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RESUMO 
O emprego de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) está atualmente em estudo no 
Exército Brasileiro, sendo que seu emprego já é realizado em diversos países. As Forças Armadas, 
visando se adequar tecnologicamente às exigências do combate em amplo espectro, inicia a aquisição 
de alguns destes modelos. O presente trabalho avalia as possibilidades de emprego dos SARP nas 
Operações de Reconhecimento (REFRON) realizadas pelos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF). O 
PEF, como fração categoria C (unidade apta a obter dados) dentro do Plano de Inteligência do Exército, 
teria a possibilidade de utilizar essa tecnologia a favor do seu emprego como a observação da 
existência de atividades ilegais de Garimpo, de Narcotráfico, da existência de pistas de pouso e de 
aeronaves e da observação das características gerais do terreno de atuação de sua tropa. Para coleta 
de informações, foram utilizados instrumentos de pesquisa como questionários e entrevistas a fim de 
dimensionar a problemática enfrentada pelos PEF. Foi verificado, de forma simplória, qual categoria de 
SARP se adaptaria as necessidades destas frações, uma vez que a utilização de SARP de categorias 
maiores (maior peso, maior tecnologia e maior carga agregada) já é realizada pela Força Aérea 
Brasileira em apoio as operações do Exército Brasileiro. Por fim, como solução prática, sugeriu-se a 
aquisição de alguns SARP para emprego pelos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF).    
 
Palavras-chave: Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP). Pelotões Especiais de 
Fronteira. Operações de Reconhecimento de Fronteira (REFRON). 
 
ABSTRACT 
The use of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) is currently under study in the Brazilian Army, 
and its use is already carried out in several countries. The Armed Forces, aiming at adapting 
technologically to the requirements of broad-spectrum combat, initiates the acquisition of some of these 
models. The present work evaluates the possibilities of the use of RPAS in Reconnaissance Operations 
(Recce Ops) performed by the Special Border Platoons (SBPs). The SBPs, as a category C fraction 
(unit able to obtain data) within the Army Intelligence Plan, would have the possibility of using this 
technology in its favor in the observation of the illegal activities of mining, Narco-trafficing, the existence 
of airstrips and airplanes and observing the general characteristics of their troop's terrain. To collect 
information, research instruments such as questionnaires and interviews were used to measure the 
problems faced by SBPs. It was simply verified which RPAS category would better suit the needs of 
these fractions, since the use of larger category RPAS (higher weight, higher technology and higher 
aggregate load) is already performed by the Brazilian Air Force in support of operations of the Brazilian 
Army. Finally, as a practical solution, it was suggested to purchase some RPASs for use by the SBPs. 
Keywords: Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). Special Border Platoons (SBP). Border 
Reconnaissance Operations. 
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1 INTRODUÇÃO 

A defesa da Faixa de Fronteira sempre foi um assunto de grande relevância e 

preocupação pelas Forças Armadas e pela sociedade brasileira, sendo muito discutida 

em debates acadêmicos e em estudos científicos. Nesse contexto, a segurança, 

reconhecimento e vigilância das fronteiras localizadas na região amazônica são 

apontados como temas de destaque por cientistas brasileiros e pela comunidade 

internacional. Conforme o livro Política Nacional de Defesa (BRASIL, 2012, p. 15), 

 

Defesa Nacional é o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase no 
campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses 
nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou 
manifestas.  

 

Inseridos nesta defesa nacional, os Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) 

cumprem um papel muito importante. Os PEF estão localizados em regiões 

estratégicas para o Exército Brasileiro e para a nação e representam a primeira fração 

capaz de exercer a força contra agentes externos e de identificar atividades ilegais 

nas diversas comunidades localizadas nas fronteiras do território nacional. Essas 

regiões, nas quais estão instalados os PEF, levam a essência e ideia inicial dos 

antigos Fortes levantados ao longo dos séculos anteriores pelo império português em 

terras brasileiras. As palavras do General de Exército Guilherme Theophilo (2016), 

antigo Comandante Militar da Amazônia, sintetizam de forma adequada o contexto 

histórico destas frações. 

 

A edificação de pontos de defesa com ocupação militar, destinada à 
conquista e proteção territorial e formação de núcleos de povoamento, 
remonta dos séculos XVII e XVIII, quando o Brasil ainda era colônia de 
Portugal. [...] O aperfeiçoamento das doutrinas de defesa, aliadas às novas 
realidades socioeconômicas e tecnológicas, permitiu a evolução das antigas 
fortalezas do século XVII para os atuais Pelotões Especiais de Fronteira 
(PEF). (p. 16, grifo nosso) 

 

A atuação desses pelotões é realizada através de Operações de 

Reconhecimento na Faixa de Fronteira (REFRON), de patrulhas patrimoniais, de 

Ações Cívicos Sociais (ACISO) e de diversas operações designadas por sua 

Organização Militar (OM), por seu Comando Militar de Área e pelo próprio comando 

do Exército. Os REFRON são realizados por determinação do escalão superior para 

que os PEF possam monitorar, reconhecer, vigiar pontos ou áreas de interesse para 

as Forças Armadas. “A execução dos reconhecimentos terrestres e fluviais, realizados 
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na faixa de fronteira (REFRON), é uma oportunidade de levantamento e confirmação 

de dados” (BRASIL, 2014a, p. 7). Por meio destes reconhecimentos e dos 

patrulhamentos, os pelotões podem estar presentes em qualquer parte de sua área 

de responsabilidade e executar atividades de busca de elementos essenciais de 

inteligência (EEI), particularmente nas áreas de fronteira. 

As Operações de Reconhecimento da Faixa de Fronteira (REFRON) são 

atividades, muitas vezes, sigilosas e a atuação do Pelotão Especial de Fronteira, no 

contexto do amplo espectro, exige, de seu comandante, um melhor conhecimento do 

terreno, das condições meteorológicas e das atividades civis ou militares que são 

executadas em sua área de responsabilidade. 

 

Assim, para que sejam respondidas as necessidades de inteligência, a fim de 
atender à função de combate inteligência, faz-se necessária a utilização de 
meios especializados que proporcionem apoio às diversas ações de 
reconhecimento, de monitoramento, de observação e de vigilância, com o 
objetivo de obter os dados negados e, ainda, proporcionar a integração ao 
processo do ciclo de inteligência. (DE OLIVEIRA, 2018, p.52, grifo nosso) 

 

Como meio especializado a ser estudado, aponta-se o uso de Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) como possível solução de emprego eficaz 

na faixa de fronteira. Sua utilização já é realizada em diversas outras áreas como a 

agricultura, na segurança pública, na entrega de mercadorias e na fotografia. Seu 

emprego militar também já acontece em alguns setores, porém seu estudo doutrinário 

ainda está no início em algumas frações da Força Terrestre. 

A presente pesquisa dedicar-se-á ao tema “Utilização de SARP nas Operações 

Terrestres – aplicabilidade de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas 

(SARP) nos diversos tipos de operações”. 

A Delimitação do Tema será buscada com foco nas possibilidades de emprego 

desses SARP em operações de reconhecimento dos Pelotões Especiais de Fronteira. 

Como a aplicação desses sistemas continua em pleno estudo, para uma maior 

compreensão, será utilizado um limite temporal de 10 anos anteriores à presente 

pesquisa. 

1.1 PROBLEMA 

Estudos iniciais do emprego de SARP na Força Terrestre estão sendo 

realizados, com algumas aplicações doutrinárias em determinados grupos de 

artilharia, no Batalhão de Inteligência Militar (BIM), em algumas organizações militares 
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de selva e no Comando de Aviação do Exército (CAvEx). Porém, o seu emprego tático 

é ainda pouco ou quase nada estudado nos Pelotões Especiais de Fronteira.  

O SARP é um sistema com alto custo orçamentário e que pode agregar uma 

infinidade de tecnologias. Com isto, por sua sensibilidade e valor, requer muito 

cuidado e zelo em sua operação, tornando-se, dentro do campo de atuação, um meio 

muito nobre do comandante de fração.   

Fruto destas posições, emerge a problemática da pesquisa que ora se delineia. 

Quais as possibilidades de emprego dos Sistemas de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (SARP) pelos Pelotões Especiais de Fronteira nas Operações de 

Reconhecimento de Área na Faixa de Fronteira (REFRON)? A presente pesquisa se 

veste de importância por decorrência das reais necessidades dos PEF nos REFRON. 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de criar melhores condições de atuação na fronteira, o presente estudo 

pretende, como objetivo geral, analisar as possibilidades de emprego dos Sistemas 

de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) pelos Pelotões Especiais de Fronteira 

(PEF) nas Operações de Reconhecimento de Área na Faixa de Fronteira (REFRON) 

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

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Apresentar os SARP em uso nas Forças Armadas Brasileiras, em outras 

Forças Armadas Estrangeiras e os existentes no mercado adequados à 

realidade do nosso estudo; 

b) Apresentar os estudos de aplicação dos SARP nas frações da Força 

Terrestre; 

c) Apresentar as diversas categorias em estudo nas Forças Armadas; 

d) Apresentar o que já foi executado e concluído da aplicação de SARP na 

Força Terrestre; e 

e) Apresentar as atividades realizadas pelos PEF nas Operações de 

Reconhecimento. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A obtenção de dados para a tomada de decisões nos planejamentos das 

operações terrestres é algo de grande relevância para comandantes e comandados. 

Nesse sentido, fala-se no conceito de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e 
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Aquisição de Alvos (IRVA) que diz que “o esforço de obtenção de dados deve estar 

orientado para atender as Necessidades de Inteligência (NI)” (BRASIL, 2016a, p. 2-

22). 

Para atender a este objetivo, o comandante do Pelotão Especial de Fronteira 

pode utilizar diversos meios para obtenção das informações acerca de sua área de 

responsabilidade, como a utilização de militares oriundos das comunidades 

adjacentes ao PEF, o estudo das cartas topográficas e fotografias aéreas da região, 

a leitura dos relatórios das atividades anteriores executadas no entorno e a 

referenciação por sistema de posicionamento global (GPS), meios que auxiliarão o 

militar a atuar como um explorador de fontes dentro da fração. Aliado a isto, surge-se 

a ideia da utilização de aeronaves remotamente pilotadas como auxiliar do 

comandante de fração na obtenção de dados/informações desta área em que atua.   

A importância inicial desta pesquisa deve-se a experimentação doutrinária de 

SARP que ora se inicia na Força Terrestre e a contribuição que isto pode trazer para 

a utilização adequada deste meio nobre pelos diversos integrantes das frações na 

faixa de fronteira. 

As Operações de Reconhecimento da Faixa de Fronteira (REFRON) são, por 

muitas vezes, o único meio de coleta de informações da área de responsabilidade dos 

Pelotões Especiais de Fronteira. Tal atividade encontra dificuldades quando é 

realizada em áreas de difícil acesso, cujo terreno é muito acidentado, ou em locais 

nos quais a observação é dificultada pela vegetação existente. O estudo dos SARP 

nestas frações poderá lucidar muitas dúvidas que ainda perduram entre os cientistas. 

A presente pesquisa se justifica, pois o estudo do emprego de SARP nestes 

pelotões poderia ajudar nas atividades de coleta de dados e informações a respeito 

dos moradores destas áreas e das atividades que ali são realizadas (considerações 

civis). 

O referente trabalho poderá ser utilizado como material de estudo do emprego 

operacional de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) em outras 

unidades de fronteira, servindo de modelo doutrinário futuro para toda Força Terrestre 

e Forças Armadas. Servirá também para iluminar questões a respeito da obtenção de 

informações pelos SARP em regiões fronteiriças e como utilizá-lo de modo correto. 

O presente artigo tem por finalidade, ainda, apresentar, por meio de pesquisa 

bibliográfica, documental e questionário, as possibilidades de emprego do SARP nos 

PEF para os REFRON, concluindo quais atividades poderiam ser executadas por 
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estes sistemas e qual categoria poderia ser empregada nos PEF. Ressalta-se que 

este trabalho não tem a pretensão de esgotar o assunto, mas sim de servir como 

ferramenta para a tropa que opera neste ambiente operacional. 

O trabalho poderá abastecer os pesquisadores dos projetos atuais de SARP, 

em desenvolvimento na Força Terrestre, de conhecimentos a respeito de sua 

aplicabilidade militar. 

2 METODOLOGIA 

Para a descrição do tipo de pesquisa adotada, quanto à forma de abordagem 

do problema, utilizaram-se, principalmente, os conceitos de pesquisa qualitativa, pois 

a observação e estudo dos conceitos que norteiam a pesquisa é que proporcionaram 

uma melhor compreensão das questões. Cabe destacar que a análise qualitativa teve 

também apoio quantitativo para elucidação de algumas questões. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, pois o 

objeto de estudo e seus problemas são pouco conhecidos e sua pesquisa foi pouco 

explorada ainda, o que exigiu uma maior familiarização inicial com o assunto, 

materializada pelas leituras bibliográficas e entrevistas exploratórias. 

Para colher matérias primas que permitissem construir soluções para o 

problema, o delineamento desta pesquisa utilizou como instrumento fichas de coleta 

de dados, entrevistas com especialistas e militares da área pesquisada, 

questionários/formulários, argumentação e discussão de resultados. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

O delineamento da pesquisa se dará em uma revisão literária dos últimos 10 

(dez) anos, pois foi verificado que os estudos na área de aeronaves remotamente 

pilotadas na Força Terrestre Brasileira foram aprofundados nesse período. O limite 

temporal anterior foi escolhido por ser a data da publicação da Portaria nº 123-EME, 

de 23 de setembro de 2010 (BRASIL, 2010, p.17), documento que traz em suas 

páginas a aprovação dos Requisitos Operacionais Básicos do Sistema de Veículo 

Aéreo Não-Tripulado Tático de Apoio ao Combate Categoria 1. Entretanto, alguns 

manuais e livros, que trazem datas anteriores ao período descrito, foram analisados 

com o intuito de elucidar algumas questões. 

Com o propósito de análise do conhecimento existente, foram buscados 

materiais a respeito dos assuntos Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas 

(SARP), Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), Operações de Reconhecimento, 
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juntamente com suas expressões traduzidas para o inglês, espanhol e francês. Foram 

utilizados sites especializados na literatura militar como a Biblioteca do Exército, 

Sistema Pergamum, EBRevistas e WikiDout e Portal de Doutrina do Exército. Foram 

consultados, ainda, sites especializados na produção científica internacional como 

Plataforma Lattes, Lilacs e Scielo. 

A pesquisa analisou também folhetos publicitários de empresas que 

comercializam SARP ou VANT, entrevistas realizadas com especialistas na fabricação 

ou utilização de aeronaves não pilotadas no meio militar, manuais do Exército 

Brasileiro, da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Armadas dos 

Estados Unidos da América, Israel e França, assim como as experiências de militares 

ou teses, trabalhos e artigos científicos ligados as palavras chaves. 

Para uma elucidação mais clara deste artigo, o termo “Pelotão Especial de 

Fronteira” (PEF) utilizado na presente pesquisa poderá significar indistintamente 

também os termos “Destacamentos Especiais de Fronteira” (DEF) e as 02 

“Companhias Especiais de Fronteira” (CEF) isoladas, frações também destacadas em 

área de fronteira (Figura 1). 

 

FIGURA 1 – Companhias, Pelotões e Destacamentos Especiais de Fronteira 
Fonte: www.forte.jor.br 
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a. Critério de inclusão: 

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

ao emprego de SARP e às Operações de Reconhecimento; 

- Estudos e matérias jornalísticas que retratam a atuação de frações em Área 

de Fronteira; 

- Folhetos publicitários e portfólio de empresas que comercializam SARP; e 

- Estudos qualitativos sobre o emprego de Sistemas de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (SARP) no meio militar. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de SARP em outros ambientes que não seja 

o amazônico ou área de fronteira; 

- Estudos cujo foco central seja relacionado a outras operações da Força 

Terrestre que não seja as Operações de Reconhecimento; 

- Estudos qualitativos sobre o emprego de Sistemas de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (SARP) em outras áreas que não seja o meio militar como na 

agricultura, na segurança pública, na entrega de mercadorias e na fotografia. 

2.1.1 Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) e as Operações de Reconhecimento 

(REFRON) 

O Pelotão Especial de Fronteira (PEF) executa diversas atividades atinentes a 

sua missão de proteger e vigiar a faixa de fronteira. Em sua área de responsabilidade, 

pode executar a Operação de Reconhecimento de Faixa de Fronteira, mais conhecida 

entre os militares como REFRON. De acordo com o Guia do Comandante de Fronteira 

(BRASIL, 2014a, p. 6-7), documento na qual o Comando Militar de Área elenca 

diretrizes e normas para os diversos comandantes de fração em área de fronteira, os 

PEF, por sua localização geográfica, são enquadrados como agências de inteligência 

classe C (órgão destinado à coleta de dados), conforme o Plano de Inteligência do 

Exército. Com isto, os REFRON são atividades oportunas para a obtenção de dados, 

reconhecimento e vigilância da área monitorada. 

As Operações de Reconhecimento de Fronteira (REFRON) são atividades 

executadas sobre uma localidade ou área com o intuito de buscar informações, 

reconhecer a área de responsabilidade, manter a presença nacional do estado e atuar 

contra ações ilegais ou suspeitas no território nacional. Entre as informações 

buscadas, elenca-se a existência de atividades ilegais de garimpo, a existência de 
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atividades ilegais de extração de madeira, o monitoramento das comunidades 

indígenas, o monitoramento de pistas de pouso e aeronaves na área de 

responsabilidade, as características gerais do terreno, as atividades de narcotráfico, 

a existência de organizações não-governamentais (ONG), o monitoramento de 

Sistemas de Comunicações, a existência de militares estrangeiros e o monitoramento  

de embarcações e tráfego fluvial. 

Sobre a Operação de Reconhecimento, o Manual C 7-20, Batalhões de 

Infantaria (BRASIL, 2007, p. 2-32) define que, 

 

[...] é a operação conduzida em campanha através do emprego de meios 
terrestres e aéreos, objetivando a obtenção de dados sobre o inimigo e a área 
de operações. Esses meios podem utilizar-se de artifícios visuais ou de 
quaisquer outros métodos de aquisição de alvos, tais como: explorações 
eletromagnéticas, sensoriamento remoto, imagens de satélites, fotografias 
aéreas, veículo aéreo não tripulado, radar de vigilância terrestre, dentre 
outros meios. 

 

Cabe ressaltar, que aliado a estas informações, grande parte das operações 

de reconhecimento são realizadas pelos PEF no ambiente operacional amazônico. A 

Amazônia é um ambiente operacional diferente dos outros ambientes encontrados em 

território nacional. A dificuldade de executar atividades de cunho militar é muito grande 

neste ambiente operacional. “A densa cobertura florestal dificulta o movimento de 

tropa e a observação. Além disso, torna os campos de tiro restritos e dificulta as 

comunicações, restringindo a capacidade de coordenação e controle das forças”. 

(BRASIL, 2017, p. 6-1) 

2.1.2 Emprego do SARP e suas categorias 

 SARP são sistemas e materiais de emprego militar constituídos por uma ARP 

(aeronave remotamente pilotada a partir de uma estação de pilotagem remota), sua 

estação de pilotagem e o enlace de comunicação. (BRASIL, 2018) 

 Os estudos desenvolvidos pela Força Terrestre indicam o emprego, para 

missões de reconhecimento de pequenas frações, de SARP de menor complexidade 

e alcance e o elemento de emprego é utilizado para a definição das categorias, de 

acordo com padronização estabelecida pelo Ministério da Defesa (BRASIL, 2014c). O 

Quadro 1 mostra esta categorização de emprego do SARP para as pequenas frações. 
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QUADRO 1 – Classificação e categorias dos SARP para a F Ter 

Fonte: BRASIL (2014c, p. 4-5) 
 

2.1.3 O emprego de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) nas 

Forças Armadas Brasileiras, em Outras Forças Armadas e os existentes no 

mercado 

O emprego de SARP já é realizado a muito tempo por outros exércitos. O Raven 

RQ-11 é um exemplo disso. Pequeno e de fácil transporte, o Raven RQ-11 possui um 

alto valor de reconhecimento aéreo. (AERO VIRONMENT, 2019, tradução nossa).1 

Este SARP fabricado nos Estados Unidos da América, é adotado por Forças Armadas 

de diversos países como o próprio Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha, 

Holanda, Dinamarca, Austrália, República Tcheca e Iraque. 

Outro importante SARP empregado em operações de reconhecimento é o 

Skylark I-LEX, da empresa israelense Elbit Systems. Este SARP, já utilizado no campo 

de batalha, é adotado, além das Forças de Defesa Israelense, por mais 30 países e 

pode ser conduzido e ativado por apenas 2 militares. (ELBIT SYSTEMS, 2019, 

tradução nossa).2 

Aqui no Brasil, a Flight Technologies (FT) Sistemas, empresa brasileira, 

desenvolve diversos tipos de SARP e entre eles está o Hórus FT-100 (Figura 2), 

considerado um Produto Estratégico de Defesa (PED) pela Portaria nº 2640/MD 

(BRASIL, 2014e). A Companhia de Precursores Paraquedista já utiliza esta aeronave 

para missões de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos por 

meio do 4º Destacamento de Precursor Paraquedista. (ORBIS DEFENSE, 2016). Esta 

Aeronave Remotamente Pilotada é operada por 02 pessoas (Figura 3), pode ser 

 
1 The Raven B DDL® system, an enhanced version of the battle proven Raven B system, is a lightweight 

solution designed for rapid deployment and high mobility for military applications requiring low-altitude 
surveillance and reconnaissance intelligence. 

2 Skylark I-LEX is the latest evolution of the battle-proven, high-performance Skylark I system, which 
has been delivered to over 30 different users worldwide. Skylark I-LEX’s outstanding capabilities are 
based on operational experience gained through tens of thousands of operational sorties by the IDF. 
Skylark I-LEX serves as the IDF’s standard battalion-level UAS and is used in various NATO countries 
and with other international users. 
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carregada pelo militar em seu fardo de combate específico, tem autonomia máxima 

de 02 horas, possui alcance de 20 km e tem a capacidade de embarcar múltiplas 

cargas com tecnologia (FT SISTEMAS). 

 

 

FIGURA 2 – Hórus FT-100 
Fonte: MARTINI, 2018, p. 32 

 

 

FIGURA 3 – Emprego do Hórus FT-100 por 02 militares 
Fonte: FT SISTEMAS 

 

A Força Aérea Brasileira tem empregado o Hermes 450, porém este SARP, por 

suas características de grande porte, alta tecnologia e longo alcance, torna-se 

inadequado ao uso por pequenas frações, conforme as categorias já mencionadas, 

determinadas pelo Ministério da Defesa, uma vez que é de categoria 3. Este SARP 

também é empregado por países como Estados Unidos, Reino Unido, Israel e México. 

A doutrina é tão avançada fora do território brasileiro que muitos países já 

desenvolvem formas de destruição de SARP inimigo. Para isso, são utilizados até 
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outros SARP ou tecnologia de armas não cinéticas para obstrução dos sinais que 

controlam os SARP.  

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

entrevista exploratória e questionário. 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes especialistas, 

em ordem cronológica de execução (Quadro 2): 

 

Nome Justificativa 

NINA MACHADO FIGUEIRA – Cap EB 

Graduada em Engenharia Cartográfica e Mestra em 
Engenharia de Defesa pelo Instituto Militar de 
Engenharia (IME), doutora em Ciências da 
Computação pela Universidade de São Paulo 
(USP), possuidora do curso de Geoprocessamento, 
Análise de Banco de Dados Geoespaciais e 
Processamento Digital de Imagens pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o curso 
de Infraestrutura de Dados Espaciais pela 
Universidade Politécnica de Madrid e pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Experiência em 
projetos de utilização do SARP e suas tecnologias 
atreladas. 

FERNANDO CÉSAR – Maj EB 
Experiência na introdução do SARP no Batalhão de 
Inteligência Militar (BIM) e comandante da 
companhia de Fontes Tecnológicas 

QUADRO 2 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 
 

A entrevista foi realizada diretamente com os militares selecionados, 

consistindo dos seguintes passos:  

a) contato prévio com os militares selecionados;  

b) envio das entrevistas ou gravação;  

c) análise e avaliação das respostas.  

As respostas foram analisadas a fim de contribuir com a solução do problema. 

As entrevistas foram previamente avaliadas por militares com conhecimento referente 

às operações de SARP, com o intuito de confirmar a clareza das perguntas. 
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2.2.2 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares do Exército 

Brasileiro, oficiais e sargentos, de carreira e temporários, que já serviram em algum 

Pelotão Especial de Fronteira (PEF). O estudo foi limitado aos quadros, excluindo, do 

universo analisado, cabos e soldados, para permitir um maior número de pessoas com 

conhecimento profissional mais completo e com melhor formação na área de atuação. 

Foram questionados, ainda, militares que trabalharam com SARP no Batalhão 

de Inteligência Militar (BIM) e nas organizações militares que já receberam estas 

aeronaves, como forma de ligar o conhecimento adquirido por estes militares com o 

possível emprego nos PEF. 

 Dessa forma, utilizando-se dados obtidos no Departamento Geral de Pessoal 

(DGP) de militares, oficiais e sargentos, que serviram nos 26 Pelotões Especiais de 

Fronteira (22 Pelotões, 04 Destacamentos e 02 companhias) nos últimos 10 anos, e 

considerando a permanência de cada militar no PEF de apenas 01 (um) ano, a 

população a ser estudada foi estimada em cerca de 1960 militares. Este número pode 

variar para baixo, considerando que muitos militares servem por mais de 1 (um) ano 

no PEF. Porém, como a pesquisa considerou também a opinião de militares que 

trabalharam com o emprego de SARP (poucos nas Força Terrestre), convencionou-

se manter a população de 1960 militares. A fim de atingir uma maior confiabilidade 

das induções realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como 

parâmetros a heterogeneidade da população (oficiais e sargentos), o nível de 

confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra 

dimensionada como ideal (nideal) foi de 64. 

A amostra contemplou oficiais e sargentos que exerceram as seguintes funções 

no PEF: comandante, subcomandante, adjunto, sargenteante e comandante de grupo 

de combate. Dessa feita, foram distribuídos questionários para 96 militares. 

O efetivo acima foi obtido considerando 150% da amostra ideal prevista 

(nideal=64), utilizando-se como N o valor de 1960 militares. 

A amostra foi selecionada em diferentes organizações militares, de maneira a 

não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (correspondência ou e-mail) para 96 militares que 

atendiam os requisitos. Foram obtidas 75 respostas, entretanto, devido a diversos 

fatores, somente 64 respostas foram consideradas (100% de nideal e 66,66% dos 
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questionários enviados), não havendo necessidade de invalidar nenhuma das 64 por 

preenchimento incorreto ou incompleto. 

A partir do nideal (64), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=64) foi 

igual ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da amostra, 

viabilizando a relevância desta pesquisa. 

Foi realizado um pré-teste com 16 capitães-alunos da Escola de 

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

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

instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros que 

justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de forma 

idêntica. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pesquisas sobre os possíveis empregos de tecnologia aliado à defesa 

indicam, cada vez mais, que essa utilização é benéfica quando bem adotada. Alguns 

aspectos doutrinários ainda estão sendo delineados para o bom emprego dos SARP. 

Um questionamento que se faz é sobre a relevância do emprego do SARP nos 

PEF. Para isto, a presente pesquisa procurou investigar o quão importante seria a 

possibilidade de emprego de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotados (SARP) 

nos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), com base da experiência de cada ouvinte. 

Esse item sofreu alguns questionamentos. Foram levantadas 4 opções para avaliar a 

relevância do SARP nos PEF. A maioria acredita que o emprego de SARP é “de 

grande relevância” nos PEF (87,5%). Poucos acreditam que seja apenas “relevante” 

o seu emprego (12,5%), 01 (uma) pessoa apenas acredita ser “pouco relevante” 

(1,6%), enquanto nenhum ouvinte disse ser “irrelevante” (0,0%). A Tabela 1 e o 

Gráfico 1 a seguir apresentam o resultado obtido: 

 

TABELA 1 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca da relevância da possibilidade de 
      emprego de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotados (SARP) nos PEF 

Grupo 
 

Relevância 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

De grande relevância 56 87,5% 
Relevante 08 12,5% 
Pouco relevante 01 1,6% 
Irrelevante 00 0,0% 
TOTAL 64 100,0% 

Fonte: O autor 
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A percepção da amostra, de maneira geral, é que o emprego do SARP nos PEF 

é de grande relevância. 

 

 

GRÁFICO 1 – Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre a relevância do emprego do SARP nos 
           Pelotões Especiais de Fronteira 

Fonte: O autor 
 

A partir deste resultado, outro item procurou investigar para qual atividade o 

emprego do SARP contribuiria nas Operações de Reconhecimento de Fronteira 

(REFRON). Foram levantadas 11 (onze) opções de atividades. A maioria acredita que 

a observação da existência de atividades ilegais de garimpo seria a maior contribuição 

do emprego do SARP nas frações em área de fronteira (32,8%). Na sequência de 

importância vieram a observação de atividades de narcotráfico (26,6%), a observação 

das características gerais do terreno (14,1%) e o monitoramento de pistas de pouso e 

aeronaves na área de responsabilidade (7,8%). Poucos, ainda, elegeram como 

atividade importante a ter contribuição o monitoramento de embarcações e tráfego 

fluvial (6,3%), a observação da existência de atividades ilegais de extração de madeira 

(6,3%), outras atividades (3,2%), o monitoramento das comunidades indígenas (1,6%) 

e a observação da existência de Organizações Não-Governamentais (ONG) (1,6%). 

Nenhum militar julga como atividade principal a ter contribuição do emprego do SARP 

o monitoramento de Sistemas de Comunicações na área de responsabilidade (0,0%) 

e o reconhecimento da existência de militares estrangeiros (0,0%). 
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TABELA 2: Avaliação da amostra, em valores absolutos, sobre qual atividade teria contribuição no 

emprego de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) nas Operações de 
Reconhecimento de Fronteira (REFRON) 

Grupo 
 

Atividade 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Observação da existência de atividades ilegais de Garimpo 21 32,8% 
Observação da existência de atividades ilegais de extração de 
Madeira 

4 6,3% 

Monitoramento das Comunidades Indígenas 1 1,6% 
Monitoramento de Pistas de Pouso e aeronaves na área de 
responsabilidade 

5 7,8% 

Observação das características gerais do terreno 9 14,1% 
Observação de atividades de Narcotráfico 17 26,6% 
Observação da existência de Organizações Não-
Governamentais 

1 1,6% 

Monitoramento de Sistemas de Comunicações na área de 
responsabilidade 

0 0,0% 

Reconhecimento da existência de Militares Estrangeiros 0 0,0% 
Monitoramento de Embarcações e Tráfego Fluvial 4 6,3% 
Outras atividades 2 3,1% 
TOTAL 64 100,0% 

Fonte: O autor 

 

 

GRÁFICO 2 – Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre qual atividade teria 
           contribuição do emprego de SARP nos REFRON 

Fonte: O autor 

 

Foi aberto um espaço para o militar questionado colocar alguma observação 

relevante quanto ao assunto, no qual se destacaram os seguintes comentários: 
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a) “Uma das maiores dificuldades nos reconhecimentos em Faixa de Fronteira 

é a mobilidade. O SARP complementaria, de forma satisfatória, esse tipo 

de missão”. 

b) “A utilização desse equipamento (SARP), agregado à uma boa 

comunicação com as tropas no terreno, pode ser de grande valia no que 

tange a interceptação de crimes transfronteiriços, visto o quão grande é a 

área de responsabilidade dos Pelotões Especiais de Fronteira e a 

dificuldade da identificação precisa de locais de realização das 

apreensões”. 

c) “Julgo de que o SARP aumentaria muito o poder de monitoramento do PEF, 

monitorando atividades ilegais remotamente e subsidiando o planejamento 

de operações”. 

d) “A difícil acessibilidade nas zonas fronteiriças por meio de modal terrestre 

e até mesmo fluvial reflete negativamente na capacidade de conhecer a 

região, estar presente ao longo da faixa de fronteira, vigiar a movimentação 

no local, e também atuar efetivamente contra os infratores, já que o terreno 

de mata pouco acessível facilita àquele que se esconde e dificulta ao que 

procura. O emprego de SARP, por sua vez, aumenta drasticamente a 

capacidade de vigilância, presença e monitoramento dessas áreas de 

interesse, além de reduzir os riscos e gastos inerentes aos deslocamentos 

terrestre e fluvial, combinando aumento de efetividade com redução de 

riscos e despesas”. 

Considerando as 3 (três) opiniões mais elencadas pelos questionados, o 

emprego de SARP nas Operações de Reconhecimento nos PEF auxiliaria, 

principalmente, na observação da existência de atividades ilegais de garimpo, na 

observação de atividades de narcotráfico e na observação das características gerais 

do terreno. 

Porém, Figueira (2019) (informação verbal)3 afirma que:  

 

O emprego de SARP somente para a observação de ilícitos é muito pouco. 
Ele pode observar, ele pode detectar, ele pode classificar. Isto depende de 
quanta inteligência computacional o SARP tem embarcado. Hoje, talvez sim, 
apenas reconhecer e identificar. Mas, futuramente, o SARP poderá executar 
missões com uma consciência situacional ainda maior. 

 

 
3 FIGUEIRA, Nina Machado. Entrevista concedida na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais em 06 ago. 2019. 
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A pesquisadora Figueira (2019) (informação verbal) relata ainda que os 

elevados índices pluviométricos poderiam dificultar o emprego de SARP na região 

amazônica, visto que chove muito nessa região. Porém, essa dificuldade poderia ser 

amenizada por um bom planejamento por parte do comandante de fração que 

analisaria o melhor horário e local para decolagem do SARP. 

2.1 OBSERVAÇÃO DE ATIVIDADES ILEGAIS DE GARIMPO 

O número de áreas de garimpo ilegal na Amazônia cresce cada vez mais, 

auxiliado pelas grandes distâncias do território brasileiro a serem monitorados. A 

presença do garimpo está em grande parte da Amazônia protegida, atingindo 

principalmente as áreas do Comando de Fronteira Roraima / 7º Batalhão de Infantaria 

de Selva (Cmdo Fron RR/7º BIS) e do Comando de Fronteira Rio Negro / 5º Batalhão 

de Infantaria de Selva (Cmdo Fron RN/5º BIS) (Figura 4). 

 

FIGURA 4 – Pontos e quantidade de garimpos ilegais na área de responsabilidade do Cmdo Fron RR/7º 
                    BIS e do Cmdo Fron RN/5º BIS 
Fonte: compilação do autor4  

 

A prática do garimpo, de forma geral, tem importantes consequências 

ambientais. Quando acontece de forma ilícita e em áreas demarcadas e de 

preservação, o impacto é sentido com maior potência pelos indígenas e 

comunidades ribeirinhas que dependem dos recursos naturais. O uso do 

mercúrio para separar o ouro da areia contamina os rios, e, 

 
4 Montagem a partir de imagem coletada do mapa de mineração ilegal do site 

https://mineria.amazoniasocioambiental.org/ 

https://mineria.amazoniasocioambiental.org/
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consequentemente, os peixes. Além disso, a extração de minérios provoca 

desmatamento para acessar o subsolo, e assoreamento dos rios, causando 

distúrbios ambientais como o aumento de mosquitos transmissores de 

doenças (CAETANO, 2018). 

 

O monitoramento de atividades de garimpo é realizado hoje em dia, na maioria 

das vezes, por aeronaves de asa rotativa. O uso desses veículos possibilita a perda 

do elemento surpresa, uma vez que o barulho das aeronaves espanta aqueles que 

executam essa atividade de forma ilegal. A sinuosidade e seca dos rios, as cachoeiras 

ao longo da subida juntamente com a grande cobertura vegetal que geralmente o 

cercam dificultam muito o reconhecimento dos Pelotões aos lugares de extração 

mineral ilegal.  

O SARP auxiliaria no reconhecimento dos itinerários, ou seja, se os rios 

possuem muitas pedras e obstáculos naquela época do ano. Também auxiliaria, de 

forma silenciosa, na identificação das possíveis rotas de fuga para os garimpeiros 

ilegais, dos armamentos utilizados por estes elementos quando possuírem e das 

embarcações e materiais presentes na área, dados importantes  que auxiliarão o 

comandante de PEF no cálculo dos explosivos que serão utilizados na neutralização 

das embarcações e no cálculo das levas necessárias para o transporte dos materiais 

apreendidos.  

No espaço aberto no questionário, na qual solicitava-se a colocação de alguma 

observação quanto ao assunto em pauta, os seguintes comentários reforçaram a 

grande contribuição que o emprego dos SARP traria para as Operações de 

Reconhecimento de Fronteira para os PEF na observação de atividades ilegais de 

garimpo: 

a) “Acredito que o emprego de SARP para DEF, PEF e CEF é muito útil. O 

SARP aumenta o alcance operativo da tropa que o emprega, economiza 

horas de voo em reconhecimentos aéreos com aeronaves pilotadas 

(embora não substitua), seja asa fixa ou rotativa e facilita o monitoramento 

de locais cujos os problemas já são conhecidos como os crimes ambientais 

de extração mineral, extração de madeira e outros em locais de difícil 

acesso”. 

b) “O uso do SARP poderá contribuir para identificar a presença de atividades 

ilícitas em áreas não vivificadas, fornecendo imagens que revelem 

garimpos ilegais, construções em áreas de preservação e desmatamentos. 
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Tais informações, normalmente requerem patrulhas na área para confirmar. 

Por meio do SARP, poderia se levantar áreas suspeitas, orientando o 

esforço do REFRON para os locais onde há alguma ameaça, tornando as 

operações mais eficazes e efetivas”. 

c) “Devido às peculiaridades do ambiente amazônico (rios sinuosos com 

cachoeiras, dificuldades logísticas e outras), a utilização de SARP traria um 

enorme ganho de velocidade de informações e flexibilidade para o 

monitoramento e a segurança nas áreas de responsabilidade dos Pelotões 

Especiais de Fronteira”. 

2.2 OBSERVAÇÃO DE ATIVIDADES DE NARCOTRÁFICO 

A utilização de SARP na observação de atividades de narcotráfico já é realizada 

por diversos órgãos de segurança como a Polícia Federal. Sua contribuição se daria 

com a localização de plantações de coca ou maconha, identificação de traficantes em 

áreas na qual se deseja o sigilo, observação de pontos de estocagem de drogas, 

informações importantes a serem passadas através dos relatórios de REFRON 

confeccionados pelos comandantes de PEF e endereçados para os órgãos de 

inteligência das brigadas responsáveis. 

Países da América Latina já utilizam SARP para o combate ao narcotráfico 

como o Hermes 900 utilizado no norte do Chile e o emprego de drones pela 

Guatemala, país cujo uso da tecnologia permitiu identificar quais drogas estavam 

sendo cultivadas e proceder efetivamente nas áreas de difícil acesso (BRECHA 

ZERO, 2017).  

Os seguintes comentários realizados no questionário elucidam a grande 

contribuição que o emprego dos SARP traria para as Operações de Reconhecimento 

de Fronteira para os PEF na observação de atividades de narcotráfico: 

a) “Um equipamento desses ajudaria muito no quesito surpresa. O 

narcotráfico iria diminuir, pois saberíamos os passos dos traficantes com 

maior facilidade. Esse equipamento só tem a somar”. 

b) “Um ‘drone’ com visão termal para o PEF melhorará o monitoramento dos 

rios e, com isso, o aumento do combate ao narcotráfico, podendo identificar 

se o inimigo está armado ou não, se a carga é grande, itens que ajudaria o 

cmt do PEF a tomar melhores decisões. 
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2.3 OBSERVAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TERRENO 

O conhecimento das características gerais do terreno é extremamente 

importante para o planejamento e execução das operações. Identificar sua Zona de 

Ação e Área de Responsabilidade é algo que o comandante de PEF procurará para o 

planejamento correto e fidedigno das Operações de Reconhecimento de Fronteira. 

Quando se fala em conhecimento do terreno, entende-se que “(...) devem ser 

verificadas as características que impactarão no cumprimento da missão, tais como 

dados hidrográficos, dados altimétricos, composição do solo e vegetação” (BRASIL, 

2016a).  

Cabe ressaltar que o estudo dos aspectos gerais do terreno compõe uma das 

etapas do estudo dos efeitos ambientais sobre as operações, fase importante no 

processo de conhecimento da situação das linhas de ação do estudo de situação do 

comandante tático. Os dados coletados poderão contribuir para o esclarecimento dos 

pontos e áreas a serem reconhecidos, dos obstáculos que a tropa poderá se deparar, 

para esclarecer se os itinerários traçados são em relevo plano ou acidentado e para a 

identificação de clareiras em coberturas vegetais densas e possíveis pontos de apoio 

logístico aéreo em caso de emergência. 

Os seguintes comentários do questionário relatam a grande contribuição que o 

emprego dos SARP traria para as Operações de Reconhecimento de Fronteira para 

os PEF na observação das características gerais do terreno: 

a) “Possibilitaria uma maior amplitude da área de observação dos PEF, devido 

a maior facilidade de cobrir uma maior extensão de terreno sem o desgaste 

da tropa”. 

b) “A dificuldade de locomoção na região do PEF é imensa. Um SARP 

aumentaria muito a capacidade de consciência situacional do Comandante 

de PEF e dos escalões superiores”. 

2.4 CATEGORIA IDEAL DE SARP PARA O EMPREGO NOS PELOTÕES 

ESPECIAIS DE FRONTEIRA 

Analisando os diversos documentos que embasam o emprego de SARP, os 

Requisitos Operacionais Básicos (ROB) de SARP Categoria 0 atendem perfeitamente 

a necessidade do PEF quanto ao emprego nas Operações de Reconhecimento de 

Fronteira. A Portaria 063, do EME elenca como requisitos operacionais necessários 

de um SARP categoria 0 ter o alcance mínimo de 9 quilômetros, ser desmontável e 
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transportável em uma mochila, ter autonomia mínima de 15 minutos, possuir 

resistência e poder operar na chuva e que o ruído do motor seja inaudível em certa 

altura. Todos esses requisitos encaixam perfeitamente no emprego de uma fração 

pequena como é a do PEF (BRASIL, 2016b). 

Para áreas de responsabilidade na qual a cobertura vegetal seja mais extensa, 

há a possibilidade de emprego de SARP categoria 1, pois estes possuem um alcance 

maior em relação aos de categoria 0, com mínimo de 27 quilômetros, e têm a 

capacidade de agregar maior quantidade de carga tecnológica para sua operação 

(BRASIL, 2014d). 

Por outro lado, Figueira (2019) (informação verbal)5 afirma que a melhor 

categoria de SARP para o emprego em pequenas frações dependerá muito mais de 

quais sensores serão necessários para cumprir as missões nas Operações de 

Reconhecimento de Fronteira do que aquilo previsto em manual. Ou seja, para 

algumas missões serão necessárias apenas uma captação simples de imagens da 

área, porém, para outras missões mais complexas, serão necessárias do SARP, além 

da captação de imagens, uma captação de áudio, um referenciamento global da área 

ou uma identificação infravermelha de elementos estrangeiros. Para Figueira (2019) 

determinar uma categoria exata de emprego no PEF é limitar as grandes capacidades 

que um SARP de pequena categoria tem, seja de categoria 0 ou 1. 

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 dos militares acerca das possibilidades de emprego de 

SARP nas Operações de Reconhecimento de Fronteira dos PEF. 

A revisão de literatura possibilitou conhecer todos os Pelotões Especiais de 

Fronteira, as atividades e finalidades das Operações de Reconhecimento de Fronteira, 

assim como as categorias de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) 

possíveis de serem empregadas pelos pequenos escalões. Possibilitou também o 

conhecimento dos diversos SARP empregados pela Força Aérea, pela Marinha e por 

outras Forças Armadas. 

O questionamento de militares que serviram em funções vitais nos PEF, assim 

como de militares que já utilizaram SARP em algum emprego militar, possibilitou 

 
5 FIGUEIRA, Nina Machado. Entrevista concedida na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais em 06 ago. 2019. 
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elencar que atividades como a observação de garimpo, de narcotráfico e a 

identificação de características gerais do terreno são aquelas atividades de maior 

relevância no emprego de SARP nos REFRON. Contudo, especialistas e 

pesquisadores relatam que as capacidades destes sistemas são muito maiores que a 

simples observação de ilícitos. O comandante de PEF poderá aproveitar futuramente 

muito mais as infinitas capacidades que as diversas tecnologias embarcadas nos 

SARP podem trazer ao bom planejamento e tomada de decisão. 

Conclui-se também, por outro lado, que o emprego de SARP na região 

amazônica têm suas limitações como o uso das comunicações, afetada pela vasta 

vegetação, os índices pluviométricos que impedem o voo dos sistemas de aeronaves. 

Porém, para os especialistas, isto poderá ser atenuado pelo bom planejamento do 

comandante quanto ao horário e local de uso do SARP. 

Em relação à qual seria a melhor categoria de SARP a ser utilizado no PEF, os 

pesquisadores são enfáticos em dizer que o mais importante na decisão será o tipo 

de atividade que o SARP executará. Para missões simples, pode ser utilizado 

sistemas de categoria 0, porém, para atividades mais complexas, na qual há a 

necessidade de utilização de um maior número de tecnologias embarcadas, usa-se 

um SARP de categoria 1. Figueira (2019) (informação verbal) diz que primeiro analisa-

se a missão, depois quais sensores vão cumprir essa missão e por último, escolhe-se 

qual categoria de SARP utilizar. Cabe a Força Terrestre decidir as capacidades que o 

PEF poderá ter neste tipo de Operação de Reconhecimento. 

Recomenda-se, assim, que sejam empregados Sistemas de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas nas Operações de Reconhecimento de Fronteira pelos 

Pelotões destacados para a observação do garimpo e narcotráfico presentes na área 

e para a caracterização do terreno na qual a tropa atuará, conforme elucidado no 

Anexo A. Tudo isto dará uma maior consciência situacional ao comandante de PEF 

para a tomada de decisões. A utilização de categoria 0 ou 1 dependerá do tipo de 

missão que o PEF executará. 

Conclui-se, portanto, que é possível o emprego de SARP nos PEF para os 

REFRON, contanto que haja um bom planejamento por parte dos comandantes.  
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ANEXO A: Solução Prática 

A presente pesquisa concluiu que o emprego de Sistemas de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (SARP) nas Operações de Reconhecimento (REFRON) dos 

Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) é viável de ser realizado pelo Exército 

Brasileiro. Em um primeiro momento, essa aplicação poderia ser executada com a 

finalidade de observação de atividades de garimpo e de narcotráfico e de identificação 

das características gerais do terreno, funções que poderão auxiliar os comandantes 

de PEF a alcançarem uma melhor consciência situacional das operações (Figura 5).  

 

 
FIGURA 5 – Infográfico das Possibilidades de Emprego de SARP nos REFRON dos PEF 

Fonte: compilação do autor6 

 

 
6 Montagem a partir de imagens coletadas dos sites do Exército Brasileiro, Defesanet, Revista 

Operacional e Infoamazonia  
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No entanto, as capacidades desses sistemas são muito maiores do que essas 

anteriormente destacadas, necessitando de um estudo diuturno pela Força Terrestre 

a respeito do emprego dessas aeronaves nos REFRON. 

Foi observado ainda que os comandantes poderão embarcar diversos tipos de 

sistemas, sendo, a finalidade das operações, o fator preponderante para a escolha de 

tais tecnologias. 

Por fim, deve-se destacar alguns outros pontos importantes que auxiliarão a 

viabilidade do emprego de SARP pelos PEF nos REFRON: 

a) O SARP é um meio nobre, ou seja, sua utilização deverá ser realizada 

somente quando houver uma grande necessidade por parte do 

comandante do PEF para cumprimento dos REFRON; 

b) Há necessidade de aquisição de conhecimento a respeito da utilização de 

SARP pelos militares que irão operá-lo, pois trata-se de uma tecnologia 

cara e sensível; 

c) É necessário um bom planejamento do comandante do PEF para que o 

SARP seja realmente bem empregado; 

d) Os ensinamentos colhidos pelos operadores devem ser sempre 

repassados para os escalões superiores para que a doutrina militar 

terrestre seja constantemente atualizada, uma vez que o terreno e as 

condições meteorológicas do ambiente amazônico caracterizam-se por ser 

uma Área de Operações diferente daquelas na qual já foram empregados 

os SARP.  
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