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RESUMO 

 

Fazer cada vez mais e melhor com cada vez menos recursos exige inovação em métodos, 

processos, procedimentos e tecnologias. O desenvolvimento tecnológico também impõe a 

necessidade de atualização permanente de meios e métodos para realizar atividades de 

inteligência, mas, fazer surgir e consolidar inovações na área de Segurança Pública, além de ser 

uma necessidade, é um grande desafio. Este estudo contribui com o necessário movimento de 

transformação imposto por este cenário ao avaliar os reais impactos da aplicação de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (RPA) em levantamentos de Inteligência de Segurança Pública (ISP) 

no cotidiano operacional da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nomeadamente a sua 

capacidade em prover inteligência prévia para o planejamento e execução de ações de repressão 

qualificada ao tráfico de drogas e contribuir para a avaliação dos riscos envolvidos nestas 

atividades. Os resultados da pesquisa exploratória e aplicada, conduzida com base no método 

de investigação hipotético dedutivo, demonstram que as RPA são ferramentas capazes de 

contribuir com a otimização dos trabalhos da PMMG, conferir celeridade nas ações e segurança 

às equipes, além de proporcionar maior grau de eficiência quanto aos resultados alcançados. A 

RPA quanto utilizada na observação e na coleta de imagens em vias e locais públicos, onde se 

suspeita ocorrer o crime de tráfico de drogas, contribui para a produção de ISP que agrega 

qualidade às informações já disponíveis e permite identificar o modus operandi, o local de 

esconderijo de autores e materiais ilícitos, as vinculações criminais, a rota de fuga de suspeitos 

durante abordagens, conhecer a geografia do terreno, além de possibilitar a identificação de 

ameaças no local de atuação, possibilitando uma adequada avaliação dos riscos envolvidos 

nestas ações. Isto pois viabiliza a obtenção de imagens de lugares ou coisas cujo acesso direto 

para coleta de informações é impossível, difícil ou muito arriscado. Tais afirmações são 

sustentadas pela observação da relação entre as variáveis independentes, a teoria de base sobre 

inovação, RPA, repressão qualificada e inteligência, e os dados coletados na pesquisa de campo 

relativos ao emprego real de RPA no teatro de operações. Como resultado, este trabalho 

demonstra a viabilidade do emprego desta nova plataforma aérea na coleta de ISP pela PMMG 

e comprova as hipóteses formuladas.  Em conclusão, este estudo demonstra que o uso de RPA 

para realizar atividades de ISP é capaz de transformar informação em ação e resultados durante 

operações de repressão qualificada ao tráfico de drogas. 

 

Palavras Chave: Inovação. Aeronave Remotamente Pilotada. Inteligência de Segurança 

Pública. Repressão qualificada. Tráfico de drogas. Avaliação do risco. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Doing more and better with less resources requires innovation in methods, processes, 

procedures and technologies. Technological development also imposes the need for permanent 

updating of tools and methods to carry out intelligence activities, but to make innovations in 

the area of Public Security, besides being a necessity, is a great challenge. This study 

contributed to the necessary transformation movement imposed by this scenario because 

evaluate the real application impacts of Remotely Piloted Aircraft (RPA) on Public Security 

Intelligence (PSI) in the daily operations of the Military Police of Minas Gerais (MPMG) 

specially its ability to provide prior intelligence for the planning and execution of qualified 

crackdowns on drug trafficking and to contribute to the evaluation of the risks involved in these 

activities. The results of the exploratory and applied research, conducted on the basis of the 

deductive hypothetical investigation method, demonstrate that the RPA are tools capable of 

contributing to the optimization of PMMG's work, speeding up actions, team safety, and 

providing greater efficiency in the results achieved. By using RPA to observe and collect 

images on public roads and places where drug trafficking is suspected, it contributes to the 

production of ISPs that have added quality to the information already available and allowed the 

identification of the modus operandi, the hiding place of authors and illegal materials, the 

criminal links, the route of suspects escape during approaches, the geography of the terrain, and 

the identification of threats at the place of action to permit an adequate assessment of the risks 

involved in these actions. This makes it possible to obtain images of places or things whose 

direct access to collect information is impossible, difficult or very risky. Such assertions are 

supported by the observation of the relationship between the independent variables, the base 

theory on innovation, RPA, qualified repression and intelligence, and the data collected in field 

research concerning the use of RPA in theater. As a result, this work demonstrates the feasibility 

of using this new aerial platform in the collection of PSI by PMMG and proves the hypotheses 

formulated. In conclusion, this study demonstrated that the use of RPA to carry out PSI 

activities is capable of transforming information into action and results during operations of 

qualified repression to drug trafficking. 

 

Keywords: Innovation. Remotely Piloted Aircraft. Public Security Intelligence. Qualified 

repression. Drug trafficking. Risk assessment.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A tecnologia na área da segurança pública, hoje, é elemento considerável para melhoria da 

prestação de serviços aos cidadãos, pois ela pode agilizar as ações operacionais, melhorar a 

produtividade na atividade de segurança pública, diminuir o tempo de atendimento ao cidadão 

e economizar recursos logísticos e humanos. Neste sentido, uma tecnologia tem se destacado 

no cenário mundial: são as denominadas Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA).  

 

Em que pese o emprego bem sucedido de RPA em atividades comerciais e militares, é de todo 

pertinente a avaliação das reais capacidades operacionais e a segurança destes equipamentos no 

âmbito das missões de levantamento de Inteligência de Segurança Pública (ISP), desenvolvidas 

pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), comparativamente aos meios atualmente 

disponíveis. 

 

Sob essa ótica, a PMMG, incorporando o mandamento constitucional assentado no princípio da 

eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição da República, o qual veda o Estado 

trabalhar de forma empírica, com desperdício de recursos humanos, materiais e financeiros, 

passou a orientar suas ações por objetivos e metas destinados a levar ao aprimoramento dos 

processos, dos produtos, dos serviços e das práticas organizacionais e assim melhorar as 

estratégias organizacionais e cumprir sua missão institucional.  

 

Este novo modelo de gestão traduziu-se no Planejamento Estratégico (PE) da PMMG, 

elaborado para definir a metodologia gerencial destinada a adequar a instituição às mudanças, 

anseios e demandas da sociedade mineira. Com este planejamento busca-se agregar os esforços 

de todas as áreas da organização para alcançar seus fins por meio de iniciativas estratégicas, 

para assim efetivamente atender às demandas sociais (MINAS GERAIS, 2015a). 

 

O Planejamento Estratégico da Polícia Militar mineira, definido para o ciclo 2016-2019, conta 

com 19 (dezenove) objetivos estratégicos, elaborados para que, quando alcançados, cumpram 

a missão e levem a instituição a alcançar a sua visão de futuro. Dentre as iniciativas estratégicas 

que visam combinar os recursos e as capacidades internas na criação de propostas para alcançar 

tais objetivos institucionais destaca-se a iniciativa de “[...] adquirir tecnologias voltadas para a 

melhoria da eficácia do serviço operacional”. Esta manifestação por parte da Instituição Militar 
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Estadual (IME) explicita que, para ela, o investimento em novas tecnologias é pressuposto para 

se obter melhores resultados (MINAS GERAIS, 2015a). 

 

Alinhado a esta iniciativa estratégica e visando implementar tecnologias que possam aprimorar 

a eficácia da prestação do seu portfólio de serviços, o Comando de Aviação do Estado 

(ComAvE), unidade da PMMG que executa o apoio aéreo em todo Estado de Minas Gerais, 

tem buscado inovações tecnológicas no setor aeronáutico com o escopo de garantir às frações 

em solo a chamada superioridade aérea, um conceito adotado pelas Forças Armadas (FFAA) 

mundialmente que significa ter a liberdade de usar um volume de espaço aéreo para seus 

próprios fins, enquanto, se necessário, negar seu uso a um oponente (REINO UNIDO, 2009).  

 

A partir da 1ª Guerra Mundial, as aeronaves têm sido amplamente adotadas por países em 

conflito em uma longa série de missões, desde o reconhecimento aéreo – essencial para 

conhecer com antecipação a posição e o movimento dos inimigos –, até o ataque direto às 

posições inimigas, por meio de caças e também bombardeiros, razão pela qual a superioridade 

aérea tem tomado cada vez mais importância nos chamados conflitos modernos.  

 

Dessa maneira, no intuito de ampliar sua capacidade de apoio às frações em solo, o ComAvE 

passou a empregar as RPA em complementação às atividades já realizadas com aeronaves 

tripuladas. Analogamente, constata-se que há outras unidades na PMMG que as têm utilizado, 

percebendo o potencial deste novo tipo de aeronave, tendendo potencializar suas atividades. 

Assim, as RPA têm ganhado projeção na PMMG, tal qual ocorre no cenário mundial, pelo 

rápido aprimoramento tecnológico e pelas suas aplicações. Logo, é necessário o entendimento 

sobre estes equipamentos e suas reais capacidades quando usadas para apoiar as ações e 

operações da PMMG, especificamente as ligadas à repressão ao tráfico de drogas, gênese de 

outros delitos e mazelas sociais (MINAS GERAIS, 2010a). 

 

Para fins de caracterização do objeto, uma RPA é basicamente uma aeronave controlada à 

distância por piloto em solo, equipada com sensores e usada para fins diversos do lazer, tanto 

para complementar e reforçar as capacidades das aeronaves tripuladas, quanto para atuar como 

substituta em situações onde o custo, o risco ou o desgaste imposto às tripulações de aeronaves 

tripuladas seja demasiadamente alto ou inaceitável (BISPO, 2013). 
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A utilidade desta tecnologia nas atividades policiais parte das conclusões de Marques (2007) 

que, em seu estudo sobre o emprego de RPA no auxílio à defesa de superfície de base aérea 

expedicionária, demonstra que o desenvolvimento e aplicação de RPA pelas forças armadas no 

teatro de operações de guerras já é uma realidade e tem provado seu valor.  

 

No ambiente acadêmico em Minas Gerais, o primeiro estudo sobre RPA é o de Bispo (2013), 

que se dedicou a verificar a compatibilidade entre missões desenvolvidas pelas aeronaves 

tripuladas com as atividades que uma aeronave remotamente pilotada pode desempenhar, 

mormente aquelas que demandam especificamente a coleta de informações. O autor alhures 

comprovou que a RPA pode ser inserida em um contexto suplementar no rol de atividades 

realizadas por aeronaves tripuladas da PMMG, contribuindo para a ampliação do poder de 

resposta desta unidade e para a segurança nas operações aéreas. 

 

Essas aeronaves têm se destacado pelo fato de serem capazes de realizar missões que as 

aeronaves policiais tripuladas já realizam, tais como fotografia e filmagem de locais de 

interesse, com menor custo e maior discrição, e outros tipos de missões críticas, quando 

efetivadas por aeronaves tripuladas, como o voo noturno em zonas não urbanas e sem 

iluminação, podendo contribuir com o aumento da capacidade de resposta em situações 

emergenciais e preservação das tripulações que estariam expostas a riscos em aeronaves 

convencionais. 

 

Em razão dos avanços no desenvolvimento das RPA e à medida que operações têm sido 

concretizadas, uma expectativa surge quanto às possibilidades do uso deste novo tipo de 

aeronave por todas as unidades da PMMG e faz surgir questionamentos sobre sua real 

efetividade ou suas aplicações mais promissoras. A análise das características e potencialidades 

das RPA sinaliza ganhos à atividade operacional da Polícia Militar, mas, neste contexto, emerge 

um questionamento quanto aos resultados que podem ser alcançados nas tarefas desenvolvidas 

pelo serviço operacional da IME ao contar com o apoio de RPA. 

 

Pelas características citadas deste equipamento, este estudo se concentrará na utilização da RPA 

pelo ComAvE em apoio a atividades de repressão qualificada ao tráfico de drogas, como 

ferramenta para coleta de imagens para produção de conhecimento no campo da Inteligência 

de Segurança Pública, com vistas a orientar e direcionar o planejamento, bem como a tomada 

de decisão em ações de repressão a tal forma delituosa.  
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As atividades destinadas a fazer frente à criminalidade constituem a chamada repressão 

qualificada, as quais lançam mão da ISP para planejar e direcionar as ações. Por consequência, 

a doutrina igualmente cita tal Inteligência quando faz alusão a este tipo de intervenção policial1.  

 

A legislação reguladora do emprego de RPA foi atualizada em agosto de 2017, marco da 

permissão do emprego sistemático deste novo tipo de aeronave pelos órgãos públicos. Dessa 

maneira, percebem-se a preponderância de estudos baseados no cenário prospectivo e uma 

escassez de pesquisas de campo capazes de demonstrar os resultados do emprego efetivo de 

RPA nas atividades policiais. Com o fim de suprir esta carência, este estudo se baseia na 

observação da aplicação prática de RPA no cenário operacional da PMMG, a apresentação de 

resultados e a coleta da percepção dos policiais apoiados. 

 

Caso comprovadas as vantagens operacionais elencadas de forma sumária, o estudo converge 

sua justificativa na iminente expansão do emprego de RPA em toda PMMG para possível 

emprego rápido e acessível de uma plataforma aérea para apoio em ações de repressão 

qualificada ao tráfico de drogas e outros delitos. 

 

Além disso, esta pesquisa se mostra relevante, sob a nítida compreensão de que o Estado 

atravessa um momento de crise econômica, onde se torna imperativo fazer mais com menos, de 

modo que o custo destinado à operação de uma RPA, que utiliza motorização elétrica, é 

basicamente o de sua aquisição, podendo realizar um número considerável de missões sem a 

necessidade de nenhum tipo de manutenção. Agregado a isso, a quantidade de horas de 

formação inicial e de treinamento continuado é reduzida, pois os equipamentos contam com 

sensores e inteligência artificial que facilitam a pilotagem e diminuem os riscos envolvidos nos 

voos.  

 

Também se justifica o presente trabalho pela possibilidade de se maximizar a preservação da 

segurança das equipes que comporiam aeronaves tripuladas em missões de alto risco, nas quais 

os criminosos podem empregar armamento capaz de derrubá-las, bem como visa acompanhar 

o emprego deste equipamento no teatro de operações, medindo os resultados e assim assessorar 

                                            
1Minas Gerais (2016a) define ISP como a atividade que se destina a processar informações e a elas agregar 

qualidade para assim potencializar os serviços de polícia, possibilitando a tomada de decisões científicas e 

subsidiar a prevenção e a repressão qualificadas, e com isto gerar economia e eficiência no emprego dos recursos 

humanos, logísticos e financeiros, uma posição que se alinha à atual conjuntura do Estado de reforma e contenção 

de gastos. 
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o Comando da instituição sobre a viabilidade da disseminação do uso desta tecnologia em 

complementação às atividades já realizadas com aeronaves tripuladas. 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo e aplicada, que busca analisar o emprego prático de RPA 

na PMMG e propor melhorias nos processos e serviços por ela desencadeados, com o fito de 

responder a questão-problema que norteará o presente estudo: o emprego de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas para realizar observação e a coleta de imagens em vias e locais 

públicos, onde se suspeita ocorrer o crime de tráfico de drogas, contribui para a produção de 

Inteligência de Segurança Pública (ISP), conforme previsto nas normas internas da PMMG, 

capaz de subsidiar o planejamento ou a tomada de decisão em ações de repressão qualificada a 

este delito, ensejando em melhores resultados e no aumento da segurança das equipes 

empregadas? 

 

A hipótese básica busca constatar se a repressão qualificada ao tráfico de drogas, quando 

precedida por ações de levantamentos de imagens com RPA e produção de ISP, leva à adoção 

de medidas e decisões menos subjetivas e mais científicas e, por conseguinte, a melhores 

resultados operacionais, bem como a intervenções mais seguras. Logo, a hipótese básica é que 

o emprego de Aeronaves Remotamente Pilotadas na observação de locais públicos, onde há 

suspeição da ocorrência do crime de tráfico de drogas, é capaz de auxiliar na produção de ISP, 

destinada a assessorar a tomada de decisão e o planejamento da repressão qualificada a este 

crime. 

 

Como hipótese secundária tem-se que a coleta de imagens do local da intervenção, usando a 

RPA, permitirá que as equipes empregadas avaliem de maneira adequada os riscos da operação, 

consoante preceitos do Caderno Doutrinário 01, que trata da intervenção policial.  

 

O Objetivo Geral desta pesquisa foi identificar os efeitos do emprego de RPA na vigilância de 

locais públicos, onde se suspeita haver desenvolvimento do tráfico de drogas, a fim de subsidiar 

o planejamento ou tomada de decisão em ações de repressão qualificada a esta conduta 

criminosa, os quais se produzem no resultado destas ações, bem como na segurança das equipes 

empregadas. 

 

O aprofundamento neste tema abarca ainda os seguintes objetivos específicos:  
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a) Apresentar os resultados das ações de repressão ao tráfico de drogas, cujo planejamento 

ou tomada de decisão foi orientado pela vigilância prévia com RPA; 

b) Avaliar a percepção das equipes empregadas nas ações de repressão ao tráfico de drogas 

apoiadas com RPA, sobre os efeitos do uso deste equipamento para produção de ISP e 

para realizar a avaliação dos riscos envolvidos na ação;  

c) Examinar a percepção dos Oficiais encarregados de realizar o planejamento e 

acompanhamento de operações de repressão ao tráfico de drogas, sobre os efeitos do 

uso de RPA na vigilância e coleta de imagens em locais suspeitos de serem pontos de 

traficância para idêntica produção de ISP. 

 

A pesquisa é constituída de 7 (sete) Seções e esta Introdução (Seção 1) apresenta a relevância 

do tema e sua pertinência para a PMMG. A Seção 2 trabalha a teoria de base com ênfase na 

inovação, eficiência, efetividade e eficácia na segurança pública. Já a Seção 3 discorre de forma 

mais detalhada o objeto do estudo, com os conceitos que envolvem o emprego de RPA, bem 

como faz uma abordagem da legislação que afeta a atividade, o histórico do emprego no mundo, 

no Brasil e na PMMG, além de analisar as possibilidades de emprego destas aeronaves na 

Corporação. A Seção 4 evidencia a repressão qualificada e o embasamento doutrinário da 

PMMG acerca do tema, com enfoque na repressão ao tráfico de drogas e na qualidade das 

operações. Passa-se então à Seção 5, que se dedica ao estudo da Inteligência de Segurança 

Pública e sua preponderância na doutrina institucional. Após o referencial teórico, delimita-se 

a metodologia na Seção 6, que discute os fundamentos teóricos e as práticas adotadas na 

pesquisa. A Seção 7 é dedicada à apresentação, interpretação e análise dos dados coletados. Por 

fim, na Seção 8, formulam-se as considerações finais com as conclusões obtidas ao longo da 

pesquisa e as sugestões pertinentes ao tema proposto. 

 

 

 

 

 

 

  



 

23 

 

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE INOVAÇÃO, EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE E 

EFICÁCIA NA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

Fazer surgir, agregar e consolidar conhecimentos e inovações em segurança pública é uma 

necessidade que cabe à Polícia Militar de Minas Gerais para que se mantenha na vanguarda da 

prestação de serviços ao público em geral. O progresso científico e tecnológico, experimentado 

nos últimos anos, tem mudado os rumos da sociedade. Igualmente, órgãos de segurança pública 

em todo o país passaram a utilizar tecnologias da informação e comunicação para a 

modernização de suas atividades, sendo as aeronaves remotamente pilotadas recebidas como 

ferramentas capazes de contribuir para a otimização dos trabalhos, conferir celeridade nas 

ações, segurança da equipe, além de proporcionar maior grau de eficiência quanto aos 

resultados alcançados (MENDES, 2018). 

 

Este estudo explora o uso de uma inovação tecnológica no cotidiano das atividades de 

inteligência de segurança pública na PMMG para elaboração de conhecimento que direcione a 

priori as ações de repressão ao tráfico de drogas. Ele não trata do conhecimento propriamente 

dito, porém, antes da análise da inovação quanto à ferramenta de melhoria dos processos e 

serviços relacionados à produção do conhecimento, faz-se necessário um exame do conceito de 

conhecimento em si.  

 

Primeiramente há que se destacar a importância do conhecimento nos tempos atuais, onde 

autores como Peter Drucker, Alvin Toffler, James Brian Quinn e Robert Reich defendem a 

chegada de uma nova economia ou sociedade, à qual se referem como “sociedade do 

conhecimento” (NONAKA E TAKEUCHI, 1997). Para Drucker (1992), nesta nova economia 

o conhecimento não é apenas mais um recurso, ao lado dos tradicionais fatores de produção do 

trabalho, capital e terra, mas sim o único recurso significativo na atualidade. Já Toffler (1990, 

apud NONAKA E TAKEUCHI, 1997, p. 6) vai além e afirma que o conhecimento é a fonte de 

poder de mais alta qualidade e a chave para a futura mudança de poder.  

 

A palavra conhecimento tem origem no latim cognoscere, que significa ‘conhecer, saber’. 

Segundo Davenport e Prusak (1998, p. 6), conhecimento é uma mistura fluída de experiência 

condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, que proporciona uma 
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estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações; ele tem origem 

e é aplicado na mente dos conhecedores (FARIA et.al., 2014). 

 

Davenport e Prusak (1998), dentre outros autores, ainda definem que o conhecimento é 

derivado dos conceitos de dado e informação. Segundo os mesmos autores (1998, p.2), dado é 

“[...] o conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos”, resumidos numa descrição 

de algo ou de algum evento que não tem significância em si e que, portanto, não possui 

relevância. No entanto, os dados são pontos de partida para gerarem a informação que, a seu 

turno,“[...] são dados interpretados, dotados de relevância e propósito” (DRUCKER, 1992, 

p.32). Desta forma, a interpretação é que dá significância ao dado e produz informações. Já o 

conhecimento, segundo Davenport e Prusak (1998, p. 6), “[...] pode ser comparado a um sistema 

vivo, que cresce e se modifica à medida que interage com o meio ambiente”.  

 

A constatação de que o conhecimento se perfaz num novo recurso competitivo atingiu a 

PMMG, razão pela qual, visando se adequar a esta nova realidade, foi instituído o Policiamento 

Orientado pela Inteligência de Segurança Pública, predisposto a intensificar a atividade de ISP 

como estratégia para orientar e potencializar os seus serviços de prevenção e repressão 

qualificadas da criminalidade (MINAS GERAIS, 2016a, p. 52). 

 

Percebe-se também que os temas tecnologia e inovação têm ganhado cada vez mais destaque 

no cenário mundial, nacional e na PMMG, principalmente no que concerne às ideias de 

produção do conhecimento. Essa visão pode ser percebida no PE 2016-2019, no qual a 

Instituição afiança que o incremento de tecnologias é uma premissa para a potencialização do 

desempenho operacional. Esta visão institucional é corroborada pelas palavras do então Vice-

Presidente do Brasil, Marco Maciel (apud Assis 2000, p.1):  

 
À medida que os criminosos envolvem e sofisticam a sua ação delituosa, é preciso 

que a sociedade, através do Estado, aperfeiçoe-se instrumentalizando e modernizando 

sua polícia, seus métodos de prevenção e meios de repressão. Uma polícia que deseja 

ser qualificada, para atender aos reclames da comunidade, necessita ser atuante na 

busca e aperfeiçoamento de recursos de ordem tecnológica e humana que a tornem 

mais eficiente e eficaz. 

 

Nesse contexto, a utilização de RPA eclode como uma ferramenta a ser testada no apoio às 

atividades policiais. Esta tecnologia tem sido estudada por outras instituições e seu uso começa 

a se difundir no Brasil, como já ocorreu no cenário internacional, sobretudo por se tratar de 

equipamentos de baixo custo operacional quando comparados com as aeronaves convencionais, 
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que possibilitam captação de imagens aéreas ou utilização de outros recursos tecnológicos úteis 

ao atendimento de interesses dos setores público e privado. Pela relevância que esta inovação 

assumiu no cenário mundial e tem tomado no âmbito nacional, é necessário que suas aplicações 

na segurança pública sejam analisadas. Há ainda que se considerar que a evolução tecnológica 

tem sido acompanhada pelas organizações criminosas, de modo que os órgãos de segurança 

pública devem manter-se atualizados, com o fim de fazer frente, no mínimo em situação de 

igualdade, à criminalidade. 

 

Entende-se que a introdução do uso de RPA em apoio às atividades de repressão ao tráfico de 

drogas trata-se de uma estratégia de inovação em serviço de segurança pública, que refletirá 

nos aspectos desta atividade. De acordo com a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, a qual 

tem por ementa a disposição de estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à 

capacitação científica e tecnológica, e à inovação, o conceito deste último termo, assentado no 

artigo 2º, inciso IV, verifica-se à continuação:  

 
[...] introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que 

resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de 

novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou a processo já existente, 

que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. 

(BRASIL, 2016a) 

 

Segundo Tasca et al (2016), é crucial para o desenvolvimento econômico e vantagem 

competitiva das empresas que haja criação do conhecimento por meio da interação entre 

tecnologia, ciência e inovação. Assim, a adoção da dita inovação tende a oferecer as melhores 

tecnologias ao policial militar para servir e proteger o cidadão de bem, auxiliá-lo a conter com 

a necessária qualidade o infrator e a manter-se seguro.  

 

Na sociedade industrializada, o progresso técnico e a inovação apresentam três metas básicas, 

quais sejam: a redução do esforço de trabalho, o aumento da produtividade e a melhoria da 

qualidade do produto. Em quaisquer das metas citadas, torna-se evidente não só a vinculação 

entre tecnologia e trabalho, aparecendo a primeira como determinante do modo de execução e 

organização do segundo, como também o objetivo de melhorar a eficácia da empresa 

(GONÇALVES; GOMES, 1993). 

 

Consoante Drucker (1987), a inovação é um processo deliberado e sistemático de mudança, no 

qual as empresas buscam, através da análise de oportunidades, abandonar o antigo e 



 

26 

 

desenvolver produtos, processos ou métodos diferentes para buscar a liderança no mercado. 

Constitui-se, então, no processo pelo qual o homem encontra uma utilização para algo. 

 

Barbieri e Álvares (2004) definem que a inovação não é invenção, nem descoberta; seu foco 

não é o conhecimento, e sim o desempenho. Enfatizam seu caráter estratégico, no sentido de 

tornar o dia de hoje plenamente eficaz e levar a empresa existente para mais perto do ideal. Os 

autores ressaltam que a inovação não é sinônima de invenção, pois esta, por si só, não produz 

nenhum efeito econômico, bem como as atitudes pessoais e processos sociais que os produzem 

são de esferas diversas e suas relações são muito complexas. 

 

Logo, percebe-se que a inovação difere da invenção, pois requer apelo de mercado, ou seja, 

uma invenção só se torna inovação quando passa por uma análise e se mostra eficaz na solução 

de algum problema mercadológico (FARIA, 2012, p.20). Tal assertiva desperta para a 

necessidade de se provar o emprego de RPA no cenário real, para dar solução ao problema 

proposto neste estudo. 

 

À mesma monta, a inovação busca aumentar o desempenho das atividades de uma empresa, 

desempenho este que pode ser medido nas esferas da eficiência, da efetividade e da eficácia. 

Minas Gerais (2009), ao definir parâmetros para garantir a qualidade das operações na PMMG, 

conceitua eficiência no que “[...] diz respeito a como fazer e está relacionada às ações a serem 

realizadas. Está relacionada ao uso racional dos recursos para se atingir os resultados.” No 

mesmo sentido, estipula que eficácia “[...] mede a relação entre os resultados obtidos e os 

objetivos pretendidos. É a realização daquilo que foi proposto, estabelecido como meta”. Por 

derradeiro, define que efetividade “[...] refere-se à qualidade do que atinge os seus objetivos 

estratégicos, institucionais, de formação de imagem, dentre outros. É a capacidade de produzir 

um efeito” (MINAS GERAIS, 2009, p.12-13). 

 

Corrêa (2017, p. 43) esclarece que existem diferenças entre os conceitos de eficiência, eficácia 

e efetividade. No entanto, as distinções entre esses vocábulos, mesmo com citações 

concernentes à Administração Pública, apresentam-se mais evidentes na seara da 

Administração Privada. Para reforçar seu ponto de vista, o autor apresenta o diagrama insumo-

produto em uma perspectiva de produção, que elucida ainda mais as nuances dos vocábulos 

eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. 
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Imagem 1 – Diagrama de insumo-produto 

 
Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional/Tribunal de Contas da União. 

3 ed. Brasília: Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo – TCU, 2010. 
 

 

Entende-se, portanto, que a inovação é importante porque as necessidades são mutáveis e 

dinâmicas, demandam em todo instante, soluções para problemas diversos. Assim, as empresas 

que desejam buscar produtividade e se manterem competitivas devem inovar seus produtos e 

processos, sob o risco de estagnarem e perderem relevância para a sociedade. 

 

Drucker (1987) destaca que a essencialidade em se inovar nas instituições de serviço público 

se atrela ao fato de estas serem imprescindíveis e demasiadamente grandes nos países 

desenvolvidos. Relata que, apesar da onda de privatização neoliberal, parte das atividades 

desempenhadas por estas instituições permanecerão na esfera pública, ou seja, elas têm que ser 

transformadas em produtoras e produtivas dentro da lógica capitalista. 

 

As instituições de serviço público precisam ser tão empreendedoras e inovadoras quanto 

qualquer outro negócio. Contudo, nessas instituições, a inovação é mais difícil, pois “[...] aquilo 

que sempre foi feito” constitui um forte obstáculo inerente a elas e, consequentemente, 

inseparáveis dela em si. Assim, parte das inovações surge ou por imposição externa ou por 

alguma catástrofe (FARIA, 2012, p. 26). 

 

Bispo (2013) clarifica que o uso de RPA pelas forças de segurança pública deve ser considerado 

a partir de um processo de inovação incremental, iniciado com planejamento, objetivos 

específicos e aprimoramento futuro. O autor delineia que o uso dessa tecnologia é compatível 

com diversas atividades desempenhadas pelo setor de segurança, uma vez que no âmbito militar 

ela atua para evitar a exposição dos tripulantes ao risco, realizando missões de inteligência e 
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combate, e no campo civil na realização de missões de monitoramento, filmagem, fotografia e 

medição a custos reduzidos. 

 

Depreende-se então que a inovação apresenta cunho relevante na administração das empresas, 

pois, por se tratar de um processo sistemático e deliberado, minimiza os riscos e proporciona 

resultados satisfatórios; logo, também é aplicada ao setor público. Nesse sentido, a 

compreensão das características e dimensões dos processos de inovações se faz necessária para 

identificação do melhor caminho a se seguir. 

 

A busca pela inovação nos conduz à Seção 3 que apresentará o objeto central desta pesquisa: 

as Aeronaves Remotamente Pilotadas. Espera-se que seja possível avaliar sua adequação ao 

conceito de inovação, mediante a abordagem de conceitos, definições e nomenclaturas de RPA, 

bem como dos aspectos legais envolvidos no emprego destas, sua aplicação na PMMG e sua 

evolução histórica. 
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3 AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS 

 

 

Esta Seção terá como referencial teórico básico diversos artigos especializados nas áreas de 

segurança pública e de defesa civil no Brasil, assim como estudos no que tange a aplicação 

deste vetor no contexto de conflitos armados. De tal forma, realizar-se-á uma análise da 

nomenclatura adequada a esta tecnologia, da legislação aplicada à operação e dos aspectos 

morais e éticos envoltos em seu emprego. Por fim, será feito o registro histórico dos avanços 

alcançados no mundo, no Brasil e na própria PMMG. 

 

3.1 Conceitos e definições 

 

Para melhor compreensão dos assuntos abordados neste estudo, é necessário estabelecer uma 

nomenclatura apropriada para as aeronaves não tripuladas que se amolde aos regulamentos 

vigentes. Esses equipamentos são atual e comumente denominados como drones2, Veículos 

Aéreos Não Tripulados (VANT) ou Remotely Piloted Aircraft3 (RPA). 

 

Ressalta-se que este tipo de equipamento é considerado pela legislação como uma aeronave, 

ainda que o piloto não esteja a bordo. A definição apresentada no art. 106 do Código Brasileiro 

de Aeronáutica (CBA), instituído pela Lei nº 7.565/1986, permite este entendimento, já que 

estipula ser uma aeronave “[...] todo aparelho manobrável em vôo [sic], que possa sustentar-se 

e circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou 

coisas”. 

 

No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) utiliza a nomenclatura ‘aeronaves 

não tripuladas’ para definir de forma genérica as aeronaves civis que se mantêm em voo por 

reações aerodinâmicas e não possuem piloto a bordo, gênero este comumente nomeado como 

‘drone’ (BRASIL, 2017b). A ANAC, por conseguinte, subdivide o gênero em três categorias: 

a) aeromodelos; 

b) aeronaves autônomas; 

c) aeronaves remotamente pilotadas. 

                                            
2 Palavra em inglês que significa zangão, usada para designar aeronaves não tripuladas de asa rotativas por emitir 

som semelhante ao destes insetos. 
3Aeronave Remotamente Pilotada. 
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Quando a finalidade do emprego da aeronave não tripulada for recreativa, ela é denominada 

‘aeromodelo’. Já a ‘Aeronave Autônoma’, uma vez programada, não permite, de forma 

intencional, a intervenção externa durante a realização do voo, sendo o uso desse tipo de 

aeronave proibido no território nacional. 

 

Em face da questão em tela e em respeito às normas advindas da ANAC, a correta nomenclatura 

no Brasil para as aeronaves não tripuladas e usadas para fins diversos do lazer é ‘Aeronave 

Remotamente Pilotada’, razão por que o presente estudo adota a sigla RPA4, para referir-se a 

este tipo de aeronave, cujo piloto não está a bordo, mas controla remotamente a aeronave por 

uma interface externa qualquer (computador, simulador, dispositivo digital, controle remoto, 

etc.) e, como dito, tem finalidade de emprego diversa da recreação. 

 

Portanto, a sigla RPA é a definição que se adequa ao uso nas atividades da PMMG, tendo em 

vista a natureza das operações e a necessidade de acompanhamento do voo em todas suas fases, 

em cumprimento às missões típicas de segurança pública e defesa civil nas quais o equipamento 

é utilizado. 

 

Há ainda o termo RPAS5 (Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada), que nada mais é do 

que um sistema de RPA. Em outras palavras, refere-se ao RPAS quando se cita não só a 

aeronave envolvida, mas também todos os recursos do sistema que a faz voar: a estação de 

pilotagem remota, o link6ou enlace de comando que possibilita o controle da aeronave, 

equipamentos de apoio, entre outros. Ao conjunto de todos os componentes que envolvem o 

voo de uma RPA, usa-se, portanto, o nome de RPAS (BRASIL, 2017b). 

 

Já o termo ‘drone’ foi originado nos Estados Unidos da América (EUA) e vem se difundindo 

mundo afora, inclusive sendo usado pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) 

para designar, de forma genérica, todo e qualquer objeto voador não tripulado, seja para 

qualquer propósito (profissional, recreativo, militar, comercial, etc.), origem ou característica. 

No Brasil, esse termo é mais associado às plataformas menores usadas para fins de recreação. 

Ele não é adequado para se referir às aeronaves utilizadas pela PMMG, tendo em vista que, 

                                            
4 Sigla advinda do termo inglês Remotely Piloted Aircraft, usada internacionalmente. 
5Sigla advinda do termo inglês Remotely Piloted Aircraft System. 
6Palavra em inglês que significa elo, vínculo ou ligação. É usada para determinar que existe uma ligação entre dois 

elementos. 
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conforme debatido, por conta da aplicação com fins diferentes do lazer, elas devem ser 

chamadas de RPA. 

 

O termo ‘Aeronave Remotamente Pilotada’, embora possa parecer autoexplicativo, necessita 

ser corretamente definido. Ante ao exposto, serão apresentadas algumas definições à 

continuação. 

 

Marques (2007, p. 1) apresentou o conceito de RPA conforme definido pelo Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos da América: 

 
[...] veículo aéreo motorizado que não transporta um operador humano, usa forças 

aerodinâmicas para a sustentação aérea, pode voar de maneira autônoma ou ser 

pilotado por controle remoto, pode ser descartável ou recuperável, e pode transportar 

uma carga útil letal ou não-letal.  
 

 

Medeiros (2007, p. 18) afere RPA como “[...] pequenas aeronaves, sem qualquer tipo de contato 

físico direto, capazes de executar diversas tarefas, tais como monitoramento, reconhecimento 

tático, vigilância e mapeamento [...]”. 

 

Por algum tempo, a legislação brasileira nomeou estes equipamentos como ‘Veículos Aéreos 

Não Tripulados’ (VANT), termo que, segundo Bispo (2013), deriva-se da expressão inglesa 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Contudo, esta nomenclatura não deixava clara a intervenção 

humana ou não no que toca o voo da aeronave propriamente dita, o que trazia confusão com as 

aeronaves autônomas. Além disso, de acordo com a Instrução do Comando da Aeronáutica 

(ICA) 100-40, publicada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), o termo 

VANT não é mais utilizado pela comunidade internacional de aviação, pois o termo ‘veículo’ 

não abarca outros tipos de vetores que não são considerados aeronaves (BRASIL, 2016c, p. 8). 

 

3.2 Contextualização 

 

O assunto RPA é atual, posto que, em função do desenvolvimento tecnológico, difundem-se no 

mercado tipos e modelos que multiplicam as possibilidades de utilização e emprego para os 

segmentos civil, público, militar e comercial, ademais do crescimento do interesse institucional 

em sua aplicação.  
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Em consonância com Bispo (2013) e Pinheiro (2015), as RPA possibilitam aos órgãos de 

segurança pública potencializar suas ações e desempenhar suas atribuições constitucionais, 

desenvolvendo missões e operações de acompanhamento, monitoramento, levantamento, 

fiscalização, inteligência e de apoios diversos, com eficiência e segurança, mormente em razão 

de sua flexibilidade operacional, custos operacionais baixos, furtividade e por mitigar o risco 

referente a perdas e danos a pessoas, justamente por não serem tripuladas. 

 

A então flexibilidade operacional se perfaz, sob a definição encontrada em São Paulo (2016), 

na condição e capacidade de um mesmo equipamento poder cumprir um diversificado rol de 

missões de caráter policial, além da possibilidade de acoplagem de cargas úteis (payload) como, 

por exemplo, sensores, câmeras, filmadoras, entre outros, no mesmo equipamento. 

 

Já o citado baixo custo operacional refere-se efetivamente aos dispêndios envolvidos na 

operação e manutenção das RPA, dotadas de motores elétricos que utilizam baterias 

recarregáveis, principalmente quando comparados aos de uma aeronave tripulada para cumprir 

a mesma missão. 

 

Em alusão à furtividade, São Paulo (2016) igualmente ressalta a capacidade das RPA de realizar 

as missões de forma discreta, dissimulada, sem ser percebida, característica fundamental para 

as missões de inteligência tratadas neste estudo, isso devido ao emprego de motores elétricos, 

os quais reduzem sensivelmente a emissão de ruídos. 

 

3.3 Aspectos legais para emprego de Aeronave Remotamente Pilotada na Polícia Militar 

de Minas Gerais 

 

Para ilustrar a normatização do emprego de RPA na PMMG, faz-se necessário, antes de mais 

nada, um exame da regularização nacional em vigor com referência aos ditames internacionais 

sobre o mesmo tema.  

 

A Polícia Militar de Minas Gerais, engajada em cumprir seu papel constitucional e atender à 

expectativa da sociedade por um ambiente social seguro, busca constantemente investir em 

ferramentas capazes de maximizar sua atuação preventiva e/ou repressiva diante das 

modalidades delituosas. A necessidade de se maximizar a eficiência nas atividades de segurança 

pública tem determinado a adoção de tecnologias disponibilizadas no mercado, pelo que o 



 

33 

 

emprego de RPA se torna uma realidade que vem apresentando soluções às novas áreas de 

interesse humano, dentre as quais a segurança pública. 

 

Segundo São Paulo (2016), as forças públicas ao redor do mundo têm procurado utilizar essa 

nova tecnologia, mesmo que não tenha se sedimentado uma legislação que abarque todas as 

formas de utilização e dê vazão ao seu pleno potencial. Até mesmo em países como os Estados 

Unidos, conhecidos pelo uso massivo de RPA em guerras, ainda há uma busca por uma solução 

para o problema da utilização pelo público civil e agentes públicos em situação de paz, 

notadamente envolvendo a questão da privacidade e da segurança das demais aeronaves e 

pessoas em solo. 

 

Neste sentido, para esclarecer os aspectos legais nas operações com RPA, há que se apresentar 

os órgãos responsáveis pela regulamentação da atividade: 

a) Agência Nacional de Aviação Civil  – agência reguladora federal, cuja responsabilidade 

é supervisionar a atividade de aviação civil no Brasil, tanto no que tange aos aspectos 

econômicos quanto no que diz respeito à certificação das aeronaves e habilitação de 

pilotos; 

b) Departamento de Controle do Espaço Aéreo – organização do Estado brasileiro, 

subordinada ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica, responsável pelo 

controle, estratégico e sistêmico, do espaço aéreo do país; 

c) Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) – agência reguladora, vinculada ao 

Governo Federal. A ela compete, entre outras atribuições, administrar e fiscalizar o uso 

das radiofrequências utilizadas pelos controles remotos dessas aeronaves. 

 

O Brasil é signatário da OACI desde o ano de 1945 e deve seguir todas as normas e 

recomendações expedidas pelo órgão máximo da aviação civil mundial. Assim, a operação de 

aeronaves não tripuladas deve se pautar pela observância aos regulamentos internacionais. 

 

O artigo 8º da Convenção de Aviação Civil Internacional, assinada pelos países membros da 

OACI em dezembro de 1944 e emendada pelo DOC 7.300 da Assembleia Geral daquela 

Organização, estipula o seguinte mandamento:  
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Nenhuma aeronave capaz de voar sem um piloto deverá voar sobre o território do 

Estado signatário sem uma autorização especial daquele Estado e sem estar de acordo 

com os termos de tal autorização. Cada Estado signatário deverá garantir que o voo 

de tal aeronave sem piloto em regiões abertas a aeronaves civis deve ser tão controlado 

a ponto de prevenir o perigo às aeronaves civis. 

 

Portanto, esta é a regra básica a ser adotada pelo Brasil para permitir a operação de RPA, visto 

que elas também são aeronaves. Noutro giro, a OACI expediu em 2011 um documento 

denominado Circular 328, com o objetivo de informar aos Estados-Membros sobre a 

perspectiva de integração, em curto prazo, dos sistemas de aeronaves não tripuladas com os 

espaços aéreos não segregados7 e com os aeródromos8, além de delinear normas e princípios 

gerais de operação desses sistemas. 

 

Para a OACI, de acordo com a Circular supra, os sistemas não tripulados devem dispor de uma 

infraestrutura tão completa quanto a dos voos convencionais e buscar os mesmos níveis de 

segurança, posto que um acidente com aeronave não tripulada pode trazer consequências tão 

danosas quanto um acidente envolvendo aeronaves tripuladas. Todavia, o documento não 

define regulamentos específicos de voo para esses equipamentos, como categorias de carga e 

tamanho, limites de altitude e velocidade, normas de circulação e tráfego aéreo, dentre outros 

aspectos relevantes que ficaram a cargo de cada país signatário. 

 

Fato é que as RPA são, por definição, aeronaves e, como tal, submetem-se à legislação da 

aviação geral brasileira. 

 

O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 107, esclarece a distinção entre aeronaves 

militares e civis: no primeiro caso, incluem-se apenas as RPA operadas pelas Forças Armadas 

brasileiras que possuem regulamentação especial; já os equipamentos pertencentes aos órgãos 

públicos nacionais, dentre eles as polícias militares, são considerados aeronaves civis e devem 

submeter-se às normas da aviação civil. 

 

No Brasil, compete à ANAC fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura 

                                            
7 Qualquer área que não seja segregada, na qual, normalmente publicada em NOTAM, onde o uso do espaço aéreo 

é exclusivo a um usuário específico, não compartilhado com outras aeronaves, excetuando-se aquelas de 

acompanhamento, caso estejam autorizadas. 
8 Área delimitada em terra ou na água destinada para uso, no todo ou em parte, para pouso, decolagem e 

movimentação em superfície de aeronaves; inclui quaisquer edificações, instalações e equipamentos de apoio e de 

controle das operações aéreas, se existirem. Quando destinado exclusivamente a helicópteros, recebe denominação 

de heliponto. 
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aeronáutica e aeroportuária, destacando-se a emissão do certificado de aeronavegabilidade 

(CA) e controle de emissão da habilitação dos aeronavegantes (pilotos e comissários). 

Paralelamente, cabe ao DECEA, órgão subordinado à Força Aérea Brasileira (FAB), a 

autorização de acesso e controle do espaço aéreo. Observa-se, neste ínterim, que no Brasil há 

dois órgãos reguladores com competências distintas para legislar sobre assuntos relativos à 

aviação civil e, por conseguinte, sobre as RPA: 

 

Respeitadas as competências de cada órgão, especificamente sobre RPA, a ANAC emitiu o 

Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial (RBAC-E) nº 94/2017. Já o DECEA 

apresentou a ICA 100-40/2017, que regula o voo comercial de RPA; a Circular de Informação 

Aeronáutica (IAC) 17/2017, reguladora do voo recreativo de aeromodelos; a IAC 23/2017, que 

versa sobre o uso de RPA em proveito dos órgãos ligados aos Governos Federal, Estadual ou 

Municipal, e, de forma mais contemporânea, a IAC 24/2018, que trata exclusivamente do uso 

de RPA em operações dos órgãos de Segurança Pública, de Defesa Civil e de fiscalização da 

Receita Federal. 

 

Cabe ressaltar que as normas brasileiras relacionadas à aviação convencional se aplicam às 

aeronaves remotamente pilotadas e seguem orientações mundiais relacionadas ao emprego de 

RPA na aviação civil. 

 

3.3.1 Agência Nacional de Aviação Civil  

 

Considerando o atual estágio de desenvolvimento da tecnologia para aeronaves não tripuladas 

de uso civil, o RBAC-E nº 94/2017 explicita, por parte da ANAC, acerca dos requisitos gerais 

para tais aeronaves e estabelece as condições para sua operação no Brasil.  

 

A aprovação dessa norma, em 03 de maio de 2017, foi um avanço na regulação do setor que, 

até então, não possuía regras claras, o que gerava insegurança nas instituições pretendentes ao 

uso dessa tecnologia, dificultava a fiscalização e estimulava as operações clandestinas ou 

irregulares. Esta norma se aplica a todas as aeronaves não tripuladas, seja RPA ou aeromodelo, 

e revoga a Instrução Suplementar (IS) nº 21-002A, que visava regular a obtenção do Certificado 

de Autorização para Voo Experimental (CAVE), trazendo maior segurança e clareza às normas 

destinadas a orientar a operação de RPA. 
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Brasil (2017b) classifica os tipos de operação que podem ser realizadas com RPA, conforme se 

constata na sequência: 

a) operação autônoma: operação durante a qual a aeronave remotamente pilotada opera, 

intencionalmente, sem intervenção do piloto no gerenciamento do voo; 

b) operação em linha de visada visual ou Visual Line of Sight (VLOS): operação em 

Condições Meteorológicas Visuais (VMC9), na qual o piloto, sem o auxílio de 

Observadores de RPA, mantém o contato visual direto (sem auxílio de lentes ou outros 

equipamentos) com a aeronave não tripulada, de modo a conduzir o voo com as 

responsabilidades de manter as separações previstas com outras aeronaves, bem como 

de evitar colisões com aeronaves e/ou obstáculos;  

c) operação em linha de visada visual estendida ou Extended Visual Line of Sight 

(EVLOS): refere-se à situação, em uma operação VMC na qual o Piloto Remoto, sem 

auxílio de lentes ou outros equipamentos, não é capaz de manter o contato visual direto 

com a RPA, necessitando, dessa forma, do auxílio de Observadores de RPA para 

conduzir o voo com as responsabilidades de manter as separações previstas com outras 

aeronaves, bem como de evitar colisões com aeronaves e obstáculos, seguindo as 

mesmas regras de uma operação VLOS; 

d) operação além da linha de visada visual ou Beyond Visual Line of Sight (BVLOS): 

operação em que o Piloto Remoto não consiga manter a RPA dentro do seu alcance 

visual, mesmo com auxílio de Observadores de RPA. 

 

O RBAC-E 94 impõe exigências mais rigorosas à operação BVLOS. Para executar este tipo de 

operação, é exigido certificado de aeronavegabilidade válido, adoção de procedimentos de 

manutenção específicos realizados por pessoas devidamente treinadas e qualificadas, e registro 

de todas as ações de manutenção em cadernetas apropriadas. Além disso, para este tipo de 

operação, são requeridos habilitação de piloto e Certificado Médico Aeronáutico (CMA). 

Visando escalonar as reivindicações entre a operação de aeronaves maiores e complexas das 

aeronaves mais leves, Brasil (2017b) também classifica as RPA de acordo com o peso máximo 

de decolagem (PMD) da seguinte maneira:  

 

 

 

                                            
9 Sigla advinda do termo inglês Visual Meteorological Conditions 
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a) classe 1: RPA com PMD maior que 150 (cento e cinquenta) quilos (kg);  

b) classe 2: RPA com PMD maior que 25 (vinte e cinco) kg e menor ou igual a 150 (cento 

e cinquenta) kg;  

c) classe 3: RPA com PMD menor ou igual a 25 (vinte e cinco) kg; 

 

Brasil (2017b) estipula que, para operação de qualquer classe de RPA, os pilotos remotos e 

observadores de RPA devem ser maiores de 18 anos, ao passo que para pilotar aeromodelos 

não há exigência quanto à idade. Já os pilotos remotos de RPA, de qualquer classe e que 

pretendam voar acima de 400 feet (ft)10 acima do nível do solo ou na modalidade BVLOS, 

devem possuir um CMA de 1ª, 2ª ou 5ª Classe válido, licença e habilitação emitidas pela ANAC, 

da mesma forma que os pilotos de aeronaves tripuladas. 

 

Como visto nos apontamentos anteriores, em face da alta complexidade da obtenção das 

autorizações necessárias para se operar as RPA de Classes 1 e 2, e do alto custo de aquisição 

destes aparelhamentos, não se vislumbra, a curto prazo, o uso deste tipo de equipamento pela 

PMMG, de maneira que este estudo abordará os aspectos legais envolvidos nas operações de 

RPA de Classe 3 (até 25 kg), as quais se destinam unicamente às operações VLOS e EVLOS 

até 400 pés de altura e, desta feita, não carecem de certificado de aeronavegabilidade, nem 

habilitação específica do piloto.  

 

Ressalta-se que, no que tange à ANAC, não há exigências de qualquer monta para aeronaves 

com PMD de até 250 g, pois a operação deste tipo de equipamento é equiparada a qualquer 

brinquedo convencional; contudo, devem ser respeitadas as normas do uso do espaço aéreo 

impostas pelo DECEA. 

 

Com relação ao sobrevoo de pessoas, a regra geral é de proibição ao sobrevoo de pessoas não 

anuentes, devendo a RPA se manter afastada destas 30 metros (m) ou mais, salvo se houver 

uma barreira mecânica suficientemente forte para protegê-las da aeronave em caso de queda. 

Já a operação de RPA por órgão de segurança pública, defesa civil, Receita Federal ou por 

operador a serviço destes órgãos é permitida pela ANAC em quaisquer áreas, mesmo sobre 

pessoas, com total responsabilidade do órgão ou do operador, desde que sejam atendidas as 

                                            
10 Pé, ou pés no plural, perfazendo-se numa unidade de medida de comprimento. Um pé corresponde a 12 

polegadas, e três pés são uma jarda. Um pé representa 0,3048 metros. Assim 400 ft correspondem a 120 metros. 
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demais exigências do RBAC-E 94/2017, bem como aquelas referentes ao uso do espaço aéreo 

definidas pelo DECEA. 

 

Além do exposto, exige-se também que seja elaborada avaliação de risco operacional, 

contemplando cada modalidade de operação, nos termos de Instrução Suplementar nº 94-003, 

que deve estar atualizada dentro dos últimos 12 (doze) meses que antecedem a operação. 

 

Por fim, a norma vindica a contratação de seguro com cobertura de danos a terceiros para todas 

as aeronaves não tripuladas de uso não recreativo. Mais uma vez, verifica-se uma exceção no 

que toca as operações de aeronaves pertencentes a entidades controladas pelo Estado. Portanto, 

a aquisição de seguro pela PMMG não é obrigatória (BRASIL, 2017b. 

 

3.3.2 Departamento de Controle do Espaço Aéreo  

 

Sobre a regulamentação do DECEA, a ICA 100-40 e a AIC 24/2018 apresentam-se como 

atualizadas e adequadas às necessidades dos órgãos de segurança pública e de suas 

competências legais, atendendo a um dos princípios da segurança de voo: fomentar e 

desenvolver a aviação com segurança. 

 

A principal inovação da ICA 100-40 foi a implementação do Sistema de Autorização de Acesso 

ao Espaço Aéreo (SARPAS) por RPA, o que permite que as solicitações de voo sejam realizadas 

por meio de um sistema web11 e as autorizações, emitidas de maneira instantânea, em caso de 

informação de voo, quando se respeitam os gabaritos descritos na AIC 24/2018, constantes nas 

imagens 2 e 3, ou em 45 (quarenta e cinco) minutos, 2 (dois) dias úteis ou 18 (dezoito) dias, na 

impossibilidade de se observar o gabarito de segurança, conforme o local e a altura do voo a se 

realizar. 

 

Assim, prazos adequados para operações típicas das atividades pretendidas com RPA ocorrem 

essencialmente quando se executa o voo respeitando o gabarito de segurança das imagens 2 e 

3, e com RPA de peso máximo dos vetores de decolagem inferior a 25 (vinte e cinco) kg. Nos 

casos não enquadrados nessas condições diferenciadas, seja pelo peso do equipamento, altura 

pretendida do voo ou proximidade de aeródromos, as solicitações deverão ser encaminhadas 

                                            
11Aplicação que usa um site como interface. Quando um usuário acessa a aplicação a partir de um navegador, e 

não aquele modelo tradicional de sistema que são instalados no computador. 
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com maior antecedência para análise e possível autorização que, obrigatoriamente, virá 

acompanhada de um NOTAM12, segregando o espaço aéreo previsto para a operação da RPA. 

 

Está fora do escopo de controle do DECEA a RPA operada em espaços confinados, até seus 

limites estruturais de altura, porém ainda está condicionada à observação das exigências da 

ANAC. 

 

A ICA 100-40 estabelece ser de competência do operador a condução segura das operações 

com RPA, o gerenciamento do pessoal envolvido na composição da equipe, o programa de 

treinamento, o controle de fadiga, a manutenção (controle de aeronavegabilidade continuada, 

aplicação do programa de manutenção, registros de manutenção, reparos, etc.), a proteção e 

salvaguarda da operação (segurança da estação de pilotagem remota, preservação dos dados, 

etc.), entre outras. 

 

A mesma norma reverbera, ainda, que o voo sobre áreas povoadas ou aglomerações de pessoas 

não anuentes deverá ser analisado de forma criteriosa, mormente sob o prisma das certificações 

dos sistemas, em especial, sobre a aeronavegabilidade, de forma a reconhecer as peculiaridades 

das operações de segurança pública, para as quais foi estabelecida norma própria. 

 

As responsabilidades do piloto remoto em comando são equiparadas às de um piloto de 

aeronave tripulada, sendo dele a responsabilidade de desenvolver toda operação, de acordo com 

as regras do ar, leis, regulamentações e procedimentos publicados. 

 

Em 28 de agosto de 2017, o DECEA publicou a primeira versão da Circular de Informações 

Aeronáuticas (AIC), que tem por finalidade regulamentar os procedimentos e responsabilidades 

necessários para o acesso ao espaço aéreo brasileiro por RPA com uso exclusivamente voltado 

às operações dos Órgãos de Segurança Pública (OSP), da Defesa Civil (DC) e de Fiscalização 

da Receita Federal do Brasil (RFB). Atualizada em 11 de junho de 2018, passou a estipular os 

parâmetros para voo em zona urbana e não urbana com RPA. 

 

Com relação ao voo de RPA em zona urbana, compreendida como o espaço ocupado por uma 

cidade, caracterizado por edificações contínuas e pela existência de infraestrutura típica, dentro 

                                            
12 Sigla derivada do termo inglês Notice to Airmen (Aviso aos Aeronavegantes). 



 

40 

 

das quais coexistem serviços públicos que possibilitam a vida da população, a AIC 24/18 

estabeleceu o seguinte mandamento: 

a) nas zonas de aproximação e de decolagem de aeródromos (15º para cada lado do eixo 

da pista) até a distância de 2 (dois) quilômetros (km), medida a partir da cabeceira da 

pista, NÃO REALIZAR operações aéreas com RPA; 

b) nas zonas de aproximação e de decolagem, a partir de 2 (dois) km até 5 (cinco) km, 

NÃO REALIZAR operações de RPA acima de 30 (trinta) metros (m); 

c) fora da zona de aproximação e de decolagem, NÃO REALIZAR voos de RPA até 500 

(quinhentos) m de distância das áreas de operações de aeródromos, sendo tal distância 

medida a partir da extremidade mais próxima da área patrimonial do respectivo 

aeródromo; 

d) fora das zonas de aproximação e de decolagem dos aeródromos, e além de 500 

(quinhentos) m até a distância de 2 (dois) km das suas áreas de operações, operar uma 

RPA, no máximo, até 60 (sessenta) m acima do nível do solo (AGL); 

e) fora das áreas citadas nos quatro itens acima, OPERAR NO MÁXIMO ATÉ A 

ALTURA DE 120 (cento e vinte) m AGL. 

 

Imagem 2 – Áreas para operações de RPA em operações de segurança pública ou defesa civil 

em zonas urbanas. 

 
Fonte: BRASIL, 2018. 

 

Já para os voos em zona não urbana, compreendida como a região geográfica não classificada 

como zona urbana, a AIC 24/2018 estabelece as mesmas restrições alusivas à primeira. 

Entretanto, o voo fora das áreas já citadas próximas a aeroportos somente é autorizado no 

máximo até a altura de 60 (sessenta) m acima do nível do solo, conforme ilustrado na Figura à 

continuação. 
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Imagem 3 – Áreas para operações de RPA em operações de segurança pública ou defesa civil 

em zonas não urbanas.  

 

Fonte: BRASIL, 2018. 

 

Para facilitar o entendimento, o Quadro 1 apresenta o significado dos símbolos utilizados nas 

imagens 2 e 3. 

 

Quadro 1 – Significado dos símbolos das Imagens 2 e 3. 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

Área de voo proibido, exceto quando for realizada coordenação antecipada 

com o órgão de controle do tráfego aéreo na cidade (torre de controle ou rádio) 

ou, na falta deste, com o Órgão Regional responsável pela área de operação. 

 

 

Área de Voo com restrições a serem observadas. 

 

 

Área de Voo com possibilidade de uso até 60metrosde altura. 

Fonte: BRASIL, 2018. 

 

Os parâmetros de altura e proibição de voo da AIC 24/18 devem ser rigorosamente cumpridos. 

Caso seja necessário descumprir qualquer um deles, é condição fundamental a coordenação 

antecipada com o órgão de controle do tráfego aéreo na cidade ou, na falta deste, com o Órgão 

Regional responsável pela área de operação, podendo, inclusive, ser determinada pelo órgão 

competente, a suspensão das atividades aéreas no aeródromo envolvido. Também orienta que 

somente é permitida a operação a partir de aeródromos a serem compartilhados entre aeronaves 

tripuladas e não tripuladas, se autorizada pelo administrador do respectivo aeródromo e após 
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coordenação com o órgão de controle do tráfego aéreo na cidade (torre de controle ou rádio), 

ficando as aeronaves sujeitas à paralisação das operações tripuladas no solo e no circuito de 

tráfego, exceto aquelas envolvidas diretamente na operação, caso seja necessário. 

 

3.3.3 Agência Nacional de Telecomunicações  

 

Quanto às frequências de rádio adotadas para a pilotagem remota, a utilização destas é 

autorizada pela ANATEL, através de requerimento de licença junto àquele órgão, nos termos 

da Resolução nº 506, de 1º de julho de 2008, na qual são estabelecidos os requisitos e condições 

para utilização de radiofrequências, inclusive para o controle remoto de equipamentos 

motorizados. Quanto a isto, frisa-se a importância de adquirir equipamentos com o controle 

previamente homologado junto à ANATEL, procedimento que pode ser consumado pelo 

fabricante ou pelo vendedor. 

 

3.3.4 Da preservação do direito à privacidade e intimidade 

 

Diante da multiplicação do uso de aeronaves não tripuladas, a discussão quanto à proteção ao 

direito à privacidade e à intimidade está mais em evidência, especialmente no que se refere ao 

uso de aeronaves com fins recreativos, mas cuja preocupação também perpassa as atividades 

com RPA desenvolvidas pelos órgãos públicos.  

 

Neste sentido, Vieira (2017) aponta que o uso destes equipamentos, de forma inapropriada, 

pode trazer prejuízos aos direitos fundamentais, como os direitos à privacidade e à intimidade, 

assegurados pela Constituição Federal de 1988, pelo Código Civil e por leis específicas. 

Embora não exista no Brasil uma norma que trate especificamente da invasão de privacidade 

utilizando-se de uma aeronave não tripulada, ocorrendo este tipo de violação, aplicam-se as 

tipificações já existentes nos Códigos Penal e Civil, mesmo sem a positivação de um tipo 

específico que abarque esta conduta. 

 

A regulamentação brasileira também volta suas atenções para a ética e a privacidade ao utilizar 

RPA. A ICA 100-40 adverte sobre a responsabilidade no manejo das imagens captadas, quanto 

à observância e respeito aos direitos individuais de terceiros, como privacidade e imagem das 

pessoas (BRASIL, 2016c). 
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No mesmo sentido, Chiroli e Castro (2014) buscaram elucidar em seus estudos se o emprego 

das RPA nas ações de Inteligência de Segurança Pública infringe o direito fundamental à 

privacidade. Sua conclusão converge na direção de que, com o surgimento das atividades 

desenvolvidas pelo chamado ‘crime organizado’, cada vez mais complexas, há a necessidade 

de tornar mais invasivas as técnicas das ações de ISP, adentrando, cada vez mais, à esfera dos 

direitos individuais com o uso da inteligência tecnológica, em destaque a RPA, que se apresenta 

como um instrumento factível no enfrentamento ao crime organizado, ao viabilizar a busca de 

dados negados considerando sua característica de reconhecimento e vigilância. 

 

No estudo dos autores supramencionados, ficou patente que o uso de RPA nas ações de ISP não 

afronta a privacidade do indivíduo, pois se trata de técnica pautada pelos limites legais, visto 

que esta (a ISP) é exercida em perfeita sintonia com o princípio do sigilo, que busca garantir 

que a ação do poder estatal não venha ferir a intimidade e vida privada de seus cidadãos. 

 
Demonstrados os limites legais do uso do VANT no combate ao crime organizado e 

valendo-se do princípio da proporcionalidade, não há motivos para restringir sua 

utilização, ainda que se considere revestir-se esta de extrema excepcionalidade, 

relativamente a outros meios de prova, ficou claro que não possui caráter tão invasivo, 

considerando ainda a aceitação da justiça brasileira do uso de câmeras de vigilância 

na segurança pública, a qual entende pacificamente que não invade o direito à 

privacidade, relativizada em relação ao direito à segurança. (CHIROLI; CASTRO, 

2014, p. 47) 

 

É desconforme a noção de que será sempre possível acessar um dado importante, negado e 

protegido contra a difusão indiscriminada, de modo insidioso e disfarçado, sem o ônus da 

superação de determinadas barreiras físicas ou violação de determinado direito individual. Há 

que estar claro que o princípio da supremacia do interesse público, utilizando do princípio da 

proporcionalidade e considerando o direito à segurança, prevalece em detrimento ao direito 

individual à privacidade (CHIROLI; CASTRO, 2014). 

 

3.4 Empregabilidade das Aeronaves Remotamente Pilotadas 

 

A definição da International Civil Aviation Organization (ICAO) acerca das RPA é no sentido 

de que “[...] são todas as aeronaves que não possuem um piloto a bordo para serem guiadas, e 

podem ser aplicados em vários seguimentos, tais como: segurança, vigilância, agricultura, entre 

outros”, apresenta uma ideia sobre os possíveis aproveitamentos desta tecnologia. 

 

Bispo (2013) concluiu que o emprego de RPA em apoio às atividades da PMMG no 
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desempenho de suas atribuições constitucionais aumentará a eficiência e a segurança das ações 

e operações, mormente em razão de sua flexibilidade operacional, custos operacionais baixos, 

furtividade e por mitigar o risco do emprego de aeronaves tripuladas. 

 

No entanto, as missões com utilização das RPA devem conciliar a segurança operacional com 

o emprego lógico, a fim de que seja inserida em um contexto que complemente as atividades 

desempenhadas pelo policiamento de solo e garanta a segurança das pessoas sobrevoadas. Esse 

procedimento tem por objetivo promover a eficiência das ações e operações da PMMG aliada 

à segurança de voo.  

 

Pelos estudos realizados até aqui sobre o assunto, constata-se que as RPA, por suas 

características e baixo custo operacional, incorporarão em breve o aparato e expertise policial 

no enfrentamento à criminalidade, dependendo da criação de doutrina e da definição dos 

requisitos técnico-operacionais aceitáveis para as atividades policiais e de defesa civil (SÃO 

PAULO, 2016). 

 

Neste sentido, o estudo de Castro (2015) é esclarecedor ao identificar que a inclusão da 

tecnologia das RPA acarreta redução de custos. Ele concluiu que a utilização de RPA nas 

operações aéreas já executadas pelo Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) reduzirá o custo em relação ao uso de aeronaves 

tripuladas, sendo viável o seu emprego, conforme citação abaixo: 

 
Conclui-se que a utilização dos veículos aéreos não tripulados, nas ocorrências que 

envolvam levantamento aéreo, reconhecimento e monitoramento de incêndios 

florestais, é viável tanto sob a perspectiva de redução de custos quanto pela 

manutenção da condição de eficácia, atualmente estabelecida como uso das aeronaves 

convencionais. (CASTRO, 2015, p. 55) 

 

Pensando na implementação do uso de RPA na Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(PMESP), Terra (2017) descreve os caminhos que devem ser trilhados para sedimentar os 

processos de aquisição, preparação de pessoal técnico e doutrina operacional. A análise sobre 

a regulamentação aplicável às forças de segurança comprovou a efetiva possibilidade de 

emprego institucional dos sistemas de aeronaves remotamente pilotadas em um amplo rol de 

cenários, tanto em áreas rurais quanto urbanas, e cita que “[...] a tecnologia existente já atingiu 

maturidade suficiente para apresentar opções de equipamentos capazes de atender às 

necessidades operacionais enfrentadas pela maioria das unidades policiais” (TERRA, 2017, p. 

80). 
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Por fim, Mangolin et. al. (2017) verificaram que o emprego desta nova tecnologia pelos órgãos 

de segurança pública e defesa civil dos estados é incipiente e ainda não está consolidado, mas 

se mostra plenamente promissor, devendo-se envidar esforços para promover a formalidade nos 

registros, na formação aeronáutica e na otimização do uso das aeronaves tripuladas em missões 

nas quais se mostrem realmente indispensáveis, priorizando a segurança da tripulação e gerando 

economia aos cofres públicos. Os autores concluem mediante a exteriorização de algumas 

recomendações para que os órgãos interessados em aplicar esta tecnologia o façam com 

segurança e efetividade: 

 

Entendemos ser profícuo o desenvolvimento de bases sólidas nas fases de concepção 

e implantação do sistema de aeronaves remotamente pilotadas, com a identificação 

dos requisitos do sistema; um plano de desenvolvimento estruturado que contemple a 

engenharia de sistemas com apoio das melhores práticas da indústria; o 

estabelecimento de doutrinas padronizadas para o uso do RPAS; o nivelamento da 

formação aeronáutica de seus operadores; a realização do controle técnico de 

manutenção e a adoção de um sistema de gerenciamento da segurança operacional 

que abarque os perigos e riscos inerentes a operação remotamente pilotada. 

(MANGOLIN et. al., 2017, p. 62) 

 

Para Austin (2010, apud BISPO, 2013), a redução do risco à tripulação também é apontada 

como outra característica marcante das RPA, respeitando o chamado princípio dos 3 ‘D’ (Dirt, 

Dull e Dangerous), pois, por não ser tripulada, consegue se posicionar e se expor onde pessoas 

não poderiam, seja em razão do espaço em si ou por qualquer tipo de contaminação, 

temperaturas extremas, etc., bem como relativamente à fadiga e ao estresse, às quais se 

submetem as tripulações embarcadas.  

 

Adiante, com base em Austin (2010, apud Bispo, 2013) define-se cada área possível de atuação 

das RPA no cenário exposto, conforme princípio anteriormente mencionado: 

a) Dull (monótona) - algumas missões exigem uma vigilância de longa duração. Após esse 

período, a atividade em voo pode se tornar tediosa para a tripulação e implicar em um 

clima de cansaço, levando consequentemente à perda de concentração e da eficácia da 

missão. Ademais, a perda de um componente vital – a segurança de voo – será o que 

mais determinará essa escolha. Contudo, as RPA possuem autonomia de voo limitada 

em relação às aeronaves tripuladas, sendo necessárias várias trocas de bateria e o 

monitoramento das condições do equipamento para evitar um esforço exagerado dos 

motores e aquecimento das baterias e demais componentes internos; 

b) Dirt (suja) - enquadram-se neste contexto as missões cujo foco terá algum componente 

que envolva riscos biológicos, contaminação química ou outras situações em que a 
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exposição humana possa causar prejuízos à saúde. Não se pode excluir a hipótese da 

ocorrência de desastres ambientais, tais como vazamentos de produtos químicos, gases 

tóxicos ou acidentes radioativos, e partindo daí a necessidade de se monitorar ou 

registrar os dados do local delimitado como acidente sem expor a tripulação da aeronave 

encarregada da missão ou mesmo equipes em solo que precisam realizar a avaliação do 

local; 

c) Dangerous (perigosa) - toda e qualquer situação de emprego de aeronaves que possa 

expor a tripulação a um risco desnecessário justifica o emprego de RPA. 

 

De forma genérica, a AIC 24/2018 apresenta uma série de possibilidades de aplicações de RPA 

pelos órgãos de segurança pública, quais sejam: policiamento ostensivo e investigativo; ações 

de inteligência; apoio ao cumprimento de mandado judicial; controle de tumultos; distúrbios e 

motins; escoltas de dignitários, presos, valores e cargas; operações de busca terrestre e aquática; 

controle de tráfego rodoviário, ferroviário e urbano; prevenção e combate a incêndios; 

patrulhamento urbano, rural, ambiental, litorâneo e de fronteiras; repressão ao contrabando e 

descaminho; gestão e execução das atividades de fiscalização. 

 

A legislação brasileira foi modificada e, em agosto de 2017, passou a permitir a utilização de 

RPA em área urbana habitada (área povoada), o que permitiu seu emprego em diversas áreas, 

potencializando as ações desenvolvidas pelas guarnições de solo, conforme explicitadas nos 

estudos de referência e listadas à continuação: 

 
a) policiamento ostensivo (emprego preventivo); 

b) ações de inteligência; 

c) reconhecimento e vigilância de locais públicos para produção de inteligência; 

d) levantamento de informações para planejamento de operação e pedido de 

mandados de busca e apreensão; 

e) acompanhamento do cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão; 

f) levantamento e acompanhamento de atividades ilícitas ou irregulares; 

g) identificação de indivíduos em flagrante delito; 

h) acompanhamento de operações policiais de repressão e de fiscalização; 

i) acompanhamento de autores reincidentes em roubo, porte ilegal e homicídio; 

j) segurança de instalações e de dignitários; 

k) acompanhamento de escoltas e avaliação do perímetro; 

l) cerco e bloqueio; 

m) monitoramento de entradas em áreas de risco; 

n) operações em shows, espetáculos ou grandes eventos; 

o) reintegrações de posse; 

p) manifestações públicas e grevistas; 

q) aumento da visibilidade em patrulhamento preventivo; 

r) monitoramento de áreas de invasões e ocupações irregulares; 

s) monitoramento e acompanhamento do tráfego e bloqueios viários; 

t) monitoramento e vigilância da malha viária urbana; 
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u) monitoramento de trânsito; 

v) fotografia e filmagem de eventos de interesse; 

w) acompanhamento de abordagens e apoio a militares em locais de risco; 

x) acompanhamento de veículos suspeitos ou em fuga; 

y) monitoramento e registro de operações de controle de distúrbios civis e 

manifestações; 

z) apoio aos postos de comando de grandes ocorrências (Comando e Controle - C2); 

aa) avaliação em caso de paralisações dos meios de transporte; 

bb) operações de busca terrestre e aquática; 

cc) patrulhamento urbano, rural, ambiental e de fronteiras; 

dd) execução de atividades de fiscalização; 

ee) desenvolvimento de operações em zonas hostis ou em missões aéreas consideradas 

de alto risco; 

ff) intervenção em ocorrências complexas (refém, presídio, captura em área de mata, 

busca em edificações); 

gg) ações de busca em locais de difícil acesso; 

hh) produção de mapa georreferenciado que permita a análise inicial do local e que 

possa ser utilizado para o planejamento de operações, cerco e bloqueio; 

ii) monitoramento e rastreamento dos locais de infrações ambientais; 

jj) monitoramento e vigilância de divisas estaduais; 

kk) monitoramento de áreas de proteção ambiental; 

ll) controle de licenciamento ambiental; 

mm) fiscalização de desmatamentos e atividades de mineração; 

nn) fiscalização e monitoramento em áreas de mananciais e florestas; 

oo) acompanhamento de operações policiais ambientais; 

pp) monitoramento e vigilância das rodovias, de praças de pedágio; 

qq) localização de infratores em fuga ou homiziados (mata, terreno, edificações); 

rr) atuação em ocorrências de explosão de agências bancárias; 

ss) coleta de informações em ocorrências com reféns, rebeliões, fuga de presos e 

gerenciamento de crise; 

tt) monitoramento de perímetro em cerco em edificações ou em matas; 

uu) avaliação em ocorrências com artefato explosivo. 

 

Hoje a PMMG possui catalogadas 28 (vinte e oito) RPA, cuja coordenação da operação e 

treinamento dos pilotos é de responsabilidade do ComAvE. Pode haver outras iniciativas que 

não sejam do conhecimento do ComAvE, embora, na medida em que ocorra a sedimentação da 

doutrina e apresentação de resultados de operações, espera-se que outras unidades busquem o 

apoio e orientação do órgão central. O quadro a seguir apresenta as RPA catalogadas na PM 

mineira. 
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3.5 Histórico do uso de aeronaves não tripuladas 

 

Esta subseção apresentará um breve histórico sobre o uso de RPA no mundo, no Brasil e pela 

PMMG. 

 

3.5.1 Uso de aeronaves não tripuladas no mundo 

 

Segundo relata Puscov (2002 apud Medeiros 2007), a história dos veículos aéreos não 

tripulados teve seu início em 1883, quando Douglas Archibald instalou um anemômetro a um 

fio em uma ‘pandorga’15 para poder medir a velocidade dos ventos em diferentes altitudes, 

atingindo uma altura de 1200 ft. No dia 20 de junho de 1888, na França, Arthur Batat acoplou 

uma câmera fotográfica a uma ‘pandorga’, fato este que se constituiu no primeiro voo 

aerofotografado registrado. 

 

Os primeiros projetos de aeronaves não tripuladas datam de 1918. Na verdade, tratava-se de 

mísseis de cruzeiro construídos para se destruírem juntamente com o alvo, como o Kattering 

Aerial Torpedo (CELESTINO, 2004).  

 

Segundo Celestino (2004), os primeiros RPA controlados eram uma espécie de drones-alvo, 

usados na 2ª Guerra Mundial para treinar a artilharia antiaérea. Em 1935, Reginald Denny 

projetou e testou o RP-1 ou Remotely Piloted Vehicle (RPV)16, como eram denominadas as 

RPA à época, que foi a primeira aeronave não tripulada rádio-controlada. A partir desse 

momento, iniciaram-se as buscas pelo aperfeiçoamento, de forma que, nos anos seguintes, 

surgiram os protótipos RP-2 e o RP-3, com diversos ensaios de voo. Em novembro de 1939, o 

protótipo RP-4 foi concluído e tido, naquele momento, como o mais completo dos RPV. O 

exército dos EUA requisitou 53 (cinquenta e três) unidades, dando-lhes a designação de OQ-1 

(IMAGEM 4). 

 

                                            
15 Um tipo de papagaio de papel. 
16 Sigla oriunda do termo inglês Remote Piloted Vehicle, cuja tradução é Veículo Remoto Pilotado. 
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Imagem 4 – Momento da decolagem de um OQ-1, em El Passo, Texas 

 

           Fonte: HARDGRAVE (2005) apud MEDEIROS (2007) 

 

As RPA aparecem inicialmente como uma tecnologia de uso militar, utilizados em missões 

espiãs pelos Estados Unidos desde 1975. Já na Guerra do Vietnã, eles passaram a ter um novo 

uso: o de reconhecimento de alvos inimigos. A Força Aérea dos Estados Unidos equipou um 

de seus drones-alvo jato-propulsados – o Firebee – com câmeras, passando a espionar posições 

norte-vietnamitas e chinesas durante o conflito. Pouco tempo depois, estas RPA equipadas com 

câmeras já eram consideradas os melhores produtos disponíveis no mercado para a atividade 

de reconhecimento, o que chamou a atenção de países como Israel (MEDEIROS, 2007).  

 

Segundo Medeiros (2007), outro marco histórico na utilização das aeronaves remotamente 

pilotadas foi durante a Guerra do Líbano, em 1982, no Vale do Bekaa, quando Israel conseguiu 

destruir 16 (dezesseis) das 17 (dezessete) baterias antiaéreas sírias após fazer o reconhecimento 

do local com um alvo aéreo não tripulado. Israel usou seus Firebee em combate, especialmente 

durante a Guerra do Yom-Kippur, voando sobre a Síria e o Egito. Seu objetivo era localizar as 

defesas antiaéreas. Eles também foram usados para testar as defesas, suprimindo-as para 

garantir uma entrada mais segura dos aviões israelenses. 

 

Em 2002, tornou-se notória a RPA americana ‘Predator’, utilizada durante a Guerra do 

Afeganistão. Esse foi considerado o primeiro emprego real de um veículo não tripulado com o 

lançamento de míssil. O crescimento do emprego militar deste tipo de aeronave teve um pico 

após os atentados de 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos mais do que 
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duplicaram o orçamento destinado aos projetos de aeronaves não tripuladas. Também se destaca 

no cenário mundial a RPA Global Hawk, modelo RQ-4A também da General Atomics. 

 
A campanha do Afeganistão chamou a atenção porque foi lá que as RPA realmente 

começaram a atacar alvos, além de realizarem sua missão primordial de coleta de 

informações e guiamento de armas. Já na Guerra do Vietnã, as fotos produzidas pela 

RPA de reconhecimento “Lightning Bug Ryan 147” revelaram as localizações 

precisas de sítios dos mísseis superfície-ar (SAM), aeródromos inimigos e avaliação 

de danos de combate, informações [estas] que não poderiam ter sido obtidas de outra 

forma, a não ser colocando em risco aeronaves tripuladas ou pessoa em solo. [...] 

Durante as Operações Liberdade do Iraque, o “Predator” [...], equipado com mísseis 

Hellfire, abateu diversos alvos desde viaturas de artilharia antiaérea até membros da 

Al-Qaeda. (MARQUES, 2007, p. 1) 

 

Como forma de visualizar a evolução desses sistemas e a rápida mudança a que está submetida 

este setor, no Quadro 3 apresentado adiante são relacionadas as denominações que já foram 

utilizadas para se referir a esse tipo de aeronave. 

 

Quadro 3 – Cronologia dos nomes aplicados às aeronaves não tripuladas 

ANO DENOMINAÇÃO 

1898 Testa’s ‘Teleautomation’ 

1914 Sperry’s ‘Aerial Torpedo’ 

1925 Pilotless Airplane 

1935 Drone 

1950 Radio Controlled Aerial Target (RCAT) 

1955 Surveillance Drone 

1965 Special Purpose Aircraft (SPA) 

1968 Remotely Piloted Vehicle(RPV) 

1985 Unmanned Aircraft (UMA) 

1988 Automaticaly Pilotec Vehicle (APV) 

1992 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 

1995 Unmanned Aerial Aircracft (UTA) 

1998 Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV) 

1999 Remotely Operated Aircraft (ROA) 
Fonte: Adaptado de Newcome, 2004, p. 3, apud Paese, 2018. 
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3.5.2 Uso de aeronaves não tripuladas no Brasil 

 

Segundo Medeiros (2007), os primeiros relatos de RPA no Brasil ocorreram na década de 80, 

quando o Centro Técnico Aeroespacial (CTA) desenvolveu o projeto Acauã. Atualmente, no 

Brasil, os projetos visando ao desenvolvimento de aeronaves não tripuladas autônomas são 

conduzidos pelos institutos de pesquisa CTA e Centro de Pesquisas Renato Archer (CenPRA), 

e por outras universidades brasileiras. 

 

No Exército Brasileiro (EB), a primeira visualização de emprego de aeronaves remotamente 

pilotadas ocorreu com a publicação, em 1978, do Manual de Campanha C6-121, que versa sobre 

a busca de alvos na artilharia de campanha. Neste documento, há previsão de que a Bateria de 

Busca de Alvos (Bia BA) de uma Divisão de Exército (DE) deve possuir uma Seção de 

Reconhecimento por aeronave não tripulada. Apesar de apresentar uma denominação genérica, 

refere-se ao emprego de aeronaves não tripuladas. 

 

Em nosso país, as pesquisas nessa área ainda são recentes e os trabalhos com RPA têm como 

escopo as aplicações civis, como vigilância policial de áreas urbanas e de fronteira, inspeções 

de linhas de transmissão de energia, monitoramento, atividades aéreas agrícolas como 

acompanhamento de safra, controle de pragas e de queimadas. 

 

O CenPRA desenvolveu um dirigível robótico autônomo não-tripulado para monitoramento 

remoto. O Projeto Aurora ou Autonomous Unmanned Remote Monitoring Robotic Airship17 

iniciou o desenvolvimento do trabalho a partir de 1997, com o objetivo de criar uma tecnologia 

para a operação autônoma de aeronaves não tripuladas, tendo um dirigível como plataforma e 

capaz de desenvolver atividades em áreas como sensoriamento remoto, monitoração ambiental 

e inspeção aérea, representado na Imagem 5 (MEDEIROS, 2007). 

 

                                            
17 Aeronave robótica autônoma não-tripulada de monitoramento remoto.  
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  Imagem 5 – Veículo aéreo não-tripulado (Dirigível)  

 

       Fonte: MEDEIROS, 2007. 

 

A pioneira no emprego desta tecnologia para fins de segurança pública no Brasil foi a Polícia 

Federal, que passou a utilizar RPA em 2009, operando o modelo Heron da Israel Aerospace 

Industries (IAI) (IMAGEM 6), de fabricação israelense, nas missões de monitoramento de 

fronteiras em combate ao narcotráfico e repressão aos crimes de contrabando e descaminho, e 

com cerca de quarenta horas de autonomia e PMD de 1.150 (mil cento e cinquenta) kg. Pelas 

dificuldades em realizar a manutenção da aeronave e os custos envolvidos na operação, o 

equipamento será disponibilizado para a Força Aérea Brasileira FAB18. 

 

Imagem 6 – RPA Modelo Heron da Polícia Federal do Brasil 

 
Fonte: Site Defesa e Segurança19. 

                                            
18. Consulta realizada no endereço eletrônico: 

http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/31569/COOPERA%C3%87%C3%83O%20-%20Comando%20da% 

20Aeron%C3%A1utica%20recebe%20Diretor%20da%20Pol%C3%ADcia%20Federal%20para%20tratar%20de

%20opera%C3%A7%C3%A3o%20de%20ARP em 10/06/2018 
19 Consulta realizada no endereço eletrônico http://defesaeseguranca.com.br/drone-empresa-brasileira-lanca-

versao-brasileira-de-vant-israelense/ em 10/06/2018. 

 

http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/31569/COOPERA%C3%87%C3%83O%20-%20Comando%20da%25%2020Aeron%C3%A1utica%20recebe%20Diretor%20da%20Pol%C3%ADcia%20Federal%20para%20tratar%20de%20opera%C3%A7%C3%A3o%20de%20ARP
http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/31569/COOPERA%C3%87%C3%83O%20-%20Comando%20da%25%2020Aeron%C3%A1utica%20recebe%20Diretor%20da%20Pol%C3%ADcia%20Federal%20para%20tratar%20de%20opera%C3%A7%C3%A3o%20de%20ARP
http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/31569/COOPERA%C3%87%C3%83O%20-%20Comando%20da%25%2020Aeron%C3%A1utica%20recebe%20Diretor%20da%20Pol%C3%ADcia%20Federal%20para%20tratar%20de%20opera%C3%A7%C3%A3o%20de%20ARP
http://defesaeseguranca.com.br/drone-empresa-brasileira-lanca-versao-brasileira-de-vant-israelense/
http://defesaeseguranca.com.br/drone-empresa-brasileira-lanca-versao-brasileira-de-vant-israelense/
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Desde 2010, a FAB passou a montar RPA produzidas pela AEL, antiga Aeroeletrônica, fundada 

em 1982, atualmente uma subsidiária da empresa israelense Elbit Systems. Desde então, elas 

têm sido manufaturadas e usadas para proteger as fronteiras e para fins de segurança, tal como 

ocorreu na Rio+20 (2012), na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016 (MEDEIROS, 

2007). 

 

No âmbito das forças de segurança estaduais, as iniciativas mais consolidadas são a do Corpo 

de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ), no salvamento de praia; do Comando de 

Polícia Ambiental (CPAmb) da PMESP, no monitoramento de crimes ambientais; da Polícia 

Militar da Bahia (PMBA) e da Polícia Militar de Minas Gerais, que pelas experiências 

desenvolvidas, têm demonstrado a relevância do emprego desta tecnologia em prol da causa 

pública. 

 

3.5.3 Uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas na PMMG 

 

O Comando da PMMG, por meio do Plano de Aplicação de Recursos Orçamentários (PARO) 

do exercício de 2018, definiu como atribuições do policiamento de rádio-patrulhamento aéreo:  

 
Potencializar o exercício do poder de polícia ostensiva, por meio da execução da 

atividade aérea, ao oferecer pronta resposta frente às ações criminosas, por meio da 

integração ar versus solo, com o intuito de prevenir ou inibir atos anti-sociais. Atua 

nas ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas no campo da defesa 

civil e socorros de urgência. Adota medidas para o planejamento e execução das 

operações de fiscalização ambiental e para o combate a incêndios florestais. (MINAS 

GERAIS, 2018, p. 41) 

 

Destacam-se, alhures, a responsabilidade de oferecer pronta resposta frente às ações criminosas 

e a interação ar-solo, visando beneficiar as operações e ações desenvolvidas pelas guarnições 

em terra com informações precisas e em tempo real. 

 

Para o cumprimento deste papel, o qual, desde sua criação em 1987, tem sido realizado apenas 

com aeronaves tripuladas, e aumento de sua capacidade de apoio, o ComAvE, responsável pelo 

apoio aéreo em todo o estado mineiro, em outubro de 2016, passou a empregar aeronaves 

remotamente pilotadas no serviço aeropolicial. 

 

O assunto RPA tem sido tratado há longa data na PMMG, em que pese seu emprego ainda ser 

considerado experimental, visto que a regulamentação interna orientadora está em análise no 

Gabinete do Comando Geral desde dezembro de 2017 e ainda não foi aprovada. Nos últimos 
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anos, iniciativas de unidades do interior resultaram na compra de RPA, de uso civil, 

principalmente destinadas ao lazer, para atividades como filmagens, acompanhamento de 

operações, vigilância de perímetro e outras, despertando o interesse da Instituição em estudar o 

assunto. Dentre as iniciativas destacam-se à do ComAvE em Belo Horizonte, do 8º Batalhão da 

Polícia Militar (BPM)/6ª Região da Polícia Militar (RPM) em Lavras e da 5ª RPM em Uberaba, 

Unidades pioneiras no uso de RPA na PMMG. 

 

A Esquadrilha Pégasus iniciou a homologação e o treinamento para operar RPA em 2015, 

mediante a aquisição de um modelo Echar 20-B da empresa Xmobots (IMAGEM 7), uma 

aeronave remotamente pilotada de asas fixas, adquirida em virtude de solicitação e 

disponibilização de recursos da Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito (DMAT). 

 

A PMMG seguiu uma tendência verificada em outros órgãos que passaram a usar como vetor 

aéreo as RPA para cumprimento de missões de meio ambiente até então realizadas por 

aeronaves tripuladas. Esta RPA foi empregada em treinamentos e mapeamento de unidades de 

conservação ambientais. Ressalta-se que, na ocasião da aquisição, ela era a única RPA no Brasil 

que atendia às exigências impostas pela ANAC: ser registrada no sistema de Registro de 

Aeronaves Brasileiras (RAB) e possuir Certificado de Autorização para Voo Experimental. 

 

Imagem 7 – Aeronave Remotamente Pilotada do tipo asa fixa, modelo Echar 20B, 

Matrícula PP-XUL. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2016. 

 

A aquisição da RPA de asas fixas serviu para introduzir o ComAvE na temática e passou a 

despertar, conforme afiançado anteriormente, a atenção do Comando da Instituição. Em 

continuação a este movimento, uma comitiva da PMMG foi enviada a participar do fórum 
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‘Vants&Drones: perspectivas na utilização na área de segurança pública e defesa civil’, 

realizado no dia 28 de setembro de 2016 na cidade de Vitória, Espírito Santo20.  

 

Ao retornar do mencionado fórum, a comitiva realizou apresentação ao Subcomandante Geral 

da Corporação para evidenciar os aspectos mais relevantes discutidos no evento. Assim, em 21 

de novembro de 2016, foi instituída, sob a presidência do então Ten-Cel PM Rodrigo Sousa 

Rodrigues, hoje comandante do ComAvE, a Comissão nº 63/2016, com o objetivo de estudar a 

utilização de RPA na PMMG. A Comissão contou com a participação de todos os militares que 

participaram do fórum na Capital capixaba e foi complementada com a participação do Ten-

Cel PM Alan Messias de Magalhães, piloto de helicóptero e Comandante do 41º BPM/1ª RPM 

à época. 

 

Para atingir os objetivos propostos pelo comando, a comissão estudou a temática por meio de 

benchmarking junto a outras instituições, com o objetivo maior de conhecer as melhores 

práticas e analisar a legislação em voga àquela ocasião. Outra iniciativa de destaque dessa 

equipe se traduziu na realização de pesquisa na Intranet PM, que abrangeu todos os militares 

da Instituição, convidados a manifestar sugestões de emprego das RPA, e que também 

possibilitou conhecer e catalogar os equipamentos até então adquiridos pelas Unidades do 

interior.  

 

Após a catalogação das RPA já adquiridas pela PMMG, a Comissão passou a visitar as 

Unidades operadoras para ampliar o conhecimento no que toca as dificuldades e as melhores 

práticas, visando ao aprimoramento da atividade e à sua padronização na Instituição. 

 

Durante os estudos, a legislação, até então insipiente, passou por várias mudanças. Isto levou a 

uma série de prorrogações no prazo para a manifestação final da Comissão, até que, em agosto 

de 2017, a legislação da ANAC foi atualizada e permitiu o emprego sistemático de RPA 

multirotores pelos órgãos de segurança pública. A principal mudança se consubstanciou na 

criação do Sistema de Aeronave Não Tripulada (SISANT) da ANAC, que dispensou a obtenção 

                                            
20 Participaram deste evento os seguintes militares mineiros: Cel PM Rodrigo, na época Comandante do BtlRpAer; 

Maj PM Neyton, Chefe da Seção de Emprego e Planejamento Oepracional (P/3) do Comando de Policiamento 

Especializado (CPE); Cap PM Eduardo, da Diretoria de Apoio Operacional (DAOP); Cap PM Jean Carlos, piloto 

de avião do BtlRpAer; 1º Ten PM Carriere, da Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito (DMAT), e 1º Ten PM 

Farina, da Diretoria de Tecnologia e Sistemas (DTS). A comitiva teve a oportunidade de acompanhar discussões 

sobre a implementação deste novo tipo de aeronave em vários setores, além de se atualizar sobre as normas em 

vigor que regulavam o voo destes equipamentos. 
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de autorização especial para cada RPA, e do Sistema de Solicitação de Acesso ao Espaço Aéreo 

por Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARPAS), o qual permitiu que as autorizações fossem 

emitidas em tempo hábil para atendimento das demandas sociais.  

 

Tão logo houve tal alteração, a comissão emitiu parecer favorável à adoção destes equipamentos 

nas atividades operacionais da PMMG, por meio do ofício 01/2017, de 01 de agosto de 2017 

(vide Anexo A), e cujo trecho mais importante é descrito a seguir: 

 
Encerrados os trabalhos propostos, a Comissão 63/16-EMPM, embasada nos estudos 

e análises realizados no período de novembro de 2016 a agosto de 2017, é de parecer 

favorável à implementação devidamente regulamentada das Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (RPA), popularmente conhecidas como drones, no serviço policial-militar, 

tendo como premissas a aquisição de equipamentos de baixo custo, que não 

demandem manutenção regular, com sensores que evitem colisões durante o voo e 

facilitem a operação, que realizem decolagem e pouso verticais, sejam leves e 

pequenos. Dessa forma, considerando a necessidade de instruir todo o efetivo policial 

acerca do assunto e assessorar o Comando da Instituição, a Comissão encaminha 

como resultado dos trabalhos desenvolvidos uma minuta do Manual de Operações 

com Aeronave Remotamente Pilotada (RPA). 

 

Logo após esse posicionamento, com intuito de realizar levantamentos aéreos em áreas menores 

e em locais onde não era possível a decolagem da asa fixa, em dezembro de 2017, o ComAvE 

adquiriu uma RPA DJI Phantom 4 Advanced Plus de asas rotativas para complementar as 

atividades da asa fixa da DMAT. Todavia, esta RPA também passou a ser empregada em 

atividades policiais, apresentando resultados animadores, mas limitados pela ausência de 

zoom21 e grande suscetibilidade a interferências em ambientes urbanos. 

 

Após a citada aquisição, foi realizado o primeiro treinamento de pilotos de RPA de asa rotativa 

do ComAvE. Foram treinados 11 (onze) pilotos, já habilitados a pilotar a RPA de asa fixa da 

DMAT, o que facilitou o processo de aprendizagem, pois a RPA multirotora é de operação mais 

simplificada. 

 

                                            
21 Conjunto de lentes que possibilita um aumento significativo da imagem sem que ela se altere ou fique desfocada. 
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Imagem 8 – Primeira turma de pilotos de RPA multirotor da PMMG  

 
Fonte: Acervo do autor, 2017. 

 

Após o treinamento, a RPA passou a ser empregada sistematicamente em apoio às guarnições 

em solo, destacando-se o monitoramento do Carnaval de Rua de Belo Horizonte em 2018.  

 

Já a 2ª Região da Polícia Militar (RPM), sediada em Contagem, recebeu 3 (três) RPA DJI 

Inspire 1 equipados com a câmera Z3, como doação da Vara de Execuções da Comarca daquele 

município. O ComAvE recebeu uma delas a título de empréstimo e passou a empregá-la em 

complementação às suas atividades, com destaque para o apoio à solenidade do dia 21 de abril, 

em Ouro Preto/MG, ocasião em que houve o monitoramento de todo o perímetro da urbe em 

busca de ameaças às autoridades presentes no evento com a transmissão ao vivo das imagens 

para a sala de controle (IMAGEM 9). 

Imagem 9 – Operação de RPA durante a solenidade em comemoração 

ao dia de Tiradentes, em Ouro Preto/MG 

 
              Fonte: Acervo do autor, 2018. 
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Desta feita, com as percepções obtidas com as citadas experiências, apresentou-se ao Comando 

da Instituição um projeto para aquisição de 5 (cinco) RPA de uso profissional, cuja licitação 

realizar-se-á em outubro de 2018. Em 1º de agosto de 2018, o ComAvE recebeu como doação 

da Vara de Execuções da Comarca de Contagem uma RPA DJI Matrice 200 (IMAGEM 10), 

equipamento robustecido que opera com redundância de baterias e sistemas, além de ser 

resistente à chuva e à poeira; ela veio equipada com câmera que oferece zoom de 180 (cento e 

oitenta) vezes e permite a operação com segurança sobre pessoas e propriedades. Este foi o 

equipamento utilizado na pesquisa de campo deste trabalho. 
 

 

Imagem 10 – Entrega simbólica da RPA DJI Matrice 200 doada ao 

ComAvE 

 
        Fonte: Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do ComAvE, 2018. 

 

Desde então, esta RPA tem sido empregada diariamente em apoio às frações de solo em Belo 

Horizonte e em cidades do interior, tendo demonstrado resultados animadores, objeto de estudo 

desta monografia.  

 

Além deste equipamento, a 10ª RPM, em Patos de Minas, também viabilizou a aquisição de 

uma RPA DJI Matrice 200 (IMAGEM 11), equipada com uma câmera DJI Zenmuze XT2, que 

capta imagens em infravermelho, sendo a primeira câmera deste modelo a ser entregue na 

América Latina, com o objetivo principal de potencializar a capacidade de localizar autores do 

crime de explosão de instituições financeiras que se homiziem na zona rural. 
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Imagem 11 – Entrega simbólica da RPA durante o Encontro Nacional 

da Aviação de Segurança Pública. 

 

          Fonte: Site ‘Piloto Policial’22. 

As experiências realizadas até aqui pela PMMG demonstram que as RPA podem ser utilizadas 

tanto para complementar e reforçar as capacidades das aeronaves tripuladas quanto para atuar 

como sua substituta em situações onde o custo, o risco ou o desgaste imposto às tripulações de 

aeronaves tripuladas sejam demasiadamente altos ou inaceitáveis. 

 

As RPA têm se destacado em levantamentos de inteligência e em ações de suporte ao comando 

e controle, explicitando seu valor em outras atividades de segurança pública. A análise das 

características e potencialidades das RPA sinalizam ganhos à atividade operacional da PMMG. 

Neste contexto, visando à difusão do uso deste novo tipo de aeronave em toda a PMMG, 

amparada nos princípios de segurança de voo, do gerenciamento do risco operacional e da 

excelência na atuação, o ComAvE passou a atuar como órgão central para emprego e 

propagação de doutrina, tendo promovido três cursos de formação de pilotos remotos, 

denominados ‘Curso de Formação para Pilotos Remotos de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas’, com a formação de 37 (trinta e sete) policiais militares. 

 

Os próximos passos consistem na expansão desta atividade para o interior do estado, 

primeiramente onde já existem Bases Regionais de Aviação de Estado (BRAvE) do ComAvE 

para sedimentação da doutrina e, ulteriormente, onde as aeronaves tripuladas não estão 

disponíveis e as necessidades de ações contra a criminalidade sejam necessárias. 

 

                                            
22 Consulta realizada no endereço eletrônico www.pilotopolicial.com.br, em 04/07/2018. 

http://www.pilotopolicial.com.br/
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Na Seção 4, proceder-se-á à conceituação de repressão qualificada na doutrina da PMMG, das 

normas atinentes à matéria e apresentação de sua aplicação no contexto de combate ao tráfico 

de drogas. 
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4 REPRESSÃO QUALIFICADA AO TRÁFICO DE DROGAS 

 

 

Para elucidar a capacidade das RPA em auxílio da produção de ISP destinada a orientar a 

repressão qualificada ao tráfico de drogas, esta Seção se destina a analisar o que a doutrina da 

PMMG define por repressão qualificada, quais os aspectos legais que envolvem esta atividade, 

os serviços dedicados a ela e as estratégias institucionais para reprimir o tráfico de drogas e 

garantir a qualidade das operações. 

 

4.1 Definição de repressão qualificada 

 

Antes de discorrer sobre repressão qualificada, é necessário entender que todas as ações 

desenvolvidas pela PMMG, no campo preventivo ou repressivo, visam cumprir à sua missão 

constitucional, principalmente no que concerne à Defesa Social, conceituada in verbis pela 

Diretriz Geral para Emprego Operacional da Polícia Militar de Minas Gerais (DGEOp) da 

seguinte maneira: 

 
É o conjunto de ações desenvolvidas por órgãos, autoridades e agentes públicos, cuja 

finalidade exclusiva ou parcial seja a proteção e o socorro públicos, por intermédio de 

prevenção, ou repressão de ilícitos penais ou infrações administrativas. A Defesa 

Social visa, antes de tudo, a atingir um elenco de soluções que levem à harmonia 

social. A Defesa Social consiste, então, num conjunto de ações adotadas para proteger 

os cidadãos contra os riscos decorrentes da própria sociedade. (MINAS GERAIS, 

2016a, p. 122) 

 

 

Igualmente, a Resolução nº 4605/2017-CG, definidora do portfólio de serviços da Polícia 

Militar de Minas Gerais, estipula que a atuação policial se dará tanto na dimensão da prevenção 

quanto na repressão, esta última conceituada à continuação:  

 
[...] compreende-se por ações necessárias para se fazer cessar delito, ato ilegal, a 

perturbação ordem pública ou neutralização de força adversa, em obediência ao estado 

de flagrância ou planejamento específico, sob o enfoque da técnica e tática policial-

militar, seja pela demanda direta da comunidade à Guarnição, seja pelo atendimento 

às chamadas transmitidas pelo serviço de emergência policial-militar. (MINAS 

GERAIS, 2017a, p. 6) 
 

 

Em síntese, entende-se que a repressão visa fazer cessar uma ação delituosa, ao passo que Minas 

Gerais (2016a) cria uma outra classificação para este termo, a chamada repressão qualificada, 

que é assim definida: 
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Conjunto de medidas adotadas por órgãos policiais com o objetivo de [...] reprimir 

crimes de forma pontual, mediante utilização da análise criminal e da Inteligência de 

Segurança Pública na produção de conhecimentos, visando resultados pontuais de 

contenção e redução da criminalidade. (MINAS GERAIS, 2016a, p. 78) 
 

 

A Diretriz nº 3.02.01/2009-CG, que regula os procedimentos e orientações para a execução com 

qualidade das operações na PMMG, também conceitua, à p. 12, a repressão qualificada e indica 

a importância da ISP para nortear este tipo de ação: 

 
Atuação precedida de conhecimentos de Inteligência de Segurança Pública, com 

vistas a identificação de criminosos contumazes, grupos de infratores, atividades de 

gangues e quadrilhas, de modo a conhecer os respectivos líderes e seus cooperadores, 

modus operandi, locais de homizio, o grau de periculosidade e a forma de destinação 

dos dividendos da atividade criminosa, de modo a permitir a adoção de medidas 

pontuais de repressão ao problema identificado. 

 

 

Minas Gerais (2009, p. 12), ao estipular os critérios de qualidade para as operações repressivas, 

salienta que essas operações devem ser precedidas de levantamentos de inteligência e evidencia 

que existe uma lacuna de métodos para que se façam tais levantamentos. Esta Diretriz estipula 

apenas o emprego do velado como alternativa para realizar os levantamentos de ISP, que é uma 

atividade que envolve elevado risco para os militares que a desempenham23.  

 

4.2 Aspectos legais da repressão qualificada 

 

A sustentação e principal respaldo legal à atuação da Polícia Militar estão previstos na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na qual se observa no §5º do art. 144 

que “[...] às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública”. 

 

A atribuição de competência da Polícia Militar é aprofundada no inciso I, art. 142 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais (CEMG) de 1989, nos seguintes termos: 

 
Art. 142. A Polícia Militar [...] competindo: 

I – à Polícia Militar, a polícia ostensiva de prevenção criminal, de segurança, de 

trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades relacionadas 

com a preservação e restauração da ordem pública, além da garantia do exercício do 

poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, especialmente das áreas fazendária, 

sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural. 

                                            
23 Sempre que necessário, as operações repressivas devem ser precedidas de lançamento de policiamento velado, 

conforme normas em vigor, visando indicar, com maior precisão ao comandante das operações, as situações de 

flagrante delito. (MINAS GERAIS, 2009, p. 12) 
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A atividade de repressão qualificada também tem amparo no Decreto-Lei nº 667/69, cujo texto 

se destina a reorganizar as Polícias Militares e delimita as finalidades e competências destas 

organizações. Em seu art. 3º é concedida autorização expressa às polícias para atuar de maneira 

repressiva: 

 
Art. 3º. Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna nos 

Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete às Polícias Militares, no 

âmbito de suas respectivas jurisdições: a) executar com exclusividade, ressalvadas as 

missões peculiares das forças armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado 

pela autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção 

da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos; b) atuar de maneira 

preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde se presuma 

ser possível a perturbação da ordem; c) atuar de maneira repressiva, em caso de 

perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas. 

(BRASIL, 1969, destaque nosso e nos demais) 
 

 

Já no Estado de Minas Gerais, é a Lei 6.624, de 18 de julho de 1975, que prevê a Organização 

Básica da PMMG, em seu art. 2º, delimitando a competência da PMMG para efetuar a 

repressão, conforme se vê: 

 
Art. 2º Compete à Polícia Militar: 

I – com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, o 

policiamento ostensivo, fardado, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a 

manutenção da ordem e o exercício dos poderes constituídos; 

II – atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão em locais ou áreas 

específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem; 

III – atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo 

o eventual emprego das Forças Armadas. (MINAS GERAIS, 1975) 
 

Assim, percebe-se que a repressão qualificada possui respaldo legal nos ordenamentos jurídicos 

federal e estadual, tornando-se competência da PMMG realizá-la de maneira paralela às 

intervenções preventivas, caso haja um rompimento da ordem, como é o caso da eclosão de um 

delito. 

 

4.3 Serviços da PMMG destinados à repressão qualificada 

 

Para o alcance da sua missão, a PMMG coloca à disposição dos cidadãos um rol de serviços 

delimitados em regulamentação própria denominada portfólio de serviços da PMMG. Segundo 

Minas Gerais (2015b, p. 30), o portfólio de serviços da PMMG constitui a relação de todos os 

serviços e variantes operacionais previamente validados pelo Comando da PMMG, a fim de 

serem executados para o cumprimento da missão institucional. As variantes operacionais são 

alternativas a serem efetivadas conforme a exigência apresentada pelo cenário de segurança 
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pública de cada Unidade. Os serviços e variantes operacionais especializados, prestados pela 

PMMG, se apoiam em três bases:  

a) o atendimento às solicitações;  

b) atividades preventivas;  

c) repressão qualificada. 

 

O documento norteador do portfólio de serviços da PMMG subdivide-os em duas categorias: 

os serviços destinados ao policiamento ostensivo geral e os destinados ao policiamento 

especializado.  

 

Não obstante, no âmbito deste estudo, a RPA foi aplicada em apoio aos serviços categorizados 

como policiamento ostensivo geral que são descritos a seguir: 

 
[...] Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco (GEPAR) – serviço cujas 

Guarnições são integradas por 03 (três) ou 04 (quatro) policiais militares em veículos 

de quatro rodas, com emprego em áreas de risco, aglomerados/vilas, mediante 

planejamento contido em cartão-programa e treinamento específico, cujo trabalho 

consista em ações de polícia preventiva e de reação qualificada. Tem como 

objetivo principal a prevenção do crime de homicídio nessas localidades, além de 

monitorar o contexto social, proporcionar segurança aos moradores, 

resgatar/consolidar a credibilidade da comunidade local da Polícia Militar e evitar que 

a população tenha sua rotina modificada por imposição de pessoas ou grupos 

envolvidos na criminalidade. Militares do GEPAR deverão possuir, além de 

treinamento próprio, conhecimento e adestramento em “Patrulha Policial Militar”. 

[...] 

Tático Móvel (TM) – o serviço TM é composto por Guarnições pertencentes às 

Companhias e Pelotões Tático Móvel, que são formadas por 03 (três) policiais 

militares e tem como objetivo principal o recobrimento às atividades de policiamento 

nas áreas de Batalhões e Companhias Independentes. É empregado em locais 

estrategicamente definidos e apontados pelo mapeamento criminal e inteligência 

de segurança pública, mediante planejamento contido em cartão-programa, em 

ocorrências com maior grau de complexidade e na reação ao crime violento [...]. 

(Minas Gerais, 2017, p. 10-11, grifo nosso) 

 

Percebe-se então que os serviços que mais se beneficiarão do emprego de RPA para 

levantamentos de inteligência são os que se destinam à repressão qualificada à violência, 

destacando-se o serviço Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco (GEPAR) e 

Tático Móvel (TM). Diante disso, estes serviços serão detalhados adiante para se identificar 

quais informações a doutrina orienta que sejam levantadas antes das intervenções. 
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4.3.1 Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco 

 

A atuação do Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco é regulada pela Instrução 

nº 03.03.20/2016-CG. Este serviço é previsto para atuar preventivamente em áreas de risco onde 

o tráfico de drogas e o crime de homicídios sejam identificados como problemas crônicos, 

conjugando-se estratégias de Polícia Comunitária, Policiamento Orientado para a Resolução de 

Problemas e a Repressão Qualificada, todos como ferramentas essenciais para o controle e 

prevenção da criminalidade, restituição da paz e qualidade de vida em comunidades carentes 

(MINAS GERAIS, 2016c, p. 26). 

 

A missão do GEPAR é conseguir aplicar táticas de policiamento comunitário e repressão 

qualificada, em comunidades marcadas pela atuação das organizações criminosas. O desafio da 

atuação do GEPAR é reunir atividades de prevenção e as atividades de repressão qualificada. 

Para isto, segundo a doutrina que orienta a atividade, a atuação deve ser pautada em inteligência 

e uso de tecnologias adequadas para atingir seus objetivos, consistentes na “[...] identificação 

de criminosos contumazes, membros de quadrilhas de tráfico de drogas, armas de fogo e outras 

atividades criminosas, com o objetivo de reduzir e prevenir homicídios em áreas de risco” 

(MINAS GERAIS, 2016c, p. 12).  

 

Destarte, é possível afiançar que se faz premente que os militares atuantes no GEPAR possuam 

instrumentos capazes de identificar criminosos contumazes na delinquência relacionada a 

armas, drogas e outras atividades criminosas, para direcionar as ações de repressão. 

 

Com o escopo de atingir os objetivos do GEPAR, a instrução define estratégias preventivas e 

repressivas, sendo listadas abaixo aquelas que podem ser apoiadas com o uso de RPA: 
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a) executar ações policiais efetivas contra a criminalidade, estabelecendo-se uma 

atuação integrada com demais órgãos do Sistema de Defesa Social, com o objetivo de 

combater o crime violento na comunidade, sobretudo o homicídio, tráfico de drogas, 

porte ilegal de arma de fogo, roubo e extorsão; 

b) buscar em conjunto com as Seções de Inteligência das Unidades de Execução 

Operacional, informações úteis sobre locais onde estejam sendo guardadas ou 

manuseadas armas e drogas, e/ou estejam homiziados infratores procurados, e 

solicitar ao Poder Judiciário a expedição de mandados de busca e apreensão para estes 

locais; 

c) acompanhar a evolução dos crimes violentos e homicídios e suas correlações com 

integrantes de quadrilhas e gangues instaladas no território de atuação; 

d) manter o acompanhamento das denúncias anônimas, principalmente as advindas do 

serviço Disque Denúncia Unificado (DDU), referente à área de atuação; 

e) monitorar as ações de infratores integrantes de quadrilhas instaladas nos locais de 

atuação, subsidiando de informações as Unidades de Execução Operacional para o 

planejamento de ações e operações conjuntas, e assim evitar a ocorrência do crime. 

(Minas Gerais, 2016c, p. 24-25) 

 

 

O resumo da norma que orienta a atuação do GEPAR mostra que a execução da repressão 

qualificada depende do uso de tecnologia e levantamentos de informações de locais onde são 

guardadas ou manuseadas armas e drogas, onde estão homiziados infratores procurados, a 

correlação de integrantes de quadrilhas e gangues e acompanhamento de DDU. Assim, a RPA 

foi empregada para suprir esta necessidade durante a pesquisa.  

 

4.3.2 Tático Móvel 

 

Outro serviço que, pelas suas características, tende a se beneficiar dos levantamentos realizados 

pela RPA, é o de recobrimento Tático Móvel, a ser analisado nesta subseção. 

 

A guarnição Tático Móvel (GuTM) é destinada ao recobrimento sistemático das atividades de 

policiamento nas áreas de Batalhões e Companhias Independentes, visando à preservação da 

ordem pública com emprego em locais definidos estrategicamente pela análise criminal e 

informações da inteligência de segurança pública, com atuação em ocorrências de maior grau 

de complexidade. Desempenha, primariamente, atividade de repressão qualificada e, de forma 

secundária, ações preventivas, empregada e treinada conforme conceito operacional e 

especificidades descritas no acervo doutrinário da PMMG (MINAS GERAIS, 2016b, p. 37-38). 

 

A repressão qualificada constitui o núcleo do serviço TM, e a Instrução que regula o seu 

emprego conceitua a dita repressão qualificada da seguinte maneira: 
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Decorre da necessidade pontual de coibir delitos, casos de perturbação da ordem, 

prestar apoio ou dar suporte que, pela gravidade ou complexidade, necessitem de 

método, sob o enfoque da técnica e da estratégia. Por ser eletiva, pode e deve ser 

empregada para coibir qualquer tipo de delito, ato ilegal ou perturbação da ordem, 

inclusive no cumprimento de mandados judiciais, ou ainda para realizar operações de 

apoio e suporte a outros órgãos. (MINAS GERAIS, 2016b, p. 23) 
 

É também a GuTM a responsável pelo enfrentamento ao tráfico de drogas, conforme definido 

em sua missão, atinente a atuação “[...] de forma efetiva por meio de intervenções qualificadas 

no enfrentamento à criminalidade violenta e ao tráfico de drogas, visando à manutenção e 

preservação da ordem pública na área da respectiva Unidade de Execução Operacional (UEOp), 

em recobrimento às frações com responsabilidade territorial” (MINAS GERAIS, 2016b, p. 17). 

 

Por conseguinte, compete ao serviço Tático Móvel realizar a repressão qualificada, com 

destaque ao tráfico de drogas, e atuar nos incidentes críticos de natureza complexa que 

extrapolam a capacidade de atuação do policiamento ordinário e, ainda, nas atividades de 

recobrimento em locais estrategicamente definidos com base na análise criminal e pela 

Inteligência de Segurança Pública, realizando ações e operações em toda a área da UEOp a que 

se subordina (MINAS GERAIS, 2016b, p. 18).  

 

Dessa forma, as RPA foram empregadas em apoio a operações desencadeadas pelo Tático 

Móvel a fim de auxiliar nos planejamentos e favorecer o emprego operacional e o 

estabelecimento de estratégias focadas na predição, detecção precoce dos possíveis 

comportamentos delituosos, repressão à criminalidade violenta e ao tráfico de drogas, em 

consonância com a instrução que regula a atividade. 

 

4.4 Avaliação do risco durante as ações de repressão qualificada 

 

As ações de repressão qualificada ao tráfico de drogas ocorrem com frequência em ambientes 

com geografia urbana complexa e de difícil progressão, onde os infratores possuem vantagem 

no conhecimento da área, o que dificulta a aplicação do fator surpresa nas abordagens realizadas 

e, consequentemente, na efetividade delas. Ainda que sejam aplicadas as técnicas policiais 

adequadas, a atuação nestes locais se reveste de um risco maior do que é inerente às atividades 

policiais rotineiras. 

 

Por mais que esteja presente em toda ação policial, o risco pode ser mitigado com o uso 

adequado de tecnologia, tal qual se verifica nas RPA, acarretando, eventualmente, no aumento 
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da consciência situacional dos policiais e auxílio na realização de uma adequada avaliação de 

risco para a abordagem, conforme preceitua o Caderno Doutrinário 01, que trata da intervenção 

policial, processo de comunicação e uso de força: 

 
Toda ação policial militar deverá ser precedida de uma avaliação dos riscos 

envolvidos, que consiste na análise da probabilidade da concretização do dano e de 

todos os aspectos de segurança que subsidiarão o processo de tomada de decisão em 

uma intervenção, formando um componente importante do diagnóstico da 

intervenção. (MINAS GERAIS, 2010b, p. 31) 

 

 

A acessibilidade aos dados em tempo real para as equipes é um dos principais impulsionadores 

de uma maior adoção das tecnologias das RPA nas atividades realizadas pela PMMG, uma vez 

que elas possuem a capacidade de realizar o compartilhamento das imagens utilizando 

plataformas como Youtube e Facebook. 

 

4.5 Diretriz para repressão qualificada ao tráfico de drogas 

 

O crime de tráfico de drogas é tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 

que também institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD): 

 
Art 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 

expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 

1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (BRASIL, 2006) 

 

Estudos demonstram que o tráfico de drogas tem ramificações e delitos intimamente ligados a 

ele, sendo os mais comuns os crimes contra o patrimônio e os contra a vida. Esta correlação é 

demonstrada por Leite (2013), que analisou a influência do tráfico de drogas nos homicídios 

cometidos entre 2010 e 2012 no município de Uberlândia/MG; por Ferreira (2015), que estudou 

a relação espacial entre homicídios e tráfico de drogas no aglomerado Alto Vera Cruz em Belo 

Horizonte; e por Fernandes (2015), que pesquisou acerca da prevalência do crime de roubos 

cometidos entre 2013 e 2014 no município de Governador Valadares/MG e sua correlação com 

o tráfico e uso de drogas ilícitas.   

 

A PMMG, para combater as causas da criminalidade e não somente seus efeitos, tem dedicado 

boa parte de seus esforços ao enfrentamento ao tráfico de drogas, com iniciativas voltadas à 

prevenção da demanda e outras voltadas à repressão da oferta de entorpecentes. Estas medidas 
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são dirigidas pela Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública (DPSSP) nº 

3.01.03/2010-CG, que traça estratégias para combater as organizações criminosas que praticam 

o tráfico, uma vez que reconhece as organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas 

como sérias ameaças às instituições democráticas, isto em virtude do poder econômico, 

articulação tipicamente empresarial, capacidade de manipulação ilegal e coação social 

demonstrada por elas.  

 

Segundo Minas Gerais (2010a), em virtude da complexidade e da amplitude das atividades das 

organizações criminosas, não adianta buscar combatê-las utilizando-se da forma tradicional de 

repressão policial. É necessária a utilização de inteligência e implementação de medidas para 

traçar os cenários e auxiliar nos planejamentos que visem à neutralização das ações criminosas 

dessa natureza, por meio da sanção de polícia, assim definida à continuação: 

 
A Polícia Militar atuará por intermédio de ações de respostas policiais qualificadas 

vetorizadas pelos princípios estratégicos de gestão pública orientada por resultados, 

destacando-se dentre estes a valorização das atividades de polícia ostensiva e 

valorização das unidades básicas de policiamento, principalmente em razão do 

aprofundamento dos estudos das realidades culturais diferentes, adaptados às 

respostas à demanda criminal de traficância potencializada pelo emprego das 

Unidades Especializadas em suplementação às UEOp da capital e do interior, em 

consonância com o planejamento e execução das atividades de polícia ostensiva com 

maior especificidade e de acordo com as demandas locais, autonomia aos 

Comandantes de UEOp e de Companhia para planejar e buscar soluções para os 

problemas de segurança pública, respeitados os planos de emprego operacional 

elaborados para as UEOp e Cias PM. (MINAS GERAIS, 2010a, p. 9) 
 

Diante de um cenário para colher subsídios doutrinários para nortear o planejamento das ações 

contra as drogas no âmbito da Corporação, cita-se o entendimento do jurista Miguel Reale 

Júnior, o qual assevera que “[...] a Política Nacional sobre as Drogas de Abuso estende-se a 

quatro campos: repressão, fiscalização, prevenção e tratamento, não sendo possível, em questão 

aflitiva, priorizar uma das áreas” (MINAS GERAIS, 2010a, p. 11). Logo, pode-se concluir que 

as ações de repressão devem ser executadas em conjunto com as de prevenção, nenhuma com 

prevalência sobre a outra. 

 

4.6 Da qualidade das operações de repressão ao tráfico de drogas 

 

Para se avaliar os resultados do emprego de RPA em operações de repressão ao tráfico de 

drogas, há que se analisar qual o padrão desejável para as operações policiais-militares sob a 

luz da doutrina institucional. Este padrão é definido na Diretriz nº 3.02.1/2009-CG, que regula 
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procedimentos e orientações para a execução com qualidade das operações na Polícia Militar 

de Minas Gerais. 

 

Minas Gerais (2009, p. 13) define qualidade como “[...] o grau com que um conjunto de 

características inerentes a um produto ou serviços satisfaz as necessidades dos usuários”. Neste 

diapasão, um elemento essencial a ser avaliado na aplicação de RPA será sua capacidade de 

“[...] transformar as necessidades, desejos e expectativas das partes interessadas em requisitos, 

realizada durante o gerenciamento do escopo do projeto”. Minas Gerais (2009) deixa ainda 

evidente o valor da informação de qualidade e confiável para atingir este objetivo: 

 
A disponibilidade de informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição 

essencial para a análise objetiva da situação de segurança pública do local onde se 

pretende executar uma operação, assim como para a tomada de decisões baseadas em 

evidências e para a programação de ações de polícia ostensiva. (MINAS GERAIS, 

2009, p. 15) 

 

 

Minas Gerais (2009) delimita os critérios básicos para o planejamento e execução de operações 

policiais no âmbito da PMMG. O método indicado é o PDCA (IMAGEM 12), uma sigla cujas 

fases podem ser assim descritas: 

 

• P (‘Plan’ ou Planejar): consiste em definir o que queremos, planejar o que será feito, 

estabelecer metas e definir os métodos que permitirão atingir o que foi proposto; 

• D (‘Do’ ou Executar): tomar iniciativa, educar, treinar, implementar, executar o 

planejado conforme as metas e métodos definidos; 

• C (‘Check’ ou Verificar): checar os resultados que se está obtendo, verificar 

continuamente os trabalhos para ver se estão sendo executados conforme planejados; 

• A (‘Action’ ou Agir): fazer correções de rotas se for necessário, tomar ações corretivas 

ou de melhoria, caso tenha sido constatada na fase anterior a necessidade de corrigir ou 

melhorar processos. 
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Imagem 12 – Ciclo PDCA aplicado às operações da PMMG 

 

Fonte: Minas Gerais, 2009, p. 67. 
 

Portanto, torna-se latente que o uso de RPA é adequado em dois momentos: no diagnóstico (ou 

análise do fenômeno) e na tomada de decisão (intervenção propriamente dita), os quais 

consistem, respectivamente, nas fases ‘P’ e ‘D’ do método supracitado.  

 

Minas Gerais (2009) também determina que as operações policiais devem ser objeto de 

planejamento prévio, para definição das táticas e técnicas adequadas. É importante observar 

que, para este planejamento, dentre outras etapas do processo, serão observados os parâmetros 

estabelecidos pelo PDCA, compostos pelo diagnóstico do fenômeno que “[...] deve ser feito por 

equipe qualificada de análise criminal e inteligência policial, e tem como produto final 

relatórios pautados nas ferramentas de análise, sejam elas estatísticas, geoprocessamento ou, 

até mesmo, estudo de cenários prospectivos. 

 
A Inteligência de Segurança Pública (ISP) buscará a ampliação das informações, por 

meio da análise sistemática de fatos e situações que afetem a segurança pública, 

buscando respostas para os quesitos “quem”, “como” e “por que”, tendo como 

resultado a produção de conhecimento instrumental, para o enfrentamento do crime, 

com intervenções preventivas e repressivas e, consequentemente, maior eficácia do 

resultado. (MINAS GERAIS, 2009, p. 18) 

 

Estas operações, quando bem planejadas e executadas, podem resultar na apreensão de armas, 

drogas ilícitas e veículos em situação irregular, bem como na prisão de pessoas em virtude de 

mandado judicial, recaptura de foragidos, etc. 
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Já no que tange à fase de ‘Executar’ (D), espera-se que tais ações serão beneficiadas, pois os 

executores e o Comandante da operação poderão contar com as imagens geradas pela RPA, 

transmitidas ou não em tempo real para uma estação em solo ou para qualquer tablet ou celular, 

ensejando em elevada consciência situacional dos envolvidos. 

 

Na próxima Seção, serão descritas as orientações doutrinárias sobre a atividade de inteligência 

na PMMG, bem como serão delineados seus estágios. 
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5 INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

No campo da segurança pública, a polícia é um dos órgãos encarregados da manutenção e 

cumprimento das intenções estatais no combate ao crime. Os gestores das instituições policiais 

devem buscar meios e modos estratégicos para a redução dos índices de criminalidade e o 

aumento da sensação de segurança.  

 

Nessa perspectiva é que se apresenta a atividade de inteligência a serviço da segurança pública 

que, conforme preceitua o Manual de Inteligência do Sistema Brasileiro de Inteligência, trata-

se de “[...] um instrumento de Estado, para assessoramento das autoridades governamentais no 

planejamento, na execução e no acompanhamento das políticas de Estado”, e que se processa 

por meio da análise qualificada de informações transformadas em conhecimento confiável 

(JESUS, 2013). 

 

5.1 Conceito de Inteligência 

 

Com um caráter atual, abrangente e alinhado aos objetivos do Estado brasileiro, a Política 

Nacional de Inteligência (PNI), estipulada pelo Decreto nº 8.793, de 29 de junho de 2016, 

contempla a utilização de novas tecnologias e a atualização permanente de meios e métodos 

como necessárias no que se refere à segurança nacional. Da mesma forma, classifica pesquisa 

e desenvolvimento tecnológico como instrumentos essenciais da Inteligência nacional, cujos 

conceitos e definições norteadores do presente estudo serão apresentados adiante. 

 

Dessa maneira, Brasil (2016b) define ‘atividade de inteligência’ como o exercício permanente 

de ações especializadas, voltadas para a produção e difusão de conhecimentos, com vistas ao 

assessoramento das autoridades governamentais nos respectivos níveis e áreas de atribuição, 

para o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação das políticas de Estado.  

 

A atividade de Inteligência divide-se, fundamentalmente, em dois grandes ramos:  

1. inteligência: atividade que objetiva produzir e difundir conhecimentos às autoridades 

competentes, relativos a fatos e situações que ocorram dentro e fora do território 

nacional, de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório, a ação 

governamental e a salvaguarda da sociedade e do Estado; 
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2. contrainteligência: atividade que objetiva prevenir, detectar, obstruir e neutralizar a 

Inteligência adversa e as ações que constituam ameaça à salvaguarda de dados, 

conhecimentos, pessoas, áreas e instalações de interesse da sociedade e do Estado. 

 

Outra definição é a do auditor geral do Canadá (apud Gonçalves, 2010, p. 11), que define a 

inteligência como “[...] a informação necessária ao governo e que, no todo ou em parte, não 

está disponível a partir de fontes convencionais”. Para ele, o que distingue a inteligência é seu 

caráter que requer o acesso à informação colhida por meios secretos ou clandestinos. 

Complementa que esta informação pode se apresentar em estado bruto ou processada, e é 

interpretada ao ser combinada com outras informações obtidas de fontes convencionais. 

 

O Quadro 4 a seguir auxilia no entendimento do conceito de criação de inteligência ao detalhar 

cada um de seus insumos. É possível perceber que o dado se relaciona aos fatos, conquanto a 

informação seja desenvolvida a partir de dados analisados que passam a ter significado; o 

conhecimento decorre de reflexão, síntese e contexto de informações, provenientes de diversas 

fontes, e a inteligência completa o ciclo e é caracterizada por ser resultante da síntese dos 

conhecimentos. 

 

Quadro 4 – Diferenças entre dado, informação, conhecimento e inteligência 

DADO INFORMAÇÃO CONHECIMENTO INTELIGÊNCIA 

Simples observações 

sobre o estado do 

mundo. 

Dados dotados de 

relevância e propósito. 

 

Informação valiosa da 

mente humana. Inclui 

reflexão, síntese e 

contexto. 

Derivada de 

julgamento e intuição 

do decisor que 

visualiza toda a 

situação.  

Facilmente obtido por 

máquinas. 

Frequentemente 

quantificado. 

Facilmente 

transferível. 

 

Requer unidade de 

análise. Exige 

consenso em relação 

ao significado. Exige 

necessariamente a 

mediação humana.  

De difícil estruturação. 

De difícil captura em 

máquinas. 

Frequentemente tácito. 

De difícil 

transferência.  

Requer síntese dos 

conhecimentos e é 

oportuna quando 

possibilita utilização 

com vantagem. 

Fonte: Minas Gerais (2016b). 

 

Sob o mesmo ponto de vista, Gonçalves (2010, p. 88) classifica a inteligência em subgrupos. 

Um deles, que é de interesse deste estudo, é a ‘inteligência de imagens’ ou ‘inteligência 

fotográfica’ que, como o próprio nome já esclarece, diz respeito às informações ou inteligência 

proveniente de fotografia e interceptação de imagens. O uso de imagens para reunir informações 
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de inteligência é anterior mesmo à invenção da fotografia, quando espiões produziam desenhos 

ou pinturas que descreviam tudo que interessasse à inteligência. 

 

Além disso, Gonçalves (2010) lembra que a observação é componente essencial das operações 

militares e os registros de informação sempre foram uma necessidade militar. A inteligência de 

imagens relaciona-se ao uso de fotografias em larga escala para a obtenção de imagens de 

lugares ou coisas, cujo acesso direto é impossível e envolve não apenas fotografias 

convencionais, mas imagens infravermelhas, de vídeo e monitoramento por sinais de satélite.  

 

O autor também destaca que as RPA devem ser empregadas em conjunto com outros vetores 

aéreos, pois eles se complementam na busca da informação mais precisa e que esteja disponível 

a tempo de subsidiar a tomada de decisão ou planejamento, o que corrobora os apontamentos 

de Bispo (2013) de que as RPA potencializa a capacidade operacional das aeronaves tripuladas. 

 
Convém assinalar a importância do emprego da inteligência de imagens em nossos 

dias, utilizada, por exemplo, na identificação de campos de treinamento e bases de 

terroristas, ou na vigilância aérea. Nesse sentido, vale lembrar que a obtenção de 

imagens via satélite é complementada pelo tradicional reconhecimento aéreo – tanto 

por meio de aviões convencionais quanto por aeronaves não tripuladas –, as quais se 

desenvolveram bastante nas últimas décadas e têm sido empregadas em teatros 

operacionais como o Afeganistão e o Iraque. (GONÇALVES, 2010, p. 89) 
 

O emprego de aeronaves tripuladas acarreta custos elevados em recursos materiais e capital 

humano; logo, implica no uso seletivo desses meios e exige que os efeitos produzidos devam 

ser sempre significativos e compensadores, o que inviabiliza o emprego do apoio aéreo de 

aeronaves tripuladas em levantamentos de inteligência destinados a orientar ações rotineiras de 

repressão ao tráfico de drogas. 

 

5.2 Estágios da atividade de inteligência 

 

Obter informações com segurança e rapidez e enviá-las por meio de mensagens, e impedir que 

o inimigo faça o mesmo sempre foi e ainda é uma condição essencial para vencer uma guerra. 

A posse e o uso da informação em circunstâncias de conflito militar são um trunfo 

reconhecidamente diferenciado desde a Antiguidade. A partir de então, a inteligência tem sido, 

de modo permanente, considerada ao longa da história e se torna cada vez mais decisiva nos 

conflitos militares da atualidade, o que reforça sua importância nas atividades policiais. 
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Keegan (2003) traz definições que auxiliarão no entendimento de atividade de inteligência. Este 

estudo se apropriará das definições dos estágios fundamentais da atividade de inteligência, 

listados pelo autor, a citar: aquisição, entrega, aceitação, interpretação e implementação. 

 

A 1ª fase da atividade de inteligência, denominada ‘aquisição’, tem correlação com a 

necessidade básica de se encontrar a informação. Keegan (2003, p. 21) reverbera a afirmação 

de um antigo diretor da Central de Inteligência Americana (CIA), que repetia a seus analistas 

quanto aos cuidados necessários para o não desperdício de esforços na procura de informações 

que podem ser livremente encontradas em jornais, publicações, mapas públicos, entre outros. 

Assim, como princípio geral, ele afirma que a informação útil é a que pode ser denominada 

secreta e tem que ser obtida por meios clandestinos, constituindo-se como meios mais comuns 

de aquisição a inteligência humana (antes denominada espionagem), a interceptação de 

comunicações (ou inteligência por sinais) e a detecção visual (ou inteligência de imagens 

obtidas por meio de sensoriamento ou fotografia feito por aeronaves tripuladas ou não, ou ainda 

satélites). 

 

A 2ª fase, denominada ‘entrega’, tem correlação com a disponibilização da informação ou dado 

colhido ao seu usuário potencial. Segundo Keegan (2003, p. 21 e 22), “[...] a entrega é, não 

raro, o estágio mais difícil [...]”, visto que a informação é perecível e pode ser ultrapassada 

pelos acontecimentos, “[...] a menos que seja transmitida de maneira oportuna, preferivelmente 

em tempo real, para que possa ser utilizada, ou ela perde o valor”.  

 

A obtenção de inteligência em tempo real exige que o comandante tenha acesso aos meios de 

comunicação consideravelmente mais rápidos do que os movimentos do inimigo. A transmissão 

em tempo real também pode ser definida como “[...] quem sabe o quê, em tempo suficiente, 

para que a informação seja útil” (KEEGAN, 2003, p. 37). 

 

De acordo com o mesmo autor, desde que a humanidade começou a fazer guerras, a utilização 

da inteligência esteve limitada pelo alcance da voz e da visão, e pela velocidade dos portadores 

de mensagens. Por maior que fosse o empenho, não era possível eliminar a demora, o que hoje 

não é mais um problema.  

 

A 3ª fase ou de ‘aceitação’ guarda relação com o fato de que a informação precisa ter 

credibilidade. Segundo o autor, a fonte da informação precisa ser confiável, assim como a 
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interpretação que dela é feita. “[...] Henry Stimson, secretário de Estado norte-americano, 

advertia a respeito da diferença entre ler a correspondência de uma pessoa e ler a sua mente” 

(KEEGAN, 2003, p. 22). Neste ponto, há o esclarecimento de que as fontes de inteligência de 

sinais e humana são mais propensas a distorções do que fontes de inteligência de imagens, visto 

que esta pode ser checada em seu estado bruto pelo destinatário.  

 

A 4ª fase, notadamente conhecido como ‘interpretação’, consubstancia-se com o fato de que a 

maioria das informações chega fragmentada. Consequentemente, tornam-se preponderantes 

que os pedaços sejam montados para que um quadro coerente seja obtido. Segundo Keegan 

(2003), a composição deste quadro completo e coerente exige com frequência o esforço de 

muitos peritos e pode depender em última instância de um palpite correto ou não.  

 

A 5ª e última fase é a de ‘implementação’, que se relaciona à necessidade de convencimento 

dos responsáveis pelas decisões (comandantes e chefes), bem como da confiabilidade do que é 

reportado. Keegan (2003) esclarece que não existe uma informação pura que dissipe todas as 

dúvidas e que oriente um general ou almirante a uma solução infalível de seu problema 

operacional, pois as informações nunca são completamente exatas e o seu valor se altera com o 

desenrolar dos acontecimentos. O autor cita a observação de Molkte, general responsável por 

diversas vitórias da Prússia sobre a Áustria e a França no século XIX, o qual afirmou que “[...] 

nenhum plano sobrevive aos primeiros cinco minutos de encontro com o inimigo”. De igual 

modo ocorre quanto à avaliação da informação, pois, por mais sólida que ela seja, dificilmente 

conseguirá sobreviver integralmente ao teste da ação.  

 

Tal assertiva ensina que, por mais evidente que uma informação possa parecer, ela precisa ser 

checada in loco o mais rápido possível para que continue verdadeira e útil. Então, as operações 

e ações apoiadas por RPA devem ser vivas e acontecer concomitantemente à captação das 

informações, visando evitar que o lapso do tempo entre a obtenção de informações válidas e 

sua utilização as torne inúteis. Esta postura minimizará os impactos de outro desafio à atividade 

inteligência na era moderna – o volume de informações captadas das mais variadas fontes, “[...] 

cujo volume ameaça sobrepujar a capacidade da mente humana de avaliar seu valor” 

(KEEGAN, 2003, p. 23). 
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5.3 Inteligência de Segurança Pública aplicada à repressão qualificada na doutrina da 

PMMG  

 

Após conceituar a atividade de inteligência, nesta subseção avaliar-se-á qual relevância é dada 

à ISP no contexto doutrinário da PMMG. O aperfeiçoamento recente da criminalidade tem 

demandado o desenvolvimento de estratégias diferenciadas e adequadas à variação do ambiente 

de atuação policial. Desse modo, Minas Gerais (2016a, p. 51) estipula que o estudo da evolução 

da criminalidade e da violência, e a concretização de planejamentos focados em intervenções 

qualificadas devem ser a tônica para direcionar o trabalho policial.  

 

Em face deste cenário, o modelo de gestão operacional da PMMG, definido por meio da 

DEGEOp, abarca como um dos objetivos da atividade-fim a “[...] intensificação da atividade 

de Inteligência de Segurança Pública (ISP) como estratégia para orientar e potencializar os 

serviços da PMMG na prevenção e repressão qualificadas da criminalidade” (MINAS GERAIS, 

2016a, p. 52). 

Como resultado, a PMMG orienta que a investigação policial preventiva da criminalidade, 

dentro dos limites de sua competência legal, deve ser realizada pelas agências do Sistema de 

Inteligência da Polícia Militar (SIPOM). Esta atividade tem o intuito de orientar e subsidiar o 

lançamento do efetivo policial no teatro de operações e auxiliar no planejamento e no processo 

decisório em todos os níveis da Instituição e na implementação de ações/operações de repressão 

qualificada e imediata, bem como à execução das atividades preventivas. Isto decorre do fato 

de que a informação adequada, oportuna, com conteúdo confiável, fundamentada em coleta e 

análise dos dados precisos e objetivos, é insumo necessário para gestão de operações policiais 

(MINAS GERAIS, 2016b, p. 11).  

 

Ante ao exposto, afere-se que a atividade policial, especialmente a repressão qualificada, tem 

como elemento indispensável a Inteligência de Segurança Pública, que também se destina a 

prever, prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza que atentem contra 

a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, permitindo à Polícia Militar 

planejar o emprego e lançamento dos recursos humanos e materiais com cientificidade. 

 

Minas Gerais (2016a, p. 77) suplementa o entendimento de que a ISP é capaz de maximizar os 

serviços de polícia, além de afirmar que seu emprego gera economia e eficiência: 
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A Atividade de ISP é a responsável pelo processamento metódico e sistemático de 

informações, e trata-se de uma estratégia para potencializar os serviços da PMMG, 

possibilitando decisões científicas, aliada tanto à Polícia Comunitária quanto a Polícia 

Orientada para Solução de Problemas. A ISP pode organizar e processar informações 

capazes de subsidiar a prevenção e a repressão qualificadas, maximizando os serviços 

da polícia, possibilitando gerar economia e eficiência no emprego dos recursos 

humanos, logísticos e financeiros; e o mais importante nesse processo deve ser a 

satisfação do cidadão por meio da redução do medo do crime e o aumento da 

segurança, tanto subjetiva quanto objetiva. 
 

 

Após demonstrar a importância da ISP para os resultados das ações policiais, Minas Gerais 

(2016a, p.78) cria, então, o conceito de ‘Policiamento Orientado pela ISP’ e afirma que ela deve 

permear os planejamentos e ações da polícia de tal sorte que o ambiente criminal seja, de fato, 

interpretado pela Inteligência e que os gestores sejam plenamente assessorados e tenham 

habilidades para identificar estratégias para reduzir a criminalidade e a violência, visando à 

economia de meios e redução da prática da polícia reativa. 

 

Outrossim, segundo Minas Gerais (2016b, p. 23), o uso da ISP na PMMG tem por finalidade 

subsidiar a tomada de decisões nos seus diversos níveis, o que também deve ocorrer no 

planejamento de ações e operações de repressão ao tráfico de drogas.  

 

Em consonância com a própria doutrina nacional de Segurança Pública, elaborada pela 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), a atividade de Inteligência de Segurança 

Pública é o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para a produção e 

salvaguarda de conhecimentos, necessários para prever, prevenir e reprimir atos delituosos de 

qualquer natureza ou relativos a outros temas de interesse da Segurança Pública e da Defesa 

Social (MINAS GERAIS, 2010a, p. 20). 

 

Entende-se, então, que a ISP é voltada basicamente para a contenção do avanço da 

criminalidade e se apresenta como suporte para as ações e operações policiais. Ressalta-se, 

porém, que não se pode considerar que essa Inteligência tem o poder de, por si só, conter o 

criminoso.  

 

Dessa forma, percebe-se que a orientação institucional é que a repressão qualificada aos delitos 

deve ser precedida por ações integradas da análise criminal e de inteligência. A primeira, 

prioritariamente, tem por objetivo avaliar as informações espaciais e temporais, normalmente 

decorrentes das consequências do ato delitivo, ao passo que a análise de inteligência busca 
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agregar qualidade aos dados quantitativos com vistas a identificar as causas, atores e fatores 

conexos, complementando a análise criminal e possibilitando a produção de conhecimentos 

prospectivos (MINAS GERAIS, 2010a, p. 21).  

 

A figura seguinte ilustra o ciclo descrito acima em que a análise criminal e a ISP são empregadas 

conjuntamente para se obter melhores resultados. 

 

Imagem 13 – Relação entre a análise criminal e a análise de inteligência aplicadas à atividade    

policial. 

 
Fonte: Minas Gerais, 2010a. 

 

Além de posicionar a PMMG como responsável pelo enfrentamento das atividades ilícitas do 

traficante, Minas Gerais (2010a, p. 21) também determina que a repressão qualificada seja 

desenvolvida de “[...] modo sistemático nos pontos conhecidos e/ou identificados de 

distribuição e consumo de drogas, instruída previamente por uma avaliação adequada da 

situação (levantamento de inteligência) [...]”.  

 

Destarte, indica que este tipo de levantamento deve ser realizado para qualquer ambiente, mas 

em especial aqueles considerados de risco pela incidência de tráfico e/ou crimes conexos. Este 

entendimento reforça os objetivos deste trabalho. 
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Minas Gerais (2010a, p. 21) também orienta quais informações devem ser coletadas a fim de 

auxiliar no planejamento e execução das operações: 

 
Dentre os elementos essenciais ao planejamento, far-se-á necessário o mapeamento 

completo dessa modalidade de crime, cidadãos infratores ou grupos que a praticam e 

suas respectivas lideranças, pontos de comércio, modus operandi, dentre outras 

informações, de forma a qualificar as informações e transformá-las em conhecimento. 
 

 

Neste sentido, o emprego de RPA na pesquisa de campo deste trabalho será realizado para 

antecipar as operações policiais-militares, “[...] identificando cenários da oferta de drogas, 

compreendendo o modus operandi para o tráfico, tipos de drogas, atores envolvidos no 

consumo, padrões de consumo, mapeamento de áreas de tráfico e consumo, vínculos criminosos 

e outros fatores intervenientes que facilitem o entendimento acerca do problema”, conforme 

determina Minas Gerais (2010a, p. 28). 

 

Com estas considerações, percebe-se que a doutrina da PMMG assevera que a atividade de 

inteligência é essencial para o sucesso da atuação policial, principalmente aquelas ligadas à 

repressão qualificada, pois agrega qualidade às ações e operações, e gera economia e eficiência.  

 

Segue-se agora para a exposição da metodologia de pesquisa que será utilizada no trabalho. 
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6 METODOLOGIA 

 

 

Nesta Seção será apresentada de forma objetiva a metodologia utilizada para desempenhar a 

presente pesquisa, com destaque para os procedimentos operacionais usados para coletar os 

dados durante a pesquisa de campo. 

 

Quanto aos objetivos, a presente pesquisa foi classificada como aplicada, uma vez que, a partir 

da análise e compreensão dos efeitos do uso de RPA para produção de ISP, foi possível propor 

mudanças de procedimentos a serem adotados durante as atividades policiais de repressão 

qualificada ao tráfico de drogas.  

 

Afirma-se, de igual modo, que este estudo permeia uma linha de pesquisa exploratória, em 

razão do objetivo de se proceder a uma análise dos efeitos do emprego de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas na produção de ISP, capaz de orientar o planejamento e tomada de 

decisão em ações de repressão qualificada ao tráfico de drogas, estabelecendo-se uma relação 

entre o uso de RPA, os resultados obtidos na repressão qualificada ao tráfico de drogas e a 

melhor avaliação dos riscos envolvidos na ação. 

 

Por conseguinte, foram buscadas soluções para problemas concretos verificados nas atuações 

policiais destinadas à repressão qualificada ao tráfico de drogas, concluindo-se, através da 

pesquisa de campo, que a PM hoje dispõe de limitadas ferramentas para a coleta de ISP com o 

escopo de agregar qualidade a estas ações. 

 

O modelo conceitual operativo da pesquisa foi definido pela utilização de material 

bibliográfico, documental e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica se refere às literaturas 

do ramo de RPA, de inteligência e de inovação, enquanto documental se baseou nas normas da 

PMMG que regulam a repressão qualificada e a inteligência de segurança pública. 

 

A pesquisa de campo foi desenvolvida para testar as hipóteses propostas e examinar os efeitos 

do emprego real de RPA na produção de ISP e na avaliação do risco operacional que deve 

anteceder estas ações. Desse modo, foi aplicado questionário aos policiais militares que atuaram 

diretamente nas operações de repressão qualificada ao tráfico de drogas apoiadas por RPA, no 

intuito principal de aferir em que medida o uso desta tecnologia auxiliou na avaliação de risco 
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para a atuação e contribuiu para os resultados da ação. Os questionários propriamente ditos 

foram transformados em um formulário digital, enviado por meio do aplicativo whatsapp para 

o telefone pessoal dos policiais militares ou apresentados em um tablet para eles logo após a

operação. 

Esta pesquisa teve como amostra mínima 1 (um) policial militar em cada uma das 43 (quarenta 

e três) operações analisadas. A amostra mínima foi atingida, posto que 74 (setenta e quatro) 

policiais militares responderam o questionário enviado. 

Além da aplicação dos questionários fechados, foram providos questionários abertos com o fim 

de coletar a percepção de Oficiais responsáveis pelo planejamento e acompanhamento das ações 

de repressão ao tráfico de drogas, objetivando identificar a adequação deste equipamento como 

instrumento de coleta de ISP para o planejamento de ações e operações policiais de repressão 

ao tráfico de drogas24.  

As imagens gravadas pela RPA foram analisadas a fim de verificar se foram identificados os 

elementos necessários para o adequado planejamento das ações de repressão, elas são 

apresentadas na seção seguinte deste estudo juntamente com os dados coletados por meio de 

questionários, que são analisados e interpretados para falsear a hipótese e identificar a relação 

entre esta e o problema. 

Essa pesquisa foi de natureza qualitativa com viés quantitativo, de modo que, em relação ao 

primeiro aspecto, esta teve como fontes primárias a análise das imagens coletas com RPA e a 

análise da percepção dos militares que atuaram na execução e dos oficiais encarregados do 

planejamento das operações apoiadas. Com relação a este aspecto, os dados foram coletados 

por meio de questionários fechados (aplicados aos integrantes das equipes apoiadas pela RPA 

para verificar sua percepção quanto aos efeitos nos resultados das ações por eles 

desencadeadas e o impacto na segurança da abordagem devido à análise prévia do cenário, 

utilizando-se a RPA) e os abertos (aplicados aos Oficiais responsáveis pelo planejamento e 

24 Como nem todos os Oficiais estiveram diretamente no teatro de operações, foram apresentados vídeos reais dos 

levantamentos realizados com RPA do ComAvE para apoiar ações e operações de repressão ao tráfico de drogas. 

Foram enviados questionários a Oficiais que exercem as seguintes funções: Chefe de Seção de Inteligência, 

Comandante de Companhia de Área, Comandante de Companhia TM, Comandante GEPAR, DInt e equipes de 

recobrimento do CPE. 
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acompanhamento da execução das ações de repressão ao tráfico de drogas para verificar a 

adequação da ISP levantada com RPA para orientar as fases ‘P’ e ‘D’ do chamado ciclo PDCA). 

Como dito foram usadas como fonte primária as imagens gravadas pelas RPA durante as 

operações de repressão ao tráfico de drogas, a fim de verificar se elas oferecem as informações 

citadas pela doutrina da PMMG como necessárias para se proceder à repressão qualificada: 

local de esconderijo de autores e drogas, rota de fuga, vinculações criminais, etc, além de 

demonstrar os resultados dos levantamentos.  

Sob o enfoque de se testar a hipótese básica, foram apresentados aos Oficiais dois vídeos com 

imagens de monitoramentos realizados com RPA em locais suspeitos de ocorrer o crime de 

tráfico de drogas, sendo colhidas as percepções com o fim de falsear a hipótese. 

Quanto ao enfoque qualitativo, também foram usados estudos científicos sobre o tema, ou seja, 

fontes secundárias, fundamentalmente os estudos recém-publicados em outros órgãos de 

segurança pública do Brasil, dando destaque àqueles alusivos à tecnologia de RPA. A fonte 

primária se sustentou, noutro giro, nas normas internas da PMMG que tratam sobre a repressão 

qualificada e Inteligência de Segurança Pública, de maneira que o exame dos dados obtidos no 

viés quantitativo permitiu uma análise circunstanciada dos fenômenos detectados e uma 

interface em relação aos objetivos específicos da pesquisa. 

Com base em Lakatos e Marconi (2010), o trabalho orientou-se pelo método hipotético-

dedutivo, visto que havia um conhecimento prévio do pesquisador a respeito do objeto a ser 

pesquisado, por ter experiência de dois anos no gerenciamento do projeto piloto implementado 

no COMAVE.  

A suposição inicial, contudo, partiu de um problema, qual seja, o questionamento de quais 

efeitos poderiam advir da vigilância e coleta de imagens com RPA na produção de 

conhecimento no campo da ISP para orientar ações de repressão qualificada ao tráfico de 

drogas, razão por que foi elaborada uma hipótese, validada ao final da pesquisa.  

O método incluiu a coleta de dados existentes e pesquisas de campo, com o objetivo maior de 

que a hipótese em si fosse devidamente testada, deduções apresentadas e uma conclusão 

formulada.  
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Ainda de acordo com Marconi e Lakatos (2016, p. 204), métodos de procedimento seriam “[...] 

etapas mais concretas da investigação, com finalidade mais restrita em termos de explicação 

geral dos fenômenos e menos abstratas”. Em síntese, para se alcançar os objetivos deste trabalho 

foi utilizado o método monográfico, mediante a consumação de uma abordagem profunda sobre 

o uso das Aeronaves Remotamente Pilotadas na produção de ISP. A finalidade do procedimento 

foi obter generalizações, investigar o tema escolhido, observar todos os fatores que o 

influenciaram e fazer uma análise do assunto em todos os aspectos. 

 

Também foi adotado o método estatístico por pretender analisar os dados apresentados nos 

questionários. O método estatístico permitiu obter, de conjuntos complexos, representações 

simples e constatar se estas verificações têm correlações entre si, segundo Quetelet (apud 

LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 90). 

 

A pesquisa documental foi fundamentada no estudo dos seguintes documentos: 

a) Resolução nº 4.455, de 22 de dezembro de 2015, que aprovou o Plano Estratégico 2016-

2019; 

b) Diretriz Geral para Emprego Operacional da Polícia Militar de Minas Gerais 

3.01.01/2016-CG; 

c) Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública nº 3.01.03, reguladora da 

atuação da PMMG na prevenção da demanda e da oferta de drogas; 

d) Instrução nº 3.03.17/2016, que regula o serviço Tático Móvel da Polícia Militar de 

Minas Gerais; 

e) Instrução nº 3.03.20/2016, que regula o emprego do Grupo Especial de Policiamento 

em Área de Risco; 

f) Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2013; 

g) Caderno Doutrinário 01, que versa acerca da Intervenção Policial, Processo de 

Comunicação e Uso de Força, e; 

h) normas emanadas pelas agências reguladoras que tratam do emprego de Aeronaves Não 

Tripuladas. 

 

A pesquisa bibliográfica igualmente foi executada no intuito de se localizar a bibliografia a 

respeito do tema, tais como artigos, revistas, monografia e livros, fim de elucidar conceitos e 

entender melhor o tema. Assim, foram utilizadas, dentre as mais importantes, as publicações 

inerentes ao uso de RPA, cuja gênese se assenta nos seguintes autores: Biagioni (2010), Bispo 
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(2013), Castro (2015), Mangolin et.al. (2017), Pinheiro (2015), Sarte (2017) e Terra (2017). No 

que tange à Inteligência de Segurança Pública, destaca-se os estudos baseados em Gonçalves 

(2010), ao mesmo tempo em que, em relação à disciplina de gestão do conhecimento e 

inovação, Nonaka e Takeushi (1997), Faria (2012) e Faria et.al. (2014). 

 

Os resultados da análise e interpretação dos dados obtidos serão confrontados com a teoria e o 

objeto de estudo para verificar a coerência da hipótese norteadora na resposta ao problema de 

pesquisa, bem como para constatar o grau de alcance dos objetivos propostos. Nesse sentido, 

parte-se para a Seção subsequente, na qual serão realizadas a análise e a interpretação dos dados 

da pesquisa   
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7 ANÁLISE DE DADOS 

Esta Seção destina-se a apresentar, interpretar e analisar os dados coletados durante a pesquisa 

de campo, que consistiu na realização voos para coleta de imagens destinas a orientar o 

planejamento e a execução de operações policiais de repressão ao tráfico de drogas, gerando a 

descrição de caso do emprego de RPA em levantamentos de ISP neste tipo de atividade. 

A Seção está dividida em três partes: a primeira destinada à apresentação dos resultados obtidos 

com o apoio da RPA relatados pelos militares apoiados e demonstrados por meio das imagens 

gravadas pela câmera transportada pela aeronave; a segunda se ocupa em  apresentar a 

percepção dos militares apoiados com relação à capacidade da RPA em auxiliar nos 

levantamentos de ISP convergidos na orientação da repressão qualificada, assim como na 

identificação de ameaças e avaliação do risco; a terceira se dedica a analisar a percepção dos 

Oficiais encarregados de planejar e acompanhar a execução de ações de repressão ao tráfico de 

drogas quanto à viabilidade do uso de RPA para coletar ISP a ser utilizada nas fases ‘P’ 

(planejamento) e ‘D’ (execução), previstas na Diretriz que regula a qualidade das operações da 

Polícia Militar de Minas Gerais.  

Desde o início da operação de RPA pelo ComAvE, em dezembro de 2017, foram registradas 

85 (oitenta e cinco) operações no SARPAS. Destas operações, 43 (quarenta e três) foram objeto 

deste estudo, pois se atrelavam à realização de levantamentos de ISP para orientar a repressão 

qualificada ao tráfico de drogas. Não obstante, destas mesmas 43 (quarenta e três) operações, 

14 (quatorze) foram executadas com a RPA DJI Matrice 200, equipamento de uso profissional, 

com autonomia de voo e alcance maiores, além de ser equipada com câmera com zoom de 180 

(cento e oitenta) vezes, características verificadas como necessárias para este tipo de atividade, 

as outras 29 (vinte e nove) foram realizadas com a RPA DJI Inspire 1, também de uso 

profissional e equipada com câmera com zoom, mas que permite um aumento da imagem de 

apenas 7 (vezes), o que limita sua capacidade de realizar este tipo de levantamento.  

Na subseção 7.1 são apresentadas imagens coletadas durante estas operações e os resultados 

consequentemente obtidos. A relação das operações, a data de sua realização, o código de 

cadastro da aeronave no sistema SISANT (ANAC) e o protocolo de autorização de voo no 

sistema SARPAS (DECEA) são listados no Apêndice ‘A’. 
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O trabalho, tal como delineado na Seção anterior, teve o enfoque qualitativo, cuja fonte primária 

se perfez na produção de dados pelo pesquisador mediante aplicação de questionários de 

pesquisa (Apêndice ‘B’) aos policiais militares apoiados, do que resultou na coleta e análise de 

74 (setenta e quatro) questionários. Os resultados são apresentados na subseção 7.2. 

 

A pesquisa também foi realizada através de questionários abertos (Apêndice ‘C’), dirigida aos 

Oficiais responsáveis pelo planejamento e acompanhamento da execução de ações de repressão 

qualificada ao tráfico de drogas na seguinte proporção: um Comandante de Companhia PM, um 

Oficial da Diretoria de Inteligência (DInt), um Chefe de Seção de Inteligência, dois 

Comandantes de Companhia Tático Móvel, um Oficial de Unidade de recobrimento do 

Comando de Policiamento Especializado (CPE) e um Comandante de GEPAR, sendo os 

resultados e a análise destes questionários apresentados na subseção 7.3. 

 

7.1 Resultados obtidos com o emprego de Aeronave Remotamente Pilotada durante a 

pesquisa de campo 

 

Visando atingir ao objetivo proposto, consistente na apresentação dos resultados das ações de 

repressão ao tráfico de drogas, cujo planejamento ou a tomada de decisão foram orientados pela 

vigilância prévia com RPA, e contribuir para a elucidação do problema de pesquisa, foi arguido 

aos policiais militares apoiados acerca dos eventuais resultados advindos do emprego desta 

tecnologia na coleta de ISP para orientar o planejamento e execução de suas ações e operações 

de repressão ao tráfico de drogas. 

 

Como visto na teoria de base, a disponibilidade de informação, apoiada em dados válidos e 

confiáveis, é condição essencial para a análise objetiva da situação de segurança pública do 

local onde se pretende executar uma operação (MINAS GERAIS, 2009, p. 15) e a ISP deve 

permitir “[...] a identificação de criminosos contumazes, grupos de infratores, atividades de 

gangues e quadrilhas, de modo a conhecer os respectivos líderes e seus cooperadores, modus 

operandi, locais de homizio, o grau de periculosidade” (MINAS GERAIS, 2009, p. 12).  

 

Neste diapasão, as imagens coletadas pela RPA foram repassadas de imediato às guarnições em 

solo para que pudessem planejar, avaliar os riscos envolvidos e executar ações e operações de 

repressão ao tráfico de drogas. Subsequente a atuação, a estes policiais foi apresentada uma 

lista de possíveis contribuições que esses levantamentos de inteligência poderiam trazer às 
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atividades de repressão qualificada, elencadas nas diretrizes internas da PMMG, de modo que 

puderam selecionar, com base em sua percepção, quais delas foram, de fato, alcançadas por 

meio do monitoramento realizado com RPA e/ou acrescentar outras a seu critério.  

 

O Quadro 5 chancela a quantidade de militares que selecionou cada alternativa como uma das 

contribuições resultantes do emprego de RPA em apoio à operação a que se vinculou, bem 

como a respectiva porcentagem com relação ao total de militares questionados25. 

 

Quadro 5 – Resultados obtidos com o emprego de Aeronave Remotamente Pilotada na 

percepção dos militares apoiados por este equipamento, 2018. 
ORDEM CONTRIBUIÇÃO DA RPA PARA A ATUAÇÃO TOTAL¹ %² 

1º 
Identificação da rota de fuga de autores e suspeitos durante 

abordagens 
64 86,5 

2º 
Identificação do local de esconderijo de autores e suspeitos durante 

abordagens 
59 79,7 

3º Identificação do modus operandi de autores de delitos 53 71,6 

4º 
Oferecimento de maior segurança para a atuação dos policiais 

durante a repressão qualificada 
52 70,3 

5º 
Identificação do local de esconderijo de drogas possibilitando sua 

apreensão 
47 63,5 

6º Constatação de flagrante delito e consequente prisão do autor 44 59,5 

7º 
Possibilidade do fator surpresa nas abordagens, minimizando o 

tempo de emprego da tropa 
44 59,5 

8º Constatação de vinculações criminais 26 35,1 

9º 
Identificação do local de esconderijo de armas possibilitando sua 

apreensão 
25 33,8 

10º Captura de infratores em áreas rurais utilizando a câmera termal 1 1,4 

11º 

Aumento da segurança dos agentes, bem como maximização da 

qualidade da produção do conhecimento, ou seja, MÁXIMA 

eficiência, MÁXIMA segurança e MÍNIMO esforço 

1 1,4 

12º 

Possibilidade de que todos os benefícios elencados possam ser 

alcançados, porém, em três operações em que houve utilização de tal 

tecnologia, os resultados foram muito insatisfatórios, embora haja 

sim fundamental importância de seu uso no futuro 

1 1,4 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

(1): Total de militares que selecionaram esta alternativa como um resultado do emprego de RPA. 

(2): Porcentagem com relação ao total de militares pesquisados, com escolha de mais de uma alternativa. 

 

Os resultados organizados no Quadro 5 revelam que a maior aptidão do equipamento se 

direcionou na ‘identificação da rota de fuga de autores e suspeitos durante as abordagens’, 

totalizando quase 90%, e na ‘identificação do local de esconderijo de autores e suspeitos durante 

as abordagens’, com exatos 79,7%, trazendo à baila que o uso de RPA também pode ensejar 

benefícios às atividades de repressão qualificada a outros delitos. Com relação especificamente 

                                            
25 Salienta-se que o militar poderia selecionar mais de uma contribuição por resposta. 



91 

à repressão ao tráfico de drogas, observa-se que quase 2/3 (dois terços) dos questionados 

afirmaram que foi possível a ‘identificação do local de esconderijo de drogas, possibilitando 

sua apreensão’, um resultado expressivo que corrobora a efetividade do uso deste novo tipo de 

aeronave para repressão a este delito e que não se divorcia da hipótese básica.  

7.1.1 Análise das imagens captadas com a Aeronave Remotamente Pilotada com foco na 

hipótese básica 

Nesta subseção, serão analisadas as imagens gravadas pela RPA durante os levantamentos de 

ISP com o intuito de testar a validade da hipótese básica, consistente na assertiva de que ‘[...] o 

emprego de Aeronaves Remotamente Pilotadas na observação de locais públicos, onde se 

suspeita ocorrer o crime de tráfico de drogas, é capaz de auxiliar na produção de ISP destinada 

a assessorar a tomada de decisão e o planejamento da repressão qualificada a este crime’.  

Com elas, buscar-se-á avaliar se foi possível identificar o modus operandi dos agentes, o local 

de homizio de autores e materiais ilícitos, vinculações criminais e rota de fuga de suspeitos 

durante as abordagens. Também serão apresentadas as prisões e apreensões realizadas em razão 

da ISP produzida durante os levantamentos. 

7.1.1.1Vigilância de local suspeito de ocorrer o tráfico de drogas no aglomerado ---------------

Durante o monitoramento da via pública, dentro do --------------------, foi possível identificar o 

local onde um suspeito de traficar drogas comparecia reiteradas vezes antes mesmo de 

contatar eventuais usuários de drogas (IMAGENS 14 e 15). Na mesma esteira, identificou-se 

o local exato de esconderijo da droga, culminando na abordagem propriamente dita do 

elemento e sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. 
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Imagem 14 – Suspeito retirando a droga de seu esconderijo no aglomerado 

----------------------------------.

Fonte: Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do ComAvE, 2018. 

Imagem 15 – Suspeito indo ao encontro de possível usuário à sua espera, logo 

após recolher algo no local de homizio no aglomerado --------.

Fonte: Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do ComAvE, 2018. 

A prisão em flagrante pelo delito supramencionado foi realizada pelo -------------------, em 

--------, conforme Registro de Evento de Defesa Social (REDS) nº --------------------. Àquela 

ocasião, foram apreendidos 20 (vinte) pinos26 de substância esbranquiçada análoga à cocaína, 

que estavam no local indicado pelo monitoramento, e R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em 

espécie (IMAGEM 16). 

26 Pequeno invólucro de plástico comumente usado para armazenar/acondicionar cocaína destinada à venda. 
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Imagem 16 – Materiais apreendidos durante a abordagem no aglomerado ------
.

Fonte: Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do ComAvE, 2018.

Tal operação ratificou quanto à real possibilidade de se identificar locais de homizio de ilícitos 

com o monitoramento de RPA, o modus operandi dos autores e sua vinculação criminal.  

7.1.1.2 Vigilância de local suspeito de ocorrer o tráfico de drogas no bairro ------ 

Já no bairro ---------, também na Capital mineira, durante o monitoramento da via pública em 

local suspeito de ocorrer tráfico de drogas, tornou-se tangível a identificação do consumo e da 

venda de entorpecente ao ar livre, sem qualquer preocupação em dissimular a atividade 

(IMAGEM 17). Neste sentido, através dos levantamentos de ISP, constatou-se o flagrante, de 

modo que foi procedida a prisão dos autores em data posterior, mas com o respaldo e subsídio 

das informações levantadas. 
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Imagem 17 – Suspeito de ser usuário deslocando até os suspeitos de traficância 

no bairro ---------------------------.

Fonte: Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do ComAvE, 2018. 

A prisão em flagrante por tráfico de drogas foi realizada pelo ---------------------, em

---------------, conforme REDS nº ---------------, momento em que foram apreendidas 50

(cinquenta) pedras de crack, 20 (vinte) buchas de maconha, 26 (vinte e seis) pinos de cocaína 

e R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro (IMAGEM 18). 

Imagem 18 – Materiais apreendidos na abordagem, no bairro --------------- 
. 

Fonte: Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do ComAvE, 2018. 

Este evento, de modo retilíneo, corrobora o entendimento de que a hipótese básica é verdadeira, 

pois a tecnologia de monitoramento aéreo remoto contribuiu para identificar o cometimento do 

delito de tráfico de drogas e para compreender sua dinâmica no local de emprego, possibilitando 

a tomada de ações menos subjetivas e mais científicas27. 

27 Salienta-se que, durante este levantamento, foi identificada uma residência igualmente suspeita de ser o local 

de guarda de entorpecente, razão pela qual será alvo de pedido de Mandado de Busca e Apreensão (MBA). 
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7.1.1.3 Vigilância de local suspeito de ocorrer o tráfico de drogas no bairro 

--------------------

Durante o monitoramento de local suspeito de ocorrer tráfico de drogas em via pública, em 

bairro da cidade de -----------------------, identificaram-se o consumo e a venda de drogas à luz 

do dia (IMAGEM 19), com intenso trânsito de pessoas e veículos no local. Com sustentáculo 

nas imagens, chegou-se à constatação de indícios suficientes que fizessem presumir o 

flagrante delito, de maneira que foi realizada a abordagem e a prisão dos autores.  

Imagem 19 – Possível venda de droga em via pública, no bairro --------------
-------------------.

Fonte: Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do ComAvE, 2018. 

Neste caso específico, estabeleceu-se a vinculação criminal entre as pessoas presentes na 

imediação do local, visto que foi identificado um indivíduo, não praticante direto da traficância, 

coletor do dinheiro oriundo dos traficantes (IMAGEM 20), do que resultou em sua prisão por 

associação para o tráfico, crime definido no artigo 35 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 

Imagem 20 – Suspeito de tráfico de drogas em direção a um indivíduo para 

entrega do dinheiro percebido com a venda do ilícito, no bairro 

----------------------------.

Fonte: Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do ComAvE, 2018. 
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Outra contribuição de destaque nesta ocorrência foi o delineamento da rota de fuga dos autores 

nos momentos antecedentes à abordagem (IMAGEM 21) por parte das guarnições que haviam 

acabado de assistir às imagens. 

Imagem 21 – Suspeitos de tráfico de drogas evadindo da guarnição em 

direção a uma casa abandonada antes da abordagem, no 

bairro ---------------------.

Fonte: Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do ComAvE, 2018. 

Ante ao exposto, o piloto remoto da RPA acompanhou a fuga dos indivíduos, consubstanciada 

no direcionamento à parte superior (laje) de uma residência abandonada (IMAGEM 22) e 

invasão de residências vizinhas (IMAGEM 23) em busca de um esconderijo seguro para evitar 

a abordagem e a consequente prisão. 

Imagem 22 – Suspeitos de tráfico de drogas pulando muros e invadindo outras 

residências enquanto fugiam das guarnições PM, no bairro 

----------------------------------.

Fonte: Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do ComAvE, 2018. 
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Assim, ante o acompanhamento da RPA, houve a identificação do local exato de homizio do 

autor que vendia a droga e transportava o material ilícito durante a fuga (IMAGEM 23). 

Imagem 23 – Suspeitos de tráfico de drogas se escondendo para evitar a 

abordagem e possível prisão, no ------------------------------.

Fonte: Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do ComAvE, 2018. 

A prisão em flagrante delito por tráfico de drogas e associação para o tráfico consumou-se 

pelo ----------------------------------, consoante o REDS nº -----------------------------------. À

ocasião, foram apreendidas pedras de crack, aproximadamente 25 (vinte e cinco) buchas de 

maconha e R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais) em dinheiro (IMAGEM 24). 

Imagem 24 – Materiais apreendidos na abordagem feita pelo ------, no bairro

------------------------------.

Fonte: Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do ComAvE, 2018. 
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Esta ocorrência foi profícua em demonstrar a capacidade da RPA na detecção sem ser vista e 

quanto ao acompanhamento dos autores enquanto impetravam fuga e tentavam se esconder das 

guarnições encarregadas da abordagem, oferecendo, ademais, respaldo jurídico e segurança 

para a atuação policial. 

7.1.2 Análise das imagens captadas com a Aeronave Remotamente Pilotada com foco na 

hipótese secundária 

A análise das imagens gravadas pela RPA, durante os levantamentos para orientar as ações de 

repressão ao tráfico de drogas, também permite testar a hipótese secundária, no sentido de que 

‘[...] a coleta de imagens do local da intervenção, mediante o uso da RPA, permitirá que as 

equipes empregadas avaliem de maneira adequada os riscos da operação, conforme preceitua o 

Caderno Doutrinário 01, que trata da intervenção policial’.  

Para tanto, buscou-se examinar se as imagens coletadas e apresentadas aos policiais, antes da 

intervenção, possibilitaram o uso de técnicas e táticas adequadas, potencializando a 

identificação de ameaças e a avaliação dos riscos envolvidos na atuação, evidenciando maior 

segurança às operações. 

7.1.2.1 Apoio à operação conjunta entre os militares da Academia da Polícia Militar (APM), 

Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT) e 34º BPM, no aglomerado ----------- 

A partir das Imagens 25 e 26, distingue-se claro acompanhamento da incursão dos militares, 

emergindo, assim, a possibilidade de avaliação de maneira antecipada quanto à existência ou 

não de alguma ameaça nas lajes, janelas ou esquinas de becos e, consequentemente, contribuir 

para uma maior segurança na incursão. 
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Imagem 25 – Acompanhamento de incursão no bairro -------------- 
 

Fonte: Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do ComAvE, 2018. 

Imagem 26 – Acompanhamento de incursão no bairro -------------- 
 

Fonte: Seção de Aeronaves Remotamente Pilotadas do ComAvE, 2018. 

A análise das imagens produzidas com RPA permite concluir que o emprego da nova tecnologia 

foi capaz de direcionar as patrulhas especializadas na repressão qualificada ao tráfico de drogas, 

conforme se pressupôs na hipótese básica, contribuindo, sobremodo, para melhores resultados, 

bem como corroborou na confirmação da hipótese secundária, tendo em vista que ensejou no 

aumento da segurança das equipes em solo devido ao aumento do alcance visual e consequente 

elevação da sua capacidade de identificar ameaças e avaliar os riscos envolvidos na operação.  



100 

7.2 Percepção dos policiais militares que atuaram em ações e operações apoiadas com 

Aeronave Remotamente Pilotada 

Como visto na teoria de base, qualidade é “[...] o grau com que um conjunto de características 

inerentes a um produto ou serviços satisfaz as necessidades dos usuários” (MINAS GERAIS, 

2009, p. 13). De tal modo, um elemento essencial a ser avaliado na aplicação de RPA se 

constitui na capacidade deste instrumento em transformar as necessidades, desejos e 

expectativas das partes interessadas em realidade.  

Nesta subseção, portanto, será analisada a percepção dos militares apoiados quanto aos aspectos 

levantados nas hipóteses básica e secundária. 

Para tanto, procedeu-se à avaliação das imagens coletadas com a RPA, no intuito de se alcançar 

o entendimento de que tal tecnologia se traduz em instrumento útil para auxiliar no diagnóstico,

também chamado de análise do fenômeno, e na tomada de decisão durante a intervenção 

propriamente dita, balizados nas fases ‘P’ e ‘D’, respectivamente, e definidos em Minas Gerais 

(2009). 

Assim, foi questionado se ‘[...] o uso de RPA contribuiu para o planejamento da ação de 

repressão ao tráfico de drogas’, pelo que se constatou que 95,9% dos militares apoiados 

chancelaram que as imagens captadas por essa tecnologia foram hábeis no auxílio ao 

planejamento da ação ou operação desencadeada, conforme se vê no Gráfico 1.  

Gráfico 1 – Contribuição do uso da RPA para o planejamento da ação de 

repressão ao tráfico de drogas, em Minas Gerais, 2018. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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Examinando os scores acima diante do questionamento alçado, tem-se uma quase totalidade 

dos militares apoiados sustentando o entendimento de que a RPA contribuiu para a tomada de 

decisões durante a intervenção, clarificando quanto à relevância dos levantamentos para as 

equipes em solo, razão pela qual o resultado do questionário aplicado aos militares apoiados 

pelos levantamentos realizados com RPA revela que uma minoria apenas (4,1%) considerou 

que o uso de RPA não contribuiu para a tomada de decisão durante a ação de repressão ao 

tráfico de drogas, o que satisfaz in totum a hipótese básica. 

Na busca pela aferição também quanto à satisfação dos militares apoiados pela RPA e da 

validade da afirmação de Gonçalves (2010) de que a observação é componente essencial das 

operações militares, verifica-se no Gráfico 2 que 74,3% dos policiais apoiados relataram que 

os resultados foram ‘muito satisfatórios’, de modo que sua obtenção não poderia ter sido 

executada sem o devido apoio da RPA. Noutro giro, um pouco mais de 1/5 (um quinto) dos 

militares balizaram que os resultados do emprego de RPA foram ‘satisfatórios’, muito embora 

tenha havido êxito na ação, mesmo diante da insuficiência das informações obtidas com RPA. 

Por derradeiro, destaca-se que tão somente 1,4% afirmaram que os resultados foram ‘muito 

insatisfatórios’, sob o entendimento de que resultados melhores poderiam ter sido obtidos sem 

o apoio da RPA.

Gráfico 2 – Percepção quanto aos resultados do apoio recebido pela RPA, 2018. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

Continuando a análise para confiável teste da hipótese básica, verifica-se que todos os policiais 

militares apoiados e que responderam ao questionário enviado consideram, de modo afirmativo, 

que ‘a RPA é um instrumento capaz de produzir ISP e auxiliar na repressão qualificada ao 
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tráfico de drogas’. É importante frisar que, mesmo aqueles que não ficaram totalmente 

satisfeitos ou ficaram insatisfeitos com o apoio da RPA, declararam que este equipamento é um 

instrumento adequado para cobrir a lacuna de meios existentes para se realizar este tipo de 

levantamento no dia a dia policial. 

Solidifica esta percepção a pesquisa de campo desenvolvida por Biagioni (2010), na qual se 

constatou que o emprego de RPA permitiu melhor aproveitamento das capacidades inerentes 

ao policiamento ostensivo ambiental e rural, uma vez que as patrulhas especializadas, nas 

atividades e áreas de atuação do policiamento ambiental, ao contar com o emprego dessa nova 

tecnologia, tiveram suas capacidades de atuação potencializadas, conclusão que, emprestada, 

não se afasta no tocante ao apoio às ações e operações de repressão ao tráfico de drogas. 

Com o fito de se aprofundar quanto ao entendimento da satisfação dos policiais militares 

apoiados pela RPA, perguntou-se no que diz respeito à frequência com que esses profissionais 

gostariam de receber o apoio de RPA em suas ações, atingindo o patamar positivo de cerca de 

2/3 (dois terços), no sentido de que em todos os turnos de serviço poderiam ter à disposição 

‘sempre’ tal tecnologia, ao passo que outros 37,8% afirmaram que tal apoio poderia ser 

‘eventualmente’, notadamente quando da ocorrência de demanda específica e levantamentos 

prévios. Nenhum militar afirmou que ‘nunca’ gostaria de receber apoio de RPA, conforme 

demonstra o Gráfico 3, à continuação. 

Gráfico 3 – Frequência com que deseja receber apoio de RPA, 2018. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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A percepção geral dos militares apoiados permite tangenciar a conclusão de que o uso de RPA 

para levantamentos de ISP, a fim de subsidiar a repressão qualificada ao tráfico de drogas, 

mostrou-se viável, principalmente para identificar a rota de fuga e local de esconderijo dos 

autores durante as abordagens. Contudo, os questionários também trouxeram luz sobre quais 

aspectos podem ser melhorados na operação com RPA a fim de se obter melhores resultados. 

Tais contribuições emanadas nos questionários são citadas adiante, em suma:  

a) transferência de imagem via rede em tempo real;

b) mais conhecimento de geografia urbana do militar operador da aeronave;

c) planejamento prévio do local de operação, a fim de identificar se o voo é pertinente

naquele momento;

d) emprego da altura acima de 120 (cento e vinte) metros em algumas operações;

e) utilização de uma base para apoio logístico;

f) investimento em RPA com maior autonomia de voo e câmeras com infravermelho

e visão noturna;

Quanto à hipótese secundária de que ‘[...] a RPA é instrumento capaz de coletar imagens que 

permitem a identificação de ameaças e avaliação do risco nos locais de atuação’, o Gráfico 4 

traz à baila que 95,9% dos militares consideram que a RPA auxiliou na avaliação do risco e 

identificação de ameaças, enquanto que somente 4,1% apontaram que tal tecnologia não fez 

diferença ou auxiliou com ressalvas nesta atividade. 

Gráfico 4 – Contribuição do uso da RPA para identificação de ameaças e avaliação do 

risco em ações de repressão ao tráfico de drogas – 2018. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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Baseando-se nos resultados acima, conclui-se que as imagens geradas por meio da RPA 

possibilitaram a visualização antecipada do local de atuação sem a exposição do policial militar 

ao risco, o que contribui para a identificação de ameaças no terreno e a avaliação dos riscos 

envolvidos na atuação em si. Por conseguinte, pode-se inferir que haverá a otimização do 

processo decisório com a utilização das imagens geradas pela RPA a fim de acompanhar as 

mudanças inerentes no cenário encontrado pelas guarnições em solo nas operações de repressão 

ao tráfico de drogas, devido à complexidade e às incertezas comuns a esse tipo de operação 

policial (MAIA, 2017). 

 

7.3 Percepção dos Oficiais envolvidos no planejamento e no acompanhamento das ações 

de repressão ao tráfico de drogas. 

 

Com o escopo de aprofundar a avaliação da validade das hipóteses, foi aplicado questionário 

aberto aos Oficiais envolvidos no planejamento e na execução de ações de repressão ao tráfico 

de drogas, sob o intento de elucidar quais informações são necessárias para subsidiar a 

realização destas fases previstas no ciclo PDCA e quais os meios eles dispõem atualmente para 

obtê-la, gerando, subsequente, o teste fidedigno das hipóteses da pesquisa. 

 

Primeiramente, buscou-se esclarecer quais informações eles consideram necessárias para 

planejar tais intervenções, cujos resultados são amplificados no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Informações úteis ao planejamento de ações e operações de repressão qualificada 

ao tráfico de drogas na percepção dos Oficiais responsáveis por esta atividade – 

2018.
FUNÇÃO INFORMAÇÕES CONSIDERADAS NECESSÁRIAS 

Comandante da 9ª Cia PM 

do 34º BPM (Respondente 

1) 

Identificação de autoria/suspeitos (qualificação, ficha criminal, 

inquéritos em andamento, etc.); local de atuação (incluindo local de 

guarda de drogas e itinerário utilizado para busca e entrega de 

drogas); modus operandi (detalhamento da forma e horário de 

atuação, materiais utilizados, etc.); e vinculação com outros 

infratores (gangues, quadrilhas, etc.). 

Adjunto da Seção de 

Operações da DInt 

(Respondente 2) 

Qualificação, fotos, peculiaridades físicas e comportamentais dos 

indivíduos suspeitos de tráfico de drogas; peculiaridades geográficas 

da área que a operação será desencadeada; modus operandi do tráfico 

no local; análise criminal da área que a operação será desencadeada 

e das regiões adjacentes; análise dos vínculos dos suspeitos de tráfico 

local. 

Chefe de Seção de 

Inteligência (SI) do 34º 

BPM (Respondente 3) 

Diretriz do comando para atuação, mapeamento criminal (fusion 

table e Armazém de Dados), conhecimentos de inteligência variados, 

principais alvos (histórico, situação na justiça, etc.), vigilância e 

reconhecimento, se necessário. 

Comandante da Cia TM do 

13º BPM (Respondente 4) 

Conhecimento amplo do local, das vias de acesso, das rotas de fuga, 

do ponto exato onde os infratores atuam; locais de homizio de armas 

e drogas, quem são os infratores e modus operandi. 

Comandante da Cia TM do 

49º BPM (Respondente 5) 

Conhecimento do local de atuação, modus operandi dos criminosos 

locais e rotas de fuga. 

Comandante do 2º 

Esquadrão do RCAT 

(Respondente 6) 

É essencial que conheçamos o local de atuação (topografia do 

terreno, locais de interesse, vias de acesso, pontos de comandamento, 

etc.) e a forma de atuação dos infratores, sobretudo quanto ao local 

de depósito de armas e drogas, e rotas de fuga, quando da ação e 

operação policial. Também constitui fator preponderante a 

identificação de infratores armados, de modo a maximizar a 

segurança na atuação policial-militar. 

Comandante do GEPAR da 

Pedreira Prado Lopes 

(Respondente 7) 

Considero importantes informações referentes aos alvos da operação, 

da geografia do local, dos pontos de acesso e rotas de fuga, bem como 

da dinâmica criminal da traficância. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

A síntese das contribuições permite afiançar que as informações necessárias para o 

planejamento e execução com qualidade das ações de repressão ao tráfico de drogas são as 

descritas na teoria de base deste estudo, quais sejam: modus operandi, local de esconderijo de 

autores e materiais ilícitos, vinculações criminais e rota de fuga de suspeitos, com o acréscimo 

de um tipo de informação não identificada na doutrina da Instituição, traduzida na ‘geografia 

do local’ com foco nas melhores vias de acesso aos sítios de intervenção. 

Após assistir aos vídeos descritos na metodologia, os Oficiais foram questionados se o emprego 

de RPA em locais públicos, onde se suspeita ocorrer tráfico de drogas, possibilitou obter as 

informações anteriormente listadas por eles, tendo todos respondido afirmativamente, no 
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sentido de que a RPA é capaz de levantar as informações necessárias para o planejamento e a 

execução de ações e operações.  

Considerando que a DEGEOp define Inteligência de Segurança Pública como a atividade que 

se destina a processar informações e a elas agregar qualidade para assim potencializar os 

serviços de polícia, possibilitando a tomada de decisões científicas e subsidiar a prevenção e a 

repressão qualificadas, o RESPONDENTE 7, na função de Comandante do GEPAR instalado 

no aglomerado Pedreira Prado Lopes (PPL), em Belo Horizonte/MG, relatou a experiência 

adquirida com o uso de RPA em apoio às suas atividades, cuja visão contribui na validação da 

hipótese básica, ao ser questionado se o uso de RPA é suficientemente capaz de auxiliar na 

produção de conhecimento no campo de ISP para direcionar ações e operações de prevenção e 

repressão qualificadas ao tráfico de drogas, ao agregar qualidade às informações já disponíveis 

como a estatística criminal, nos seguintes termos: 

Com certeza. Já tive a oportunidade de realizar operações policiais após o emprego de 

RPA e o resultado foi bastante satisfatório, com a prisão de alvos e apreensão de 

drogas. Isso sem levar em consideração o conhecimento geográfico decorrente de sua 

utilização, conhecimento que seria impossível de se ter com outro meio. 

(RESPONDENTE 7) 

Da mesma forma quanto à hipótese secundária, tomando por cerne que o Caderno Doutrinário 

1 (MINAS GERAIS, 2010b, p. 31) orienta que “[...] toda ação policial-militar deverá ser 

precedida de uma avaliação dos riscos envolvidos, que consiste na análise da probabilidade da 

concretização do dano e de todos os aspectos de segurança que subsidiarão o processo de 

tomada de decisão em uma intervenção, formando um componente importante do diagnóstico 

da intervenção”, ao serem questionados sobre este aspecto, todos Oficiais responderam que as 

imagens produzidas por RPA permitiram identificar os riscos e as ameaças existentes no cenário 

de atuação antes de desencadear ações de repressão ao tráfico de drogas. 

À mesma monta, o RESPONDENTE 2, Adjunto da Subseção de Operações da DInt, corrobora 

tal perspectiva com o seguinte posicionamento: 

Analisando os vídeos apresentados, verifica-se que o uso da RPA permite a 

identificação de riscos e ameaças de maneira prévia e sem risco. Ainda que seja 

possível enviar agentes de campo para reconhecimento do local de atuação, uso de 

informantes e colaboradores, os dados coletados pela RPA são sui generis e de 

utilidade fundamental à segurança e êxito das operações. (RESPONDENTE 2) 



107 

Também é importante destacar a escassez de meios disponíveis para se realizar tal avaliação de 

risco, potencializada pela rápida mudança sofrida pelos cenários de atuação policial. 

Congruente com este entendimento, é esclarecedora a afirmação do RESPONDENTE 4, 

Comandante da Cia TM do 13º BPM:  

O único meio que dispomos para essa avaliação antes das operações desse nível, 

principalmente em aglomerados, é a experiência de outras operações anteriores, o que 

acaba trazendo um conhecimento empírico do local. Contudo, constantemente somos 

surpreendidos durante nossas operações, pois nenhum dia é como o outro. Com o uso 

do drone, aliado ao conhecimento das equipes, poderíamos produzir conhecimentos 

reais antes de cada atuação. (RESPONDENTE 4) 

Encaixa-se a esta percepção a visão do RESPONDENTE 6, Comandante do 2º Esquadrão do 

RCAT, ao informar não dispor de meios e ferramentas para coletar este tipo de informação 

antes de suas intervenções, “[...] tendo em vista que levantamentos prévios por parte da Seção 

de Inteligência muitas vezes não são possíveis pela própria destreza dos infratores”. 

Ainda quanto aos meios disponíveis para se levantar tais informações, o Comandante da 9ª Cia 

do 34º BPM (RESPONDENTE 1) afirmou que “[...] o principal meio que possuímos é o uso de 

agentes de inteligência, de forma antecipada ao início das ações/operações, quando verificada 

tal necessidade”, conquanto esta atividade possa incrementar o risco a que estes militares estão 

sujeitos. 

Para identificar se as RPA são instrumentos capazes de apoiar na identificação prévia de 

ameaças e na avaliação do risco envolvido na operação, foi ponderado se as imagens captadas 

com RPA são capazes de auxiliar na avaliação de riscos de ameaças existentes no cenário de 

atuação antes de desencadear ações e operações de repressão qualificada ao tráfico de drogas. 

Paralelamente, vêm à tona as considerações do RESPONDENTE 7, explicitando quanto à 

importância de se conhecer intimamente o terreno, dominar a geografia do teatro em que se 

opera e de possuir esta informação em seu proveito sempre que necessário, pois ela é 

esclarecedora no sentido de validar o uso de RPA para realizar estes levantamentos, conforme 

se verifica à continuação: 

Com certeza. O uso de RPA se traduz nos olhos do policial sobre o terreno, 

sendo possível identificar agressores que eventualmente estejam homiziados 

em telhados, lajes ou qualquer outro local que se sobreponha à posição dos 

policiais. Com o conhecimento geográfico prévio obtido pelo uso de RPA, os 

riscos tendem a ser minimizados e a eficiência das operações tende a ser 

maximizada. (RESPONDENTE 7) 
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Ao prosseguir com o exame em tela, é possível constatar que todos os Oficiais questionados 

concordaram que as imagens captadas por RPA em locais públicos, onde há suspeição de que 

ocorra tráfico de drogas, são capazes de auxiliar satisfatoriamente na produção de conhecimento 

no campo de ISP e na avaliação de riscos, e de ameaças no local de atuação. 

O RESPONDENTE 5, na função de Comandante da Cia TM do 49º BPM, confirma a 

adequação do uso de RPA para se ter acesso a um dado negado e não disponível, ao alicerçar 

que se trata de “[...] um instrumento que permite obter dados negados e não disponíveis, 

inclusive em tempo real, caso os policiais militares queiram, sem expor a segurança de um 

agente de operações de ISP”. 

Já o RESPONDENTE 3, Chefe da SI do 34º BPM, corrobora o entendimento de que as RPA 

podem incrementar os serviços de inteligência, com a seguinte postulação: 

O RPA é uma tecnologia muito útil para ampliação dos serviços de 

inteligência, principalmente quanto à celeridade de produção de imagens 

(atuais), precisão, potencialização do emprego policial, melhoraria na 

avaliação do grau de risco da área da operação, desde o pré-planejamento ao 

pós-atendimento, racionamento de recurso/emprego policial. 

(RESPONDENTE 3) 

Também contribui para a validação das hipóteses o posicionamento do RESPONDENTE 4, 

visto que o emprego de RPA evitará a atuação por ele denominada ‘a esmo’, designada na 

doutrina como subjetivas, oferecendo também maior segurança física e jurídica aos policiais, 

nos seguintes termos: 

Considero o uso do drone uma ferramenta espetacular. Sua utilização permite 

ao policial uma atuação com mais possibilidade de eficácia, ao passo que 

fornece informações em tempo real, evitando assim aquela atuação a esmo na 

qual “contamos com a sorte”; traz mais segurança física e jurídica para atuação 

no local; auxilia na localização de “esconderijos” de materiais ilícitos, 

evitando a perda de tempo na procura de tais locais; orienta a equipe na 

perseguição em caso de fuga, dentre outras. (RESPONDENTE 4) 

Noutra ponta, a compreensão abarcada pelo RESPONDENTE 2 permite perceber que o uso de 

RPA nas atividades de inteligência agrega segurança à tropa e leva ao aumento da eficiência e 

eficácia da repressão qualificada, como se vê adiante: 



109 

O RPA agrega, além de segurança da tropa envolvida e do aumento da 

eficiência e eficácia na repressão qualificada, sigilo das operações de 

inteligência. Atualmente, a coleta do dado negado no ambiente antagônico 

deve ser mantida em sigilo para que a efetividade perdure no tempo, pois é 

necessário que se saiba aquilo que o criminoso mantém em segredo; assim, a 

vantagem estará nas mãos do policial. (RESPONDENTE 2) 

A capacidade de captar imagens em curto espaço de tempo com alta definição é uma 

característica que se destacou na pesquisa de campo com as RPA, já que incrementou a 

identificação in loco de ameaças, melhores vias de acesso até o local da abordagem, modus 

operandi dos autores, vinculações criminais, local de esconderijo de ilícitos, rota de fuga e local 

de esconderijo em abordagens.  

A análise da percepção dos Oficiais pesquisados permite expor que tais informações não lhes 

estariam disponíveis sem o uso de RPA, razão pela qual, em consequência disso, todos os 

Oficiais se posicionaram favoráveis ao apoio de RPA para realizar o planejamento e a execução 

de ações de repressão ao tráfico de drogas em sua rotina operacional, bem como consente o fato 

de que há uma carência de ferramentas para se realizar os levantamentos de ISP e a avaliação 

dos riscos necessários para orientar estas atividades, balizando a RPA como instrumento 

iminentemente capaz de suprir esta deficiência, ao oferecer os dados necessários para orientar 

tanto a fase de planejamento (P) quanto a fase de execução (D), previstas em norma. A visão 

angariada a partir do posicionamento deste grupo de militares em nível de gerência também 

demonstra a capacidade da RPA em contribuir para um adequado conhecimento sobre a 

geografia do local de atuação em proveito dos militares, fomentando um melhor aproveitamento 

dos recursos empregados. 

O conjunto das imagens produzidas com RPA apresentadas e a percepção dos militares 

apoiados permitem endossar que o emprego desta nova tecnologia foi capaz de direcionar as 

patrulhas especializadas na repressão qualificada ao tráfico de drogas, o que produziu melhores 

resultados e uma adequada aplicação da lei traduzida em prisões e apreensões de indivíduos em 

flagrante delito e materiais ilícitos, acentuando, de igual forma, a segurança das equipes 

apoiadas em razão do aumento do alcance visual e da capacidade de identificar ameaças e 

avaliar os riscos envolvidos na operação. 

Após serem apresentados e analisados os dados da pesquisa de campo, na Seção seguinte as 

conclusões serão delineadas e as sugestões apresentadas, sob o intento de se atingir o conceito 

de pesquisa aplicada. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À sombra do desenvolvimento das tecnologias, que impõe a atualização permanente de meios 

e métodos dos órgãos de Inteligência (BRASIL, 2016), e a tendente expansão do uso de RPA 

pelos órgãos públicos em virtude da maturidade destas, hábeis no atendimento das necessidades 

operacionais enfrentadas pelas unidades policiais (TERRA, 2017, p. 80), surgiu a pertinência 

de avaliar os reais impactos da aplicação dessa tecnologia em levantamentos de ISP no cenário 

operacional da PMMG, especificamente no que tange à sua capacidade em prover inteligência 

prévia para o planejamento e execução de ações de repressão ao tráfico de drogas e quais as 

contribuições para a avaliação dos riscos envolvidos nestas atividades.  

Dessa maneira, o presente estudo, lastreado com base no método de investigação hipotético 

dedutivo, teve como questão orientadora a seguinte interrogação: ‘O emprego de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas para realizar a observação e a coleta de imagens em vias e locais 

públicos, onde se suspeita ocorrer o crime de tráfico de drogas, contribui para a produção de 

Inteligência de Segurança Pública (ISP), conforme previsto nas normas internas da PMMG, 

capaz de subsidiar o planejamento ou a tomada de decisão em ações de repressão qualificada 

ao tráfico de drogas, fomentando melhores resultados e o aumento da segurança das equipes 

empregadas?’ 

Visando permitir responder a questão central, foram elaboradas duas hipóteses orientadoras 

para a investigação supradescrita: 

a) A hipótese básica é que o emprego de Aeronaves Remotamente Pilotadas, na

observação de locais públicos, onde se suspeita ocorrer o crime de tráfico de drogas, é

capaz de auxiliar na produção de ISP destinada a assessorar a tomada de decisão e o

planejamento da repressão qualificada a este crime;

b) A hipótese secundária evidencia que a coleta de imagens do local da intervenção, usando

a RPA, permite que as equipes empregadas avaliem de maneira adequada os riscos da

operação, conforme preceitua o Caderno Doutrinário 1, que trata da intervenção policial,

processo de comunicação e uso de força, possibilitando o uso de técnicas e táticas

adequadas durante as intervenções, devido ao aumento do alcance visual propiciado

pela observação aérea, potencializando assim a identificação de ameaças e de riscos no

local de atuação.
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A análise dos dados angariados possibilitou verificar que ambas as hipóteses são respostas 

efetivas ao problema, ou seja, foram comprovadas, posto que o uso de RPA para observar locais 

públicos, onde se suspeita ocorrer o crime de tráfico de drogas, é capaz de produzir ISP que 

agrega qualidade às informações já disponíveis, permite identificar o modus operandi, o local 

de esconderijo de autores e materiais ilícitos, as vinculações criminais, a rota de fuga de 

suspeitos durante abordagens, conhecimento da geografia do terreno, além de possibilitar a 

identificação de ameaças no local de atuação, resultando numa adequada avaliação dos riscos 

envolvidos nestas ações. Isto, pois, viabiliza a obtenção de imagens de lugares ou coisas, cujo 

acesso direto para coleta de informações seria impossível, remoto, difícil ou muito arriscado, e 

aumenta o alcance visual propiciado pela observação aérea, além de potencializar a 

identificação de ameaças e a avaliação do risco no local de atuação. 

Essa afirmação pode ser sustentada quando se observa a relação entre as variáveis 

independentes, a teoria e os dados coletados relativos ao emprego de RPA no teatro de 

operações. 

Quanto ao objetivo geral da pesquisa, este foi atingido, pois, por meio da análise das imagens 

coletadas com RPA e do questionamento dos militares que atuaram nas operações apoiadas por 

esta ferramenta, identificaram-se os efeitos que o emprego de RPA, na vigilância de locais 

públicos onde se suspeita haver a ocorrência de tráfico de drogas, produziu no resultado e na 

segurança das ações de repressão ao tráfico de drogas. Foi constatado que o foco do emprego 

de RPA está direcionado para aplicações ligadas à produção de imagens.  

Há que se ressaltar, a esta altura, que os dados adquiridos por estes equipamentos têm que ser 

processados a fim de fornecer valor substancial para as equipes em solo, ou seja, as fotos e 

vídeos produzidos devem ser analisados para que se transformem em informações relevantes 

para o planejamento. Dessa forma, verificou-se que as imagens captadas pela RPA, por serem 

de alta resolução e permitir uma aproximação considerável do alvo por meio de zoom, são 

facilmente transformadas em informação pelo piloto remoto e pelos militares que acompanham 

in loco os levantamentos, produzindo um assessoramento preciso ao tomador de decisão, a 

tempo de ser útil à intervenção. 

Tal afirmação se comprova com sustentáculo nas operações exitosas catalogadas, logo após o 

monitoramento inicial, não sendo necessário processamento posterior ou análise mais profunda 
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por parte de um especialista para transformar os dados coletados em informação, o que, 

consoante Drucker (1992, p. 32), traduz-se num “[...] dado interpretado, dotado de relevância e 

propósito”.  

No que tange aos processos de tomada de decisão, observou-se a necessidade do decisor possuir 

experiências prévias relacionadas à situação encontrada, de forma a propiciar modelos mentais 

que potencializem a construção de uma consciência situacional apropriada e a tomada de 

decisões adequadas (MAIA, 2017). Em conclusão, o uso de RPA para realizar atividades de 

ISP se mostrou capaz de transformar informação em ação e resultados.  

Quanto aos objetivos específicos, a presente pesquisa foi didática, no sentido de apresentar os 

resultados das ações de repressão ao tráfico de drogas e demonstrar que o emprego de RPA para 

realizar a atividade de inteligência, com o fito de fomentar subsídios às ações de repressão 

qualificada a este crime, permitiu tanto auxiliar na realização de prisões em flagrante quanto 

mapear preliminarmente os principais pontos de interesse e riscos no terreno. 

Tornou-se patente que a informação levantada com a RPA precisa ser checada in loco o mais 

rápido possível para que continue verdadeira e sobremodo útil. Assim, as operações e ações 

apoiadas por RPA devem ser vivas e acontecer concomitantemente à captação das informações, 

visando evitar que o lapso do tempo entre a obtenção de informações válidas e sua utilização 

as tornem obsoletas. 

Também foi possível atingir o objetivo específico, concernente na avaliação da percepção das 

equipes empregadas nas ações de repressão ao tráfico de drogas apoiadas com RPA, sobre os 

efeitos do uso deste equipamento para produção de ISP e para realizar a avaliação dos riscos 

envolvidos na ação, visto que a atuação das guarnições foi favorecida sempre que a aeronave 

se manteve imperceptível aos alvos dos levantamentos de inteligência.  

Neste mister, o grau de satisfação dos militares apoiados foi sobremaneira considerável quando 

a RPA se manteve suficientemente afastada dos alvos e não foi identificada. Em conclusão, 

afirma-se que o uso de RPA com zoom foi considerado pelos militares apoiados como uma 

ferramenta adequada para a fase de ‘aquisição’ da ISP, pois permitiu a obtenção, por meios 

furtivos e discretos, de informações úteis sobre a criminalidade, até então negadas ao 

policiamento ostensivo e que não poderiam ser obtidas por outro meio com custo equiparado. 
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De igual modo, alcançou-se o objetivo quanto da avaliação da percepção dos Oficiais 

encarregados de realizar o planejamento e acompanhamento de operações de repressão ao 

tráfico de drogas, sobre os efeitos do uso de RPA na vigilância e coleta de imagens em locais 

suspeitos de serem pontos de traficância para produção de ISP.  

Neste ponto, nota-se que a tecnologia disponível na RPA utilizada foi capaz de auxiliar em duas 

das quatro fases do ciclo PDCA, previstas em Minas Gerais (2009), para o planejamento de 

uma operação de qualidade: a fase ‘P’ (planejar) e a fase ‘D’ (executar), sendo que, na visão 

dos 07 (sete) Oficiais participantes da pesquisa, houve sim contribuição para a identificação de 

flagrante delito, monitoramento de rotas de fuga durante abordagens, visualização de local de 

esconderijo de autores, suspeitos, armas, drogas, conhecimento da geografia do terreno, 

identificação de ameaças no teatro de operações e designação de alvos para as abordagens.  

Vale ressaltar que, embora não tenha sido objeto deste estudo, há indícios de que as imagens 

gravadas durante a fase ‘D’ (executar) podem ser úteis para promover uma melhor avaliação da 

ação durante a fase ‘C’ (verificar), contida no ciclo PDCA. 

À mesma monta, percebe-se que o uso de RPA esbarra em questões sensíveis dos limites éticos 

e legais, indispensáveis ao exercício do poder no Estado Democrático de Direito, sendo, ao 

mesmo tempo e de forma antagônica, uma necessidade, dado ao processo dinâmico de evolução 

criminal, em razão da eficácia dos levantamentos de inteligência realizados com RPA 

destinados à proteção da sociedade frente à criminalidade cada vez mais organizada e para a 

salvaguarda do interesse coletivo. A priori, constatou-se que o uso de RPA nas ações de 

inteligência de segurança pública não afronta a privacidade do indivíduo, pois se trata de técnica 

pautada pelos limites legais, sob a chancela de que a ISP é exercida em perfeita sintonia com o 

princípio do sigilo, que visa garantir que a ação do poder estatal não venha ferir a intimidade e 

a vida privada de seus cidadãos (CHIROLI; CASTRO, 2014). 

Entretanto, pôde-se auscultar que a legislação nacional aponta para eventuais crimes e 

contravenções penais relativos à operacionalização de aeronaves sem o devido cadastro, 

avaliação do risco e autorização para uso do espaço aéreo. Desse modo, este estudo esclareceu 

que os parâmetros de voo permitidos pela legislação em vigor são adequados para realizar 

missões de ISP e devem ser respeitados, cominados com a utilização de equipamentos 

adequados para cada tipo de missão que se pretenda cumprir, pelo que, no caso de 
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levantamentos de ISP, constata-se que devem ser usadas RPA com maior autonomia de voo e 

câmeras com zoom. 

 

A necessidade de obter informações de qualidade para desempenhar ações de repressão 

qualificada no cotidiano operacional ficou translúcida neste estudo, mediante a comprovação 

de que existe uma escassez de meios disponíveis para o levantamento dessas informações, bem 

como para a avaliação dos riscos envolvidos na ação policial, no contexto atual. Os dados 

coletados demonstraram que a RPA se perfaz em instrumento capaz de suprir ambas as 

necessidades, posto que a tecnologia presente nas RPA, além de aumentar a segurança das 

equipes especializadas que executam em solo ações de repressão qualificada contra o tráfico de 

drogas, também contribui para o aumento da efetividade de suas ações, de maneira que o 

emprego de RPA propicia o aproveitamento máximo da capacidade (aumento da efetividade) 

das equipes empregadas. 

 

Vislumbra-se, a partir do detido estudo da teoria de base e diante dos resultados da pesquisa de 

campo, que o uso de RPA nas atividades de ISP trata-se de uma inovação que acarretará uma 

melhoria incremental nos processos e serviços operacionais da Instituição, pois atuou como um 

multiplicador das forças no ambiente operacional, razão por que se sugere que a curto prazo 

todas as RPM sejam dotadas com uma RPA de uso profissional, equipada com câmera com 

zoom de longo alcance e até com recursos de visão noturna e termal num futuro próximo, para 

uso em levantamentos de ISP.  

 

Ainda que limitada em seus resultados, mas por suas características e baixo custo operacional, 

as RPA de menor custo também podem compor o aparato e expertise policial no enfrentamento 

à criminalidade como ferramenta de coleta de imagens para a produção de conhecimento no 

campo de ISP para subsidiar o planejamento ou tomada de decisão, por isso, a longo prazo 

sugere-se que haja planejamento para se disponibilizar tal tecnologia até o nível de 

Destacamento PM.  

 

Pelas características observadas neste estudo, percebe-se que a expansão deste marco para toda 

a PMMG tornará possível o emprego rápido e acessível de uma plataforma aérea para apoio em 

ações de repressão qualificada ao tráfico de drogas e outros crimes, como ataques a instituições 

financeiras, roubos, sequestros, entre outros, permitindo a identificação de autores e materiais 
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ilícitos homiziados, rotas de fuga, suspeitos e ameaças no terreno, seja de dia ou de noite, em 

locais e situações em que não é viável, pelo custo ou pelo risco, o apoio de aeronaves tripuladas. 

Pelo que foi visto, as RPA começam a seguir o caminho trilhado por outras tecnologias criadas 

para projetos militares, como a internet e o Global Position System (GPS), hoje presentes na 

vida de milhões de pessoas e indispensáveis nas atividades policiais. Da mesma forma, elas 

passam a se tornar valiosas para o cotidiano dos profissionais de segurança pública, o que 

sedimenta a sugestão de que o emprego de RPA seja inserido na Resolução que define o 

portfólio de serviços da PMMG, designado como Guarnição de Aeronave Remotamente 

Pilotada e Imageamento Aéreo (Gu ARPIA), com a seguinte descrição: 

A GuARPIA é um instrumento de produção de Inteligência de Segurança Pública (ISP), 

que atua como multiplicador das forças no ambiente operacional. Ela é formada por 02 

(dois) ou 03 (três) policiais militares que operam uma Aeronave Remotamente Pilotada 

(RPA) em Linha de Visada (VLOS) ou em Linha de Visada Estendida (EVLOS), de 

forma discreta, sobre locais estrategicamente definidos e apontados pelo mapeamento 

criminal, cujo acesso direto seja inviável pelos riscos envolvidos. Tem o intuito de 

proceder à captura de imagens com câmeras em infravermelho ou com zoom de longo 

alcance, e à sua análise, a fim de fornecer informações que possam orientar o 

planejamento e a execução de ações e operações de Segurança Pública ou de Defesa 

Civil. Tem como objetivos principais: proporcionar segurança aos policiais, identificar 

ameaças nos locais de atuação, prover conhecimento sobre a geografia do local de 

atuação, registrar o flagrante do cometimento de delitos e intensificar a aplicação da 

lei, localizar o esconderijo de armas e drogas, monitorar rotas de fuga de suspeitos 

durante abordagens, prover informações para o Comando e Controle (C2), verificar 

denúncias oriundas do Disque Denúncia Unificado (DDU) e localizar pessoas 

desaparecidas ou homiziadas. 

Sugere-se que estas guarnições, compostas por pilotos remotos dedicados a esta atividade, 

sejam empregadas diária e prioritariamente em apoio às guarnições TM e GEPAR no 

Planejamento (fase ‘P’) e na Execução (fase ‘D’) de operações de repressão qualificada à 

criminalidade, com ênfase no tráfico de drogas, conforme preceitos instalados em Minas Gerais 

(2009), e na avaliação dos riscos envolvidos na atuação, conforme previsto no Caderno 

Doutrinário 1.  

Sob este mesmo enfoque, sugere-se, por derradeiro, que o uso desta ferramenta seja inserido na 

grade curricular dos cursos Tático Móvel, GEPAR e de inteligência, a serem desenvolvidos 

pela Instituição, bem como a DInt, em conjunto com o ComAvE, formalize doutrina 

operacional para a produção de ISP com a utilização de RPA, mediante a criação de função de 

piloto/analista de imagens de RPA para os integrantes da PMMG. 
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Subsequente à exposição presente neste trabalho, seguramente não se pode afirmar que o uso 

de RPA constituir-se-á numa espécie de fórmula mágica na solução de todos os problemas de 

segurança pública, mormente naquilo que seja pertinente aos levantamentos de ISP, que são 

complexos e multivariados em relação aos agentes. Porém, pode-se afirmar com a mesma 

segurança que, na atual conjuntura, este novo tipo de aeronave é a ferramenta que faltava para 

potencializar as ações de prevenção e repressão qualificadas desencadeadas no cotidiano da 

atuação policial, oferecendo de maneira fácil, com baixo custo e com qualidade, imagens 

capazes de orientar as ações policiais e auxiliar na identificação de ameaças, e na avaliação do 

risco das intervenções. Estes equipamentos devem ser empregados em conjunto com aeronaves 

tripuladas e/ou outras fontes, como a análise criminal, de forma a conjugar esforços, a mitigar 

as limitações do outro e a servir a objetivos específicos dentro de cada fase de produção da ISP, 

de acordo com a necessidade operacional.  

Fato é que a chamada ‘corrida dos drones’ já começou e a Polícia Militar de Minas Gerais, por 

sua natureza, missão e visão, não pode ficar para trás! 
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APÊNDICE A 

Missões realizadas com RPA analisadas no presente estudo 

ORDEM PROTOCOLO SARPAS DATA Nº SISANT DA AERONAVE 

1 A0F7DE 06.09.2018 PP-190000001 - DJI M200 

2 9443F6 05.09.2018 PP-190000001 - DJI M200 

3 FA81EB 04.09.2018 PP-190000001 - DJI M200 

4 AA98DC 03.09.2018 PP-190000001 - DJI M200 

5 6B2227 28.08.2018 PP-190000001 - DJI M200 

6 910E54 25.08.2018 PP-190000001 - DJI M200 

7 A32522 11.08.2018 PP-190000001 - DJI M200 

8 BCFC34 09.08.2018 PP-190000001 - DJI M200 

9 1F677C 07.08.2018 PP-190000001 - DJI M200 

10 9FB5D1 05.08.2018 PP-060684461 – DJI Inspire 1 

11 451589 05.08.2018 PP-060684461 – DJI Inspire 1 

12 6316C9 05.08.2018 PP-060684461 – DJI Inspire 1 

13 604267 05.08.2018 PP-060684461 – DJI Inspire 1 

14 D8A504 05.08.2018 PP-060684461 – DJI Inspire 1 

15 19A09C 31.07.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

17 D61054 24.07.2018 PP-000100190 – DJI Matrice 200 

18 F1819C 24.07.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

19 E4E4FA 20.07.2018 PP-060684461 – DJI Inspire 1 

20 421E09 20.07.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

21 E85BD8 19.07.2018 PP-000100190 – DJI Matrice 200 

22 154BD8 19.07.2018 PP-000100190 – DJI Matrice 200 

23 8901BA 17.07.2018 PP-000100190 – DJI Matrice 200 

24 FE64C3 17.07.2018 PP-222223333 – DJI Inspire 1 

25 CCDF39 17.07.2018 PP-000100190 – DJI Matrice 200 

26 35907F 17.07.2018 PP-060684461 – DJI Inspire 1 

27 1286EF 17.07.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

28 3A8795 13.07.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

29 96EDF7 12.07.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

30 BBF6B9 10.07.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

31 C5B8E9 09.07.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

32 944B66 05.07.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

33 56D2D8 04.07.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

34 E81681 28.06.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

35 B4A45E 26.06.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

36 97D25F 26.06.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

37 5552DE 25.06.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

38 F493ED 22.06.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

39 3887BC 21.06.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

40 7748D8 20.06.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

41 5FAB45 19.06.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

42 553E20 14.06.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 

43 CE52D2 13.06.2018 PP-100000018 – DJI Inspire 1 
Fonte: Seção de RPA do ComAvE, 2018. 
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APÊNDICE B  

Questionário aplicado aos policiais militares apoiados pela RPA 

 

 

 

 

 

 

 

Caro(a) policial militar, este formulário contendo dez questionamentos é parte da 

pesquisa que estou desenvolvendo no Curso de Especialização em Segurança Pública (CESP)  

com o tema "EFEITOS DO USO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA 

(RPA/DRONE) NA VIGILÂNCIA E COLETA DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO NO CAMPO DA INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA", ele 

visa avaliar a sua percepção sobre os efeitos do uso de RPA (drone) na ação de repressão 

qualificada ao tráfico de drogas que você realizou e na avaliação dos riscos nela envolvida. 

Agradeço antecipadamente sua disponibilidade em responder. 

 

 

Jean Carlos Inacio da Silva, Cap PM. 

Aluno do CESP 2018 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1) Você participou de alguma ação ou operação apoiada com RPA (drone)? (Caso a resposta 

seja ‘NÃO’, a pesquisa com o militar será encerrada) 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

2) Você teve acesso às imagens captadas pela RPA (drone) antes de executar a ação ou operação 

que era apoiada? 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 



128 

 

3) O uso de RPA (drone) contribuiu para o planejamento da sua ação ou operação?  

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

4) O uso de RPA (drone) contribuiu para a tomada de decisão durante a sua ação ou operação?  

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

 

5) Você considera que o emprego de RPA (drone) o auxiliou na avaliação dos riscos envolvidos 

na ação e na identificação de ameaças tornando a sua atuação mais segura?  

(   ) Sim, possibilitou a avaliação de ameaças e tornou a atuação mais segura; 

(   ) Não, não foi possível avaliar as ameaças; 

(   ) Não, pois não utilizei o assessoramento dos levantamentos com a utilização da RPA; 

(   ) Não houve diferença. 

 

6) Você considera satisfatórios os resultados do empego de RPA (drone) na vigilância e 

captação de imagens em locais onde suspeita-se ocorrer o crime de tráfico de drogas? 

(   ) Muito satisfatórios, os mesmos resultados não poderiam ter sido obtidos sem o apoio da 

RPA; 

(   ) Satisfatórios, as informações obtidas com a utilização da RPA não foram totalmente 

suficientes mas houve o êxito da ação; 

(   ) Insatisfatórios, os mesmos resultados poderiam ter sido obtidos por outros meios menos 

trabalhosos que com o emprego de RPA; 

(   ) Muito insatisfatórios, resultados melhores poderiam ser obtidos sem o apoio da RPA. 

 

7) Selecione as contribuições que a RPA (drone) trouxe para sua atividade, você pode selecionar 

mais de uma opção. 

(   ) Constatação de flagrante delito e consequente prisão do autor; 

(   ) Identificação da rota de fuga de autores e suspeitos durante abordagens; 

(   ) Identificação do local de esconderijo de autores e suspeitos durante abordagens; 

(   )  Identificação do modus operandi de autores de delitos; 

(   ) Identificação do local de esconderijo de drogas possibilitando sua apreensão; 

(   ) Identificação do local de esconderijo de armas possibilitando sua apreensão; 

(   ) Constatação de vinculações criminais; 
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( ) Oferecimento de maior segurança para a atuação dos policiais durante a repressão 

qualificada; 

(   ) Possibilitou o fator surpresa nas abordagens minimizando o tempo de emprego da tropa; 

(   ) Outras; 

(   ) Nenhuma. 

 

8) Com que frequência gostaria de receber apoio de RPA (drone) para realizar suas atividades 

operacionais? 

(   ) Sempre, todos os turnos de serviço; 

(   ) Eventualmente, quando houver uma análise prévia da necessidade de levantamentos com 

RPA; 

(   ) Nunca, não gostaria de receber apoio de RPA em minhas atividades em nenhum momento. 

 

9) Você considera a RPA (drone) um instrumento capaz de produzir inteligência de segurança 

pública e auxiliar na repressão qualificada ao tráfico de drogas? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

10) Você sugere mudança em algum procedimento operacional que foi adotado pelo piloto 

remoto como altura de voo, estrutura logística empregada, posicionamento da aeronave, 

tempo de voo, etc, ou que algum procedimento seja adotado para melhorar os resultados 

obtidos? Se "sim" descreva quais procedimentos devem ser modificados ou adotados pelo 

piloto remoto? 

Muito obrigado! 
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APÊNDICE C  

Questionário aberto aplicado aos Oficias 

 

 

 

 

 

 

 

Sr(a) Comandante/Chefe, este formulário contendo 8 (oito) questionamentos é parte da 

pesquisa que estou desenvolvendo no Curso de Especialização em Segurança Pública (CESP) com o 

tema "EFEITOS DO USO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA/DRONE) NA 

VIGILÂNCIA E COLETA DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NO CAMPO DA 

INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (ISP)". Este instrumento visa avaliar vossa percepção 

sobre os efeitos do uso de RPA (drone) para levantamentos de inteligência destinada a orientar o 

planejamento de ações e operações de repressão qualificada ao tráfico de drogas. Agradeço 

antecipadamente a disponibilidade em responder.  

 

 

 

Jean Carlos Inacio da Silva, Cap PM. 

Aluno do CESP 2018 

 

 

 

QUESTIONÁRIO ABERTO 

 

1) Qual o posto, nome de guerra e unidade de V.Sa.? 

 

2) Qual função V.Sa. exerce atualmente? Nesta função V.Sa. apoia ou realiza o planejamento 

de ações ou operações de repressão qualificada ao tráfico de drogas?  

 

3) A Diretriz nº 3.02.1/2009-CG, que regula os procedimentos e orientações para a execução 

com qualidade das operações na Polícia Militar de Minas Gerais, afirma que, sempre que 

necessário, as operações repressivas devem ser precedidas de levantamentos de inteligência, e 
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também evidencia que existe uma lacuna de métodos para que se façam tais levantamentos 

(MINAS GERAIS, 2009, p. 12). Quais informações V.Sa. considera que devem ser levantadas 

para que possa planejar adequadamente uma ação ou operação de repressão qualificada ao 

tráfico de drogas?  

 

4) Considerando que o levantamento de inteligência é pressuposto para o planejamento e 

realização de ações e operações de repressão qualificada ao tráfico de drogas, quais os meios 

ou ferramentas V.Sa. dispõe atualmente para realizar tais levantamentos de inteligência? Eles 

são suficientes para realizar esta atividade?  

 

5) Nos dois vídeo abaixo são reunidas imagens originais, sem edição, gravadas com RPA entre 

junho e setembro de 2018 em locais onde suspeita-se ocorrer o crime de tráfico de drogas. 

Solicito a fineza de assistir aos vídeos para responder às próximas questões.  

 

6) Considerando que a DEGEOP define Inteligência de Segurança Pública (ISP) como a 

"atividade que se destina a processar informações e a elas agregar qualidade para assim 

potencializar os serviços de polícia, possibilitando a tomada de decisões científicas e subsidiar 

a prevenção e a repressão qualificadas", após assistir ao vídeo com imagens gravadas por RPA 

em locais públicos onde suspeita-se ocorrer o tráfico de drogas, V.Sa. considera que o uso de 

RPA é suficientemente capaz de auxiliar na produção de conhecimento no campo de ISP para 

direcionar ações e operações de prevenção e repressão qualificadas ao tráfico de drogas, ao 

agregar qualidade às informações já disponíveis como a estatística criminal? 

 

7) V.Sa. considera que o emprego de RPA em locais públicos onde suspeita-se ocorrer tráfico 

de drogas possibilita identificar o modus operandi, local de esconderijo de autores e materiais 

ilícitos, vinculações criminais e rota de fuga de suspeitos durante abordagens?  

 

8) Considerando que o Caderno Doutrinário 01, que trata da intervenção policial, processo de 

comunicação e uso de força, orienta que "Toda ação policial militar deverá ser precedida de 

uma avaliação dos riscos envolvidos, que consiste na análise da probabilidade da concretização 

do dano e de todos os aspectos de segurança que subsidiarão o processo de tomada de decisão 

em uma intervenção, formando um componente importante do diagnóstico da intervenção 

(MINAS GERAIS, 2010b, p. 31)", V.Sa. dispõe de algum meio para identificar os riscos e as 
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ameaças existentes no cenário de atuação antes de desencadear ações e operações de repressão 

qualificada ao tráfico de drogas? Se sim, quais são?  

 

9) V.Sa. considera que as imagens captadas com RPA são capazes de auxiliar na avaliação de 

riscos de ameaças existentes no cenário de atuação antes de desencadear ações e operações de 

repressão qualificada ao tráfico de drogas? 

 

10) V.Sa. gostaria de contar com o apoio de RPA em sua rotina operacional? 

  

11) Fique à vontade para acrescentar outras informações caso queira.  

 

Muito obrigado! 

 

 


	Pré Textuais
	COMPLETA COM SUMARIO
	Anexo A
	questionarios



