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O EMPREGO DE SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS -
SARP- PARA LEVANTAMENTO DE DADOS EM ÁREAS SENSÍVEIS

Luiz Claudio Ferreira da Silva  1

Marcos Rodrigo Fischer Prado 2

RESUMO
O presente  trabalho  é  fruto  de  observações  e  aplicações  de  técnicas  operacionais  de  inteligência
aplicada para áreas sensíveis. Surgiu com a busca de meios eficientes para busca de dados negados
com o mínimo de exposição aos agentes especializados na disciplina de inteligência conhecida como
fontes humanas. Desta forma, observando o cenário internacional e a crescente utilização de meios de
filmagem e fotografia remota, surgiu a hipótese de alinhar as tecnologias da área com o emprego de
técnicas operacionais a fim de salvaguardar  os recursos humanos empregados em situações reais,
Além disso, observa-se a necessidade de integração com outras disciplinas da inteligência como por
exemplo a inteligência de imagem para analisar o produto gerado e fornecer informações necessária ao
processo decisório.
Ainda  sobre  o  assunto,  este  trabalho  buscou  pautar  as  possibilidades  de  emprego  com base  na
experiência de agentes que já participaram de operações de inteligência em áreas sensíveis. Assim,
procura-se como resultado desta obra, um  produto mais próximo da realidade vivenciada por militares
em todos os Comandos Militares de Área.

Palavras-chave: Aeronaves  remotamente  pilotadas.  Áreas  sensíveis.  Tecnologia.  Inteligência  de
fontes humanas. 

ABSTRACT

The present  work is the result  of observations and applications of operational techniques of  applied
intelligence for sensitive areas. It came up with the search for efficient ways to search for denied data
with minimal exposure to agents specialized in the discipline of intelligence known as human sources.
Thus,  observing  the  international  scenario  and  the  growing  use  of  means  of  filming  and  remote
photography, the hypothesis arose of aligning the technologies of the area with the use of operational
techniques in order to safeguard the human resources employed in real situations. there is a need for
integration  with  other  intelligence  disciplines  such  as  image  intelligence  to  analyze  the  generated
product and provide information necessary for the decision-making process.
Still on the subject, this work sought to determine the employment possibilities based on the experience
of agents who have already participated in intelligence operations in sensitive areas. Thus, as a result of
this work, a product closer to the reality experienced by the military in all Area Military Commands is
sought.
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1. INTRODUÇÃO

O Brasil é formado por  26 estados e um Distrito Federal. Por ser um país de dimensões

continentais  e  tão  complexo,  apresenta  diversos  desafios  como:  problemas  de  trânsito,

corrupção  e  violência,  que  por  muitos,  é  apontada  como  causa  das  maiores  mazelas  à

população de uma forma geral.

A violência é um problema tão complexo que cria ao seu redor uma zona de proteção do

seu próprio sistema que, ao ser retroalimentado, cresce e fortalece suas  proteções. É uma

espécie de sistema inteligente, que compra pessoas, acessos e influência para a sua

própria sobrevivência.

Nesse sentido, ela se encontra em diversos níveis da sociedade. Ela exerce uma

influência desde os mais altos setores da sociedade e percorre as demais classes até

chegar  na  famosa  ponta  da  linha,  representada  por  formas  mais  agressivas  como

assaltos a mão armada, sequestros e assassinatos.

As  capitais  brasileiras  são  responsáveis  pelos  maiores  fluxos  de  pessoas,

mercadorias  e  consequentemente  de  dinheiro.  São,  dessa  forma,  fortemente

impactadas pela insegurança devido aos agentes hostis que atuam nesse complexo

sistema. 

É crescente a sensação de insegurança em diversas cidades do país. Agentes

de  segurança  pública  procuram diuturnamente  combater  a  criminalidade.  Assim,  a

evolução da tecnologia tem sido uma aliada para os agentes de estado que necessitam

de informações para planejamento de operações  e medidas de controle.  Com isso,

aeronaves remotamente pilotadas (ARP) tem sido empregadas para levantamento de

dados relevantes.

1.1 PROBLEMA

Apesar de dividido em cinco regiões de grandes extensões, alguns problemas

aparecem  em  várias  localidades  diferentes.  A  Região  Norte,  conhecida  por  suas

grandes florestas, imensas vias fluviais e limitadas malhas rodoviárias, por exemplo,

apresenta  uma enorme dificuldade de controlar  a entrada e  circulação  de materiais

oriundos de contrabando e descaminho. A Região Centro-oeste, por ter em sua área
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uma faixa de fronteira, possui também problemas semelhantes com relação à entrada e

circulação  de  material  proibido,  porém  é  uma  região  com  uma  melhor  estrutura

rodoviária, o que permite outras possibilidades de ligação por terra e favorece diversas

atividades criminosas. 

A região Sudeste, apesar de não estar próxima de faixas de fronteiras, recebe

em sua área a mais variada quantidade de contrabando e descaminho, o que é refletido

em verdadeiras áreas impenetráveis em grandes centros urbanos. O Rio de Janeiro,

por exemplo, aparece com forte destaque. Em sua evolução histórica, áreas planas e

mais próximas ao litoral receberam um valor patrimonial elevado, atraindo pessoas com

maior poder aquisitivo. Por outro lado, pessoas com menor poder aquisitivo foram se

posicionando mais afastado nesses núcleos ou em áreas próximas, mas com terreno

que  não  chamava  atenção  de  investidores  (o  simples  exemplo  é  o  bairro  de  São

Conrado, na Zona Sul, conhecido por seu alto valor do m2  ao lado da Comunidade da

Rocinha).

Áreas  mais  carentes,  somadas  ao  difícil  acesso  em  determinados  pontos

estratégicos  foram se  tornando atrativas  às  atividades  criminosas  durante  os  anos.

Consequentemente, seus acessos foram se tornando cada vez mais difíceis.

O que há em comum nos exemplos cima? Independente da faixa territorial, uma

deficiência no controle, de acesso e circulação, reflete em outros pontos do território e

dificulta as ações de combate à violência.

1.2 OBJETIVOS

Com  a  proposta  de  determinar  melhores  forma  de  emprego  de  equipes  de

inteligência, este assunto busca analisar as formas mais eficientes de levantamento de

dados importantes na aquisição de dados de interesse do decisor.

Para alcançar o objetivo geral, este trabalho busca:

a) Avaliar e analisar as peculiaridades de áreas sensíveis;

b) Compreender as características de aeronaves remotamente pilotadas;

c) Compreender o que são dados úteis ao processo decisório;
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

- O Exército Brasileiro, através do Plano de Desenvolvimento da Doutrina Militar

Terrestre (PDDMT), Anexo C (1) – experimentação doutrinária , cita o tema SARP. Esta

publicação demonstra que o assunto é relevante para o Exército;

- Existe a necessidade de encontrar a forma mais eficiente para levantamento de

dados em áreas sensíveis, levando em consideração principalmente a segurança e a

economia de meios empregados;

- O Exército Brasileiro vem sendo amplamente empregado em diversos tipos de

operações, dentre as quais estão as de intervenção em segurança pública, que alinha-

se com o tema proposto no presente trabalho;

- Espera-se que o produto desta obra possa servir  de subsídio para emprego

eficiente de tropas militares e de elementos de inteligência.

2. METODOLOGIA

Com a finalidade de cumprir os objetivos específicos deste trabalho, foi  realizada

uma investigação literária para facilitar a compreensão de conceitos específicos, além

de  compreender  o  emprego  de  meios  eficientes,  com  ênfase  em  aeronaves

remotamente pilotadas. 

Para  isso,  este  trabalho  limita-se  a  aproveitar  conhecimentos  literários  e

experiência operacional de militares que atuam ou atuaram em alguma operação onde

havia necessidade de busca de dados negados em áreas sensíveis.

Além  da  investigação  literária,  foram  realizadas  entrevistas  e  questionários

visando utilizar as variáveis quantitativa (obtida através dos números levantados nos

sistemas de coletas de dados) e qualitativa.

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade analítica, tendo em vista a 

utilização da experiência de agentes de inteligência para análise dos conteúdos por eles 

citados. Além disso, houve a preocupação de ligação entre os citados conteúdos e os conceitos
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já conhecidos.  

2.1 REVISÃO DA LITERATURA

Há publicações voltadas aos aspectos de segurança, aviação, inteligência, entre

outros.  Porém,  este  trabalho  visa  a  integração  dos  referidos  aspectos  gerando  um

produto  que  possa  ser  aproveitado  para  emprego  de  tropas  operacionais.  Esses

empregos.

Para compreender melhor o trabalho, alguns conceitos devem estar bem entendidos. 
Por isso, seguem abaixo algumas definições importantes, quais sejam:  

a)  Sistema  de  aeronaves  remotamente  pilotadas  (SARP):  São  sistemas  de

aeronaves que controladas a distância, sem a necessidade de emprego de um piloto no

interior da aeronave, o que preserva a saúde e vida de um possível piloto tripulante em

situações de emergências. 

b) Drone: É um tipo de SARP. Ficou bem conhecido por seu amplo emprego em 
diversas situações como cobertura de eventos festivos, jornalístico, entre outros.
c) Dado negado: São dados que não estão disponíveis em fontes abertas. Para seu

acesso,  geralmente  são  necessárias  as  utilizações  de  técnicas  de  operações  de

inteligência.

d)  Decisor: É  quem  tem  a  capacidade  de  escolha  das  linhas  de  ações

necessárias em qualquer nível. Para que ele tenha uma boa decisão, deve estar

embasado em boas opções e sempre atualizado acerca dos assuntos relevantes

à suas atribuições.

e) Inteligência:  São  atividades  que  visam  o  conhecimento  como  fator  de

vantagemem  determinada  situação.  Ela  abrange  aspectos  importantes  como

obtenção, a produção, análise, difusão e proteção de diversos dados relevantes. 

f) Disciplinas da Inteligência: De acordo com o manual EB20-MF-10.107, elas

compreendem  os  meios,  sistemas  e  procedimentos  utilizados  para  observar,

explorar,  armazenar  e  difundir  informação  referente  à  situação,  ameaças  e

outros fatores do entorno operativo. 
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g) Inteligência de sinais: É uma das disciplinas de inteligência. De acordo com

o  manual  EB20-MF-10.107,  “é  toda  inteligência  derivada  de  espectro

eletromagnético”.

h)  Inteligência de imagens:  É uma das disciplinas de inteligência. De acordo

com o manual EB20-MF-10.107, “é proveniente da análise de imagens fixas e de

vídeo,  obtidas  por  meio  de  fotografias,  radar  e  sensor  electro-óptico  de  tipo

térmico, infravermelho ou amplo espectro, que podem estar em terra ou situados

em plataformas navais, aéreas ou espaciais”.

i)  Áreas sensíveis: São comumente conhecidas como locais  em que há um

risco maior à segurança .

Para a confecção deste trabalho, foram realizadas pesquisas em diversas fontes

como manuais, revistas, matérias na internet, livros e normas reguladoras. Desta forma,

pôde-se  realizar  um  comparativo  entre  as  diversas  fontes  para  dar  um  melhor

direcionamento à pesquisa.

O Exército Brasileiro lançou,  em 2014, um manual que trata sobre os vetores

aéreos da Força Terrestre. Neste manual, há um capítulo voltado para a utilização de

SARP,  capítulo  este  que  traz  algumas  missões  típicas  do  SARP,  dentre  elas,  a

inteligência.

Imagem 01/01 – Classificação e categorias de SARP
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2.2 Coleta de dados

Visando o  aprofundamento teórico  acerca deste assunto,  o delineamento da

pesquisa  utilizou  a  coleta  de  dados  através  de  dois  instrumentos,  quais  sejam:

questionário  e  entrevista.  55  militares  participaram  da  realização  do  questionário,

enquanto que 8 militares formaram o espaço amostral da entrevista.

2.2.1 Entrevistas

A população para realizar as entrevistas foi selecionada com base na experiência

de militares que  já  serviram em alguma companhia  de inteligência.  Este  critério  foi

adotado pelo fato de que as companhias de inteligência são classificadas como Órgãos

de Inteligência (OI) orgânicos de um Comando Militar de Área. Desta forma, a área de

responsabilidade deste OI é maior do que as áreas de OI’s orgânicos de Divisão de

Exército (DE) e Brigadas (Bda). Além disso, as Cias Intlg são localizadas em grandes

centros regionais, fator que aumenta a possibilidade de emprego em áreas sensíveis.

Há um extrato da entrevista localizado no ANEXO B. A entrevista foi disponibilizada aos

agentes  através  do  link:

“https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMh505c1QzEW8cMM0qdqEklDeLGjcFY

vqHvNQIDneX2MrCvA/viewform “

2.2.2 Questionário

O  questionário  que  tratou  do  assunto  foi  respondido  por  militares,  oficiais  e

praças, servindo em Órgãos de Inteligência (OI). Este publico é de grande relevância

para o estudo já que conta com a colaboração de pessoal que possui experiência no

emprego em busca de dados negados. 

 O público que colaborou com o questionário foi de 53 militares, com experiência

em todos os Comandos Militares de Área. Há um extrato do questionário localizado no

ANEXO A. 

O  questionário  foi  disponibilizado  aos  agentes  através  do  link:
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- Locais de difícil acesso ou de acesso negado;

-  Áreas  controladas  por  milícias  e  pelo  crime  organizado  de  maneira  geral...

Especialmente em locais acessíveis apenas à pé, reduzindo a exposição do agente;

- Garimpo. Trilhas. Plantações de droga. Comunidades. Depósito clandestino; e

- Calhas de rios.

Sobre dados avaliados como relevantes pelos agentes, destacaram-se :

-  SARP além de ajudar muito nos trabalhos, levantamentos e reconhecimentos, reduz

risco de vidas aos agentes e militares envolvido em atividades de Intlg e operações, além de

oferecer  uma visão e mapeamento de uma área de posições privilegiadas e muitas vezes

imperceptível e sem chamar a atenção, evitando as medidas de contra Intlg dos alvos.

- O aumento de materiais desta natureza, assim como a especialização de agentes para

uma melhor utilização do SARP e dos produtos que advém de seu emprego.

- Os SARPs são de grande relevância não apenas na fase de execução das missões e

sim em todo o processo, especialmente no planejamento.

-  Lembrar que o sarp pode ser utilizado em áreas críticas para obter dados do alvo

assim como fazer  a segurança de elementos de inteligência no ambiente operacional,  seja

fontes humanas ou Rec/vig.

- Deve se dar importância na formação dos pilotos de RPAS nos seguintes aspectos :

Conhecimento  técnicos  e  teoria  de  vôo;  noções  sobre  navegação  aérea  ;  noções  sobre

meteorologia. Respeito às legislações de coordenação do espaço aéreo.

-  As  inovações  tecnológicas  corroboram para  uma  melhor  robustez  do  Sistema  de

Inteligência, e aintegração desses dados será fundamental para o sucesso do processamento

desses dados.

3.2 DISCUSSÕES

Pôde-se  perceber  que  para  a  grande  maioria  dos  agentes  participantes  deste

trabalho,  o  SARP tem a capacidade  de  contribuir  bastante  com todo  o  sistema de
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inteligência.  Há pontos divergentes em aspectos mais pontuais como locais em que

devem ser utilizados ou o tipo de emprego específico. Isso, por si só, já é um aspecto

positivo tendo em vista que as missões de inteligência devem ser flexíveis. 

É possível que, ao se deparar com um questionamento, o agente participante pode

ter tomado apenas a referência de missões em que ele participou. Isso é normal. Porém

as missões de inteligência e por consequência os seus alvos de buscas variam de

acordo com o local, o ambiente operacional e o que se busca. 

Além disso, as operações em áreas sensíveis podem trazer a exposição do agente.

Dessa maneira, o fator segurança pode ser comprometido. O emprego do SARP, de

acordo com os dados levantados, reduz essa exposição de risco ao agente. Essa é

uma  preocupação  constante  de  qualquer  agente  de  inteligência  que  precisa  estar

constantemente avaliando o risco em proveito do esforço de busca. Assim, quando o

agente vai a campo, ele já vai mais direcionado e pode mitigar o risco de exposição.

Além dos aspectos já levantados, a integração entre as disciplinas de inteligência

aumenta  a  eficácia  da  busca  de  dados,  já  que,  conforme  a  coleta  de  dados,  a

inteligência  de  sinais  pode  trabalhar  tanto  com  levantamento  de  dados  das  forças

adversas,  quanto  com  uso  coordenado  com  as  medidas  de  ataque  eletrônicos

interferindo nas suas comunicações.

Além desses aspectos, não podemos ignorar a inteligência de imagens na medida

em que  dados  levantados  podem ser  confrontados  e  atualizados  com imagens em

tempo real fornecidas pelo SARP.

Ainda na parte de coletas de dados, mais especificamente na parte de entrevistas,

foram dadas mais liberdades nas respostas devido a confecção de perguntas abertas.

Assim, os entrevistados puderam expor seus pontos de vista com bases nas áreas em

que atuaram. Por exemplo: um agente que tem mais experiência na região norte do

país tende a direcionar suas hipóteses de emprego em assuntos mais voltados àquela

região como áreas de garimpo e desmatamento. Já um agente que serviu em OI na

guarnição do Rio de Janeiro- RJ terá um outro conceito de emprego nesses assuntos. 

Além  disso,  os  entrevistados  puderam  expor  suas  opiniões  no  que  se  refere  a

limitações de equipamento. A principal limitação apontada foi com relação a autonomia,
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já  que  os  sistemas  mais  comuns  (representados  pelos  drones)  apresentam  uma

autonomia de cerca de 30 minutos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mundo atual traz consigo uma série de atualizações constantes. A chamada

era da informação não pode ser ignorada e isso inclui o contexto de operações no

amplo espectro. Há centenas de lições aprendidas de como a tecnologia serve como

fator de vantagem no combate moderno.

Diretamente ligado a essa ideia de informação, está a inteligência. Seus objetivos

são  levantar  dados  e  transformá-los  em conhecimento  para  que  ocorra  um melhor

assessoramento ao decisor. Para que isso ocorra é necessário um bom planejamento

em que sejam levantadas as possibilidades, meios empregados, elementos que devem

ser buscados e a segurança tanto da operação quanto dos seus recursos humanos.

Assim, quando tratamos de áreas sensíveis devemos levar em consideração uma

série de fatores, dentre os quais, destaca-se a segurança. Quanto menos tempo um

agente fica exposto a uma situação de perigo, mais eficiente a operação tende a ser.

Ou seja, se o agente for para uma missão bem direcionado aos alvos de busca e por

muitas vezes necessitando apenas confirmar dados, maior tende a ser o sucesso da

missão. Nesse sentido, o produto gerado pelo SARP tende a facilitar as buscas.

Contudo, é necessário compreender que cada missão tem as suas peculiaridades.

Há missões em que voos com drones podem levantar uma grande quantidade de dados

mesmo que com vinte minutos ou menos.  Ambientes urbanos, por exemplo,  podem

fornecer  este  tipo de cenário.  A situação hipotética relatada anteriormente pode ser

executada com o meios mais comuns na atualidade já que os drones mais utilizados

possuem uma autonomia de cerca de trinta minutos. Porém, em ambientes como o

amazônico,  onde os pontos de apoios são muito distantes devem ser  considerados

meios com autonomia maiores.

Conforme citado na revisão bibliográfica deste trabalho, há um manual  voltado

para o emprego dos vetores aéreos da força terrestre que trata a inteligência como uma

de suas possibilidades. Neste manual há uma divisão de categorias com autonomias
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superiores,  porém  se  confrontam  com  normas  regulatórias  da  aviação  civil,  o  que

restringe a utilização desses meios em atividades sigilosas.

Como já citado anteriormente, os dados que se buscam nos levantamentos variam

de acordo com a missão, porém é necessário um alinhamento entre o que precisa ser

levantado para uma boa execução da tropa e o que a inteligência pode fornecer. Dessa

forma, numa situação hipotética de emprego da tropa em comunidades dominadas pelo

tráfico, são relevantes dados como pontos de acesso, principais rotas de entrava de

veículos, pontos de vendas, pontos fortificados, barricadas, entre outros.

Assim, podemos concluir que a utilização de SARP pode agregar na forma de

levantamento informacional no âmbito das operações. Este emprego serve tanto para o

planejamento inicial quanto para o acompanhamento e evolução dos acontecimentos.

Assim, é interessante a aquisição e treinamento de agentes de inteligência no emprego

de SARP nas suas diversas possibilidades para que aumente o potencial de emprego

do referido meio de busca.
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO

O Emprego de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas

(SARP) para levantamento de dados em áreas sensíveis 

O  presente  questionário  é  destinada  a  militares  com  experiência  na  atividade  de

inteligência no Exército brasileiro e foi elaborado pelo Cap Eng Luiz Claudio Ferreira da

Silva. O referido questionário servirá de subsídio para a confecção de artigo científico

com o  seguinte  tema:  O emprego  de Sistema de  Aeronave  Remotamente  Pilotada

(SARP) para levantamento de dados em áreas sensíveis. 

Desde já, agradeço pela colaboração que será de extrema importância para o assunto.

Antes de tudo, inteligência!

1- Dentre as disciplinas de inteligência, o senhor possui algum conhecimento sobre 

Inteligência de Fontes Humanas, Inteligência de Sinais ou Inteligência de imagens?

(  ) Sim 

(  ) Não 

2- De 1 a 5, onde o 1 significa menor importância e o 5 significa maior importância, qual

a  relevância  o  senhor  dá  ao  emprego  de  SARP para  o  MAPEAMENTO de  áreas

sensíveis?

(  ) 1

(  ) 2 

(  ) 3

(  ) 4 

(  ) 5

3 - De 1 a 5, onde o 1 significa menor importância e o 5 significa maior importância,

qual a relevância o senhor dá ao emprego de SARP para o MONITORAMENTO de

áreas sensíveis?
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(  ) 5

(  ) 4 

(  ) 3

(  ) 2 

(  ) 1

4 - O senhor acredita que a inteligência de sinais pode contribuir para operações em

áreas  sensíveis,  tendo  em  vista  a  grande  utilização  de  rádio  comunicador  em

comunidades?

 (  ) Sim 

(  ) Não 

5 - Quem seria o operador ideal desses sistemas de aeronave?

(  ) Militares com Curso de Inteligência servindo em OI

(  ) Militares com Curso de Inteligência servindo em AI

(  ) Militar (independente de possuir curso)

6 - Para o senhor, o bom emprego do SARP alinhado com a  análise das imagens

levantadas pode amenizar o emprego de sensores de Inteligência de Fontes Humanas?

 (  ) Sim 

(  ) Não 

7 -  Caso tenha respondido não na pergunta anterior,  a que se deve a negativa da

resposta?

8 - Dentre alguns dos objetivos da missão exposta(no que se refere a mapeamento),

cite locais que o senhor julgue relevante o monitoramento para levantamento de dados

relevantes (ex: Vielas e becos, locais de venda, locais de defesa, acessos, etc...).
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9 - Na sua opinão, há algum dado relevante ao assunto exposto que possa contribuir

com a pesquisa em tela?

Fim do questionário
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ANEXO B - ENTREVISTA

Ficha de entrevista realizadas com agentes de inteligência com experiência em Cia Intlg

/ BIM 

A  presente  entrevista  é  destinada  a  militares  com  experiência  na  atividade  de

inteligência  no  Exército  brasileiro,  que  tenham  servido  em  alguma  Cia  Intlg  e  foi

elaborado pelo Cap Eng Luiz Claudio Ferreira da Silva. Ela  servirá de subsídio para a

confecção  de  artigo  científico  com  o  seguinte  tema:  O  emprego  de  Sistema  de

Aeronave  Remotamente  Pilotada  (SARP)  para  levantamento  de  dados  em  áreas

sensíveis. Desde já, agradeço pela colaboração que será de extrema importância para

o assunto.

Antes de tudo, inteligência!

1. Em qual/quais Cia Intlg o sr já serviu ?

2. Por quanto tempo o sr serviu nesta(s)Cia Intlg?

3. O sr. já participou de alguma operação em área sensível no período em que esteve

lá?

4. O sr. acredita que o emprego  SARP é aconselhável em operações deste tipo? 

5. Caso o sr tenha respondido sim na pergunta anterior, explique o motivo.

6. O sr. gostaria contribuir com algo que julgue relevante acerca deste assunto?

6.1.  O Sr tinha um conhecimento prévio dos dados técnicos do Pantera, a fim de 

Fim da entrevista


