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RESUMO 

 

 

MARIANO, Leandro Fernandes. O SARP no auxílio aos Pelotões Especiais de 
Fronteira que integrarão o SISFRON. Rio de Janeiro, 2014. 
 

O presente trabalho visa identificar os benefícios do emprego do Sistema de 
Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) aos trabalhos de vigilância das fronteiras 
terrestres da Amazônia, que serão realizados pelos Pelotões Especiais de Fronteira 
(PEF) que comporão o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira (SISFRON). 
Após a análise destas variáveis, será realizada uma avaliação crítica sobre a 
possibilidade de inclusão, do SARP categoria 1, como meio orgânico do PEF. 
O estudo abordará as características do território amazônico, destacando as 
peculiaridades do ambiente operacional, a influência nas operações e sua importância 
no cenário internacional. Ainda sobre a Amazônia, será discorrido sobre as principais 
ameaças a soberania nacional enfrentadas na região, analisando a atuação das 
Forças Armadas Revolucionarias da Colômbia (FARC), o narcotráfico e a questão 
indígena. Serão abordados a responsabilidade do Estado na faixa de fronteira e os 
projetos que visam implementar maior segurança na região, dentre eles o SISFRON. 
Ainda no desenvolvimento, serão analisadas as atividades e a estrutura do PEF, e por 
fim, será realizada uma análise sobre o SARP, mais detalhadamente sobre o SARP 
categoria 1, a fim de expor suas características e comprovar sua importante 
contribuição para otimizar a vigilância da fronteira amazônica.                 
  
Palavras-chave: Amazônia, PEF, SARP, SISFRON. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

RESUMEN 

 

MARIANO, Leandro Fernandes. El SARP en auxilio a los Pelotones Especiales de 
Frontera que integrarán el SISFRON. Rio de Janeiro, 2014. 
 

 

El presente trabajo busca identificar los beneficios del empleo del Sistema de 
Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) a los trabajos de vigilancia de las 
fronteras terrestres de la Amazonia, que serán ejecutados por los Pelotones 
Especiales de Frontera (PEF) que conformarán el Sistema Integrado de Monitoreo de 
Frontera (SISFRON). Después del análisis de estas variables, será realizada una 
evaluación crítica acerca de la posibilidad de inclusión, del SARP categoría 1, como 
medio orgánico del PEF. 
El estudio abordará las características del territorio amazônico, destacando las 
peculiaridades del ambiente operacional, la influencia en las operaciones y su 
importancia en el escenario internacional. Aún acerca de la Amazonia, se estudiarán 
las principales amenazas a la soberania nacional enfrentadas en la región, analizando 
la actuación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 
narcotráfico y la situación indígena. Serán abordados la responsabilidad del Estado 
en la faja fronteriza e los proyectos que buscan implementar mayor seguridad en la 
región, dentre ellos el SISFRON. 
Aún en el desarrollo, serán analisadas las actividades y la estructura del PEF, y para 
finalizar, será realizado un análisis acerca del SARP, con más detenimiento acerca 
del SARP categoría 1, con el objetivo de presentar sus características y comprobar su 
considerable contribución para optimizar la vigilancia de la frontera amazónica.                 
 

Palabras clave: Amazonia, PEF, SARP, SISFRON. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo buscou integrar conceitos básicos e informações relevantes, 

a fim de fornecer subsídios para a melhor compreensão da utilização do Sistema de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) como meio de monitoramento de 

território, bem como entender de que maneira este sistema pode colaborar com o 

trabalho dos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) que integrarão o Sistema 

Integrado de Monitoramento de Fronteira (SISFRON). 

Além disso, pretende ampliar o cabedal de conhecimento acerca dos benefícios 

e dificuldades do emprego do SARP categoria 1 como meio auxiliar do PEF, no 

monitoramento e combate aos delitos ocorridos na faixa de fronteira, fornecendo uma 

base inicial para estudos relacionados a implantação do SARP como meio orgânico 

dos PEF. 

O Brasil ocupa uma posição de destaque no mundo quando se trata de 

extensão territorial. É o quinto maior país do planeta e o maior da América Latina, 

possuindo fronteira com diversos países. A larga faixa fronteiriça torna muito difícil a 

sua fiscalização e controle, o que acaba propiciando a ocorrência de atividades ilícitas 

como contrabando, tráfico de drogas e presença de criminosos que atuam nos países 

vizinhos.   

Além da necessidade de enfrentar os crimes que ocorrem em sua fronteira, o 

Brasil vem se deparando com o crescente interesse internacional sobre suas riquezas 

e potencialidades, como as enormes reservas de minerais e água doce. 

Para garantir a soberania nacional o Estado brasileiro editou, em 2008, a 

Estratégia Nacional de Defesa, em decorrência da qual surgiram os Projetos 

Estratégicos do Exército, dentre eles o Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras. 

O SISFRON busca fortalecer a presença e a capacidade de ação do Estado na 

faixa de fronteira. Além de incrementar a capacidade de monitorar o território e 

assegurar o fluxo de dados entre diversos escalões da Força Terrestre, produzirá 

informações para tomada de decisões, bem como atuará em ações de defesa ou 

contra delitos transfronteiriços.  
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Como integrantes do subsistema de atuadores, os Pelotões Especiais de 

Fronteira serão agentes que trabalharão diretamente em ações contra os crimes na 

faixa de fronteira, tendo que superar as dificuldades de acesso a algumas regiões do 

nosso território, devido a imensidão da área e a diversidade do terreno.  

Diante da dificuldade de monitoramento do nosso território o uso de recursos 

tecnológicos se torna imprescindível. Além da utilização do Subsistema de Tecnologia 

da Informação e comunicação o SISFRON utilizará o Subsistema de Sensoriamento 

que terá o SARP como uma de suas plataformas aéreas.(PROJETOS, 2012, p.14-15) 

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

embasada em procedimentos científicos a respeito de um tema atual e importante 

para a manutenção da integridade do território brasileiro, bem como por buscar 

identificar fatores que corroborem os benefícios e a aplicabilidade do SARP no auxílio 

aos PEFs na proteção das fronteiras amazônicas. 

 Trata-se de estudo bibliográfico e documental que, para obtenção de dados 

consistentes, utilizou como método a leitura exploratória e seletiva das fontes de 

consulta mediante uma análise qualitativa das informações obtidas. 

A seleção das fontes de pesquisa foi realizada através da coleta de publicações 

de autores com reconhecimento na área a ser estudada, em artigos veiculados em 

periódicos, publicações cientificas e manuais.  

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

objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio apresentado 

neste estudo. 

No decorrer do trabalho serão abordados os seguintes capítulos: 

O POTENCIAL AMAZÔNICO E SUAS AMEAÇAS – pretende destacar as 

riquezas e a importância da Amazônia, bem como identificar os crimes 

transfronteiriços e apontar seus reflexos na Defesa e na Segurança Pública; 

SISFRON – Identificar objetivos do projeto e inovações para o Exército; 

PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA – apresentar características dos 

PEFs e identificar as dificuldades encontradas na realização da segurança das 

fronteiras terrestres da Amazônia; 
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SISTEMA DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS – apresentar 

características, possibilidades e limitações dos SARP categoria 1; 

 CONCLUSÃO - Pretende apreciar as consequências do emprego dos SARP 

categoria 1 nos PEF e no PEE SISFRON, bem como quais seriam os benefícios e 

desafios. 
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2 O POTENCIAL AMAZÔNICO E SUAS AMEAÇAS 

 

Como forma de melhor compreender as dificuldades de emprego dos Pelotões 

Especiais de fronteira é importante uma breve abordagem sobre as peculiaridades do 

ambiente operacional estudado, bem como as principais ameaças que figuram na 

conjuntura atual. 

 

2.1 CARACTERISTICAS E IMPORTÂNCIA DA AMAZÔNIA 

 

O Brasil ocupa uma posição de destaque no mundo quando se trata de 

extensão territorial. Com uma área de 8.515.767,049 Km² e uma faixa de fronteira 

terrestre de 16.886 Km o Brasil é o quinto maior país do planeta e o maior da América 

Latina, possuindo fronteira com dez países.  

Uma parte considerável das fronteiras terrestres é representada pela região 

amazônica, que possui uma faixa de cerca de 11 mil Km com Bolívia, Colômbia, 

Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. 

Ostentando o título de maior floresta do mundo, a floresta amazônica, está 

localizada no norte do Brasil e é conhecida pelas suas riquezas naturais. 

 

A maior floresta tropical e maior reservatório de água doce do mundo, a 
Amazônia é hoje uma das Grandes Regiões Naturais do planeta, tendo boa 
parte de sua vegetação preservada, além de uma vasta diversidade de fauna 
e flora. Com baixa densidade demográfica, a região é um importante 
laboratório natural para pesquisas, além de atrair diversas atividades 
extrativistas. (AMAZÔNIA, 2014)  
O bioma detém um terço das reservas de florestas tropicais e o maior banco 
de diversidade biológica do mundo, além de um patrimônio mineral não 
mensurado. Acredita-se que a Amazônia absorve e armazena grande 
quantidade de carbono e tenha um importante papel no equilíbrio climático 
global.  
A bacia amazônica ainda abriga a maior rede hidrográfica do planeta e escoa 
cerca de um quinto do volume de água doce do mundo, sendo 60% em 
território brasileiro. Segundo um estudo comparativo da Conservação 
Internacional (CI), só a Bacia do Rio Negro, um dos afluentes do Amazonas, 
tem mais água doce do que a soma dos rios de toda a Europa. (AMAZÔNIA, 
2014) 
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Figura 1 – Recursos Minerais da Amazônia 
Fonte: http://geografando-cesareducador.blogspot.com.br/2012/05/mapas-tematicos.html 

 

A Amazônia é uma floresta fechada, onde as árvores situam-se próximas umas 

das outras. O solo é pobre, pois possui apenas uma fina camada de nutrientes, devido 

à decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Entretanto, seu ecossistema vive 

em perfeito equilíbrio, pois tudo o que a floresta produz é aproveitado de forma 

eficiente.   

Por possuir uma extensa rede fluvial, responsável pelo maior volume de água 

doce do planeta e por ser a maior floresta tropical da terra, a Amazônia presta 

importantes serviços ambientais ao influenciar a distribuição de chuvas em quase 

metade da América Latina. 

O relevo Amazônico é constituído principalmente de baixa altitude, em razão 

das planícies fluviais dos rios Amazonas e Araguaia, e das depressões. No extremo 

norte, há uma pequena área de planalto (planaltos residuais norte-amazônicos), e logo 

embaixo, uma grande depressão (depressão marginal norte-amazônica). Há também 

estreitas faixas de planaltos residuais no sul da região.  

Diante dessas informações, é inegável a importância que a região amazônica 

representa para o Brasil. Com o objetivo de uma presença mais efetiva do estado na 

região, o Governo Militar buscou uma maior integração com as rodovias 

http://www.infoescola.com/geografia/complexo-regional-da-amazonia/
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transamazônica e Belém-Brasília, posteriormente foi criado o projeto Calha Norte 

(figura 2) como forma de ampliar a segurança na margem norte do rio Amazonas, a 

mais desabitada e vulnerável do país. 

  

 

Figura 2 – Distribuição da tropa no Projeto Calha Norte 
Fonte: http://montedo.blogspot.com.br/2011/01/calha-norte-avancos-mesmo-com-pouco.html 

 

Além do Projeto Calha Norte, as Forças Armadas tiveram envolvimento direto 

no Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), cuja estrutura operacional e física 

constitui o Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM), controlado pela Aeronáutica.  

Com o objetivo de reafirmar os direitos do Brasil sobre a região amazônica e 

estar em condições de exercer um controle efetivo na região, as Forças Armadas, 

juntamente com pesquisadores civis, propuseram a construção de uma ampla 

infraestrutura de apoio à vigilância aérea e comunicação na região. Foi construída a 

infraestrutura necessária para a fixação das antenas de radar, sistemas de 

comunicação e aparelhagens eletrônicas. Também faz parte desta infraestrutura a 

integração com o satélite brasileiro de sensoriamento remoto, que permite fiscalizar o 

desmatamento na Amazônia. 
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Figura 3 – Sistema de Vigilância da Amazônia  

Fonte: http://geografiadotiov.blogspot.com.br/2011/05/organizacao-politica-do-brasil.html 

 

2.2 AMEAÇAS AO TERRITÓRIO AMAZÔNICO 

 

 A preocupação do Brasil com a segurança da Amazônia vem assumindo uma 

posição de destaque dentre as prioridades para a manutenção da integridade 

territorial e a soberania nacional.  

 A larga faixa fronteiriça torna muito difícil a sua fiscalização e controle, o que 

acaba propiciando a ocorrência de atividades ilícitas como contrabando, tráfico de 

drogas e presença de criminosos que atuam nos países vizinhos.   

Além da necessidade de enfrentar os crimes que acorrem na fronteira 

amazônica, o Brasil está suscetível a ser submetido a pressões internacionais de 

diversas ordens, já que vem figurando no cenário internacional como uma grande 

economia mundial, além de possuir enormes reservas de recursos naturais. 

Ninguém desconhece a grande dependência que os países desenvolvidos 
têm do petróleo. Embora as reservas mundiais, hoje estimadas em um trilhão 
de barris, possam garantir o abastecimento, ao ritmo atual de consumo, por 
mais quatro ou cinco décadas, independentemente de novas descobertas, a 
verdade é que a maior parte destas reservas não se localiza no território dos 
países centrais. Os EUA já importam aproximadamente 60% do petróleo que 
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consomem. No ritmo atual, as reservas ainda existentes no seu subsolo 
terminarão na próxima década, passando a depender totalmente do petróleo 
importado, ainda que, no futuro, este combustível perca importância graças 
ao desenvolvimento tecnológico, rumo a novas fontes de energia.  

Porém, não apenas de petróleo depende o desenvolvimento dos países ricos. 
Eles têm uma dependência, praticamente vital para continuarem ricos e 
formosos, de uma enorme quantidade de minérios, sem os quais a sua 
economia industrial desmorona.  
Como representante da Trilateral, em 1979, Henry Kissinger, evidenciava 
essas carências: "Os países industrializados não poderão viver à maneira 
como existiram até hoje, se não tiverem à sua disposição os recursos naturais 
não-renováveis do planeta. Para isso, terão que montar sistemas mais 
requintados e eficientes de pressões e constrangimentos, que garantam a 
consecução de seus objetivos." (REZK, 2000) 

 

Para melhor compreender como a Amazônia assumiu um papel protagonista 

no cenário internacional, é importante conhecer alguns fatos ocorridos no decorrer do 

tempo, que tornam evidente o interesse internacional acerca dessa região.  

Desde 1850, os EUA já pregavam a ocupação internacional da região, 

defendendo a livre navegação no rio Amazonas.  No ano de 1930, o Japão defendeu 

a tese de abrigar no local, excedentes populacionais. Em 1949, a UNESCO sugeriu a 

criação do Instituto Nacional da Hileia Amazônica, com funções executivas. Em 1960, 

o Instituto Hudson defendeu a tese da criação de sete lagos na região. Em 1992, a 

chamada ECO-92 (Conferência Internacional), realizada no Rio de Janeiro, avançou 

o processo. Em maio de 1993, foram realizadas manobras das Forças Armadas dos 

EUA, a menos de 100 km de nosso território, sob a desculpa de combate ao 

narcotráfico, ao mesmo tempo em que construíram gigantesca base aérea no 

Paraguai. Em novembro de 1993, a ONU proclamou a Declaração Universal dos 

Direitos dos Índios, já preparando a criação da chamada "nação ianomâmi", a ser 

transformada posteriormente num "estado soberano".  

Algumas declarações confirmam as ambições internacionais. Em 1983, a 

Primeira Ministra do Reino Unido, Margareth Thatcher, declarou "Se os países 

subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas externas, que vendam suas 

riquezas, seus territórios e suas fábricas". Em 1989, o Vice Presidente dos EUA, Al 

Gore, afirmou "Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, 

mas de todos nós. Oferecemos o perdão da dívida externa em troca da floresta", no 

mesmo ano François Mitterrand, Presidente da França, seguiu na mesma linha de 

pensamento ao dizer "O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a 
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Amazônia". Em 1992, Gorbachev declarou "O Brasil deve delegar parte dos seus 

direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes". Mais 

recentemente foram feitas as declarações em 2005 por Pascal Lamy, Comissário de 

Comércio da União Europeia  "A floresta amazônica e as demais florestas tropicais do 

planeta deveriam ser consideradas bens públicos mundial e submetidas a uma gestão 

coletiva pela comunidade internacional" e em 2006 por David Miliband, Ministro do 

Meio Ambiente do Reino Unido, “Obviamente, existem problemas de soberania, mas 

o desmatamento é um assunto enorme... e qualquer plano, mesmo que seja radical, 

é digno de ser avaliado”. 

 

 

Figura 4 – Área da Amazônia cobiçada internacionalmente  
Fonte: http://ditosgeograficos.blogspot.com.br/2012/05/internacionalizacao-da-amazonia.html 

 

A Questão Indígena também é um problema que vem causando bastante 

preocupação, pois grandes potências mundiais estão apoiadas no discurso de 

demarcação de terras indígenas e a preservação do meio ambiente, como forma de 

conseguir uma maior influência sobre o destino da Amazônia. 

  Várias ONG atuam junto às comunidades indígenas da região Amazônica de 

forma contrária aos interesses nacionais. O governo encontra dificuldade em controlá-

las quanto às ações e aos agentes operadores, que em muitas situações burlam a lei 
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brasileira. Diversas ONG’s possuem, em seus quadros, geólogos e biólogos que 

remetem para seus países grande quantidade de material genético de elevado valor 

científico e econômico, o que caracteriza a biopirataria. Além disso, exercem pressões 

políticas e sociais sobre o governo brasileiro, visando reforçar a ideia de 

internacionalização da Amazônia, sob a bandeira da preservação da floresta.  

 É possível observar uma relação das áreas demarcadas como terras indígenas 

e a presença de jazidas minerais. Um exemplo dessa relação é a reserva ianomâmi, 

que teve sua área aumentada de dois milhões para nove milhões de hectares, 

exatamente sobre quatro importantes reservas minerais. 

 Portanto, a pressão externa para a demarcação de Terras Indígenas e 

Unidades de Conservação na Amazônia refletem a cobiça e o real interesse das 

grandes potências internacionais, que buscam reduzir a soberania brasileira sobre a 

Amazônia, estabelecendo um quadro de ingerência para uma futura intervenção 

internacional sobre a região e consequentemente sobre seus recursos naturais. 

 

 

Figura 5 – Unidades de Conservação e Terras Indígenas  
Fonte: http://brasilsoberanoelivre.blogspot.com.br/2012/09/demarcacoes-sao-necessarias-mas-

estao.html 

 

 Outra questão que afeta a segurança na Amazônia são os crimes 

transfronteiriços, pois ela acaba sendo utilizada como rota para inúmeras atividades 

ilícitas, tais como a biopirataria, a extração ilegal de madeira, o tráfico de drogas, de 

armas e munições, além do crime organizado e lavagem de dinheiro.  
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 A venda ilegal de armas e drogas, constituem os maiores mercados ilícitos 

globais, e ao mesmo tempo estão intimamente relacionadas e acompanhadas por 

outras atividades criminosas.  

A relação entre o tráfico de drogas e de armas, especialmente no caso das 

FARC, é bastante estreita, pois além de atuar na produção e venda ilegal de drogas, 

também mantém atividades de guerrilha. Essas atividades demandam a aquisição de 

armas através do tráfico e contrabando. 

Diante da repressão sofrida nos países vizinhos, as FARC estão aumentando 

a sua atuação em nosso território como forma de adquirir suprimentos, negociar com 

os traficantes brasileiros a troca de drogas por armas e criar novas rotas terrestres e 

fluviais para o tráfico, tendo em vista o aumento da fiscalização aérea. 

 

 

 Figura 6 – Atuação das FARC no Brasil  
Fonte: http://coronelbessa.blogspot.com.br/2010/05/presenca-de-guerrilheiros-das-farc-no.html 
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A provável consequência para o aumento do combate às FARC pela Colômbia 

é uma transferência de suas atividades ilegais para outros países na fronteira, como 

o Brasil. Segundo Ribas: 

A situação da narcoguerrilha na Colômbia é caracterizada pela capacidade 
dos insurgentes alastrarem o movimento armado, transbordando as fronteiras 
de seu país. Essa situação gera riscos para a soberania brasileira na 
Amazônia, constituindo uma das preocupações do governo nacional. O 
agravamento da crise colombiana no campo militar poderá envolver a Região 
Amazônica em um quadro de instabilidade que venha a gerar um futuro 
incerto. (2001, p. 25) 

 

 O aumento das atividades criminosas na fronteira acaba afetando a população 

brasileira que vive na região e que com o medo de ataques da guerrilha, se mudam 

para cidades maiores em busca de maior segurança. Tal situação, dificulta cada vez 

mais uma maior distribuição da população brasileira, impedindo uma ocupação efetiva 

de nosso território.  

 Não apenas os vilarejos isolados são afetados, os centros urbanos, localizados 

a milhares de quilômetros, sofrem com o tráfico de drogas que trazem junto um 

aumento da criminalidade e um maior volume de armas contrabandeadas.  
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3 SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DAS FRONTEIRAS (SISFRON) 

 

O presente capítulo tem por finalidade apresentar considerações sobre 

iniciativas do Estado Brasileiro que visam intensificar a presença do Governo em 

nosso território, aumentando a sua capacidade de monitoramento e o seu poder 

dissuasório.  

Conforme visto no capítulo anterior, são inúmeras as dificuldades de ocupação 

e proteção efetiva de nosso território. Visando enfrentar essas dificuldades e garantir 

a soberania nacional, o Ministério da Defesa elaborou em 2005 a PND (Política 

Nacional de Defesa). Trata-se de um documento que tem por finalidade estabelecer 

objetivos e diretrizes para o preparo e o emprego da capacitação nacional, envolvendo 

os setores militares e civil em todas as esferas. 

Complementando a PND, foi aprovado pelo Decreto 6.703, de 18 de dezembro 

de 2008, a END (Estratégia Nacional de Defesa) que contou em sua elaboração com 

um comitê interministerial formado pelos Ministério da Defesa, do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, da Fazenda, Ciência e Tecnologia, Secretaria de Assuntos 

Estratégicos e os Comandantes das três Forças Armadas. 

A END estabelece como atingir os objetivos determinados pela PND. Conforme 

suas diretrizes, as Forças Armadas devem desenvolver a capacidade de monitorar e 

controlar o espaço aéreo, o território e as águas jurisdicionais brasileiras e ampliar a 

presença de tropas nas fronteiras e na Amazônia. 

 

O Brasil será vigilante na reafirmação incondicional de sua soberania sobre a 
Amazônia brasileira. Repudiará, pela prática de atos de desenvolvimento e 
de defesa, qualquer tentativa de tutela sobre as suas decisões a respeito de 
preservação, de desenvolvimento e de defesa da Amazônia. Não permitirá 
que organizações ou indivíduos sirvam de instrumentos para interesses 
estrangeiros – políticos ou econômicos – que queiram enfraquecer a 
soberania brasileira. Quem cuida da Amazônia brasileira, a serviço da 
humanidade e de si mesmo, é o Brasil. (BRASIL,2008) 

 

 Norteado pela END, o Exército Brasileiro desenvolveu alguns Projetos 

Estratégicos, dentre eles o SISFRON (Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras), que permitirá o monitoramento, controle e atuação nas fronteiras 

terrestres do país, contribuindo para a inviolabilidade do território nacional, redução 
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dos problemas oriundos da região fronteiriça, operações interagências e a cooperação 

regional. 

Para o Exército, o SISFRON deverá, além de incrementar a capacidade de 
monitorar as áreas de fronteira, assegurar o fluxo contínuo e seguro de dados 
entre diversos escalões da Força Terrestre, produzir informações confiáveis 
e oportunas para a tomada de decisões, bem como atuar prontamente em 
ações de defesa ou contra delitos transfronteiriços e ambientais, em 
cumprimento aos dispositivos constitucionais e legais que regem o assunto, 
em operações isoladas ou em conjunto com as outras forças Armadas ou, 
ainda, em operações interagências, com outros órgãos governamentais. 
Os meios de sensoriamento do SISFRON estarão desdobrados ao longo dos 
16.886 quilômetros da faixa de fronteira, monitorando uma área de 
aproximadamente 27% do território nacional, o que potencializará o emprego 
das organizações subordinadas aos Comandos Militares da Amazônia, do 
Oeste e do Sul. (PROJETOS, 2012, p.14-15) 
 

 

 

Figura 7 – Monitoramento da faixa de fronteira pelo SISFRON 
Fonte: http://www.douradinanews.com.br/regiao/equipamentos-para-monitorar-a-fronteira-comecam-

a-partir-de-2013 

 

 Para atingir seus objetivos, o SISFRON reunirá um conjunto abrangente e 

integrado de recursos tecnológicos, estruturas organizacionais, processos e pessoas 

que terão a sua atuação através de diversos subsistemas integrados da seguinte 

forma: 

- Subsistema de sensoriamento: apoia as ações de vigilância, reconhecimento e 
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monitoramento da faixa de fronteira, alimentando com dados o subsistema de apoio à 

decisão. Para isso, utiliza radares de vigilância terrestre e aérea de baixa altura, 

sensores óticos, optrônicos e sensores de sinais eletromagnéticos, dentre outros 

meios, distribuídos por diversos escalões. Os sensores poderão ser fixos, portáteis, 

transportados em viaturas ou embarcações especializadas, ou instalados em 

plataformas espaciais e aéreas, tais como satélites, aeronaves de asa fixa ou móvel 

e aeronaves remotamente pilotadas. 

- Subsistema de Apoio à Decisão: terá como objetivo tratar os dados coletados pelos 

sensores que servirão de apoio para a decisão dentro dos níveis organizacionais. Será 

desenvolvido com base no programa C² em Combate e utilizado pelos Centros de 

Operações das Organizações Militares localizadas nas fronteiras, bem como pelo 

Comandos Militares de Área enquadrantes. 

- Subsistema de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC): realizará o tráfego 

de dados entre os componentes. Compreenderá rede de comunicações fixas e 

móveis, proporcionando melhoria na largura de banda disponível. 

- Subsistema de Segurança de Informação e Comunicações (SIC) e Defesa 

Cibernética: assegura a confidencialidade, autenticidade, integridade e 

disponibilidade das informações do Sistema. 

- Subsistema de Simulação e Capacitação: especialização do pessoal envolvido na 

gestão, operação, logística e desenvolvimento do SISFRON. 

- Subsistema de Logística: atividades de manutenção, suprimento e transporte. 

- Subsistemas de Atuadores: compreende as forças militares, os integrantes de 

órgãos e agências, os produtos de defesa e segurança e os procedimentos 

operacionais empregados pelo Exército na faixa de fronteira. (PROJETOS, 2012, 

p.15-16) 

 Nos próximos capítulos serão abordados mais detalhadamente os 

Subsistemas de Atuadores e Sensoriamento, pois integrando estes subsistemas 

temos os Pelotões Especiais de Fronteira e as Aeronaves Remotamente Pilotadas, 

que são objetos de estudo do presente trabalho. 

Como o foco do SISFRON é o apoio às operações interagências e outras 

operações que já são realizadas regularmente na faixa de fronteira, o projeto tem a 
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visão de uma maior interação com outros sistemas que já estão em operação em 

nosso território, como o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), Sistema de 

Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) e o Sistema de Defesa Aeroespacial 

Brasileiro. 

 

Figura 8 – Interação do SISFRON com sistemas congêneres 
Fonte: http://www.defesanet.com.br/defesa/noticia/7600/SISFRON 

 

Concomitantemente ao aumento da operacionalidade da Força Terrestre, o 

projeto trará benefícios para a indústria nacional, como consequência dos valores que 

serão investidos e devido a priorização no aproveitamento das tecnologias já 

existentes no país. Proporcionará também a geração de empregos, principalmente 

nas indústrias relacionadas à defesa.  
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4 PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA 

 

 Neste capítulo, abordaremos a atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira, 

que representam em nosso território as tropas mais avançadas que atuam na defesa 

de nossas fronteiras, além serem elementos de extrema importância do Subsistema 

de Atuadores do SISFRON.  

Ao analisarmos a atuação e composição dos Pelotões Especiais de Fronteira 

(PEF), se faz necessário conhecer a sua área de atuação, que é a faixa de fronteira 

terrestre, uma vez que ela possui regras específicas que influenciam a atuação das 

forças militares. 

 Conforme a Constituição da República do Brasil, de 1988, "A faixa de até cento 

e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como 

faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua 

ocupação e utilização serão reguladas em lei." (Art. 20, §2º). 

 Com o objetivo de delimitar o papel a ser realizado pelas Forças Armadas, a 
LC 97/99 em seu inc. IV, do art. 17-A, elenca quais ações estão legalmente previstas, 
destacando ações de patrulhamento, de revista de pessoas, de veículos terrestres, 
embarcações e aeronaves, e de prisões em flagrante delito. 

 A Portaria Nº 061, de 16 de fevereiro de 2005, do Comandante do Exército, em 
atenção ao poder de polícia atribuído ao EB por meio da LC 97/1999, detalha as ações 
a serem realizadas distinguindo-as em preventivas e repressivas: 

 

1 - Ações preventivas:  

 

a) intensificar as atividades de preparo da tropa, de inteligência e de comunicação 
social, consideradas de caráter permanente;  

b) cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, for desejável e em 
virtude de solicitação, na forma do apoio logístico, de inteligência, de comunicações e 
de instrução; e  

c) prover segurança às atividades de órgãos federais, quando solicitado e desejável, 
[...]. 

2 - Ações repressivas:  
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a) instalar e operar postos de bloqueio e controle de estradas e fluviais e postos de 
segurança estáticos;  

b) realizar patrulhamento e revista de pessoas, veículos, embarcações, aeronaves e 
instalações;  

c) efetuar prisão em flagrante delito;  

d) apoiar a interdição de pistas de pouso e atracadouros clandestinos, utilizados, 
comprovadamente, para atividades ilícitas; e  

e) fiscalizar produtos controlados. 

 

A Portaria Nº 061, de 16 de fevereiro de 2005, relaciona ainda os delitos a serem 

combatidos pelas tropas militares: 

 

1- Delitos Transfronteiriços: 

 

a) a entrada (e/ou tentativa de saída) ilegal no território nacional de armas, munições, 

explosivos e demais produtos afins; 

b) o tráfico ilícito de entorpecentes e/ou de substâncias que determinem dependência 

física ou psíquica, ou matéria-prima destinada à sua preparação; 

c) o contrabando e o descaminho (Código Penal Brasileiro, art. 334); 

d) o tráfico de plantas e de animais, na forma da Lei de Crimes Ambientais (L. 

9.605/98), do Código Florestal (L. 4.771/65) e do Código de Proteção à Fauna (L. 

5.197/67); 

e) a entrada (e/ou tentativa de saída) no território nacional de vetores em desacordo 

com as normas de vigilância epidemiológica. 

 

2- Delitos ambientais: 

 

a) a prática de atos lesivos ao meio ambiente, assim definido pela Lei de Crimes 
Ambientais (L. 9.605/98); 
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b) a exploração predatória ou ilegal de recursos naturais; 

c) a prática de atos lesivos à diversidade e à integridade do patrimônio genético do 
País, assim definido na Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 Ago 01. 

 

 As dificuldades em se fazer cumprir o que está previsto em lei são muitas, uma 

delas é o efetivo e a estrutura de que o exército dispõe para cumprir a missão tão 

complexa que é o patrulhamento de nossas fronteiras, como podemos observar na 

figura a seguir: 

 

 

Figura 9 – Extensão da fronteira terrestre da Amazônia.  
Fonte: http://www.defesabr.com/eb.htm 

 

A Estratégia Nacional de Defesa prevê a criação de vinte o oito novos Pelotões 

Especiais de Fronteira e comtempla a vertente de onipresença física no contexto do 

Programa Amazônia Protegida. Além da Estratégia Nacional de Defesa, o Sistema de 

Planejamento do Exército tem nos Pelotões Especiais de Fronteira a organização de 

emprego das Forças de Vigilância. 
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Figura 10 – Novos PEF previstos para a Amazônia 
Fonte: http://www.forte.jor.br/2009/01/04/novos-pelotoes-de-fronteira-serao-celulas-de-vigilancia-

militar-sem-vilas-residenciais/ 

 

Os Pelotões Especiais de Fronteira são as células de vigilância avançada na 

fronteira amazônica que possuem as responsabilidades da vigilância das áreas 

desguarnecidas e a vivificação da área, pois a presença militar estimula o 

desenvolvimento de núcleos urbanos através da prestação de serviços para a 

comunidade civil existente ao redor do aquartelamento. A missão dos PEF pode ser 

facilmente compreendida ao analisarmos o Guia do comandante de fronteira: 

 

A missão dos PEF envolve o campo militar (Combate), a sobrevivência (Vida) 
e a execução de serviços diversos (Trabalho) em favor da OM e da 
comunidade civil que vive nas imediações dos respectivos aquartelamentos. 
O cumprimento integral da missão do PEF pode concretizar-se por meio da 
dosagem equilibrada e harmônica do esforço a ser desenvolvido em cada 
atividade básica acima citada 
Prioritariamente, o PEF tem que estar apto para o cumprimento de sua 
missão de natureza essencial – o COMBATE. As outras missões – VIDA e 
TRABALHO – assinalam o seu caráter de OM de natureza especial e 
destinam-se à melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho de 
toda a comunidade. (BRASIL, 2007, p.03) 

 

Dentro dessa trilogia (Vida, Combate e Trabalho) que rege o cotidiano dos 

PEF, sem dúvida o aspecto mais importante e que deve sempre ser dado prioridade 

é o “Combate”. Buscando estar sempre apto para o cumprimento da sua missão de 

http://www.forte.jor.br/2009/01/04/novos-pelotoes-de-fronteira-serao-celulas-de-vigilancia-militar-sem-vilas-residenciais/
http://www.forte.jor.br/2009/01/04/novos-pelotoes-de-fronteira-serao-celulas-de-vigilancia-militar-sem-vilas-residenciais/
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caráter essencialmente militar, apesar das inúmeras restrições de meios e de 

limitações impostas pela área de atuação. 

Conforme as Instruções Provisárias O BATALHÃO DE INFANTARIA DE 

SELVA, os PEF possuem a seguinte constituição para o cumprimento de sua missão: 

Constituição do pelotão especial de fronteira (PEF) 
 
- comando; 
- estado-maior; 
- grupo de comando; 
- grupo de serviços: 

- turma de administração; 
- turma de suprimento e aprovisionamento; 
- turma de saúde; 
- turma de manutenção; 
- turma de serviços gerais. 

- grupo de combate; 
- grupo de navegação fluvial; 
- grupo de apoio. 

 

De acordo com o Quadro de Cargos Previstos (QCP), o efetivo dos Pelotões 

Especiais de Fronteira é de aproximadamente 60 militares, variando conforme a 

situação específica de cada região onde estejam articulados. 

 

 

Figura 11 – Organograma do Pelotão Especial de Fronteira 
Fonte: C 72-20 – Batalhão de Infantaria de Selva 
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Os PEF possuem uma estrutura física semelhante a um aquartelamento. São 

compostos por alojamento, refeitório, salas de instrução, área de esportes, etc. Além 

disso, são quase sempre localizados à beira dos grandes rios amazônicos, em pontos 

estratégicos da fronteira, tendo em vista que os rios são as principais vias de acesso 

da região. 

Amparados nas diretrizes que regulam a sua missão, os PEF realizam 

constantemente diversos reconhecimentos em sua área de fronteira, visando 

combater a ocorrência de ações ilícitas, bem como obter informações que possam 

servir de base para operações futuras. 

Para que este tipo de missão possa ser realizada com êxito, alguns 

procedimentos devem ser respeitados. 

 

Os Cmt PEF devem submeter à aprovação do Cmt Cmdo Fron, por meio da 
SU enquadrante, um Plano de Reconhecimento da área de responsabilidade 
do Pel, o qual deve conter as missões previstas, o deslocamento, o tempo 
estimado e o efetivo empregado.  
O efetivo empregado nos REFRON variará de 1 a 2 GC (mais Elm Sec 
Cmdo), podendo ser reforçado de um oficial médico (destacado da sede ou 
do próprio PEF). O Cmt do PEF só participará do REFRON quando o efetivo 
for de, no mínimo, 02 (dois) GC.  
O Cmt SU enquadrante envidará esforços para que os PEF realizem os 
REFRON com todos os meios de subsistência, intendência, comunicações e 
saúde, além de outros julgados necessários ao cumprimento das normas 
básicas de segurança, previstas no PIM/COTER.  
A partir do período de adestramento, exercícios conjuntos poderão ser 
desenvolvidos entre as Cia Fzo Sl e os PEF, dentro das áreas de 
responsabilidade destes, visando a consolidar o espírito de corpo e obter os 
melhores resultados na integração da instrução do Cmdo Fron.  
O Cmt PEF deve escalar mensalmente um GC como pronto emprego. Em 
caso de alguma missão inopinada e urgente, ou mesmo um REFRON, este 
GC estará pronto para ser empregado. Isso estimula os militares e também 
não permite que sempre os mesmos participem das missões do PEF. Caso 
não seja possível executar um REFRON ou cumprir qualquer missão extra, 
poderá ser executado um manda brasa, exercício simples de patrulha pelo 
Cmt PEF. (BRASIL, 2007) 

   

Além das missões citadas anteriormente, a atividade de inteligência é algo 

frequentemente realizado pelos pelotões de fronteira, pois visam obter o máximo de 

informações sobre a localidade, levantando a maior quantidade de dados possíveis. 

Esta missão é bem detalhada no guia do comandante de fronteira: 

Pela localização geográfica e por ter em seus quadros, habitantes 
conhecedores da localidade de longa data, o PEF é uma fonte de dados muito 
importante de informes para o Sistema de Inteligência do Exército (SIEx).  
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Os militares mais antigos (da ativa ou da reserva), que possuem um ciclo de 
amizades com moradores da redondeza, são importantes agentes de 
inteligência nessa busca de conhecimentos. O trabalho de coleta de dados 
deve ser realizado com a orientação do Ch 2ª Seção/Btl e, se possível, contar 
com dados oriundos de mais de uma fonte. O Cmt PEF deve estar atento ao 
acompanhamento dos meios de comunicação local, rádio, jornal etc. 
Deve-se lembrar que as autoridades, os órgãos públicos, os habitantes das 
comunidades localizadas no entorno do PEF e as pessoas em trânsito podem 
ser fontes ricas de informações. (BRASIL, 2007) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

5 SITEMA DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS 

 

 Valendo-se da previsão de utilização do Sistema de Aeronaves Remotamente 

pilotadas como integrante do Subsistema de Sensoriamento do SISFRON, este 

capítulo buscará destacar as principais características do SARP a fim de realizar uma 

pesquisa da sua possível contribuição no complexo trabalho realizado pelos PEF que 

é o monitoramento de nossas fronteiras terrestres na Amazônia. 

 

5.1 HISTÓRICO 

 

A sigla VANT significa veículo aéreo não tripulado (em inglês, UAV - Unmanned 

Aerial Vehicle), também conhecido por aeronaves de controle remoto (em inglês, RPV 

- Remotely Piloted Vehicle). 

A primeira vez que se tem informação do emprego de um artifício que se 

aproxime da finalidade atual do VANT, foi em 12 de junho de 1849, durante o ataque 

do exército austríaco à cidade de Veneza. Nesse ataque, foram lançados do navio 

austríaco Vulcano, balões carregados com explosivos que tinham como objetivo 

atingir a cidade e detonar sua carga. Posteriormente, a mesma técnica foi utilizada na 

Guerra Civil Americana e na Primeira Guerra Mundial. As primeiras aeronaves não 

pilotadas desenvolvidas após a Primeira Guerra eram usadas inicialmente como o que 

seria atualmente os mísseis de cruzeiro. (HARDGRAVE,2005) 

Em 1935, foi desenvolvido o primeiro Veículo Aéreo Não Tripulado rádio 

controlado ( RP-1), sendo posteriormente aprimorado para os protótipos RP-2 e RP-

3, culminando em 1939 com o RP-4, que foi adquirido pelo Exército dos Estados 

Unidos da América. (HARDGRAVE,2005) 

Apesar do pioneirismo dos Americanos, foram os alemães que durante a 

Segunda Guerra Mundial empregaram as bombas V-1. (HARDGRAVE,2005) 

O primeiro emprego em combate, do VANT propriamente dito, ocorreu na 

década de 60, quando foram registrados os primeiros usos na Guerra do Vietnã, sendo 

mais efetivamente utilizado nas décadas 70 e 80, no Oriente Médio, época em que 

eram considerados aeronaves convencionais em que os pilotos ficavam em terra e, 
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por serem remotamente pilotadas, receberam a denominação de Remotely Piloted 

Vehicles (RPV).  

Nas mesmas décadas, a utilização dos VANT teve destaque durante a Guerra 

do Líbano, em 1982, no Vale do Bekaa, quando Israel conseguiu destruir 16 das 17 

baterias antiaéreas sírias. 

Recentemente, com o desenvolvimento de novas tecnologias, vimos o 

surgimento do Global Hawk, que teve o seu emprego na Primeira Guerra do Golfo, 

em Kosovo e no Afeganistão e posteriormente o surgimento do Predator, também 

utilizado no Afeganistão.  

 

5.2 COMPOSIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Devido a evolução do VANT, e a possibilidade de utilização de sistemas 

embarcados de alto valor tecnológico agregado, o seu uso de forma isolada não fazia 

muito sentido, e por ter passado a ser tratado dentro de uma visão sistêmica, o Centro 

de Doutrina do Exército decidiu pela mudança da nomenclatura para Sistema de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas. 

O sistema possui algumas variações em sua composição, mais a maioria é 

constituído por três elementos essenciais: vetor aéreo (ARP), a(s) estação(ões) de 

controle em solo e os equipamentos de comunicações. (BRASIL, 2012) 

Além dos elementos citados anteriormente, a constituição sistêmica pode 

acrescentar os serviços de suporte logístico e de formação e treinamento de recursos 

humanos, sendo tal constituição representada conforme a figura a seguir:  

 

Figura 12 – Diagrama de um SARP 

Fonte: Nota de coordenação doutrinária Nº 03/2012 – C Dout Ex, de 20/12/2012 
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3.5.2.4 O módulo ARP consiste de:  
- vetor aeronave propriamente dita, com sua motorização, combustível e os 
sistemas necessários ao controle do voo e à navegação. O módulo possui 
tantas aeronaves quantas sejam necessárias para manter a continuidade das 
operações, o que é regulado em função da autonomia e do tempo de 
retomada de operação. A maioria dos sistemas emprega três ARP idênticos;  
- carga paga (payload), representada pelos equipamentos operacionais 
embarcados dedicados à missão (sensores, optrônicos e outros).  
 
3.5.2.5 O módulo Estação de Controle de Solo (ECS) consiste de:  
- subsistema de preparação e condução da missão;  
- subsistema de comandos de voo;  
- subsistema de controle da carga paga.  
 
3.5.2.6 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 de tráfego aéreo 
com os órgãos de controle de tráfego aéreo na jurisdição do espaço aéreo 
onde a ARP evolua.  
 
3.5.2.7 Os enlaces podem ser estabelecidos por linha de visada direta ou 
além da linha do horizonte, por retransmissão terrestre ou via satélite, o que 
aumenta a complexidade do sistema.  

 
3.5.2.8 Em todos os casos, a gestão do espectro eletromagnético deve ser 
realizada de maneira a evitar a interferência de ou sobre outros sistemas de 

transmissão que operem na mesma região.  
 
3.5.2.9 O módulo de Logística consiste todos os meios de transporte e/ou 
acondicionamento das diversas partes do sistema e dos meios de 
manutenção do SARP.  
 
3.5.2.10 O módulo de Recursos Humanos consiste das equipes de operação, 
bem como os meios e equipes de treinamento para operação do SARP. 
(BRASIL, 2012, p.7) 

 

 Em um SARP de menor porte, os módulos citados acima, poderão ser 

desempenhados por um mesmo equipamento, assim como os módulos logísticos e 

de Recursos Humanos podem ser reduzidos. Tais procedimentos reduzem a 

necessidade de equipamentos e pessoal, sem que essas funcionalidades deixem de 

existir. 

 Quanto a classificação, os SARP podem ser ordenados através dos diversos 

parâmetros a seguir: desempenho, a cauda logística, a massa do veículo, a natureza 

das ligações realizadas, os efeitos produzidos pela carga paga ou ainda pelo escalão 

de emprego do sistema, sendo este o principal meio de classificação utilizado pelo 

Exército Brasileiro. 
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 Conforme a Nota de Coordenação Doutrinária Emprego de Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas, o Exército Brasileiro classifica os SARP com as 

seguintes divisões: 

  

Tabela 1 – Classificação dos SARP no Exército 

Fonte: Nota de coordenação doutrinária Nº 03/2012 – C Dout Ex, de 20/12/2012 

 

  

  Na coluna classe, da tabela 1, são analisados parâmetros como massa do 

veículo, estimativa de complexidade de cauda logística e manutenção, já na coluna 

categoria, são analisados a massa do veículo, tamanho, formas de 

lançamento/recuperação, alcance e capacidade para a carga paga. 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS 

 

  A aeronave remotamente pilotada possui características muito semelhantes a 

uma aeronave tripulada, porém com uma assinatura radar bem menor. Além de 

normalmente possuírem dimensões menores que uma aeronave convencional, são 

construídos com materiais que reduzem a reflexão das ondas eletromagnéticas. 
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A ausência do piloto confere ao VANT maior mobilidade em voo, pois não 

existem limitações físicas apresentadas ao homem em determinadas manobras – as 

chamadas forças “G”. Essa ausência possibilita, ainda, o desenvolvimento de uma 

aeronave cujo desenho é mais eficiente para cumprir uma determinada missão 

específica. (OLIVEIRA, 2005) 

Os VANT reúnem características que os possibilitam serem empregados em 

áreas inacessíveis ao homem, podendo executar missões em ambientes biológico e 

quimicamente afetados, sem restrições. Também, existe a possibilidade de transporte 

de equipamentos nocivos à saúde humana e sua efetiva utilização contra o inimigo. 

(PLAVETZ, 2009) 

A ausência de uma tripulação proporciona o benefício da redução da dimensão 

e consequentemente do peso, o que confere à aeronave uma autonomia de voo muito 

maior se comparada com as aeronaves convencionais. Outra vantagem é a ausência 

do fator desgaste do piloto, que acaba sendo um limitador para o tempo de operação 

das aeronaves tripuladas, mesmo que exista a possibilidade de reabastecimento em 

voo. 

Sua baixa assinatura radar permite a aproximação dos alvos sem que seja 

detectado. Tal possibilidade furtiva acaba por materializar uma segurança adicional à 

missão, pois traz consigo uma dificuldade adicional para a detecção inimiga, além de 

não conduzir o homem a bordo, não o expondo. Suas possibilidades, portanto, são 

diretamente proporcionais aos equipamentos eletrônicos que conduzem a chamada 

carga útil – payload. (PLAVETZ, 2009)  

 Dentre os equipamentos eletrônicos associados, os mais comuns estão 

relacionados a seguir: 

a) Synthetic Aperture Radar (SAR): sistema imageador ativo de ondas de rádio, 

em geral microondas, utilizado para o sensoriamento remoto e produção de imagens 

de alta resolução;  

b) Forward Looking Infrared (FLIR): são sistemas passivos de visão noturna 

que obtêm as imagens em função da diferença de temperatura entre o alvo e o fundo 

em que este se encontra; 

c) Câmeras de vídeo: equipamentos que transmitem para uma estação em terra 

imagens do alvo em tempo real; 
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d) Equipamentos de visão noturna: realizam a ampliação da luz residual que 

existe em um ambiente de pouca visibilidade; 

e) Interferidores eletrônicos: equipamentos de guerra eletrônica que se 

destinam a realizar uma degradação deliberada do sinal eletromagnético em 

equipamentos receptores, como radares ou rádios, de forma parcial ou total; 

f) Equipamentos de Signals Intelligence (SIGINT): tem como principal função 

analisar o espectro eletromagnético, buscando a determinação da localização, tipo, 

função e outros parâmetros relativos aos seus equipamentos emissores de energia 

eletromagnética; 

g) Identification Friend or Foe (IFF): equipamentos instalados a bordo de 

aeronaves que tem por objetivo realizar a identificação da mesma por intermédio da 

emissão de perguntas/respostas a uma estação receptora em terra; 

h) Radar Warning Receiver (RWR): da família dos equipamentos de SIGINT, 

buscam através da recepção dos pulsos eletromagnéticos emitidos por um radar 

alertar com relação à possibilidade de existência de um sistema de armas associado; 

i) Sensores químicos: equipamentos destinados à análise das condições 

externas em busca de agentes químicos nocivos à saúde humana; 

j) Lançadores de panfletos: utilizados principalmente para a consecução de 

objetivos de guerra psicológica; 

k) Sistemas de guiamento de armamentos inteligentes: este tipo de 

equipamento pode realizar iluminação seletiva de um determinado alvo por intermédio 

da utilização de laser ou infravermelho, de maneira que este seja apreendido com 

grande precisão por um armamento inteligente – notadamente mísseis ou bombas 

guiadas. (PLAVETZ, 2009) 

Além das vantagens citadas anteriormente, é importante o conhecimento de 

suas limitações para que não haja um emprego incorreto do SARP. 

Uma das primeiras limitações que podemos citar é a vulnerabilidade às 

condições meteorológicas, pois as pequenas dimensões e baixo peso, da maioria das 

Aeronaves Remotamente Pilotadas, as tornam sensíveis a chuvas e ventos fortes. 

Outro fator que deve ser levado em consideração é justamente a sua principal 

característica que é a ausência de piloto. Em uma aeronave convencional, a presença 
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do piloto no ambiente da operação permite uma análise mais detalhada da real 

situação em um determinado momento, proporcionando melhores condições para 

uma tomada de decisão, fato que não é possível em uma ARP. 

 

5.4 SARP CATEGORIA 1 

 

 Um dos fatores que vem estimulando o aumento da utilização do SARP é sua 

contribuição para a ampliação de capacidades, evitando-se ao mesmo tempo a 

exposição de pessoas ao cumprimento de missões perigosas, cansativas ou 

complexas, tais como tarefas repetitivas de inteligência, vigilância e reconhecimento, 

operação em ambiente QBRN, vigilância de áreas fronteiriças, proteção de estruturas 

estratégicas e ações em profundidade em território. (BRASIL, 2012, p.3) 

 Diante da gama de missões em que um SARP pode atuar como ampliador de 

capacidades, se faz necessário uma constante busca de evolução tecnológica para o 

desenvolvimento de equipamentos cada vez mais adequados a cada tipo de missão. 

Neste sentido, já foram desenvolvidos sistemas que variam desde o tamanho da 

palma da mão até aeronaves de maior porte com capacidade de alcance mundial. 

 Cada categoria de SARP possui capacidades diferentes de geração de 

produtos, portanto deve ser analisado de que forma ele será empregado e qual o 

objetivo que se espera do equipamento. É importante que se tenha em mente que 

cada categoria deve complementar as características da outra, proporcionando ao 

comandante dados para uma decisão mais precisa. 

 A disseminação dos SARP nos escalões da Força Terrestre deve ser feita de 

forma bem planejada, pois acompanhando os benefícios que o equipamento pode 

proporcionar vem as dificuldades relacionadas a operação e manutenção dos 

materiais. 

 À medida que trabalhamos com categorias mais altas, a complexidade dos 

módulos que comporão o sistema tende a aumentar, juntamente com o número de 

pessoas com qualificações específicas. Quaisquer que sejam as capacidades 

tecnológicas de um SARP, deve-se ter a consciência de que elas podem se tornar 
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ineficazes ou mesmo inoperantes sem que existam recursos humanos especializados 

para coloca-las em uso e operá-las corretamente. (PROJETOS, 2012, p.12) 

 Podemos observar na figura a seguir o desdobramento dos módulos funcionais 

de um SARP categoria 3: 

 

 

Figura 13 – Concepção dos módulos funcionais de um SARP categoria 3 

Fonte: Nota de coordenação doutrinária Nº 03/2012 – C Dout Ex, de 20/12/2012 

 

Como consequência do aumento da complexidade dos equipamentos temos 

uma maior necessidade de apoio logístico, tanto na fase do planejamento quanto na 

execução, que são as operações militares propriamente ditas. 

 Conforme constatamos nos capítulos anteriores, os PEF que integrarão o 

SISFRON e atuarão na faixa de fronteira da Amazônia, além de possuírem efetivos 

reduzidos se comparados com a missão que devem cumprir, ainda terão que superar 

as dificuldades de atuação em um ambiente inóspito. Somando-se a essas 

dificuldades, o apoio logístico também se torna muito complicado devido as 

características do terreno e a dificuldade de acesso. 

  Diante das dificuldades citadas acima se faz necessário que os SARP 

empregados pelos PEF exijam o menor efetivo possível para a sua operação e que 

necessitem de apoio logístico mínimo. 
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 De acordo com a concepção funcional do SARP, as equipes de operação são 

constituídas pelas seguintes funções: piloto interno, piloto externo, operador de 

sistema de carga-paga, chefe de missão, manutenção e transporte. Seguindo o 

pensamento da redução de pessoal e equipamento, estas funções podem ser 

acumuladas por um número reduzido de pessoas, dependendo da categoria e 

complexidade do sistema. (BRASIL, 2012, p.11) 

Segundo a Nota de Coordenação Doutrinária Emprego de Sistemas de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas, o Centro de Doutrina do Exército tem 

considerado que os SARP de classe I (categorias micro, 0 e 1) podem ser visualizados 

para emprego em algumas unidades das armas e unidades/subunidades 

especializadas, tais como Bateria de Busca de Alvos e Companhia de inteligência, 

portanto nos escalões mais baixos da Força Terrestre. 

Os SARP de categoria Micro normalmente são operados por uma só pessoa 

que realizará todas as funções, já na categoria 0 ou Mini normalmente são operados 

por duas pessoas, que compartilham o transporte dos diversos módulos e a operação 

do sistema. 

 Quanto ao SARP categoria 1, podemos entender melhor o que o Exército 

Brasileiro espera de suas características, analisando a Portaria Nº 123-EME, de 23 de 

setembro de 2010, que aprova os Requisitos Operacionais Básicos nº 06/10, Sistema 

de Veículo Aéreo Não-Tripulado (VANT) Tático de Apoio ao Combate – Categoria 1. 

 Alguns dos requisitos previstos pela portaria são: 

a) Subsistema de Aeronave 

 

- Comportar, no mínimo, a instalação de equipamentos que possuam a capacidade 

de fornecer imagens estabilizadas em tempo real do terreno a ser sobrevoado e 

permitam a identificação de um combatente a uma altura mínima de 1500 ft (um mil 

e quinhentos pés), durante as operações diurnas ou noturnas. 

- Possuir autonomia de voo mínima de 1 (uma) hora, em qualquer situação de 

emprego, compatível com as necessidades normais de observação do escalão 

SU/U. 
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- Possuir altura de operação superior a 1500 ft (um mil e quinhentos pés), 

compatíveis com a adequada observação do terreno e com as possibilidades 

técnicas da estação de controle. 

- Ser lançável manualmente pelo operador, com ou sem o auxílio de equipamentos 

ou decolar verticalmente, utilizando os próprios meios. 

- Ser recuperável manualmente pelo operador, pousar verticalmente com os 

próprios meios ou efetuar o pouso em queda livre ou controlada, mantendo a 

integridade da aeronave e dos equipamentos transportados. 

- Ser desmontável e transportável, em uma mochila, por 1 (um) homem. 

- Possuir condições de, após recuperado, estar em condições de executar nova 

missão em prazo útil que não venha a afetar a continuidade dos trabalhos de 

observação. 

- Possuir resistência, rusticidade e desempenho sem falhas durante um período 

mínimo de 66 h (sessenta e seis horas) de operação, compatíveis com os requisitos 

inerentes a um material de emprego militar. 

- Permitir sua operação e armazenamento em locais cuja temperatura varie entre -

10º C e +50º C (menos dez graus Celsius e mais cinquenta graus Celsius). 

- Possibilitar a execução da manutenção pelos escalões preconizados pelo Exército 

Brasileiro. 

- Possuir ferramental para manutenção de 1º e 2º escalões preconizados pelo 

Exército Brasileiro. 

- Permitir a montagem e o seu lançamento em até 10 (dez) minutos. 

- Possuir velocidade de cruzeiro igual ou superior a 40 kt (quarenta nós) e 

velocidade mínima de operação igual ou inferior a 25 kt (vinte e cinco nós), 

compatíveis com a missão a ser cumprida e com os dispositivos embarcados. 

- Ser preparado e manuseado por pessoal habilitado, com treinamento completo 

possível de ser realizado em até 30 (trinta) dias. 

 

b) Subsistema Estação de Controle 
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- Estar acondicionado em uma mochila ou maleta tipo “case”, transportável por 1 

(um) homem. 

- controlar os equipamentos de observação do VANT na mesma estação de 

controle. 

- identificar módulos defeituosos, assim como o tipo de defeito do VANT em voo e 

do próprio Subsistema Estação de Controle. 

- Possuir fonte de energia portátil com autonomia de operação de, no mínimo, 120 

min (cento e vinte minutos). 

- Permitir a integração de dados com sistemas externos como o C2 em combate. 

- Possuir um sistema de alerta para o operador caso algum parâmetro esteja perto 

de ser extrapolado (exemplo: baixa altura, autonomia da bateria ou do combustível 

e perda de sinal). 

- Possuir dispositivo de teste e de recarga da bateria, que permita a reutilização do 

equipamento em prazo inferior a 6 (seis) horas. 

- Possuir um simulador de voo que permita executar as diversas tarefas de 

operação do VANT, no treinamento dos operadores, utilizando ou não a aeronave 

com os sistemas embaraçados. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 No transcorrer dos capítulos do presente trabalho, foram abordados os 

principais agentes que poderiam influenciar ou justificar os resultados conclusivos da 

pesquisa, que tem por objetivo identificar os benefícios do emprego do SARP aos 

trabalhos de vigilância das fronteiras terrestres, que serão realizados pelos Pelotões 

Especiais de Fronteira que integrarão o SISFRON. 

 Diante de um breve estudo das características da Amazônia Brasileira e a sua 

importância geopolítica, é inegável o seu enorme potencial como fonte de riquezas e 

recursos naturais. Nesse sentido, também fica evidente a cobiça internacional, que 

através de ONG´s mascaradas pelo ideal de preservação da natureza e das tribos 

indígenas, articula influencias políticas no sentido de reduzir o poder do Estado sobre 

a região. 

 Além da cobiça internacional, outro fator preocupante é o alto índice de crimes 

transfronteiriços, que afeta praticamente toda a faixa de fronteira terrestre e tem as 

FARC como um de seus principais articuladores. 

 Como forma de manter a segurança, o Brasil possui uma legislação específica 

sobre a faixa de fronteira, que impõe limite de atuação aos diversos setores da 

sociedade e também estipula responsabilidades sobre a sua proteção. Coube ao 

Exército Brasileiro, através de seus Pelotões Especiais de Fronteira, a missão de 

vigiar e manter a integridade da fronteira, dissuadindo e repelindo as ameaças que se 

configuram na região. 

 Concomitantemente ao trabalho de segurança das fronteiras, a atuação militar 

visa a integração e povoamento dessas áreas, marcando na maioria dos casos a única 

presença do Estado na região. 

Diante das diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa e da criação do 

SISFRON, que visam um adensamento das unidades das Forças Armadas nas 

fronteiras e um desenvolvimento tecnológico, é que buscamos encontrar amparo para 

justificar a modernização dos PEF. 

 Analisando a árdua e complexa missão que os PEF possuem, é inegável que 

o uso da tecnologia pode facilitar os trabalhos dessas tropas e torna-las mais 
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eficientes. Nesse sentido, este trabalho buscou estudar as características do SARP, 

a fim de analisar o seu possível emprego como meio orgânico dos PEF, visto que essa 

tecnologia vem figurando como uma tendência mundial, tanto nos trabalhos do meio 

civil quanto no meio militar. 

 Algumas características do SARP o tornam um instrumento que pode agregar 

muito valor ao trabalho dos PEF. Os SARP são mais baratos e possuem um baixo 

peso se comparados aos aviões tripulados, diminuindo o gasto com combustível e 

aumentando a autonomia. Sua capacidade de conduzir sensores, câmeras e radares, 

aliada ao fato de chegar em áreas de difícil acesso, o torna uma excelente opção para 

a vigilância de nossas fronteiras, além servir como facilitador na tomada de decisão 

do comandante. 

 Entretanto, não se pode deixar de lado as dificuldades que o ambiente 

operacional de selva impõe ao emprego da tecnologia. Conforme visto no capítulo 

anterior, os PEF, além de possuírem um efetivo reduzido, terão que superar as 

dificuldades de atuação em um ambiente inóspito, onde a mata densa dificulta o 

transporte, lançamento e recuperação da aeronave. Além disso, a dificuldade de 

acesso à área, torna muito difícil um apoio logístico continuado. 

 Diante do conflito, benefícios e dificuldades de emprego do SARP nos PEF, 

deve-se atentar para as questões técnicas do material de modo que se utilize o 

equipamento que melhor se adeque as condições do ambiente operacional e às 

necessidades dos pelotões. 

 Fruto do conhecimento adquirido na fase de estudo bibliográfico, é possível 

afirmar que à medida que a categoria do SARP sobe, a operação se torna cada vez 

mais complexa. Como consequência, há uma maior necessidade de apoio logístico, 

seja através de material ou mão de obra especializada, tanto para a fase de operação 

quanto para a manutenção dos equipamentos. 

Amparado no Centro de Doutrina do Exército que tem considerado que os 

SARP de classe I (categorias micro, 0 e 1) podem ser visualizados para emprego nos 

escalões mais baixos da Força Terrestre e de acordo com os Requisitos Operacionais 

Básicos do SARP, estabelecidos pela Portaria N°123-EME, de 23 de setembro de 

2010, concluo que o SARP categoria 1 é o que mais se aproxima da necessidade de 

um PEF. 
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 De acordo com os ROB já citados no capítulo 4, podemos destacar alguns 

pontos como forma de ratificar a conclusão. São eles: autonomia de voo mínima de 1 

(uma) hora; altura de operação superior a 1500 ft; Ser lançável manualmente pelo 

operador, com ou sem o auxílio de equipamentos ou decolar verticalmente, utilizando 

os próprios meios; Ser recuperável manualmente pelo operador, pousar verticalmente 

com os próprios meios ou efetuar o pouso em queda livre ou controlada, mantendo a 

integridade da aeronave e dos equipamentos transportados; desmontável e 

transportável, em uma mochila, por 1 (um) homem; Possuir resistência, rusticidade e 

desempenho sem falhas durante um período mínimo de 66 h (sessenta e seis horas) 

de operação; Permitir sua operação e armazenamento em locais cuja temperatura 

varie entre -10º C e +50º C; Possibilitar a execução da manutenção pelos escalões 

preconizados pelo Exército Brasileiro; Permitir a montagem e o seu lançamento em 

até 10 (dez) minutos e preparado e manuseado por pessoal habilitado, com 

treinamento completo possível de ser realizado em até 30 (trinta) dias. 

 Acredito que tais requisitos contemplam as necessidades dos PEF, pois são 

uma alternativa para a dificuldade de lançamento e recuperação em ambiente de mata 

fechada. Além da possibilidade de ser desmontado e transportado em mochila, o que 

facilita o deslocamento, sem afetar o cumprimento da missão, pois pode ser montado 

e lançado em até dez minutos. A resistência e a possibilidade de operar em 

temperaturas severas, visam superar as dificuldades do clima que são impostas pela 

selva.  

Especial atenção deve ser dada ao requisito que se refere ao treinamento de 

pessoal para o preparo e manuseio da aeronave, pois a existência de pessoal 

qualificado nos PEF é de fundamental importância para que haja um emprego correto 

do material, de modo a evitar uma inutilização prematura. Portanto, como forma de 

preparação do PEF para a recepção do material, é interessante que haja uma 

alteração no QCP com a inclusão de uma equipe de operação de SARP devidamente 

treinada. 
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