologias e 

treinamentos é constante. (LOWE, 2014)  



Sendo assim, diante do exposto, chegou-se a conclusão que mesmo sendo 

pilotado a milhares de quilômetros de distância, o emprego do SARP em ambientes 

urbanos pode sim estar de acordo com o que é estabelecido pelo DICA, inclusive em 

ações mais hostis de ataque, desde que seja pilotado por um militar especializado, 

bem treinado e com instruções acerca do preconizado pelo DICA. 

Mesmo não sendo foco do presente trabalho, este estudo leva a crer que, com 

os avanços tecnológicos, esse tipo de problema ainda será muito discutido, tendo 

em vista que a tendência de automação das ações de um SARP evolua nos 

próximos anos, até chegar ao ponto deste sistema ter a capacidade de, por conta 

própria, decidir engajar ou não um alvo. 
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