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RESUMO 

 

 

Costa, Renato Esteves. O Emprego do SARP na Defesa da Amazônia. Rio de Janeiro, 2013. 

 

O presente trabalho tem como objetivo verificar as principais características de um SARP, as 

possibilidades e limitações no emprego do sistema, apresentar a divisão da região 

Amazônica, descrever quais são as peculiaridades da região, constatar os principais 

problemas que afetem a Amazônia, descrever os aspectos que devem ser levados em 

consideração para o emprego do SARP na defesa da Amazônia, verificar os requisitos 

operacionais desejáveis para um SARP e concluir acerca dos benefícios e vantagens do 

emprego do sistema. A discussão passará pelo estudo das características do território 

amazônico, abordando as peculiaridades do ambiente operacional e sua influência na 

operação de Aeronaves Remotamente Pilotadas, resaltando ainda a importância da Amazônia 

no cenário mundial. Foi feita uma análise dos principais problemas da região abarcando os 

internos como o desmatamento, garimpo ilegal, questões indígenas e os internacionais como 

o narcotráfico, a presença das ONG e a cobiça internacional. Foi realizado um estudo dos 

SARP buscando salientar as características, possibilidades e limitações que o tornam 

imprescindíveis para as atuais expectativas do Exército Brasileiro em aperfeiçoar a defesa da 

Amazônia assim como a integração com o desenvolvimento da Amazônia que está na 

Estratégia Nacional de Defesa. Por fim, foi verificada a aplicabilidade do SARP na defesa da 

Amazônia abordando as principais missões que ele pode desempenhar adequando somente 

os equipamentos embarcados (carga paga) de acordo com a especificidade da operação e os 

ganhos que ele agrega no complexo sistema de proteção da Amazônia. 

 

Palavras-chave: SARP; Amazônia; Defesa. 
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RESUMEN 

 

 

Costa, Renato Esteves. El empleo  del SARP en Defensa de la Amazonía. Río de Janeiro, 

2013. 

  

El presente trabajo pretende revisar las principales características de un SARP, las 

posibilidades y limitaciones en el uso del sistema, la división de la región amazónica, 

describir cuáles son las peculiaridades de la región, ver los principales problemas que afectan 

a la Amazonía, describir los aspectos que deben tomarse en consideración para el uso del 

SARP en defensa de la Amazonia, hacer una verificación de los requisitos operacionales 

deseables para un SARP y concluir sobre los beneficios y ventajas de la utilización del 

sistema. La discusión se iniciará mediante el estudio de las características del territorio 

amazónico, abordar las peculiaridades del entorno operativo y su influencia en la operación  

de aviones conducidos a la distancia, enfatizando la importancia de la Amazonía en el 

escenario mundial. Se realizó un análisis de los principales problemas de la región que 

abarca a los internos como la deforestación, la minería ilegal, las cuestiones indígenas y 

tráfico internacional de drogas, la presencia de organizaciones no gubernamentales y la 

codicia internacional. Se realizó un estudio de los SARP con el objetivo de resaltar las 

características, posibilidades y limitaciones que lo hacen indispensable para las expectativas 

de hoy del ejército brasileño en el perfeccionamiento de la defensa de la Amazonía, así como 

la integración con el desarrollo de la Amazonía que está en la estrategia de defensa nacional. 

Finalmente, se verificó la aplicabilidad del SARP en la defensa de la Amazonia abordar las 

principales tareas que puede realizar ajustando sólo el equipo de bordo según la naturaleza 

específica de la operación y las ganancias que añade en el complejo sistema de protección de 

la Amazonía. 

 

Palabras clave: SARP; Amazonía; Defensa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o tema defesa, manutenção e monitoramento da Amazônia tem adquirido 

cada vez mais importância no cenário nacional e mundial, tendo em vista as crescentes 

notícias sobre os variados problemas relacionados à área, tais como o narcotráfico, 

desmatamento, garimpo ilegal, questões indígenas e ações de entidades religiosas e de cunho 

social.  

Seu estudo é relevante para o meio militar, uma vez que, segundo a Constituição 

Federal, cabe ao Exército Brasileiro a missão de assegurar a soberania nas fronteiras 

terrestres, dissuadir e combater atividades ilícitas, além de proteger as riquezas do subsolo. 

 A constante preocupação com a região fronteiriça, a necessidade de um sistema capaz 

de suprir as exigências de monitoramento e vigilância da vasta região amazônica, além do 

alinhamento com a diretriz da Estratégia Nacional de Defesa que define a região amazônica 

como prioridade, faz-se mister o estudo de um sistema moderno que seja capaz de atender às 

necessidades operacionais impostas por essa singular região. 

A presente pesquisa busca tratar do emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (SARP) na defesa da Amazônia, auxiliando as diversas missões impostas pelos 

variados níveis de comando da Força Terrestre, possibilitando assim, um maior controle na 

faixa de fronteira. 

A Estratégia Nacional de Defesa (END), assinada em 2008, afirma na sua diretriz 

número 10, que a Amazônia representa um dos focos de maior interesse para a defesa e que a 

sua proteção exige o avanço de projetos de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento 

da região passará a ser visto, também, como instrumento da defesa nacional para assegurar a 

soberania nacional. 

Delimitou-se o foco de pesquisa em verificar quais são as possibilidades e limitações 

desse sistema na região amazônica, abordando missões nas quais ele pode ser empregado; as  

vantagens da utilização desse sistema na defesa, missões e ações conjuntas com outros órgãos 

do governo e civis, além da possibilidade de auxiliar os diversos níveis de planejamento. 

Os principais objetivos desta monografia foram: verificar as características de um 

SARP e as possibilidades e limitações no emprego do sistema; apresentar a divisão da região 

Amazônica descrevendo suas peculiaridades; verificar os principais problemas que afetem a 

região; descrever os aspectos que devem ser levados em consideração para o emprego do 

SARP na defesa da Amazônia; verificar os requisitos operacionais desejáveis para a compra 

de um SARP e concluir acerca dos benefícios e vantagens do emprego do sistema. 
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As principais fontes para este trabalho foram adquiridas de artigos publicados por 

pesquisadores da área de defesa. Além disso, foram utilizados diversos manuais de emprego 

no Exército Brasileiro, documentos publicações em revistas e documentos retirados de 

endereços eletrônicos.  

O presente trabalho encontra-se assim dividido: 

No primeiro capítulo, procurou-se abordar o histórico da demarcação e as atuais 

divisões da Amazônia, as peculiaridades existentes nessa grande porção do território 

brasileiro, os maiores problemas encontrados pelo governo, além de algumas peculiaridades 

existentes, que as diferenciam das demais regiões do Brasil. 

O segundo capítulo aborda a participação e a estrutura do Exército Brasileiro na 

Amazônia, o Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM) e o projeto estratégico do Sistema 

Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). 

No terceiro capítulo, fez-se referência aos SARP, descrevendo o histórico, a evolução, 

algumas características, a composição dos sistemas, a classificação utilizada pelo Exército 

além das possibilidades e limitações dos sistemas. 

No quarto capítulo são apresentadas algumas formas de emprego do sistema em 

ambiente de selva, salientando os principais requisitos básicos operacionais necessários ao 

sistema para operar na região de estudo. São abordadas também as possibilidades de emprego 

do sistema, além de algumas missões que ele pode ser empregado, buscando estabelecer quais 

os principais benefícios e ganhos operacionais promovidos pelo SARP que iriam aperfeiçoar a 

defesa nacional e o sistema de monitoramento das fronteiras. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA AMAZÔNIA 

 

 

2.1 HISTÓRICO DA AMAZÔNIA 

 

Ao longo da história, observamos a grande cobiça em torno da Região Amazônica. 

Quando os exploradores chegaram à região, ficaram admirados com o seu tamanho e 

grandiosidade. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre o Reino de Portugal e 

Espanha, dividiu o novo continente entre as duas potências marítimas da época. Este foi 

desvantajoso para Portugal que ficou com uma porcentagem muito baixa do continente 

americano se comparado com o outro país que assinou o tratado. 

Com a união das coroas de Portugal e Espanha, os portugueses tiveram a oportunidade 

de explorar as antigas terras espanholas além do Tratado de Tordesilhas aumentando, assim, 

seu conhecimento em relação à nova terra. 

A conquista da Amazônia pelos portugueses ocorreu com a atuação principal e valente 

do insigne Capitão-Mor Pedro Teixeira, militar que desbravou e garantiu a ocupação dessa 

região, valendo-se do princípio do “Uti Possidetis”, a terra é de quem usa. Navegou no 

sentido contrário de Orellana e atingiu a cidade de Quito, no Equador, em 1637. 

Com a separação das coroas, ocorreu uma nova partilha da América do Sul. Portugal 

se viu obrigado a aumentar a sua defesa e a iniciar uma nova demarcação nos territórios da 

região, pois, além das disputas territoriais com a Espanha, outras nações fortaleciam as 

atividades mercantis e contestavam a divisão da América. 

Com a descoberta de novas possibilidades de exploração da região, os portugueses 

começaram a povoar a nova terra e iniciou sua colonização e exploração baseada em recursos 

naturais. 

A disputa pela terra durou até o século XVIII, com a assinatura do Tratado de Madri, 

em 1750, que estabelecia limites geográficos para as colônias na América do Sul. Ao longo de 

quase quatro séculos, as colônias permaneceram com exploração limitada, o que veio a mudar 

com o início do ciclo da borracha, no século XIX. 

De acordo com historiadores, “Amazonas" é de origem indígena, da palavra amassunu, 

que quer dizer "ruído de águas, água que retumba". Esse nome foi dado originalmente ao rio 

que banha o estado, pelo capitão espanhol Francisco Orellana. 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO AMAZÔNICA 

 

A Floresta Amazônica é reconhecida no mundo inteiro como o continente verde, por 

sua vasta imensidão e diversidades na flora, abrangendo partes dos territórios do Brasil, 

Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, 

atingindo os dois hemisférios da Terra Norte e Sul. 

 Possui uma área aproximada de sete milhões de Km², dos quais cerca de cinco 

milhões de Km² estão em território brasileiro. Esta região é bastante diferenciada das demais, 

apresentando números exorbitantes: 1/3 das reservas mundiais de florestas; 1/20 da superfície 

terrestre; 2/5 da área da América do Sul; maior concentração mundial de água doce em uma 

única área, representando 1/5 da disponibilidade de água doce e potável do planeta; 11248 

Km de fronteiras internacionais; 3 fusos-horários.  

 

                      Tabela 1 - Porcentagem de território amazônico dos países da OTCA. 

País 

Área 

total do 

país 

Área 

amazônica 

do país 

% de área 

amazônica 

% do país 

com área 

amazônica 

Bolívia 1.098.581 600.000 7,9 54,62 

Brasil 8.514.205 5.144.800 67,8 60,42 

Colômbia 1.141.748 419.346 5,5 36,72 

Equador 283.561 131.000 1,7 46,20 

Guiana 215.000 215.000 2,8 100,00 

Peru 1.285.216 756.992 10,0 58,90 

Suriname 163.820 142.800 1,9 87,16 

Venezuela 912.050 180.145 2,4 19,75 

Total ___ 7.590.083 100,00 ___ 

Fonte: Almanaque Abril 2005. 

 

No Brasil, observam-se duas classificações para a área da Amazônia: a primeira utiliza 

o termo para se referir a Região Norte do país, compreendendo os estados do Pará, Amazonas, 

Roraima, Rondônia, Amapá e Acre, o que soma em seus limites políticos 3.581.180 

quilômetros quadrados (42% da extensão territorial do país). 
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A segunda classificação, com sentido mais amplo do que a primeira, é a Amazônia 

Legal. O termo foi criado pela Lei Nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, e engloba, além da 

área acima, a maior parte do Maranhão, o norte de Mato Grosso e o estado do Tocantins, 

totalizando 5.144.800 quilômetros quadrados (67,8% do Brasil). 

De acordo com o manual IP 72-1 OPERAÇÕES NA SELVA: “Com base em análises 

estruturais e conjunturais, o governo brasileiro, reunindo regiões de idênticos problemas 

econômicos, políticos e psicossociais, instituiu a AMAZÔNIA LEGAL”. 

 

 
FIGURA 1 - Amazônia Legal brasileira 

Fonte: SANTOS JÚNIOR, 2002 

 

Nessa região com dimensões tão grandes, podemos observar uma diversidade de 

temperaturas, regimes pluviométricos, relevo, diferentes concentrações populacionais, 

complexa hidrografia, além de uma variedade na fauna e flora tornando-a uma região ímpar 

devido aos  números tão exorbitantes. 

O relevo apresenta grandes oscilações, ficando escondidas das vistas pela densa 

copagem e tamanho das árvores. 

 

“Em consequência da imensa cobertura vegetal a área é pobre em cartas topográficas 

que documentem fielmente esse relevo no interior da floresta, mas é sabido que o 

terreno é movimentado com aclives e declives formando pequenos vales conhecidos 

como socavões, com desníveis de até 40 metros” (IP 72-1 OPERAÇÕES NA 

SELVA,1997, p. 2-2). 
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Em relação ao regime pluviométrico, a região é privilegiada no que diz respeito aos 

totais anuais, normalmente entre 1.250 mm e 3000 mm, decrescendo de sudoeste para 

nordeste e estando sujeito a grandes variações. 

As chuvas, apesar de constantes, não se distribuem igualmente durante o ano, sendo o 

período mais chuvoso o do inverno amazônico; nesse período há grandes excedentes hídricos, 

com grandes escoamentos superficiais e cheias dos rios. No verão, ao contrário, observa-se o 

período menos chuvoso, resultando numa curta estação seca de um a três meses, com 

pequenos déficits hídricos. Os meses de maio e setembro constituem períodos de transição 

entre os dois períodos. 

“Por vezes, as condições meteorológicas adversas tendem a agravar, ainda mais, 

estes obstáculos ou a criar outros. Como exemplo, nos períodos de chuvas, o 

deslocamento de tropas a pé por estradas não revestidas, é dificultado, pois a argila 

molhada transforma-se em liga, chegando a impedir o movimento de veículos.” (IP 

72-1 OPERAÇÕES NA SELVA,1997, p. 2-10). 

 

A população da Amazônia Legal aumentou de 8,2 milhões, em 1970, para 17 milhões, 

em 1991, e alcançou quase 24 milhões de habitantes em 2009, o equivalente a 12% da 

população brasileira. A densidade demográfica era igual a 4,7 habitantes por quilômetro 

quadrado em 2009 de acordo com o IBGE. 

 A população se concentra nos grandes centros, tais como Manaus, Belém, Porto 

Velho, Rio Branco, Boa Vista e Santarém. 

 

 

Fonte: www.imazon.org.br/ 2013 

http://www.imazon.org.br/
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O clima é quente e úmido na maior parte da região, porém há grandes variações, 

principalmente nas áreas próximas as montanhas.  As temperaturas médias variam de 26,9º C 

a 31º C, no verão; e de 24,5º C a 29º C, no inverno. 

De acordo com o manual (IP 21-80) “A AMAZÔNIA é a região brasileira que 

apresenta a maior porcentagem anual de umidade relativa. Seus valores variam entre 73% a 

94%; a quase totalidade da região possui índice superior a 80%”. 

A bacia Amazônica é considerada a maior reserva de água potável do mundo. Seu 

principal rio, o Amazonas, nasce nos Andes a apenas 120 km do Pacífico, entra no Brasil pela 

cidade de Tabatinga e corta toda região de oeste para leste, até o oceano Atlântico, onde 

deságua. No seu trajeto, ele percorre cerca de 6.868 km, sendo 3.200 km dentro do Brasil. 

Recebe mais de 500 afluentes, sendo os principais os Rios Negro, Trombetas e Jari (margem 

esquerda); Madeira, Xingu e Tapajós (direita). Representando uma via permanente de 

navegação com cerca de 19.000 km, número que poderá ser multiplicar várias vezes levando-

se em conta a existência de furos e igarapés, pequenos cursos d'água que, durante as 

enchentes, unem, entre si, os lagos e rios, bem como os paranás, pequenos braços de rios que 

contornam as ilhas. 

Com uma profundidade variável de 20 a 130 m e largura média de 4 a 5 km, podendo 

chegar a 96 km, na embocadura do Rio Negro, até 1,5 km no Estreito de Óbidos, o rio 

Amazonas é permanentemente navegável em 3580 km, até Iquitos, no Peru. O volume normal 

de águas é avaliado em 80.000 m³, dando-lhe a classificação de primeiro do mundo em 

caudal, correspondendo sua vazão a de todos os rios do planeta.  

Os rios da bacia amazônica são as principais vias de transporte utilizadas nesta região, 

a utilização do meio fluvial auxilia a amenizar a falta de estradas na região ou a má 

conservação das mesmas. É comum ouvirmos que, na Amazônia, os “rios são estradas”, 

caracterizando-os como via de transporte mais importante para integração regional, 

propiciando a integração de áreas de difícil acesso. Além disso, o potencial hidrelétrico da 

região constitui cerca de dois terços do total do Brasil. 

Na Amazônia, a vegetação do tipo floresta ocupa 70% de sua área, cerca de 280 

bilhões de hectares, compondo 75% das reservas brasileiras e 30% da mundial. O restante da 

vegetação se alterna entre as matas ciliares, campinas nas várzeas e campos nativos. 

A Floresta pode ser dividida também em:  

 a. Floresta de terra firme: apresentando três estratos de vegetação: o primeiro, 

rasteiro, se compõe de gramíneas; o segundo, de arbustos e o terceiro as grandes árvores com 

variados metros de altura.  
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 b.Floresta de várzea: ocorre na parte sujeita as alagações periódicas; Seus solos são 

fertilizados anualmente pelos períodos de cheias. Nestas florestas aparecem espécies de 

grande valor econômico, como a seringueira e o cacaueiro. 

 c. Floresta de Igapó: são regiões alagadas durante quase todo o ano, possui plantas 

hidrófilas, árvores baixas, trepadeiras e arbustos que vivem na umidade. 

 

 

2.3 PRINCIPAIS PROBLEMAS NA REGIÃO DA AMAZÔNIA 

 

Serão abordados, a seguir, os principais problemas enfrentados atualmente na região 

amazônica, entre eles o narcotráfico, o garimpo ilegal, a questão indígena, os movimentos 

sociais e religiosos e a questão ambiental. 

 
“Os conflitos na Amazônia podem ser de âmbito interno ou externo. Os internos 

envolvem questões relacionadas com posse de terras; exploração de recursos 

florestais, minerais e outras; minorias locais, inclusive indígenas; ações de 

movimentos sociais ou ditos sociais, na realidade ideológicos; e ilícitos diversos, 

inclusive os transnacionais com ligações no País. São conflitos que se situam no 

nível de problemas e não de ameaças, com reflexos nos campos da segurança 

pública, justiça e assistência social. As Forças Armadas (FA) podem até ser 

empregadas dentro de um quadro de garantia da lei e da ordem ou da segurança 

pública, conforme previsto em lei. Da mesma forma, a diplomacia poderá ser 

acionada quando os conflitos tenham conexão internacional, exigindo ligações entre 

governos como nos casos de ilícitos ou de movimentos de cunho revolucionário 

transnacionais.”  (Seminário de Segurança da Amazônia, 2012, pag 33) 

 

2.3.1 Narcotráfico   

 

O narcotráfico apresenta-se como causa principal de ações criminosas na região e está 

diretamente relacionado aos movimentos de guerrilheiros, o que propicia a atuação de forças 

militares internacionais em áreas fronteiriças, sob a alegação de estarem a serviço da 

humanidade em uma campanha mundial de combate às drogas e ao terrorismo.  

A vasta fronteira torna a missão de realizar uma fiscalização eficaz uma tarefa muito 

difícil. 

  

“As ações do narcotráfico na região amazônica geram consequências negativas para 

a segurança internacional além de interferir nos setores políticos e econômicos dos 

países afetados. Apesar de algumas ações realizadas para o combate do narcotráfico, 

ainda é visível a falta de efetividade das ações.” (Fernando Corrêa, 2010, pag 01). 
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Para que as ações de fiscalização e controle sejam eficazes, faz-se importante que se 

tenha o controle dos rios, particularmente os perpendiculares à faixa de fronteira, dos 

aeroportos, nos centros urbanos; e dos campos de pouso, dentro da floresta, além das 

comunidades próximas à faixa de fronteira, principalmente, as comunidades indígenas.  

As operações de fiscalização das fronteiras são desenvolvidas e acompanhadas de 

ações de assuntos civis, com sentido de esclarecimento e obtenção de mais informações com 

os moradores locais e buscando alimentar o sistema inteligência. 

 

“Para os narcotraficantes, o Brasil é considerado uma rota de acesso entre a 

Amazônia andina e os mercados europeu e estadunidense. Neste sentido é necessário 

que haja uma intensificação na fiscalização das fronteiras amazônicas no Brasil de 

forma a efetivar os projetos SIVAM/SIPAM implementados pelo governo federal.” 

(Fernando Corrêa, 2010, pag 02). 

 

 

2.3.2 Garimpo Ilegal 

 

Os problemas envolvendo a atividade de garimpo passaram a se agravar a partir de 

1988, quando foi promulgada a atual Constituição Federal. Embora os seus artigos 21 e 174 

deem competência à União para estabelecer as áreas e as condições para o exercício da 

atividade, bem como a organização dos garimpeiros em cooperativas, tal não tem ocorrido. 

Como consequência, a maioria dos garimpos, particularmente na Amazônia, atua na 

ilegalidade, já que desrespeitam a legislação em vigor, principalmente, no que diz respeito à 

questão da proteção do meio-ambiente.  

O garimpo traz como consequências o desrespeito às fronteiras internacionais, a 

degradação ambiental, às leis e a invasão desordenada e sem autorização de áreas de 

preservação e terras indígenas. 

De acordo com o Manual (IP72-1, p 2-8). “As inúmeras riquezas naturais da 

Amazônia, principalmente minerais, quase que intactas, representam o potencial econômico 

da região e podem motivar conflitos internacionais, de natureza e intensidade diversas”. 

Tal problema também é agravado por outra questão. A Constituição, reconhecendo aos 

povos indígenas o direito às terras por eles tradicionalmente ocupadas, não regulamentou a 

atividade de garimpo no interior dessas áreas, muita das quais, legalmente foram constituídas 

até então. Dessa forma, inúmeras áreas de garimpo, devidamente legalizadas, passaram, da 

noite para o dia, para a ilegalidade. 
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Atualmente, a atividade de garimpo envolve problemas fundiários e, principalmente, 

sociais, ambos ainda de difícil solução. 

 

 

Figura 2 - Principais jazidas minerais reconhecidas no subsolo da Amazônia. 
Fonte: SANTOS JÚNIOR, 2002 

 

A utilização de produtos proibidos e a falta de cuidado causam a degradação do meio 

ambiente onde eles realizam a lavra. 

O maior problema está na utilização de mercúrio para extração do ouro, o qual é 

lançado em grandes quantidades nos rios da região, podendo causar danos à população 

ribeirinha, ao solo, além da fauna e flora. Os órgãos de fiscalização não possuem meios de 

realizar um trabalho adequado devido às distâncias e à falta de material e pessoal. 

Em entrevista ao Jornal “Boa Vista Já”, em 27/05/13, o Major do Exército Brasileiro 

Rodrigo Luiz Soares Evangelista disse: “A Operação na Amazônia envolve um pouco mais de 

planejamento pela própria complexibilidade da logística. Aqui, por exemplo, só é possível 

chegar de avião ou helicóptero. Então, os garimpeiros se aproveitam disso para explorar a 

reserva”. 

 

 

2.3.3 Questão indígena  

 

A Constituição de 1988 garante aos índios o direito originário sobre as terras, por eles 

tradicionalmente ocupadas, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
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 rios e lagos neles existentes.  

De acordo com a lei, embora detenha a posse, os índios não têm o domínio de suas 

terras, que são bens da União e a ela compete a demarcação e proteção.  

O processo demarcatório envolve quatro etapas que são realizadas pela Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) e consiste na identificação da área e da tribo, demarcação da área, 

homologação e, finalmente, a regularização fundiária da reserva. 

As áreas já demarcadas sofrem constantes invasões por parte de madeireiros e 

garimpeiros. Em alguns casos, ocorre que uma tribo autoriza o garimpo sem o conhecimento 

da outra, resultando em conflitos internos, exploração ilegal e a retirada ilícita de madeira.  

A exploração comercial dentro da área indígena está proibida por lei, porém os índios 

de algumas reservas se recusam a aceitar esta proibição, autorizando a exploração ilegal em 

troca de ouro ou dinheiro. 

 

 

Figura 3 – Reservas Indígenas 

Fonte: http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=mapastematicos 

 

A partir do momento em que o Governo delegou às Organizações não governamentais 

(ONG) a tarefa de assistir às comunidades indígenas, estas passaram a ter grande influência 

no cenário local, e o movimento ganha uma grande projeção internacional. 
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“(...) a demarcação de grandes reservas indígenas na Amazônia retirará do Estado 

Brasileiro parte do seu poder sobre consideráveis porções do território amazônico, 

manterá regiões inteiras inviabilizadas economicamente, e isolará as comunidades 

indígenas, favorecendo a formação de “enclaves” étnicos, políticos e sociais que 

poderão, sob influência internacional, reivindicar algum grau de independência 

política no futuro.” ( Piletti, 2008, p. 117) 

 

Fortalecidas, as comunidades indígenas começaram a servir de instrumento político 

das ONG em questões reivindicatórias que nada lhe dizem respeito, contra medidas e ações 

realizadas pelo Governo Federal. 

 

 

2.3.4 Movimentos sociais e religiosos 

 

Os movimentos religiosos e sociais atuam em localidades isoladas. Em virtude da 

longa distância das comunidades, além de um grande número de instituições atuando ao 

mesmo tempo e a da dificuldade de ação direta e constante por parte do governo, vislumbra-se 

um ambiente propicio para ações divergentes com finalidades diversas. 

Esses movimentos normalmente são dirigidos, formados e financiados por organismos 

internacionais e acobertam a sua missão principal de obtenção e fornecimento de dados 

técnicos e científicos sobre a floresta para fontes externas.  

Este fator é evidenciado pelas constantes ações e tentativas de embargos sobre 

qualquer medida governamental, principalmente das Forças Armadas. 

 

“A região é caracterizada ainda pela presença de várias Organizações Não 

Governamentais e missões religiosas, a maioria delas apoiadas por nações 

estrangeiras, cujos objetivos de natureza ambiental e/ou humanitária, muitas vezes 

são utilizados como fachada para a realização de levantamento estratégico de área.” 

(IP 72-1 OPERAÇÕES NA SELVA,1997, p. 2-10). 

 

 

2.3.5 Questões ambientais 

 

As questões ambientais estão constantemente sendo divulgadas pela mídia, e se 

observa como grande vilão o desmatamento indiscriminado, a exploração ilegal de terras e o 

tráfico de madeira. 

 Por causa da ação humana, uma área maior do que a do Paraguai já foi devastada na 

Amazônia desde 1970. O crime ambiental agrega diversos outros ilícitos, tais como: a 

grilagem de terras, o porte ilegal de armas, a formação de quadrilhas, estelionato, falsidade 
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ideológica, trabalho escravo ou em condições subumanas, sonegação de impostos, lavagem de 

dinheiro, biopirataria e narcotráfico. 

“A região, por suas imensas riquezas naturais, é alvo constante da cobiça 

estrangeira, o que pode ser comprovado pela presença contínua nas manchetes da 

mídia internacional, sob o manto de temas aparentemente justos como a conservação 

da floresta e proteção da população indígena, entre outros.” (IP 72-1 OPERAÇÕES 

NA SELVA,1997, pag 2-8) 

 

Em relação à exploração de madeiras, segundo o IBAMA, cerca de 80% da madeira 

retirada da Amazônia é ilegal ou tem ligações com ilegalidade. Empresas operam em áreas 

que legalmente não possuem ou usam planos de manejo para encobrir a extração de madeira. 

Ainda, segundo os dados do IBAMA, em 2000, houve na Amazônia cerca de 4,5 milhões de 

metros cúbicos de madeira autorizados para extração através de planos de manejo florestal, 

porém a extração foi quase 30 milhões de metros cúbicos. 

 

 

Figura 4 – Desmatamento na Amazônia 

Fonte: www.imazon.org.br 
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3 O EXÉRCITO NA AMAZÔNIA 

 

 

3.1 OS COMANDOS MILITARES DA AMAZÔNIA 

 

O Comando Militar da Amazônia (CMA) e o recém-criado Comando Militar do Norte 

(CMN) têm como missões proporcionar a segurança externa, manter a integridade do 

território brasileiro em sua área de responsabilidade; e a segurança interna, colaborar na 

garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem; acompanhar as situações nacional e 

regional,  além de assumir encargos de segurança pública baseado na missão das Forças 

Armadas, prevista no artigo 142 da Constituição Federal de 1988. 

De acordo com a palestra proferida pelo Sr Gen Luis Carlos Gomes Mattos: 

 
 “As preocupações existentes por parte do Exército na Amazônia, segundo sua 

missão constitucional,podem ser traduzidas em quatro grandes questões: assegurar a 

soberania nas fronteiras terrestres,dissuadir e combater atividades ilícitas, proteger 

as riquezas do subsolo e dar credibilidade às ações de defesa da área”. (Seminário de 

Segurança da Amazônia, 2012, pag 20). 

 

O CMA possui, ainda, a missão complementar de cooperar no desenvolvimento dos 

núcleos populacionais mais carentes, em particular, os localizados na faixa da fronteira. Para 

cumpri-la, são desenvolvidas as seguintes atividades complementares pelas organizações 

militares subordinadas ao CMA: colonização, educação, saúde e integração (MILITARY 

REVIEW, 4th Qtr 1995, p. 8).  

Dessa forma, o Exército Brasileiro definiu para o CMA a área compreendida por todo 

o estado do Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, e parte norte do Estado do Tocantins. Já 

para o CMN compreende os estados do Pará, Amapá e Maranhão, em parte. Essa definição 

procurou agrupar, dentro do possível, regiões com as mesmas características geográficas e 

problemas afins. 
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Figura 5 – Fronteira da Amazônia 

Fonte: http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=mapastematicos 

 

Atualmente, o CMA está organizado em uma Região Militar, quatro Brigadas de 

Infantaria de Selva (Bda Inf Sl) e um Grupamento de Engenharia de Construção (GEC). 

Além desta Grande Unidade (GU), ainda compõe o CMA: o Centro de Instrução de Guerra 

na Selva (CIGS), o Centro de Embarcações, o 4º Esquadrão de Aviação do Exército (Esqd 

Av Ex), a 12ª Companhia de Polícia do Exército (Cia PE), a 12ª Companhia de 

Comunicações (Cia Com), a 4ª Companhia de Inteligência (Cia Intlg) e um Destacamento 

de Forças Especiais (Dst FE).  

O Comando Militar do Norte conta hoje com uma Região Militar, e uma Brigada de 

Infantaria de Selva (Bda Inf Sl). 

O Exército Brasileiro possui hoje, em todo o Comando Militar da Amazônia e do 

Norte, um efetivo de, aproximadamente, 28.000 militares para realizar as missões impostas 

a esses dois grandes comandos de área. 

 

 

 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=mapastematicos
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Figura 6  – Organograma do CMA 

Fonte: www.exercito.gov.br 

 

 

 

Figura 7 – Organograma do CMN 

Fonte: www.exercito.gov.br 

 

O Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), Organização Militar do Exército 

Brasileiro, localizado em Manaus-AM, destina-se a formar e a qualificar militares, oficiais e 

sargentos, líderes de pequenas frações, como guerreiros de selva, combatentes aptos a cumprir 

missões de natureza militar nas áreas mais inóspitas da Amazônia Brasileira.  

Atualmente, os comandos militares da Amazônia e do Norte não estão apenas 

executando os programas de instrução e realizando o acompanhamento da situação dentro da 

sua Zona de Defesa Integrada (ZDI). Três atividades importantes são conduzidas com 

prioridade: a contribuição com o desenvolvimento regional, o adestramento da Estratégia da 

Resistência e as operações de inteligência. 

http://www.exercito.gov.br/
http://www.exercito.gov.br/
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Por estarem na região da Amazônia, os Comandos Militares têm também a importante 

missão de cooperar no desenvolvimento regional, o que faz seguindo o lema: vida, combate e 

trabalho, através dos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), unidades localizadas em pontos 

estratégicos da fronteira que tem como missão: a ocupação permanente da região fronteiriça, a 

fiscalização constante das fronteiras através dos reconhecimentos e operações, além de um 

grande papel social frente à população do seu entorno, ajudando a levar saúde, saneamento e o 

espírito patriótico pelo Brasil. 

 

3.2 VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA 

 

 O Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM) foi criado em 1997 para 

englobar meios, equipamentos, software e pessoal habilitado. O sistema visa à coleta, 

processamento, produção e difusão de dados e conhecimentos sobre a Amazônia, de interesse 

dos órgãos integrantes do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM). O SIVAM constitui-se 

no principal instrumento do Sistema de Proteção para a aquisição de dados sobre a região. O 

sistema foi realizado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República em 

conjunto com o Ministério da Aeronáutica. 

 

 

Figura 8 – Sistema de Vigilância da Amazônia 

Fonte: http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=mapastematicos 

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=mapastematicos
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O SIVAM consiste de uma infraestrutura integrada de meios técnicos dispostos na 

Amazônia Legal, baseada em uma rede comum de coleta de dados, composta de sensores 

fixos e móveis, e estações de usuários remotos, ligados a centros regionais por uma vasta e 

abrangente rede privativa de telecomunicações. 

O Exército Brasileiro utiliza largamente os dados coletados pelos sistemas 

SIPAM/SIVAM, se valendo deles para o planejamento de missões, reconhecimentos de 

fronteiras e no sistema inteligência. 

O Programa Amazônia Protegida está inserido no Plano de Articulação do Exército 

Brasileiro na Amazônia e na Estratégia Nacional de Defesa. Contempla ações que visam 

fortalecer a presença militar na região, além de um constante monitoramento da faixa de 

fronteira através de meios aéreos e terrestres focados de alta resolução. Prevê ainda a dotação 

de equipamentos de avançada tecnologia para a interligação e aumento da mobilidade da 

tropa, compatível com a dimensão da Amazônia e da sua importância estratégica para as 

gerações futuras. 

Um dos principais projetos estratégicos do Exército é o Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), que consiste em um sistema integrado de 

sensoriamento visando à tríade: monitoramento/controle, mobilidade e presença. 

 

“O SISFRON ampliará a capacidade de controle das fronteiras terrestres, 

atualizando e integrando todos os subsistemas de monitoramento existentes: 

sensores (sensoriamento; comunicações; segurança das informações e 

comunicações; apoio à decisão; capacitação; simulação; logístico e gestão), 

agregando outros meios modernos de sensoriamento (equipamentos de comando e 

controle; sistema de apoio à decisão; sensores de HF, VHF, satelitais, 

meteorológicos, óticos e térmicos; radares de rastreamento aéreo, hidroviários e 

terrestres; centros de operações; centros de simulação; veículos aéreos não-

tripulados; satélites de comunicações e satélites de observações) que estarão em 

contato direto com os atuadores (tropa, Instituições e Órgãos do poder público) mais 

próximos ao ilícito que, após a tomada de decisão, responderão com o emprego de 

pessoal e meios adequados à situação.”  (Seminário de Segurança da Amazônia, 

2012, pág 26) 

 

O SISFRON possui os seguintes subsistemas: Sensoriamento, Apoio à decisão, 

Atuação, Tecnologia da Informação e Comunicações, Segurança da informação, Simulação e 

Capacidade de recursos humanos, Logístico. 

Com a instalação desse sistema, ocorrerá o aumento da capacidade de monitoramento 

das áreas de fronteira, além de aumentar o contato entre os diversos escalões da Força 

terrestre propiciando o estabelecimento de uma rede de comunicação rápida e segura. 
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Ocorrerá ainda a integração e a difusão de informações com os diversos outros 

sistemas atualmente em operação tais como: o Sistema de Proteção a Amazônia do Ministério 

da Defesa, o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul da Marinha do Brasil e o Sistema 

de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) do Comando da Aeronáutica. 

 

 

NOSSA MISSÃO: SISFRON 
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Sistema de monitoramento contínuo do território nacional, de interesse 
do ESTADO BRASILEIRO, particularmente na faixa de fronteira. 

 

Figura 9 – SISFRON 

Fonte: Seminário de Segurança da Amazônia 2012 
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4 SISTEMA DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS 

 

 

4.1 HISTÓRICO DO SARP  

 

Ao longo da história, observamos o desenvolvimento dos Veículos Aéreos Não 

Tripulados (VANT), tendo como o início de emprego o século XIX, quando o Exército 

Austríaco atacou a cidade italiana de Veneza. Durante aquele ataque, os balões foram 

carregados de explosivos e lançados de um navio, o objetivo principal era atingir a cidade e 

explodir lá sua carga. Com a linha de raciocínio análoga utilizada pelos austríacos em 1849, 

foi utilizado os balões de maneira semelhante nas Guerras Civil Americana (1861) e na 1ª 

Guerra Mundial (1914). 

 

 
Figura 10 – Emprego dos balões 

Fonte: www.ctie.monash.edu.au/hargrave/rpav_home.html 

 

Segundo HARDGRAVE (2005), o norte americano Reginald Denny projetou e testou 

o RP-1 ou RPV (Remote Piloted Vehicle), no ano de 1935, sendo este o primeiro Veículo 

Aéreo Não Tripulado Radiocontrolado (Figura 11). Desde então, iniciaram-se as buscas pelo 

aperfeiçoamento do sistema, fazendo com que nos anos seguintes, surgissem os protótipos 

RP-2 e o RP-3.  
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Figura 11 – RP-1, primeiro VANT controlado por rádio-freqüência 

Fonte: http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/denny.html 

 

Apesar do pioneirismo norte americano no desenvolvimento dos VANT, foram os 

alemães que, durante a 2ª Guerra Mundial, em 1941, os empregaram de maneira mais efetiva. 

As bombas voadoras V-1 (Vergeltungswaffe
1
) foram largamente utilizadas para atacar alvos 

na Inglaterra e Bélgica, fruto dos avanços obtidos no controle da trajetória a fim de atingir os 

alvos com uma maior precisão. 

Ao fim da guerra, pode-se observar que a obtenção de uma superioridade aérea e o 

vasto emprego de meios aéreos foram essenciais para o sucesso do combate, permitindo à 

força apoiada liberdade de manobra e a supressão inimiga, impondo uma larga vantagem 

operacional sobre o inimigo. 

Após a Guerra de Yom Kippur, em 1973, Israel teve a percepção da necessidade de 

investir no desenvolvimento dos VANT após ter grandes perdas de aeronaves e militares  para 

as artilharias antiaéreas dos países árabes. 

O grande resultado tecnológico obtido por Israel pode ser verificado durante o conflito 

do Vale do Beeka, em 1982, quando empregou seus VANT em missões de reconhecimento, 

obtendo a surpresa e a superioridade tendo como resultado a destruição de 16 das 17 baterias 

antiaéreas Sírias. 

 

“O emprego de sistemas aéreos robotizados, conhecidos como VANT, tem sido uma 

realidade  no campo de batalha desde os anos 60, quando se registram os primeiros 

usos na Guerra do Vietnã e, de maneira mais efetiva, nos conflitos árabe-israelenses 

dos anos 70 e 80”.  (Nota de Coordenação Doutrinária Nº 03/2012 do C Dout EX, de 

2012, pag 2) 

                                                           
1
 Vergeltungswaffe: Arma de retaliação 

http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/denny.html
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Com os excelentes resultados obtidos pelos VANT Scout de Israel, os EUA voltaram a 

investir no desenvolvimento do seu sistema e empregaram os veículos aéreos não tripulados 

em combate na Guerra do Golfo, em 1991. 

A constante evolução do sistema e as inúmeras possibilidades desenvolvidas fizeram 

com que ele fosse empregado em diversas outras missões como: Haiti, Somália, Kosovo, 

Afeganistão e Iraque. 

 

“O dia 7 de fevereiro de 2002 foi um marco no desenvolvimento dos VANTs. Nesta 

data, pela primeira vez, um veículo aéreo não-tripulado foi utilizado como 

armamento de ataque a alvos terrestres. Os EUA eliminaram um importante líder da 

Al-Qaeda  no Iêmen através do lançamento de mísseis Hellfire a partir de um 

Predator contra um veículo que o transportava”.( Manual Escolar C-6 -VANT, da 

EsACosAAe, 2007, p. 1-1) 

 

As inúmeras possibilidades e vantagens obtidas com a utilização do sistema, aliada a 

uma variedade de missões que ele pode executar, devido à tecnologia embarcada na 

plataforma, o colocam como prioridade de desenvolvimento, atualmente, por diversos países 

do mundo.  

 

4.2 DEFINIÇÃO 

 

O termo VANT é conhecido em outros países pela sigla UAV, iniciais em inglês para 

“Unmanned Aerial Vehicle”, possibilitando englobar uma grande variedade de aeronaves que 

são controladas de solo ou com voo pré-programado. 

 

“O Veículo Aéreo Não tripulado é uma plataforma aérea de baixo custo operacional 

que pode ser operada por controle remoto ou executar perfis de voo de forma 

autônoma. É capaz de transportar câmeras de TV, sensores infravermelho, radares, 

equipamentos de comunicação, designadores de alvos e armamentos. Pode prestar-

se também como alvo aéreo para o adestramento dos sistemas antiaéreos, seja tubo 

ou míssil.” ( Manual Escolar C-6 -VANT, da EsACosAAe, 2007, p. 1-2) 

 

Buscando a atualização doutrinária do Exército Brasileiro, a padronização da 

nomenclatura num sentido mais abrangente do emprego dos veículos aéreos não tripulados 

e visando dirimir as necessidades atuais existentes no cenário mundial em face da larga 

utilização desse sistema, a 3ª S Ch/EME, através do Centro de Doutrina do Exército, 

expediu em dezembro de 2012 a NOTA DE COORDENAÇÃO DOUTRINÁRIA Nº 
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03/2012, versando sobre o emprego de sistemas de aeronaves remotamente pilotada 

(SARP). 

 

“3.1.3 Os estudos doutrinários conduziram à mudança de nomenclatura, 

abandonando o conceito de veículo não tripulado e considerando-o um veículo 

remotamente pilotado, pois ainda que alguns sistemas modernos possam realizar 

missões automatizadas, existirá sempre a ação de controle externa, onde o homem é 

o elemento fundamental, dando consistência às operações sob vários pontos de vista, 

inclusive o jurídico. 

3.1.4 Diferentemente dos equipamentos utilizados nos primórdios deste tipo de 

atividade, trata-se de um vetor de grande capacidade pela possibilidade de utilização 

de sistemas embarcados de alta tecnologia, normalmente reservados para nações 

com certo domínio de tecnologias críticas, entre as quais o Brasil já pode ser 

incluído. 

3.1.5 Assim, não faz sentido doutrinário o uso isolado da aeronave, mas sim dentro 

de uma visão sistêmica, onde o veículo é parte integrante. 

3.1.6 Por este motivo, Centro de Doutrina do Exército concluiu pela mudança de 

nomenclatura para Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP)”(Nota de 

Coordenação Doutrinária Nº 03/2012 do C Dout EX, de 2012, pag 3) 

 

4.3 COMPOSIÇÃO DO SISTEMA 

 

Será abordada a seguir a composição dos principais subsistemas que compõe os 

SARP, e podem ser resumidos em: aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), a estação de 

controle em solo e os equipamentos de comunicações. 

Entende-se pelo subsistema ARP os vetores aéreos com toda sua motorização, 

combustível e os sistemas necessários para a navegação e o controle durante a realização do 

voo. Abarcando assim aeronaves com diversas possibilidades de emprego, tamanhos, 

características e tecnologias embarcadas conhecidas como carga paga.  

 

 
Figura 12 – Subsistema do SARP 

Fonte: Manual Escolar C-6 (VANT) da EsACosAAe 
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A estação de controle em solo (Figura 13) é responsável pelo controle dos ARP em 

voo.  Dentro do módulo de estação de controle observam-se os seguintes subsistemas: o 

subsistema de preparação e condução da missão, subsistema de comandos de voo e 

subsistema de controle da carga paga.  

 

 

Figura 13 – Aspecto interno de uma ECS 

Fonte: Manual Escolar C-6 (VANT) da EsACosAAe 

 

 

Os equipamentos de comunicações são responsáveis pelas transmissões entre a estação 

de controle em solo e os vetores aéreos, tomando sempre o cuidado com o controle da 

transmissão e a possibilidade de interferência de outro sistema. 

 

“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.”(Nota de Coordenação 

Doutrinária Nº 03/2012 do C Dout EX, de 2012, pag7) 
Na composição do SARP é importante salientar a necessidade do pessoal habilitado 

para operar o sistema e também dos meios logísticos que integram todos os meios de 

transporte, acondicionamento das diversas partes do sistema e dos meios de manutenção do 

SARP, todos esses essenciais para o funcionamento do sistema e na manutenção de sua 

capacidade operativa. 

 

4.4 CLASSIFICAÇÃO DO SARP  

 

O SARP pode ser classificado de diversas maneiras, tendo por base alguns parâmetros 

específicos tais como o desempenho, a cauda logística, a massa do veículo, a natureza das 
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ligações realizadas, os efeitos produzidos pela carga paga ou ainda pelo escalão de emprego 

do sistema. 

Segundo a Nota de Coordenação Doutrinária Nº 03/2012, do Centro de Doutrina do 

Exército o sistema pode ser classificado e dividido de diversas formas, a saber: 

a. Por níveis de atuação sendo eles tático, operacional e estratégico. 

b. Por classe de emprego relacionada à massa do veículo, a estimativa de 

complexidade da cauda logística e sua manutenção. 

c. Por categoria abordando parâmetros de desempenho que podem ser exemplificados 

como tamanho e peso, formas de lançamento e recuperação, alcance e capacidade da carga 

paga. 

d. Por escalão e níveis de emprego separando o sistema de acordo com cada escalão da 

força. 

e. Pelo alcance de transmissão que separa os sistemas dentro das possibilidades de 

transmissão e limitando assim o raio a atuação. 

f. Pela altura média de trabalho que está relacionada a faixa de emprego e atuação, 

dentro do espaço aéreo, do sistema. 

g. Pelo raio de ação que está intrinsecamente relacionada à distância limite para  

realizar uma determinada missão. 

 A principal classificação utilizada pelo Exército é por escalão de emprego. 
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Tabela 03: Classificação dos SARP no Exército 

 
Fonte: Nota de Coordenação Doutrinária  Nº 03/2012 do C Dout Ex, de 2012, pag 8. 

 

4.5 CARACTERÍSTICAS  

 

Um SARP vai possuir determinadas características dependendo do tipo de missão a 

que ele se destina. As duas principais diferenças entre o SARP e uma aeronave convencional 

são: a ausência do piloto, o que proporciona maior capacidade de manobra e a isenção da 

limitação da capacidade física do ser humano e as dimensões das aeronaves haja visto que 

sem tripulação pode-se projetar aeronaves menores com pequena seção reta radar 

possibilitando, assim, menor detecção pelos radares. Com a ausência de tripulação, o SARP 

pode ser projetado para levar mais carga útil (peso), ou seja, armamentos, munições, 

combustível, equipamentos eletrônicos e uma grande variedade de sensores. 

Algumas características são consideradas durante a seleção de qual SARP será 

utilizado para determinada missão e ambiente operacional, o manual Escolar C-6 VANT 

(2007), da EsACosAAe, elenca algumas dessas características que serão expostas a seguir:  

a. autonomia e capacidade para transportar carga útil; 

b. faixa de emprego mínima; 

c. sistema autônomo de vôo pré-programável; 
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d. Alternância do modo de operação entre operador em solo ou autônomo;  

e.Visualização do terreno através dos sensores; 

f. Regressar automaticamente para o ponto de lançamento ou outro ponto determinado 

caso ocorra a perda do sinal; 

g. Necessidade para alcançar o voo, tipo ou tamanho da plataforma de lançamento; 

h. Estrutura modular e intercambiável, permitindo a substituição dos módulos em 

pouco tempo; 

i. Capacidade de transportar sensores que permitam ao operador em terra obter 

precisamente: as coordenadas de um determinado ponto, a altitude e o azimute da plataforma 

aérea, bem como a distância para o ponto; 

j. Ser recuperado em qualquer superfície (terra firme ou meio aquático) com o mínimo 

de danos a seus dispositivos e sensores de bordo. 

k. Operar sobe quaisquer condições climáticas e meteorológicas, apresentando o 

mínimo de redução no desempenho;  

l. Pouco tempo de espera para cumprir uma nova missão; 

m. Gravação e transmissão em tempo real das imagens geradas; 

n. Apresentar rusticidade, robustez, confiabilidade operacional e suportar agressões do 

meio ambiente; 

o. Equipamentos de comunicações adequados para a coordenação e o controle e o 

estabelecimento dos enlaces necessários.  

p. Sistema de recuperação alternativo em caso de emergência (paraquedas). 

 

4.6 POSSIBILIDADES  

 

O SARP possui uma variada gama de possibilidades, devido as suas características e 

ao fato de não ser tripulado podendo assim atuar nos mais inóspitos ambientes mesmo que 

letais aos seres humanos. 

 

“Os SARP devem ser considerados como multiplicadores do poder de combate, 

oferecendo aos comandantes novas possibilidades para as manobras terrestres, 

obtendo-se assim diversas vantagens sobre o inimigo, sendo a principal delas a 

superioridade das informações.” (Nota de Coordenação Doutrinária Nº 03/2012 do C 

Dout EX, de 2012, pag 6) 
 

De acordo com o Manual Escolar C-6 VANT (2007), da EsACosAAe, o SARP possui 

diversas aplicações doutrinarias, tais como: Reconhecimento, Vigilância, Busca de Alvos, 
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Inteligência, Guerra Eletrônica, Comando e Controle, Ataque, Avaliação Tática de Danos, 

Supressão de Defesa Aérea Inimiga, REVO, Guerra Psicológica e Retransmissão de 

Comunicações. 

O sistema também é capaz de realizar inúmeras ações como descrito pelo Manual 

Escolar C-6 VANT (2007), da EsACosAAe, tais como gerar imagens de vídeo ou fotografias 

de alta resolução em tempo real; informar as coordenadas de um alvo qualquer ou de sua 

própria posição em tempo real; realizar filmagens diurnas/noturnas em tempo real; alterar o 

seu plano de vôo durante a missão; operar em condições atmosféricas adversas; reprogramar o 

emprego de seus sensores durante a missão, identificar a presença e origem de emissões de 

RF por onde sobrevoe; identificar a presença de agentes químicos por onde sobrevoe;  

designar um alvo terrestre qualquer em tempo real e decolar e pousar em espaços exíguos. 

Corroborando com o que foi citado acima a Nota de Coordenação Doutriná Nº 

03/2012, do C Dout Ex cita algumas possibilidades do SARP: 

 

"- Possibilidade de obtenção de informações confiáveis de dia ou de noite e de 

visualização do meio físico além do alcance visual; 

- Possibilidade de sobrevoar grandes espaços vazios, localizando as ameaças neles 

existentes; 

- Possibilidade de agir sobre zonas hostis ou em missões desgastantes e de alto risco, 

preservando os recursos humanos; 

- Possibilidade de servir como plataforma de armas de alto desempenho; 

- Possibilidade de realizar operações continuadas, compatível com o escalão de 

emprego." (Nota de Coordenação Doutrinária Nº 03/2012 do C Dout EX, de 2012, 

pag 6) 
 

 

Suas possibilidades, no entanto, são diretamente proporcionais aos equipamentos 

eletrônicos que elas transportam. Citaremos abaixo alguns desses equipamentos segundo 

(PLAVETZ, 2009): 

a.  Lançadores de panfletos: utilizados principalmente para lançar informativos, a 

população, atendendo aos objetivos da guerra psicológica; 

b.  IFF (Identification Friend or Foe): este equipamento tem a finalidade de realizar a 

identificação entre amigo ou inimigo; 

c. Câmeras de Vídeo: este equipamento permite a visualização de uma área em tempo 

real; 

d.  SAR (Synthetic Aperture Radar): este radar tem a finalidade de realizar o 

sensoriamento remoto e a geração de imagens de alta resolução. Possibilita assim a 

localização de  pequenos alvos;  
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e. FLIR (Forward Looking Infrared): este equipamento tem a finalidade de analisar 

imagens através da diferença de temperatura. Possui a vantagem de não emitir 

irradiação, sendo assim imperceptíveis aos equipamentos de proteção eletrônica e 

consequentemente difícil de ser rastreado; 

f. RWR (Radar Warning Receiver): este equipamento busca através da recepção dos 

pulsos eletromagnéticos emitidos por um radar, informar se a aeronave está sendo 

apreendida por um radar. 

g.  Sensores de sensibilidade química: este equipamento tem a finalidade de 

identificar agentes químicos no ambiente. 

h.  Interferidor eletrônico: este equipamento de guerra eletrônica age no sinal 

eletromagnético dos radares e rádios, realizando medidas de ataque eletrônico 

(MAE). 

i.  Sensores de guiamento de armamentos: este equipamento realiza a iluminação de 

um alvo por intermédio da utilização de laser ou infravermelho guiando para ele 

armamento inteligente como mísseis ou bombas guiadas. 

j.  SIGINT (Signals Intelligence): este equipamento tem a finalidade analisar o 

espectro eletromagnético, buscando extrair dados como parâmetros do 

equipamento transmissor faixa de frequência, Largura de pulso, determinar a 

localização, tipo, função entre outros. 

 

 

Figura 14 – Sensor Eletro-Ótico 

Fonte: Manual Escolar C-6 da EsACosAAe – Veículo Aéreo Não-Tripulado (VANT) 

 

4.7 LIMITAÇÕES  

 

A necessidade de pessoal extremamente capacitado para operar o sistema corretamente 

e realizar a manutenção, além da necessidade de uma estruturada cadeia logística para o 
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funcionamento e permanência em operação, são fatores de limitação do sistema. 

De acordo com o Manual Escolar C-6 VANT (2007), da EsACosAAe, o SARP possui 

diversas limitações, tais como: falta de consciência operacional, falta de pessoal 

especializado, necessidade de manutenção especializada e constante, vulnerável à AAAe de 

baixa altura, suscetível de sofrer interferência eletrônica, necessidade de logística muito bem 

planejada. 

Devido às características do material além do tamanho e peso, os ARP encontram 

dificuldade de operar em condições meteorológicas adversas, ficando suscetíveis as 

intempéries do tempo, como chuvas e ventos fortes. 

Tendo em vista a pequena velocidade, os ARP ficam vulneráveis a atuação da 

artilharia antiaérea inimiga. 

A possibilidade de sofrer interferência eletrônica deve ser levada em conta, pois 

atuando a baixa altura, além da grande quantidade de sensores eletrônicos os ARP, podem 

sofrer ataques de guerra eletrônica.  

A ausência do piloto, embora seja a característica principal do sistema, torna-se uma 

limitação durante a evolução das necessidades da missão. A presença de um piloto possibilita  

uma melhor percepção do campo de batalha e uma tomada de linha de ação mais rápida e com 

base em mais informações levantadas. 

A coordenação do espaço aéreo seja com aeronaves civis ou militares também requer 

uma maior atenção, evitando possíveis acidentes. 
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5 O SARP NA DEFESA DA AMAZÔNIA  

 

O desenvolvimento atual do SARP permite que seja empregado largamente na defesa 

da Amazônia com bastante eficiência e economia de meios, auxiliando sobremaneira nas 

operações em que o Exército Brasileiro estiver participando. 

 Serão apresentadas algumas características desejáveis ao sistema para ser empregado 

em apoio à defesa da Amazônia. 

 

5.1 CARACTERISTICAS DE UM SARP NA DEFESA DA AMAZÔNIA  

 

 O emprego de aeronaves remotamente pilotadas (ARP) no ambiente operacional de 

selva deve possuir algumas características peculiares, impostos pela natureza diferenciada do 

bioma. De acordo com as missões que irá desempenhar e as necessidades existentes, devem 

ser buscadas algumas características específicas que modificam suas possibilidades e 

aplicabilidade. 

No âmbito das Forças Armadas, pode-se destacar a Portaria Normativa Nº 2.384/MD, 

de setembro de 2012, que dispõe sobre o estabelecimento de Requisitos Operacionais 

Conjuntos (ROC) para os produtos de defesa comuns às Forças Exército, Marinha e 

Aeronáutica. Nessa portaria, são colocados os diversos requisitos que devem balizar a 

aquisição dos ARP destinados às Forças Armadas, estabelecendo assim padrões mínimos de 

desempenho do sistema.  

Os requisitos operacionais estão divididos em três categorias: os absolutos que são de 

caráter obrigatório sendo relacionado aos padrões mínimos; os desejáveis que não são 

obrigatórios, mas que possuem uma importância no processo de aquisição; os 

complementares que abrangem todos os outros que não são obrigatórios ou desejáveis. 

 

“Os requisitos estão divididos em absolutos, desejáveis e complementares. Os 

absolutos são obrigatórios no VANT/ARP ISTAR e seus subsistemas. Os desejáveis, 

não obrigatórios, devem ser buscados no VANT/ARP ISTAR pelo incremento da 

operacionalidade e por proporcionarem maior flexibilidade ao usuário final. Podem 

até já estar implementados, valorizando o item avaliado. Os complementares, não 

obrigatórios ou desejáveis, valorizam a escolha do sistema VANT/ARP ISTAR, sem 

desequilibrar sua avaliação.” (Portaria Normativa Nº 2.384/MD, 2012, pag1) 

 

A atuação das ARP, na Amazônia, está em fase de estudo e experimentação 

doutrinária buscando o levantamento de características indispensáveis à atuação e a melhor 

forma de utilização. 
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Alguns SARP estão sendo utilizados na Amazônia em fase de teste. 

 

“No segmento governamental, os principais projetos abrangem modelos importados 

adquiridos pelo governo brasileiro tais como o HERON 1, da companhia israelense 

IAI (Israel Aerospace Industries), adquirido pelo Departamento de Polícia Federal e 

HERMES 450 da companhia israelense ELBIT, operado pela Força Aérea Brasileira 

(FAB) (Figura 2). Estes modelos têm sido usados em operações para o mapeamento 

e vigilância da fronteira brasileira, mas ainda não de forma sistemática.” ( Simpósio 

Brasileiro de Sensoriamento Remoto-SBSR, 2013, pag1) 

 

Na figura abaixo foi feita uma comparação entre três ARP: o Falcão, que está sendo 

projetado pela empresa AVIBRAS do Brasil, tem a previsão de estar pronto até 2014; o 

Hermes RQ-450; fabricado pela empresa Israelense ELBIT, atualmente sendo utilizado pela 

Força Aérea Brasileira, e o Heron 1, fabricado pela empresa Israelense IAI, é utilizado pela 

Polícia Federal. São abordadas algumas características operacionais, tais como autonomia, 

alcance, altitude e a carga paga (payload). 

 

 

 
Figura 15 – Comparação entre os SARP FALCÃO, HERMES E HERON I 

Fonte: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto-SBSR, 2013. 

 

 

5.2 EMPREGO DO SARP NA DEFESA DA AMAZÔNIA 

 

O aumento dos crimes nas áreas fronteiriças na atualidade não é um fato isolado ou 

que ocorra numa área isolada, mas apresenta-se como um forte problema na região 

amazônica. Como foi visto em capítulos anteriores, esses problemas exigem dos poderes 
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públicos ações de prevenção e repressão mais eficientes e que venham a fazer frente às 

possibilidades dos criminosos nessa região. 

 

“Em apenas algumas horas de voo o RQ-450 coletou todas as informações para a 

missão de ataque. Conseguimos saber vários detalhes do alvo e, inclusive, 

observamos que não havia pessoas no local para garantir a segurança durante o 

lançamento das bombas explicou o Tenente Coronel Ricardo Laux, Comandante do 

Primeiro Esquadrão do Décimo Segundo Grupo de Aviação (1º/12º GAV) – 

Esquadrão Hórus, primeira unidade militar do Brasil a utilizar aeronaves do tipo.” 

(Força Aérea Brasileira, OPERAÇÃO ÁGATA, 2011) 

 

O uso dos ARP em auxilio à defesa da Amazônia representa uma ferramenta 

estratégica na segurança das fronteiras, sendo utilizado não só pelas forças armadas, mas 

também pela Polícia Federal. O emprego desse sistema visa buscar um meio operacional que 

possa auxiliar as ações de defesa da fronteira e de outros crimes na região, superando os 

limites de um ser humano e sem arriscar a vida de um piloto em missões de vigilância e 

reconhecimento. 

 

“As principais vantagens do uso de uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) é 

permitir que uma missão dure várias horas, com revezamento de tripulações na 

estação em solo. Além do cansaço, os militares também ficam longe de qualquer 

ameaça que possa existir, como fogo hostil. A ARP também se destaca por ser 

silenciosa e difícil de ser localizada. Caso necessário, toda a estrutura de apoio e o 

RQ-450 também podem ser rapidamente levados de avião para outro local.” (Força 

Aérea Brasileira, OPERAÇÃO ÁGATA, 2011) 

 

 

Inúmeras são as missões que podem ser desempenhadas pelos SARP no ambiente 

operacional desse estudo, seja em tempo de paz auxiliando outros órgãos Federais, Estaduais 

e Municipais na manutenção da vigilância constante do território nacional ou quando 

acionado um Teatro de Operações, seja ele convencional ou não como no cenário de guerra de 

resistência. 

 

 

De acordo com a Nota de Coordenação Doutrinária Nr 03/2012 – 3ª S Ch/EME, 

existem missões típicas do SARP em operações, entre elas destacam-se: 

a. Vigilância de Largas Frentes: de acordo com as possibilidades do sistema, este pode 

realizar o monitoramento contínuo e com precisão de grandes áreas, economizando meios 

humanos e outros meios como aeronaves que possuem o consumo muito maior; 
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b. Apoio ao Reconhecimento: é utilizado visando esclarecer e a obter informação 

sobre uma determinada área ou região. Operando diuturnamente, podem alimentar o sistema 

inteligência de forma contínua e em tempo real permitindo que os comandantes em todos os 

escalões não sejam surpreendidos com o porvir e tomem uma ação oportuna durante a 

evolução do combate. 

 

“Nas operações típicas de reconhecimento, os SARP podem ser empregados no 

reconhecimento de eixo e no reconhecimento de zona, tanto na ofensiva quanto na 

defensiva, antecipando informações sobre o inimigo antecedendo ao contato. ”(Nota 

de Coordenação Doutrinária Nº 03/2012 do C Dout EX, de 2012, pag14) 
 

 

c. Apoio às Comunicações e a Guerra Eletrônica: a dificuldade de comunicações 

devido a vegetação e às grandes distâncias, os SARP podem funcionar como estações de 

retransmissão visando auxiliar o sistema comando e controle permitindo os enlaces entre as 

tropas. 

Já na guerra eletrônica poderá realizar ações de MAGE, MPE e MAE de acordo com a 

necessidade das tropas. 

. 

“Considerando-se os limites de autonomia dos equipamentos utilizados, os 

comandantes deverão decidir o momento mais adequado de lançar a plataforma de 

retransmissão, a fim de garantir que os efeitos desta sejam percebidos no momento 

oportuno. ”(Nota de Coordenação Doutrinária Nº 03/2012 do C Dout EX, de 2012, 

pag14) 
 

Outras missões podem ser realizadas pelo SARP, tais como: a vigilância de 

instalações; observação e proteção de pontos sensíveis ou estruturas estratégicas; 

esclarecimento e acompanhamento de comboios; orientação para infiltração ou exfiltração de 

subunidades; controle de danos; Op Psico (panfletagem); plataforma de armas entre outras. 
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Figura 16 – ARP HERMES 450 realizando a vigilância da Amazônia. 

Fonte: http://www.brasilemdefesa.com/2013/05/rq-450-da-fab-hermes-450.html 

 

Como citado anteriormente, os SARP estão sendo utilizados na Amazônia (Figura 16) 

com grande eficiência e economia de meios. A possibilidade de identificação de pistas 

clandestinas na região de selva e sua destruição ajudam a diminuir a logística dos ilícitos e 

facilitam as ações das autoridades. 

 

 
Figura 17 – ARP HERMES 450 localizando uma pista de pouso clandestina 

Fonte: http://www.brasilemdefesa.com/2013/05/rq-450-da-fab-hermes-450.html 

 

 

Na figura 18 abaixo, observa-se à identificação de uma pista clandestina usada de 

maneira ilegal, a ARP Hermes 450 da Força Aérea Brasileira identificou a pista e passou as 

informações para uma estação em terra que acionou uma aeronave Super Tucano para realizar 

a destruição. 

 

http://www.brasilemdefesa.com/2013/05/rq-450-da-fab-hermes-450.html
http://www.brasilemdefesa.com/2013/05/rq-450-da-fab-hermes-450.html
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Figura 18 – Pista de Pouso clandestina e sua destruição 

Fonte: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto-SBSR, 2013. 

 

 

Outra forma de utilização do sistema é no controle do desmatamento ou garimpo 

ilegal; é possível este acompanhamento, pois sensores instalados nos ARP captam a fotografia 

da área e a transmitem para a estação de controle em solo que analisam a mudança da 

cobertura vegetal comparando as fotos tiradas no momento com fotos do banco de dados 

existente ( Figura 18). Com essa ferramenta, podem ser descobertos polígonos de 

desmatamentos e locais de extração irregular de madeira, auxiliando no planejamento das 

operações de repressão e a retirada de madeira ilegal e dano a floresta. 

 

  

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

Figura 19 –  Comparação da cobertura vegetal de uma área. 

Fonte: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto-SBSR, 2013. 

 

 

 A figura 19 acima representa um mosaico feito em tempo real de uma área, 

comparando a possibilidade de alteração da cobertura vegetal. A utilização desse programa é 

efetiva também no controle de reservas indígenas. Uma vez demarcadas, pode ser feita a 

captação de toda sua extensão; após isso, será realizado um monitoramento periódico da área 

e verificação de sua condição. 

Quando se fala em SARP, comparando-os com aeronaves convencionais, pode-se 

esperar uma economia de meios e recursos.  

 

“Além da redução dos custos de operação quando comparados às aeronaves 

tripuladas, a utilização de VANT traz a possibilidade de monitoramento de 

atividades ilícitas em tempo real ou em áreas onde o voo tripulado pode representar 

um risco a tripulação, o que torna esse instrumento uma excelente alternativa para a 

área de segurança e defesa e abre novas perspectivas para o monitoramento de 

ilícitos ambientais em áreas de difícil acesso.” (Simpósio Brasileiro de 

Sensoriamento Remoto-SBSR, 2013, pag1) 

 

Nas figuras 20 e 21 foram realizadas comparações de um imageamento de uma região 

utilizando uma aeronave de reconhecimento R-99 B e a ARP HERON da Polícia Federal, 

mostrando de maneira sucinta a grande vantagem obtida pela ARP. 

 

 

 



51 

 

 

Figura 20 – Imageamento utilizando a Aeronave R99-B. 

Fonte: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto-SBSR, 2013. 

 

 

 
Figura 21 –  Imageamento utilizando a ARP HERON I. 

Fonte: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto-SBSR, 2013. 

 

 

Nas figuras acima podem ser feitas comparações das diferenças de tempo e de gastos 

necessários ao imageamento de regiões da Amazônia Legal. A grande discrepância obtida está 

relacionada à autonomia de 40 horas de uma aeronave não tripulada, alterando a equipe de 
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controle em solo, em comparação a uma tripulada que esbarra no percalço da limitação física 

do piloto e da equipe do avião. 

Com a utilização do SARP na defesa da Amazônia, espera-se que este sistema possa 

auxiliar de maneira eficiente as diversas missões que venham a surgir, servindo de suporte de 

informações e aumentando a capacidade operativa do Exército Brasileiro, sem ter como 

empecilho os limites da tripulação de helicópteros e aviões.  

O largo emprego do sistema como ferramenta estratégica de defesa da Amazônia é 

algo que está presente e vem sendo estudado e constantemente avaliado, no cenário nacional, 

tanto para fins militares quando civis. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivos verificar as características de um SARP, as 

possibilidades e limitações no emprego do sistema, apresentar a divisão da região Amazônica 

descrevendo suas peculiaridades, constatar os principais problemas que afetam a região, 

descrever os aspectos que devem ser levados em consideração para o emprego do SARP na 

defesa da Amazônia, verificar os requisitos operacionais desejáveis para a compra de um 

SARP e concluir acerca dos benefícios e vantagens do emprego do sistema. 

Neste trabalho foram apresentadas as principais características que delimitam a região 

Amazônica abordando o relevo, o clima, o índice pluviométrico, a bacia hidrográfica, a 

densidade demográfica e a vegetação. Assim como também foram citadas as principais 

ameaças que atuam na região e que influenciam a soberania nacional e a manutenção da 

ordem pública. Como foi estudado, devido à sua imensidão territorial e dificuldade de 

locomoção, a região torna-se sensível e difícil de ser vigiada. Aliado a isso, existem 

problemas de contrabando, atividades de tráfico, biopirataria e outros crimes na região de 

fronteira, assim como a proximidade da guerrilha colombiana e a presença de ONG. A cobiça 

internacional na grande quantidade de riquezas existentes no solo, na fauna e na flora torna-se 

também um fator de risco para a manutenção territorial.  

Buscou-se também descrever como o Exército Brasileiro, que tem a missão 

constitucional de assegurar a soberania nas fronteiras terrestres, dissuadir e combater 

atividades ilícitas, proteger as riquezas do subsolo e dar credibilidade às ações de defesa, está 

estruturado na região com seus dois grandes comandos: o Comando Militar da Amazônia e o 

recém-criado Comando Militar do Norte.  

Consoante com o tema foi estudado o Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas 

(SARP) que é uma plataforma de baixo custo operacional, operada por terra através de um 

controle ou que pode seguir um plano de voo pré-programado configurado antes do seu 

lançamento, capaz de cumprir inúmeras missões.  

Visando verificar o emprego do SARP na defesa da Amazônia, foram estudadas as 

principais características do sistema e as suas possibilidades e limitações. Assim, um SARP 

em apoio às operações de defesa da Amazônia poderia substituir com inúmeras vantagens o 

uso de helicópteros ou aviões em uma variedade de missões, reduzindo os gastos de 

combustíveis e aumentando a autonomia de voo. Seu reduzido tamanho proporciona uma 

menor assinatura radar, o que dificulta a detecção pelo inimigo, aliado a isso tem 
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possibilidade de carregar aparelhos de guerra eletrônica, câmeras, sensores, aparelhos de 

comunicação, radares e armamentos, todos associados a um menor custo. 

Com a utilização das ARP, ocorre uma redução da exposição das aeronaves e 

helicópteros às intempéries climáticas da região Amazônica, reduzindo a possibilidade de 

perda de vidas humanas ocasionadas por acidentes aéreos. Cabe salientar que em atividades 

específicas, devido à experiência e a ação oportuna no local, torna-se evidente que a 

substituição de uma aeronave tripulada por um ARP não seria vantajosa tendo em vista à 

observação humana do ambiente operacional. 

O Exército deve realizar uma pesquisa e uma experimentação doutrinária a fim de 

adequar o que está na Portaria Normativa Nº 2.384/MD, de setembro de 2012, que dispõe 

sobre o estabelecimento de Requisitos Operacionais Conjuntos (ROC) para os produtos de 

defesa que deverão ser adquiridos para o Exército, Marinha e Aeronáutica, com as reais 

necessidades operacionais e as características desejáveis para o seu emprego em uma missão 

de defesa da Amazônia. 

Ao concluir o presente estudo sobre o emprego do SARP em proveito das operações 

de defesa da Amazônia, pode-se afirmar que a aplicabilidade do sistema é extremamente 

válida, uma vez que suas características e a diversidade de sua carga paga o habilitam para a 

participação em missões de vigilância da fronteira, reconhecimento aéreo, vigilância de 

instalações, observação e proteção de pontos sensíveis ou estruturas estratégicas, 

esclarecimento e acompanhamento de comboios, orientação para infiltração ou exfiltração de 

tropas, controle de danos, Op Psico (panfletagem), plataforma de armas, controle do 

desmatamento, das reservas indígenas, de atividades ilícitas como garimpo ilegal, 

imageamento de áreas e localização de pistas de pousos clandestinas com grande eficiência. 

O emprego do SARP em operações reais no ambiente de selva pela Polícia Federal e 

Força Aérea Brasileira comprova a funcionalidade e o ganho na produção de informações em 

tempo real, auxiliando o processo decisório e a tomada da decisão acertada num curto período 

de tempo, fatores essenciais ao combate moderno e suas constantes evoluções. 

Portanto, o SARP, apesar de suas limitações e vulnerabilidades, pode ser largamente 

empregado em apoio à defesa da Amazônia, fruto de suas características e equipamentos 

instalados, os quais o permitem executar eficientemente as mais diversificadas atividades. 

Por fim, conclui-se, a partir das informações acima analisadas, que o emprego do 

SARP, pelo Exército Brasileiro nos diversos escalões da força, seria um instrumento 

importantíssimo para que a vigilância da faixa de fronteira seja executada de forma eficiente e 

segura, garantido assim a soberania nacional nos mais diversos rincões da Amazônia 
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brasileira, seja em tempo de paz auxiliando as outras forças de segurança, seja quando ativado 

um Teatro de Operações nessa região tão singular e importante para o nosso País. Também 

não se deve esquecer das questões técnicas do sistema como a logística e da qualificação do 

pessoal, tão necessárias para que as aeronaves permaneçam em operação. 
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