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25 de fevereiro de 2021

Carta de Apoio

CTIF, a International Association of Fire and Rescue Services, apoia fortemente o desenvolvimento de
tecnologia, novas abordagens e visões sobre como as equipas de combate incêndios podem executar
as suas missões com mais rapidez, eficiência e segurança.
Isso leva à assinatura de um Memorando de Entendimento entre a CTIF e a associação IEDO. A
tecnologia de UAS-Drones tem sido usada por serviços de emergência há anos, mas ainda é bastante
recente. Nem todos os serviços de segurança pública a utilizam hoje. A inovação tecnológica e a
legislação dos UAS-Drones sempre estiveram em constante evolução e adaptação, mas mais
rapidamente do que o desenvolvimento de melhores práticas com UAS-Drones. Hoje, os serviços de
emergência mostram muitas diferenças no uso de UAS-Drones, entre aqueles que se tornaram
especialistas e aqueles que estão a iniciar o programa de UAS-Drones.
O Comité Executivo CTIF foi informado sobre o IEDO Tatical Program, que resume as melhores práticas
do uso de UAS-Drones em 2020 no que diz respeito a missões de salvamento e combate a incêndios.
Ao reunir, explorar, analisar, sintetizar e disseminar boas práticas de uso de UAS-Drones no campo da
gestão de desastres e crises, um documento muito valioso será criado, e isso para o benefício de todos
os serviços de emergência.
Com esta carta, gostaríamos de expressar o nosso total apoio a este programa. Esperamos ler o
resultado e oferecer nossa ajuda na divulgação.

Com os melhores votos
Presidente da CTIF
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Prefácio
Desde 2017, os UAS-Drones salvaram mais de 400 vidas em todo o mundo. Muitas equipas de
combate a incêndios e associações SAR adaptaram esta nova tecnologia para ser mais eficiente e
oportuna na tomada de decisões.
Implementar e pilotar uma aeronave sem piloto a bordo é um know-how técnico e específico. Realizar
esta pilotagem remota em prol de uma missão de salvamento ou combate a incêndio em um contexto
de emergência e stresse requer muito rigor e habilidades específicas. Para adquiri-los, é preciso
preparar, treinar e praticar para manter as próprias conquistas.
Outro fator entra em jogo: a experiência. Um piloto de UAS-Drones experiente é aquele que
multiplicou operações, fracassos, sucessos, vários contextos e ambientes. A soma das lições
aprendidas constrói a experiência. Quando isso é partilhado, do piloto experiente ao piloto novato,
ajuda a construir conhecimento, a modificar o comportamento do inexperiente desenvolvendo a sua
atenção, prudência e autoconfiança.
Assim, após evidenciar as boas práticas do UAS-Drones em situação de salvamento ou combate a
incêndios, este relatório visa em particular oferecer os conhecimentos necessários e úteis para um
piloto de UAS-Drones de um serviço de bombeiros ou de uma associação de busca e salvamento
(SAR), independentemente de país e idioma.
Este relatório visa lançar luz sobre as possibilidades de uso tático para uma equipa de UAS-Drones de
um serviço de emergência, mas também todas as missões que podem ser realizadas por UAS-Drones
para um leigo.
Portanto, visa divulgar o estado da arte das práticas de UAS-Drones em missões de resgate e também
promover o uso do UAS-Drone por todos os serviços de emergência, salvamento e combate a
incêndios e organizações de gestão de crises.

Presidente da IEDO

Vendelin CLICQUES
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2.

SUMÁRIO

Em linha com a filosofia da associação IEDO baseada no intercâmbio e partilha internacional, este
relatório resume as melhores práticas com UAS-Drones de 2020 em relação a missões de incêndio e
salvamento.
Essas várias práticas são a síntese de lições aprendidas no campo, iniciativas locais emergentes e
práticas comuns difundidas em 62 equipas de combate a incêndios, autoridades (elementos de SAR) e
associações de resgate de 13 países no mundo.
Este relatório não é exaustivo, mas ilustra uma boa parte dos usos táticos de UAS-Drones em 2020 para
salvar e preservar pessoas, propriedades e o meio ambiente.
A disseminação e compartilhamento deste conhecimento é destinado a todos os elementos de resgate
que usam a tecnologia dos UAS-Drones ou que desejam iniciar um programa de UAS-Drones.
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3.

APRESENTAÇÃO

A. Apresentação da associação IEDO
IEDO, a Organização Internacional de Drones de Emergência, é uma associação internacional sem
fins lucrativos com aprovação de interesse geral. Tem sede na França, na comuna de Versalhes, nos
escritórios do Serviço Departamental de Bombeiros e Resgate de Yvelines. Foi criado a 10 de junho de
2018.
Reúne socorristas especialistas na utilização UAS-Drones e pilotos remotos de vários países, de
várias agências de segurança pública ou associações.

Esta comunidade tem mais de 600 membros (bombeiros, polícias, paramédicos, médicos, guardas
costeiros, voluntários SAR) de 42 países.
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OS PRINCÍPAIS OBJETIVOS DA IEDO SÃO:
➢ Desenvolver a troca de conhecimento e experiência entre as equipas de UAS-Drones de
emergência de todo o mundo, partilhar o feedback para melhorar a qualidade operacional de
cada uma;
➢ Melhorar a eficiência dos UAS-Drones criando grupos de trabalho sobre o uso tático de UASDrones e realizando experiências de campo;
➢ Desenvolver um sistema de treino e certificação para equipas internacionais de UAS-Drones
de resgate.
A nossa vontade é baseada no desenvolvimento de intercâmbios de forma transversal e ser possível
discutir problemas locais, soluções e iniciativas e as melhores utilizações do UAS-Drone para salvar
vidas.
Todas essas ações são realizadas pelos membros voluntários da IEDO de forma colaborativa.
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IEDO é uma comunidade dedicada a UAS-Drones composta por
socorristas, para socorristas.

www.iedo-drone.org
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B. O principal objetivo do IEDO Tactical Program

Os UAS-Drones são usados por serviços de emergência há anos, mas ainda são bastante recentes.
Nem todos os serviços de segurança pública o utilizam hoje. A inovação tecnológica e a regulamentação
dos UAS-Drones sempre estiveram em constante evolução e adaptação, mas muito mais rápido do que
o desenvolvimento das melhores práticas com UAS-Drones.
Hoje, os serviços de emergência mostram muitas diferenças no uso de UAS-Drones, entre aqueles que
se tornaram especialistas e aqueles que estão a iniciar o seu programa de UAS-Drones.

O IEDO Tatical Program, lançado em 1 de dezembro de 2020, é um projeto internacional cujo principal
objetivo é reunir, explorar, analisar, sintetizar e disseminar as melhores práticas para o uso de UASDrones no campo da gestão de desastres e crises.
Partilhar este conhecimento sobre os usos dos UAS-Drones para missões de salvamento ou de combate
a incêndios proporcionará a todos os serviços de emergência (bombeiros, autoridades, associações
SAR e agências de emergência) uma melhor compreensão das capacidades dos UAS-Drones e também
uma melhor eficácia nas suas missões.
E cada agência de segurança pública será capaz de aceder as suas melhores práticas, aprender,
melhorar sua capacidade operacional e ser mais eficiente.
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C. Descrição do projeto

1º Passo
O primeiro passo foi reunir conhecimento ao nível do país. A equipa da
IEDO identificou 13 pessoas que são membros da IEDO e também
estão ativamente envolvidas na operação de UAS-Drones de
segurança pública.

Países
envolvidos

Coordenador
nacional

Eles foram incumbidos, como coordenadores de grupos de trabalho
nacionais, de reunir conhecimento de campo por meio de experiência,
feedback ou lições aprendidas com a rede do seu país (membro da
IEDO ou não).
Um formulário de modelo foi criado para coletar todos os dados na
mesma estrutura. Este formulário tem sido usado por todos os
coordenadores de grupos de trabalho na sua rede para gerir os dados.
No primeiro prazo, 1 de abril de 2020, os 13 coordenadores de grupos
de trabalho começaram a redigir um relatório nacional resumindo o
estado da arte do uso tático de UAS-Drones no seu país.
Devido à pandemia COVID19, o cronograma do projeto foi atrasado de
forma bastante legítima. Uma vez que não devemos esquecer que os
nossos coordenadores nacionais são os socorristas que estiveram na
linha da frente. Todos os relatórios foram entregues em outubro de
2020.
1 de dezembro
de 2019

Criação de 13 grupos de trabalho

Dezembro de
2019 a março
de 2020

13 coordenadores de grupos de trabalho
reúnem as melhores práticas

1 de outubro de
2020

Entrega dos 13 relatórios nacionais
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2º Passo
A etapa 2 trata da fusão de todos os dados dos 13 países num documento.
Para resumir 13 relatórios nacionais, é necessário um grupo de trabalho físico. É por isso que a IEDO
tentou reagrupar os 13 coordenadores do grupo de trabalho num só lugar para fazer um brainstorming
e trabalhar juntos com o objetivo de resumir e escrever um relatório internacional com todos os dados.
Este workshop internacional sobre melhores práticas foi a oportunidade de partilhar conhecimentos e
experiências.
Mais uma vez, devido ao COVID19, este workshop presencial foi adiado várias vezes e finalmente
cancelado para o ano de 2020. O Conselho de Administração da IEDO fez o possível para se adaptar
a esta situação. Vários pequenos grupos de trabalho temáticos foram criados em apenas algumas
semanas para analisar os dados dos 13 relatórios.
novembro de 2020 a janeiro de 2021

7 grupos de trabalho temáticos criados

janeiro a fevereiro de 2021

Síntese e redação do relatório de melhores práticas

1 de março de 2021

Lançamento do relatório de melhores práticas IEDO 2020

3º Passo
A IEDO atualizará o relatório de Melhores Práticas da IEDO a cada ano através dos 13 grupos de
trabalho nacionais.
É claro que o Conselho de Liderança espera que essa abordagem seja estendida a muitos outros
utilizadores de países e que incentive qualquer socorrista que utiliza UAS-Drones a participar e
partilhar a sua experiência e conhecimento com nossa comunidade global.
O objetivo é elevar coletivamente o nível de capacidades de cada utilizador de UAS-Drones de
segurança pública em todo o mundo.
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D. Glossário

Abreviação
BVLOS
ECBRN
ELA
FD (CB)
GDRP
GPS
HazMat
IC (CO)
PD (FS)
RPIC
RTH
SAR
TOLA
UAS
VLOS
VO

Significado
Beyond the Visual Line Of Sight (Além da Linha de Vista)
Explosive, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (Explosivo,
Radiológico, Nuclear, Biológico e Químico)
Emergency Landing Area (Área de Aterragem de Emergência)
Fire Department (Corpo de Bombeiros)
General Data Protection Regulation (Regulamento Geral de Proteção de
Dados)
Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global)
Hazardous Materials (Materiais Perigosos)
Incident Commander (Comandante das Operações)
Police Department (Forças de Segurança)
Remote Pilot in Command (Piloto Remoto no Comando)
Return to Home (Voltar a Casa)
Search & Rescue (Busca e Salvamento)
Take-Off and Landing Area (Área de Aterragem e Descolagem)
Unmanned Aircraft System (Sistema de Aeronave Não-tripulado)
Visual Line Of Sight (Linha de Vista)
Visual Observer (Observador)
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4.

ORGANIZAÇÃO DE UMA EQUIPA DE UAS-DRONES

A. Organização Administrativa
O organograma da equipa depende das funções de coordenação e de gestão implementadas: operação,
formação, segurança, técnica e regulamentar.
Coordenador da Equipa de UAS-Drone
Todas as equipas têm um coordenador de programa. Este coordenador poderá ser um piloto de UASDrone, mas não é obrigatório. Mais importante é ter influência no processo de tomada de decisões na
organização. Na maioria das vezes, esse coordenador também é o Diretor de Operações com UASDrone.
Oficial de Operações / Oficial de Planeamento de Resposta / Diretor de Operações com UASDrone
Esta pessoa é responsável pelas operações de UAS-Drones e procedimentos operacionais padrão.
Define como as operações devem ser realizadas e também pode participar no planeamento dos voos.
Coordenador de Formação e Treino
A maioria das equipas de UAS-Drones tem um serviço interno de instrução e / ou treino. O coordenador
de formação e treino planeia o treino inicial e contínuo com um grupo de formadores experientes em
UAS-Drones.
Oficial de Segurança / Oficial de Segurança Aérea
Um oficial de segurança é necessário para aconselhar o coordenador de UAS-Drones sobre a política
de prevenção de acidentes aéreos (implementação de sistema para gerir a segurança dos voos),
prevenção do fator humano e para conduzir investigações de acidentes.
Coordenador Técnico
O Coordenador Técnico pode ser útil para garantir a inovação tecnológica, compras, manutenção de
sistemas de UAS-Drones e acessórios. Tendo em conta a rapidez com que os UAS-Drones ficam
obsoletos e a inovação tecnológica sendo tão rápida é necessária uma pessoa ou uma pequena equipa
técnica para monitorar a evolução do mercado.
Assessor Jurídico
Um especialista em legislação e regulamentação de UAS-Drones também é muito útil na equipa. Este
último é cada vez mais importante uma vez que as regras nacionais e internacionais sobre UAS-Drones
aéreos estão em desenvolvimento e a mudar com relativa regularidade. Os serviços de emergência
costumam ter um status especial em relação à isenção de voo. Além disso, os temas a respeito da vida
privada e da proteção de dados pessoais (exemplo: o RGPD na Europa) são muito sensíveis. Uma
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pessoa dedicada à vigilância regulatória e à organização de dados é uma forma de um serviço de
segurança pública não se expor legalmente e tranquilizar o público.
Piloto Líder ou Piloto Chefe
O Piloto Chefe costuma ser um piloto de UAS-Drones experiente e amadurecido. Lidera a equipa de
pilotos e é responsável pelas seguintes tarefas:
● Garantir que o UAS-Drone é operado com o mais alto nível de segurança e que todos os membros da
tripulação mantem os padrões profissionais durante todo o tempo;
● Supervisionar a triagem, seleção e supervisão de candidatos a piloto de UAS-Drones;
● Fornecer feedback aos pilotos e tripulação;
● Agendamento de pilotos para voos planejados
● Trabalhar em coordenação com o administrador de treinos e monitorar o status das qualificações dos
tripulantes.
Coordenador Regional de UAS-Drones
Em alguns países, por exemplo nos EUA, existe uma função especial: o coordenador regional de UASDrones. Este supervisiona todas as operações do programa de segurança pública de aeronaves não
tripuladas da Jurisdição de Aviação Regional. Eles também podem coordenar o treino para operações
de aeronaves comerciais não tripuladas em outros departamentos.

As responsabilidades desta pessoa são:
● Garantir que as tripulações de voo estão em conformidade com todos os requisitos da aviação civil;
● Manter uma lista atualizada de membros da tripulação que estão certificados;
● Estabelecer e desenvolver coordenadores de departamento de UAS-Drones dentro da jurisdição;
● Monitorizar e registar a condição, manutenção e registo de voo de todos os UAS-Drones e
equipamentos associados;
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● Executar relatórios mensais de aviação civil e manter um registo de funções;
● Garantir que mensalmente são estimuladas as habilidades de voo e realizado treinamento em sala de
aula são concluídos em todos os departamentos.

Uma boa ideia: a partilha
Uma boa prática, observada no Reino Unido, consiste em reunir recursos humanos e materiais entre
vários departamentos (por exemplo, polícia e bombeiros) para partilhar e reduzir custos (equipamento e
tripulação).
A tripulação do UAS-Drone pode ser mista (1 polícia e 1 bombeiro), mas para operações policiais, é de
fato um polícia que fica encarregue da operação e, da mesma forma, um bombeiro fica encarregue num
incêndio.

B. Organização operacional
Recursos humanos
A maioria das equipas opera com pelo menos uma tripulação de 2 pessoas, composta por um piloto e
um observador/líder de equipa. Se considerarmos as muitas tarefas a serem realizadas para trabalhar
em segurança (pilotar segurança da aviação, segurança terrestre, gestão de missão, análise de imagem,
gerir comunicações rádio e ser comandante de ocorrência), uma tripulação de 2 pessoas é fortemente
recomendada a fim de evitar acidentes, que infelizmente ocorrem, muitas vezes devido ao fator humano.
Piloto do UAS-Drone ou PRC, Piloto Remoto no Comando
O piloto é o membro da tripulação com autoridade e responsabilidade final pela operação e segurança
do voo. Ele possui o treino de piloto e a graduação apropriados. O piloto também é treinado para recolher
imagens (imagens/vídeos eletro-óticos ou térmicos) e para ativar uma carga útil para realizar uma ação
(procurar uma vítima, trazer iluminação, designar um ponto, largar um objeto, transmitir uma mensagem
de áudio). É capaz de realizar voos visuais e ocultos. Este é responsável pelo seu equipamento; tem
autoridade e responsabilidade pelo seu voo e segurança relacionada.
OV, Observador
O Observador auxilia o piloto a localizar e evitar outro tráfego aéreo ou objetos no alto ou no solo. Por
outro lado, o Observador pode ter algum treino de piloto ou pelo menos estar familiarizado com a
tecnologia de UAS-Drones. Deve haver, obviamente, um meio de comunicação rádio a ser coordenado
com o piloto.
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Líder da Equipa de UAS-Drones
O líder da equipa do UAS-Drones representa a sua organização e é responsável pelo equipamento e
pela tripulação do UAS-Drone no local de operações. Em alguns países, essa posição também pode ser
chamada de “Air Boss” – chefe do ar. O líder da equipa de UAS-Drones mantém vários tipos de controlo
e de forma apropriada sobre a equipa e fornece um único ponto de contato para operações de UASDrones/processamento de dados à liderança das operações em campo. Dependendo do país, das
agências e do UAS-Drone, as responsabilidades táticas do líder da equipa de UAS-Drones podem
incluir, mas não estão limitadas ao seguinte:
● Receber atribuições de missão e encaminhá-las ao piloto;
● Gerenciar área de descolagem;/pouso (TOLA);
● Gerenciar padrões de garantia de separação de espaço aéreo entre aeronaves, para incluir operações
tripuladas e não tripuladas
● Gerenciar vigilância de segurança terrestre;
● Operar a carga útil (câmara térmica/zoom, fones de ouvido, luzes);
● Estabelece contato com o Comandante das Operações (comunicação e informação.
Coordenador de Área de Descolagem/Aterragem (TOLA)
Administrador da TOLA é uma posição necessária sempre que houver duas ou mais aeronaves não
tripuladas voando na mesma área de descolagem/pouso. O administrador da TOLA supervisiona a área
de descolagem/aterragem, coordena a separação de altitude entre as aeronaves e gere as operações
de descolagem e aterragem do tráfego aéreo. O administrador da TOLA recebe atribuições de missão
e atribui essas missões às equipas de UAS-Drones apropriadas.
Especialista ou técnico de dados
O especialista ou técnico de dados trabalha como um membro da equipa com o piloto para gerar os
dados necessários para o planeamento, avaliação ou tomada de decisão a nível tático ou estratégico.
O especialista de dados é principalmente necessário quando a missão se refere ao cálculo do perímetro
em grande escala e/ou operações complexas e de longo prazo que geram um grande volume de dados.
Essa pessoa pode ser um cientista da computação, um especialista em SIG (Sistemas de Informação
Geográfica) ou um piloto treinado nessa tecnologia. O técnico de dados é especializado no seguinte:
● Executa verificações de segurança pré-voo e pós-voo e verificações de segurança de equipamentos
de coleta e streaming de dados a bordo;
● Garante que o fluxo de dados, gravação de dados e equipamento de streaming estejam operacionais
antes do voo, durante o voo e após o voo, para atingir os objetivos da missão.
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● Converte dados num conjunto de dados pré-processado ou produto de precisão, como mapas
georreferenciados, orto fotos, modelos de elevação digital ou modelos de terreno 3D.

Organização da equipa

Líder Equipa de
UAS-Drone
ou VO

Existem várias organizações.
Opção 1: a equipa consiste em pelo menos 2 pessoas, um piloto e
um líder de equipa ou observador visual. (OV);

Piloto UAS-Drone

A opção 2 consiste em pelo menos um piloto, um observador visual, um líder de equipa e, se possível,
um especialista em dados ou administrador da TOLA.

Líder Equipa
de UASDrone
Coordenador
TOLA

Piloto UASDrone

VO Observador

Piloto UASDrone

VO Observador
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No caso de uma operação com vários UAS-Drones, um consultor técnico de UAS-Drones coordena
duas equipas e atua como administrador da TOLA. OV e técnico de dados são opcionais.

Coordenador
de E. UAS
UAS-Drone
Líder Equipa
de UASDrone
Piloto UASDrone

Líder Equipa
de UASDrone
Piloto UASDrone

Qualquer que seja a organização operacional da equipa, as funções essenciais para a realização de
uma operação de UAS-Drones não se alteram e devem ser desempenhadas pela equipa. Tudo é uma
questão de distribuição de tarefas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilotar o UAS-Drone;
Segurança aérea (visual);
Segurança terrestre (visual);
Supervisão das frequências aeronáuticas;
Gestão de missão;
Supervisão do canal utilizado pelo Comandante das Operações;
Análise e uso de dados;
Gestão de equipamentos e baterias;

Sendo esta lista longa, é por esta razão que não é recomendado pilotar um UAS-Drone sozinho numa
operação. O fator de risco de acidentes aumenta dramaticamente.
Pesquisas feitas pelos nossos grupos de trabalho nacionais mostraram que as equipa de UAS-Drones
têm em média 8 pilotos para garantir a permanência 24 horas nos sete dias da semana. A maioria das
tripulações vem de um serviço ou agência de segurança pública. No entanto, às vezes, quando essas
agências são pequenas, podemos notar que as equipas de UAS-Drones são externas e privadas, mas
não têm a cultura de operações de segurança pública.
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Recursos materiais
Depois de ter questionado os participantes dos diferentes grupos de trabalho, descobriu-se que a
maioria das equipas tem uma média de 4 UAS-Drones ao serviço, a maioria de quatro rotores, sendo
UAS-Drones pequenos de menos de 2kg/4lb ou um UAS-Drone "pesado" de mais de 2kg / 4lb.
A comunicação da equipa é garantida pela rede de rádio normalmente usada pela organização de
salvamento. Porém, algumas equipas também contam com equipamentos de rádio aeronáutico para
garantir a supervisão e/ou coordenação.
Nem todas as equipas de UAS-Drones usam um capacete de proteção. Os pilotos que não os usam
justificam-se explicando que o UAS-Drone não voa sobre eles. Os pilotos que usam capacetes se
justificam explicando que é difícil pedir às equipas de resgate em terra (perto dos UAS-Drones) que
usem os seus capacetes se eles próprios não o fizerem. Resta apenas uma certeza, o risco de queda
(mesmo baixo) existe, perto dos pilotos durante a descolagem/aterragem, mas também perto das
equipas de solo.
É por isso que recomendamos que todos usem capacetes, pois a segurança é uma preocupação que
todos devemos ter.
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Veículo de UAS-Drones
Para colocar a equipa de UAS-Drones em ação, existem várias opções possíveis. Mas antes de
descrevê-las, devemos entender as necessidades operacionais e logísticas de uma equipa de UASDrones. As necessidades são principalmente orientadas para o apoio logístico ao transporte, mas
também a gestão da energia (baterias). Deve ser entendido que a capacidade de recarregar as baterias
no campo é crítica. Além disso, para manter a sua performance, deve-se evitar o frio e o calor. Além
disso, há também uma forte necessidade de comunicação, transmissão das informações coletadas e,
portanto, ecrãs. Um grande ecrã proporcionará um conforto inegável para partilhar uma situação tática.
Várias soluções estão disponíveis para colocar uma equipa de UAS-Drones em ação:
●

Seja por veículo de emergência convencional (o
equipamento do UAS-Drone é colocado no portamalas), com a opção de colocar um grande ecrã
instalado na mala com fonte de alimentação
fornecida por transformador elétrico ligado à bateria
do veículo), esta configuração permite o transporte
da equipa, do UAS-Drone e dos acessórios, além
de partilhar a visualização do ecrã do piloto. Sem
falar que o transformador elétrico também pode ser
usado para recarregar as baterias.

Fotografia cortesia de SDIS 77

●

Ou por um veículo ligeiro de emergência (carro)
dedicado apenas à equipa de UAS-Drones com um
layout mais desenvolvido e definitivo.
O layout inclui:
o

Um ecrã central na mala para o comando da
operação ver em tempo real a central;

o

Uma fonte de energia para o ecrã e as baterias;

o

Um sistema de transmissão (vários rádios).
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●

Ou por um veículo específico e dedicado à equipa de UAS-Drones, e talvez com uma configuração
mais avançada que requer uma carrinha ou uma pequena carrinha.

Fotografia cortesia de DEMA Emergency Services

Esta última configuração permite o transporte de vários UAS-Drones e equipamentos pesados. Cuidado,
porém, para não o confundir com um posto de comando clássico, trata-se apenas de uma carrinha que
permite utilizar as imagens e fornecer suporte logístico para a equipa de UAS-Drones.
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Estas carrinhas estão equipadas com:
o

Um ou mais UAS-Drones (de asa fixa ou rotativa);

o

Um ou mais ecrãs para visualização ao vivo (no exterior para organizar a operação ou no interior
para trabalhar as fotos);

o

Um sistema elétrico para carregar várias baterias (ou um transformador elétrico ou diretamente
para baterias de alta voltagem);

o

Um gerador elétrico portátil;

o

Um sistema de ar condicionado (para as baterias);

o

Um sistema de transmissão celular ou por satélite;

o

Um ponto de acesso a Wi-Fi;

o

Um escritório equipado com computadores;

o

Uma impressora a cores.

Fotografia cortesia de MEKS Emergency UAS-Drones

Não é surpreendente que a maioria dos veículos tenha tração 4x4; o que melhora muito o alcance da
equipa de UAS-Drones, mesmo em terrenos difíceis.
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Mochila tática
Além disso, em situações de terreno acidentado que envolvem uma marcha de aproximação, a solução
da mochila tática, composta por um pequeno UAS-Drone compacto e o mínimo de equipamento
essencial, pode permitir que a equipa de UAS-Drones seja rapidamente colocada em ação e com maior
mobilidade.

Fotografia cortesia de SDIS 78
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C. Gestão de segurança
A segurança é um assunto importante e essencial para uma equipa de UAS-Drones. Uma herança da
cultura da aviação, os acidentes aéreos devem ser evitados a todo o custo. E se for inevitável, o oficial
de segurança da equipa deve implementar um procedimento de investigação, uma investigação e uma
análise de segurança para recolher os dados e entender as causas do acidente. E isso para evitar a
renovação das condições favoráveis a um acidente.
Ter um UAS-Drone a voar (pesando vários kg ou lb) numa situação de emergência, stressante ou de
forma espontânea requer uma cultura e procedimentos relacionados com segurança. Necessita de um
quadro que permita a mitigação e o controlo dos riscos que deve ter como objetivo a redução da
probabilidade de acidentes.
A avaliação de risco deve gerar uma série de medidas preventivas de segurança. Essas medições são
divididas em 3 fases: antes, durante e depois de cada voo.
ANTES DO VOO
Treino
Treinar duro torna o trabalho fácil, mas acima de tudo permite que seja mantido o rigor da segurança.
Com este espírito, a equipa de UAS-Drones deve sempre optar por reproduzir missões realistas em
ambientes controlados e simuladores para manter sua destreza.
Simuladores são uma ótima maneira de pilotar um UAS-Drone quando a meteorológica não o permite
ou é necessário implementar procedimentos de emergência, como:
● Falha do motor;
● Perda de conexão da câmara;
● Deterioração das condições meteorológicas (vento, chuva, nevoeiro, outros);
● Interferência eletromagnética.
Análise aérea e de topografia
Os objetivos desta avaliação são:
● Analisar a viabilidade da operação aérea;
● Conhecer o ambiente em que a equipa irá operar.
Esta análise inicial consiste em mapear/estudar os seguintes elementos:
● Tamanho e posição da zona de incidente/operação;
● Planimetria, estudo de:
o Estradas, caminhos de ferros, vias navegáveis, lagos, rios, outros;
o Atividades humanas (acampamentos, concertos, caminhantes, outros);
o Vegetação (campos, bosques, mato);
o Pontos sensíveis (escolas, hospitais, centros comerciais, bases militares, outros).
● Declive (planos, curvas, desníveis, linhas de crista e talvegue).
● Obstáculos (linhas de alta tensão, postes de transmissão, várias antenas, repetidor de rádio,
guindastes, turbinas eólicas e cabos suspensos)
● Habitações e arquitetura;
● Áreas e espaço aéreo (todas as áreas e espaços aéreos em questão, e também o protocolo
aéreo CTR a ser ativado)
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Analise das condições meteorológica
As condições meteorológicas devem ser estudadas através de sites ou aplicações de previsão
meteorológica que podem fornecer informações e ainda em boletins METAR e TAF.
●

Calendário
Trata-se de prestar atenção à data e à hora. A data permite contextualizar tanto as prováveis
condições meteorológicas (invernos, etc.), mas também o caráter diurno/noturno que impacta a
missão.
As condições de tráfego aéreo também são diferentes dependendo da hora, e do dia.

●

Temperatura
A temperatura permite antecipar um aquecimento necessário das baterias (para temperaturas
frias) mas também condições especiais de utilização da câmara térmica (contraste de
temperatura).
Condições de temperatura extrema também afetam as baterias e ainda a missão em termos de
voo (ventos ascendentes sobre campos).

●

Chuva
Obviamente, as condições de chuva impedem todas as operações aéreas na ausência de uma
aeronave lacrada.
O que fazer em caso de chuva durante o voo deve ser pensado e implementado com
antecedência.

●

Vento
A força do vento é importante no estudo da zona, pois pode com que a missão seja cancelada se
ultrapassar as limitações da aeronave. A direção do vento determina a escolha da localização da
TOLA.

●

Previsões
Se pesquisar as condições do tempo é importante a hora do alerta. Também é fundamental
estender a pesquisa para uma previsão de pelo menos mais quatro horas.
Uma pesquisa das previsões meteorológicas deve ser feita regularmente em operações de longo
prazo.

●

Condições magnéticas
É imperativo verificar as condições magnéticas antes de entrar em ação.
Tempestades magnéticas criam um alto risco do UAS-Drone “fugir” e distúrbios durante o voo.

●

Condições especiais
É necessário estudar a área com a tipologia da operação como prisma.
Um poderoso incêndio florestal pode gerar uma grande nuvem de fumo e correntes de vento
perturbadoras. A presença de produtos químicos gasosos, por exemplo, requer uma abordagem
aérea diferente e medidas especiais de segurança.
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Analise de risco
O objetivo é fazer um reconhecimento à chegada da área de operações para analisar todos os riscos
presentes que podem influenciar a operação aérea.
Riscos terrestres
Os riscos terrestres são vários e dependem de vários fatores:
o Natural ou artificial;
o Obstáculos;
o Perturbações magnéticas (massas metálicas)
o O fluxo de trânsito.
Riscos aéreos
O risco aéreo diz respeito a todos os elementos que podem contribuir para um acidente aéreo:
o
o
o
o

Aeronave tripulado (civil ou militar);
Aeronave não tripulada (civil ou militar)
Paraquedistas, parapentes;
Pássaros (podem causar).

Além disso, todos os envolvidos na área de operações (bombeiro, médico, polícia) devem usar um
capacete de proteção quando o UAS-Drone os sobrevoa. É responsabilidade do Comandante das
Operações.
Riscos humanos
O risco humano tem duas componentes:
o

Perturbação externa
A equipa do UAS-Drone deve estar vigilante para avaliar o risco de perturbação humana
durante a operação aérea. Pode ser a entrada de uma pessoa externa (público) na área de
operações ou na TOLA durante o voo.

o

Fator humano do piloto do UAS-Drone
O piloto do UAS-Drone tem de estar totalmente no controlo. Não deve:
- - Ter consumido álcool durante os 8 horas anteriores ao voo;
- - Estar doente, em tratamento com medicação específica;
- - Estar num estado de stresse, seja o nível que for;
- - Com sono (pelo menos 6 horas de sono).
Cabe a cada um ser responsável pela sua capacidade de pilotar o UAS-Drone. Dentro da
equipa do UAS-Drone, o líder da equipa ou o observador visual deve realizar uma verificação
cruzada.
Há um efeito de túnel focado em frente que tem impacto no piloto do UAS-Drone. Durante o
voo, está focado no espaço onde ocorrem as ações realizadas nos comandos de voo. A sua
atenção está diminuída e não está ciente de seu que o rodeia. O líder da equipa ou o
observador visual deve, portanto, protegê-lo de qualquer solicitação ou interação externa.
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Risco técnico
Se o UAS-Drone não for mantido ou verificado adequadamente, pode haver risco de colisão, queda ou
acidente em geral.
Para controlar esse risco técnico, a maioria das equipas de UAS-Drones configurou uma lista de
verificações pré-voo para verificar o UAS-Drone e os sistemas associados. Esta é uma lista de pontos
técnicos a verificar (baterias, RTH, número de satélites recebidos, configurações, teste de carga útil,
etc.).
A fim de fornecer uma estrutura para o briefing pré-voo da equipa de UAS-Drones, algumas equipas
usam a sigla AWARE:
● Aeronave tem de ter manutenção regular e listas de verificações para estar sempre na
melhor performance para que responda aos comandos do piloto como esperado;
● Weather ou meteorologia é um fator que pode afetar externamente o voo e deve sempre
ter tido em consideração ao preparar um voo;
● Aeródromo dá informações à equipa de UAS-Drones como a frequência radio para utilizar
na coordenação aérea e outras informações;
● Rotas devem ser planeadas para prever possíveis obstáculos e locais de aterragem de
emergência (ELA) se necessários;
● Extras refere-se a tudo o resto que não é falado nos pontos anteriores, mas que é
importante referir no briefing, como por exemplo medidas de segurança adicionais,
referencia de outros UAS-Drones ou aeronaves na área.
DURANTE O VOO
Após a descolagem, a equipa de UAS-Drones deve seguir os procedimentos e permanecer focada na
missão e na segurança. Para tal, deve ser definido um perímetro de segurança de voo para evitar que
qualquer pessoa interfira ou distraia a equipa de UAS-Drones, podendo este perímetro corresponder
ao perímetro de segurança da operação.
O tempo e suas previsões devem ser verificadas regularmente e as mudanças no espaço aéreo
(outros veículos aéreos ou pássaros) não devem ser negligenciadas a qualquer momento, pois podem
mudar num instante e sem aviso.
Os pilotos devem estar sempre cientes de todos os procedimentos de emergência a serem
implementados em caso de perigo ou eventos imprevisíveis.
Saber como reagir a cada tipo de evento pode ajudar a prevenir ferimentos em pessoas e reduzir
danos ao equipamento. Isso só é possível se diferentes tipos de procedimentos forem escritos e
conhecidos.
Existem alguns pontos-chave importantes que precisam ser levados em consideração para minimizar
o risco de um acidente e que a equipa deve abordar:
o
o
o

Avaliar a altura e a posição do obstáculo mais alto;
Definir uma altura mínima de trabalho;
Dar prioridade ao voo em linha de vista (VLOS) tanto quanto possível;
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o
o

Prestar atenção às mensagens de alerta (nível da bateria, avisos, interferências);
Estar ciente do cansaço dos membros da equipa, principalmente dos pilotos.

APÓS O VOO
Após a aterragem, a equipa deve concentrar se nos procedimentos que permitem que o UAS-Drone
esteja operacional (para um novo voo que pode ocorrer alguns minutos após a aterragem ou para ser
armazenado), tais como:
o
o
o
o
o

Substituir e carregar as baterias;
Verificar se há sinais de danos ou deterioração;
Recuperar todos os dados relativos ao voo (imagens, vídeos);
Escrever um relatório de voo detalhado;
Realizar manutenção preventiva, se necessário.

Para preservar o piloto, da mesma forma, o piloto pode ser trocado se possível.

Para concluir este capítulo sobre segurança, os pontos mais importantes a serem lembrados são:
✔ Manter forte comunicação dentro da equipa, com o Comandante das Operações, os serviços
de controlo de tráfego aéreo e pilotos de aeronaves tripuladas;
✔ Minimizar a exposição aos riscos para cada fase;
✔ Tentar antecipar tudo para evitar surpresas.
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5.

CAPACIDADES OPERACIONAIS

Toda gente já ouviu o termo UAS-Drone. É cada vez mais uma forma popular de se referir aos pequenos
dispositivos semelhantes a helicópteros que são pilotados por milhões de pessoas por todo mundo. No
entanto, existem vários outros termos usados para descrevê-los.
UAS-Drone? UAS? UAV? RPAS? UA?
Um UAV ou UAS-Drone é definido como um veículo aéreo motorizado que não transporta um operador
humano, que utiliza forças aerodinâmicas para elevar o veículo, que pode voar autonomamente ou ser
pilotado remotamente e que pode transportar uma carga útil.
UA significa “aeronave não tripulada” e pode ser qualquer aeronave a operar ou projetada para operar
autonomamente ou para ser pilotada remotamente sem um piloto a bordo;
Esta definição inclui todos os tipos de aeronaves sem piloto a bordo, incluindo modelos de voo
controlados por rádio (asa fixa motorizada, helicópteros, planadores) com ou sem câmara a bordo.
Os regulamentos da UE usam o termo UAS, sistema de aeronave não tripulada, para se referir a um
UAS-Drone, ao seu sistema e todos os outros equipamentos usados para controlá-lo e operá-lo, como
a unidade de comando, a possível catapulta para lançá-lo e outros. RPAS (sistemas de aeronave
pilotados remotamente) é uma subcategoria das UAS, que inclui RPAS e UAS totalmente autônomos.
UAS totalmente autônomos voam completamente sozinhos, sem a necessidade de qualquer
intervenção do piloto.
A terminologia UAS é usada pela administração federal de aviação (FAA - Estados Unidos), a agência
europeia de segurança da aviação (EASA) e a autoridade de aviação do reino unido (CAA).
A designação RPAS (sistemas de aeronave pilotados remotamente) é usada por agências
internacionais da aviação civil, como a Eurocontrol, a agência europeia para a segurança da aviação
(EASA), a organização da aviação civil internacional (ICAO), a autoridade de segurança da aviação
civil (CASA - Austrália) e a autoridade de aviação civil (CAA - Nova Zelândia)
O UAS-Drone, o UAV, este veículo aéreo é composto por:
o Uma estrutura que transporta a carga útil, o motor e os sistemas de bordo;
o

A sustentação que é geralmente gerada por asa fixa ou rotativa;

o

Um motor (motores elétricos, rotores);

o

Hélices, para produzir impulso;

o

Baterias.

Sistemas de asa fixa
O termo "aeronave de asa fixa" é um termo usado para definir aeronaves que usam asas fixas e estáticas
combinadas com velocidade no ar que bate de frente para gerar sustentação.
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Sistemas multi rotores
O sistema multi rotor é um termo usado para definir aeronaves que usam asas rotativas para gerar
sustentação. Um exemplo popular de aeronave de asas rotativas é o tradicional helicóptero. O
helicóptero pode ter um ou mais rotores. Quando adicionamos os seguintes elementos a um UAV,
estamos a referir a um sistema UAS-Drone, UAS ou RPAS:
o

Controladores eletrônicos de velocidade (ESC), gerem a velocidade, direção e rotação
dos motores;

o

Uma carga útil frequentemente colocada por baixo da estrutura para aquisição de dados,
por sensores eletro-óticos ou térmicos capazes de reproduzir imagens;

o

Um sistema de controlo de voo (estação terrestre ou cabine) por telemetria.

Quando o UAS-Drone é equipado com uma carga específica, é aberta uma nova gama de missões,
multiplicando as atividades e, portanto, as capacidades. Aqui estão algumas das habilidades descritas
no espectro de missões de resgate e combate a incêndios.

A. CAPACIDADE ELETRO-ÓTICA
Hoje em dia, a grande maioria dos UAS-Drones são equipados com câmara, um sensor eletro-ótico.
Resolução da câmara:
A resolução da câmara é a quantidade de pixels que o sensor irá mapear. O alcance aproximado da
câmara UAV de hoje varia entre 2 e 50 Mpx. Uma câmara de alta resolução fornece uma maior distância
de amostragem do solo (GSD) para um sensor de câmara de tamanho igual em comparação com uma
resolução mais baixa.
O GSD é o tamanho real de um pixel nas e define um limite físico na precisão da foto. Se o GSD tiver 5
cm, o mapa do produzido terá uma precisão de 5 cm/2 polegadas.
GSD é medido em cm/pixel e geralmente varia de 1 a 5 para fotos aéreas.
A distância da amostra do solo é definida por várias variáveis:
❖ Altitude da imagem capturada;
❖ Abertura;
❖ Tamanho do sensor da câmara;
❖ Resolução;
❖ Distância focal da lente da câmara;
❖ Entre outros
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No entanto, das câmaras de resoluções mais altas não correspondem necessariamente a uma
vantagem absoluta. A alta resolução também resulta num armazenamento muito maior e, portanto, em
tempos de transferência mais longos.
Tamanho do sensor
Os sensores estão disponíveis em diferentes tamanhos padrão:2/3”,
- 1”,
- Micro 4/3 rds,
- APS-C,
- Full frame.
Sensores maiores terão uma melhor capacidade de captar luz nas mesmas resoluções, enquanto
sensores menores exigirão mais tempo de exposição para atingir o mesmo resultado.
Abertura da câmara
A abertura define a exposição do sensor à luz. Se o valor de abertura, marcado com f, for fixo, afetará
diretamente as imagens capturadas por uma câmara.
As câmaras UAS-Drone geralmente têm um valor de abertura fixo baixo (exemplo: f/2), que coloca
todos os objetos a poucos metros da câmara em uma área focal infinita.
Comprimento focal
O comprimento focal é uma combinação do tamanho do sensor, uma distância efetiva dos espelhos
dentro da lente e a curvatura do vidro.
As câmaras dos UAS-Drone oferecem várias opções de lentes que podem cobrir entre 10 mm a 1200
mm em distância focal efetiva. Longas distâncias focais estão normalmente associadas a uma
resolução mais baixa e são usadas para fins de inspeção visual não sendo adequadas para uma
necessidade de inspeção de alta resolução.
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B. CAPACIDADE DE ZOOM
Às vezes, um UAS-Drone não se consegue aproximar de uma área perigosa ou de difícil acesso. Em
ambos os casos, a capacidade de zoom parece ser uma solução adequada. Existem duas tecnologias
de zoom: zoom ótico e zoom digital.
o

Zoom ótico: este é o zoom real efetuado por uma lente, como a lente de zoom que é usada
numa câmara dum filme. Elas produzem imagens de qualidade muito melhor.

o

Zoom digital: consiste em algum processamento de imagem na câmara. Quando é usado o
zoom digital, a câmara aumenta a área da imagem no centro e corta as bordas externas da
mesma. O resultado é o mesmo que abrir uma imagem num programa de edição de fotos,
recorta as bordas da foto e, a seguir, aumenta o restante da foto.
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C. CAPACIDADE TÉRMICA
Um dos recursos mais importantes é a capacidade de obter imagens térmicas.
Imagens térmicas são uma grande ajuda para encontrar pessoas, animais ou pontos quentes, pois na
maioria das vezes o corpo ou objeto está mais quente do que o ambiente.
As câmaras de imagem térmica são dispositivos eletrônicos projetados para detetar energia térmica.
O elemento-chave de uma câmara térmica é um sensor de calor conectado a um tipo especial de lente,
que é adaptado para funcionar com tecnologias de captura de imagem padrão.
A luz visível é apenas uma pequena
parte do espectro eletromagnético e a
única parte que podemos realmente ver.
Quando apontado para um objeto ou
área, o sensor duma câmara de deteção
térmica permite ao utilizador visualizar o
espectro infravermelho invisível que
existe em comprimentos de onda entre a
luz visível e as micro-ondas.
Num display termográfico colorido, os
componentes ou regiões mais quentes
aparecerem como vermelhos, laranjas e
amarelos, enquanto as partes mais frias
geralmente são mostradas como
violetas e azuis (verde geralmente indica
áreas que estão aproximadamente à
temperatura ambiente).
Como medem a radiação infravermelha, não a luz visível, as câmaras de imagem térmica também são
úteis para identificar fontes de calor em ambientes muito escuros, como noturnos. As câmaras de
imagem térmica tendem a funcionar melhor à noite, mas isso não tem nada a ver com o estado do
ambiente ao redor ser claro ou escuro. Isso ocorre porque a temperatura ambiente é frequentemente
muito mais baixa à noite do que durante as horas de sol do dia, os sensores de imagem térmica são
capazes de exibir áreas quentes com alto contraste.
Formato da imagem
Ao escolher uma câmara, o formato da imagem é uma especificação importante a ser considerada.
O formato da imagem é basicamente o número de pixels na matriz do detetor. Para determinar o formato
que gera de imagens da câmara, normalmente é usada uma matriz bidimensional padrão.
As câmaras térmicas de alta resolução geralmente têm um detetor de 640×480, que fornece 307.200
pixels; comparando com 76.800 num visor térmico com um detetor de 320×240.
Os formatos padrões são 160×120 (19.600 pixels), 384x288 (110.592 pixels), 640×480 (307.200 pixels).
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Mas para fazer missões de busca e resgate, um formato de 160x120 irá obrigar a voar a uma altura
máxima de 30 metros (100 pés) para ser possível de distinguir uma vítima. O melhor formato para SAR
é pelo menos 640×480; permite que se voe acima de 30m/100 pés.

Mas um formato 160x120 é suficiente para visualizar e localizar um ponto quente.
Deve-se notar que um formato de imagem maior não melhora a visibilidade de um objeto (o objeto não
é maior, mas do mesmo tamanho), determina o tamanho ou intervalo da cena. Normalmente, quanto
maior o formato, maior o alcance em que é possível utilizar a câmara.

Taxa de imagens
Outra característica importante está relacionada com recursos de processamento de imagem de uma
câmara. A taxa de imagens é a velocidade na qual um gerador de imagens atualiza suas informações
de saída para serem exibidas num ecrã. Uma câmara de 9 Hz faz isso 9 vezes por segundo e uma
câmara de 60 Hz 60 vezes por segundo.

Qual é a diferença entre câmara infravermelha (IV) e câmara térmica?
Os sistemas IV ativos usam luz infravermelha de comprimento de onda curto para iluminar uma área de
interesse. Parte da energia infravermelha é refletida de volta para a câmara e interpretada para gerar
uma imagem.
Os sistemas de imagem térmica usam energia IV de comprimento de onda médio ou longo. Os visores
térmicos são passivos e detetam apenas diferenças de calor.
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D. CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE VÍDEO AO VIVO
Os sistemas de transmissão ao vivo dos UAS-Drones são uma das ferramentas mais interessantes de
usar, pois permitem partilhar em tempo real a visão das câmaras a bordo. Isso permite, por exemplo,
partilhar a operação e solicitar uma transmissão de vídeo ao vivo da situação de crise e das ações em
andamento vistas a partir do céu. Assim, é mais fácil de estar a par da situação o que acelera a tomada
de decisões.
Alguns pontos-chave da transmissão são:
● Qualidade da imagem;
● A taxa de atualização da imagem;
● Potência de transmissão;
● Capacidade e armazenamento de gravação de vídeo;
● Uma plataforma de consulta de vídeo na web acessível a partir de computadores, tablets e
smartphones;
● Proteção da plataforma de acesso (link de URL, senha).
Atenção, a distribuição e o armazenamento da transmissão de vídeo devem obedecer às leis nacionais
do país no que diz respeito à privacidade e aos dados pessoais. Se um rosto, uma matrícula de veículo,
uma identificação pessoal, for disseminada e armazenada; deve existir uma política e uma organização
para o manusear os dados, assim como com imagens e vídeos.
Um risco permanece, no entanto, ao partilhar o fluxo de transmissão no centro das operações. As partes
interessadas podem temer que hierárquicos superiores (que não o Comandante das Operações)
interfiram no campo de ação. Alguém que tome decisões de alto nível pode, dependendo das imagens
brutas recebidas, ser tentado a comandar diretamente os escalões táticos ou influenciar a sua decisão
sem estar no local.
Para remediar este problema, a programação de um pequeno atraso na transmissão do fluxo de vídeo
para o centro de operações pode permitir que o Comandante das Operações retenha a exclusividade
do comando de campo.
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E. CAPACIDADE DE ILUMINAÇÃO
Foi em 2018 que uma nova capacidade tecnológica apareceu em UAS-Drones, uma tecnologia que
permitia a iluminação.
Ideia que parece simples, mas para além desta capacidade técnica foi necessário pensar sobre o
assunto.
O desafio está acima de tudo na integração de holofotes potentes o suficiente para iluminar de uma
altura de trabalho, mas sem consumir muita energia da bateria do UAS-Drone.
A capacidade de iluminação melhora as condições de operação noturnas, acrescenta conforto e
segurança no trabalho.
Dependendo da configuração do UAS-Drone, podemos ter:
•

•

Uma carga útil de iluminação fornecida diretamente pela bateria do UAS-Drone, a potência é
suficiente para iluminar duma altura de 30m/100 pés ou até mais, mas há menos autonomia de
voo;
Um sistema leve e autônomo de iluminação auxiliar fixado na estrutura do UAS-Drone, a potência
é menor, mas suficiente para a iluminação interna e não há impacto na autonomia UAS-Drone;
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F. CAPACIDADE DE TRANSPORTE
O peso máximo que uma aeronave pilotada remotamente pode carregar é expresso sob o termo "carga
útil".
As características e funções dos UAS-Drones podem variar muito de modelo para modelo e influenciam
diretamente o peso máximo que eles são capazes de levantar e carregar.
Estes UAS-Drones são capazes de transportar cargas impressionantes, mantendo ao mesmo tempo
autonomia suficiente para cumprir as suas missões, graças à capacidade da bateria de Li-Po, assim
como à potência dos seus motores e à quantidade destes motores ou rotores. Por exemplo, um UASDrone “pesado” pode descolar e voar a carregar uma carga útil de 6 kg, enquanto seu próprio peso é de
apenas 10 kg, para um tempo de voo de até 38 minutos.
Estamos a assistir a uma verdadeira corrida para recordes de cargas úteis transportáveis por UASDrones, mas devemos conhecer estes números, que podem chegar a mais de 60 kg, porque na maioria
das vezes estes voos duram apenas alguns segundos ou minutos e são realizados apenas a baixíssimas
altitudes e à vista.
G. CAPACIDADE SONORA
Desde 2018, alguns UAS-Drones são equipados com alto-falantes, possibilitando a transmissão de sons
ou mensagens do céu. Isso estabelece um primeiro passo na intercomunicação que, entretanto,
permanece apenas numa direção, já que um microfone eficaz num UAS-Drone não é possível nos dias
de hoje.
Essa capacidade depende da intensidade do sinal sonoro emitido em decibéis. Uma onda sonora
teoricamente diminui em 6 dB a cada dois metros de distância. Deve-se, portanto, escolher a potência
da coluna para se ser ouvido.
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6.

TÉCNICAS BÁSICAS

Supondo que as equipas de combate a incêndio, bem como as associações de SAR, muitas vezes
enfrentam as mesmas situações, os mesmos tipos de missão, podemos observar que as técnicas aéreas
utilizadas são, de facto, bastante semelhantes. Observou-se que várias organizações de assistência
estão na origem da mesma técnica, razão pela qual não mencionamos a origem dessas técnicas
básicas, visto que a paternidade é frequentemente compartilhada. Aqui está uma descrição não
exaustiva de boas práticas e técnicas básicas.
CATEGORIA

TAREFA

TÉCNICA
Técnica de espiral
Técnica de rodar 360 °
Técnica de reconhecimento interior

Reconhecimento inicial
Técnica de mapear
Técnica de avaliação geométrica
INFORMAÇÃO
Técnica de transmissão ao vivo
Técnica de identificação de perigos
Técnica de identificação de pontos sensíveis
Reconhecimento contínuo
Técnica de vigilância
Técnica de avaliação de ações
Técnica de pente
Procurar vítimas
Técnica de busca com luz
Alertar

Técnica de difusão de som

Iluminar

Técnica de iluminação

AÇÕES

Técnica de guiar
Guiar
Técnica de pastor
Libertar

Técnica de largar objetos

Designar

Técnica de designar pontos

Garantir segurança

Técnica de escoltar em segurança
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A. RECOLHA DE INFORMAÇÃO DO AR
1.

Técnica de espiral

Quando uma aeronave pilotada remotamente é acionada para obter informações visuais duma situação
inicial, a primeira das avaliações feitas do ar é aquela que se assemelha a um voo orbital. Um movimento
circular centrado no ponto de interesse para obter todos os ângulos de visão possíveis para recolher o
máximo de informação possível sobre a situação atual.
Essa técnica é chamada de espiral e divide se da seguinte forma:
1- Uma avaliação circular em redor do edifício para coletar 4 fotos (fachadas ABCD);
2- Uma avaliação circular para capturar um pequeno vídeo das 4 fachadas do edifício;
3- Uma avaliação vertical centrada para capturar uma foto do telhado e a situação tática como um
todo.

Cada foto capturada com uma
câmara visível pode ser duplicada
com
uma
câmara
térmica,
dependendo das necessidades do
Comandante das Operações.
O vídeo deve ter menos de um
minuto, se possível, por dois
motivos: um vídeo curto captura
mais atenção do que um longo e
para minimizar a quantidade de
armazenamento de dados.
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2.

TÉCNICA DE RODAR 360º

Num processo inicial de recolha de informações, o interesse pode ser focado no ambiente periférico do
desastre.
Para capturar este ambiente imediato, a aeronave pode ser usada para realizar a técnica de rotação de
360 °:
1- Enquadrar o campo de visão em altura;
2- Fazer uma rotação de 360 ° e gravar um pequeno vídeo.

Se possível, o vídeo deve ter menos de 30 segundos por dois motivos: um vídeo curto captura mais
atenção do que um longo e para minimizar a quantidade de armazenamento de dados.
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3.

TÉCNICA DE RECONHECIMENTO INTERIOR

Envolve a realização de um reconhecimento interno em um edifício inacessível ou perigoso (zona de
exclusão, risco de desabamento, etc.). Este tipo de avaliação num ambiente fechado é muito difícil de
conseguir devido ao fato de que o UAS-Drone não é mais estabilizado por um sinal de GPS e os
obstáculos são numerosos.
A evolução deve ocorrer o mais lentamente possível a uma distância razoável do solo. É necessário
separar as sequências de movimento (movimento para frente, rotação, translação, etc.). A mesma
técnica de progressão pode ser aplicada como nas equipas de ataque dos bombeiros (seguir a parede
à direita ou à esquerda).

Para reconhecer uma sala, a aeronave:
1- É colocado no meio da sala;
2- Executa uma rotação de 360° para varrer toda a área;
3- Pode aproximar se dum ponto de interesse identificado durante a rotação de 360°.
A tripulação pode fazer um desenho da trajetória do UAS-Drone durante a evolução do interior para
produzir uma planta do edifício e pontos de interesse para o Comandante das Operações.
A estimativa das distâncias é alterada, tornando o risco de colisão muito maior. É preciso ter cuidado, a
ausência de sinal GPS pode atrapalhar a aeronave, as características RTH devem ser definidas para
um pouso ou voo a pairar à mesma altura.
O uso de um ponto de luz requer um ajuste de profundidade, pois a luz tem uma forte reação nas
partículas de poeira.
A TOLA não é necessária se o voo começar dentro de casa. Se o voo começar ao ar livre, a TOLA é
necessária e uma transição externa/interna é realizada com cuidado e a monitorizar o modo de voo
(perda de GPS).
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No caso de reconhecimento dentro de um edifício, um UAS-Drone pode ser usado em vez de pessoal
para limitar a exposição ao risco.
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4.

TÉCNICA DE MAPEAR

A produção de um mapa de desastres por fotogrametria (mapeamento por UAS-Drone) permite uma
avaliação extremamente precisa de uma área e também a identificação e localização de riscos e
acessos. Este mapa também pode ser impresso em várias cópias para distribuição às equipas no solo.
A técnica de mapeamento consiste em:
12345-

Programação do plano para mapear a zona;
Voo automático e monitorizado pelo piloto para captura de imagens;
Recuperação das imagens capturadas;
Tratamento dessas imagens em software de fotogrametria;
A produção de um mapa mosaico de ortofotografia bidimensional.

Esses mapas 2D podem ser usados por um comandante de operações ou uma equipa de investigação
do incêndio.
Dependendo do software, a modelagem 3D também pode ser executada.
Atenção dependendo do software utilizado, da potência do computador, o processamento das imagens
pode demorar vários minutos ou várias horas.
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5.

TÉCNICA DE AVALIAÇÃO GEOMÉTRICA

Envolve medir uma distância, uma área ou um volume.
Obviamente, essa técnica só é útil para equipas de UAS-Drones que não possuem um telêmetro ou
software de mapeamento.
Permite a medição de distância.
A equipa do UAS-Drone pode realizar uma medição de distância. Por exemplo, se o Comandante das
Operações deseja saber a distância do ponto A ao ponto B. A medição é feita entre o controlo de rádio
e o UAS-Drone.

A

B

Medição:
A equipa do UAS-Drone também pode medir uma área ou um volume da mesma forma, realizando as
medições necessárias para os cálculos.

.
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6.

TÉCNICA DE TRANSMISSÃO AO VIVO

Envolve a realização de uma transmissão de vídeo ao vivo das imagens aéreas, principalmente para o
Comandante das Operações. É por isso que é necessário entender as dependências das suas
expectativas em relação às questões da situação para fornecer o melhor ponto de vista.
Essa técnica ajuda a:
• Permite estar a par da situação;
• Exibir a operação com as fontes de perigo, os fluxos e os alvos a serem protegidos;
• Exibir em tempo real as localizações das equipas e sua atuação.
Atenção especial deve ser dada ao enquadramento e relevância das imagens capturadas. A equipa
deve posicionar o UAS-Drone numa posição alta para obter a melhor visão geral.
Foi identificado que a transmissão de vídeo ao vivo de uma operação para o centro de operações pode
levar a abusos. As autoridades superiores podem ser tentadas a impor seu comando à distância, ao
passo que, muitas vezes, apenas o comandante de operações que comanda a cena do desastre tem a
responsabilidade de comandar e administrar a situação.
Configurar a transmissão de vídeo com um atraso de alguns minutos pode ser uma forma de manter o
comando em campo e, ao mesmo tempo, manter a hierarquia informada no centro de operações.
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7.

TÉCNICA DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Envolve a busca de fontes de perigos ou fluxos de perigos, a fim de fornecer informações sobre a
operação a ser ordenada.
O objetivo é realizar um voo através da realização de um reconhecimento aéreo específico a qualquer
forma de perigo dependendo do tipo e situação da intervenção:
• Áreas perigosas;
• Fumo;
• Propagação;
• Pontos quentes;
• Materiais perigosos que estão prestes a explodir;
• Buracos ou desabamentos, fissuras na estrutura;
• Produtos químicos;
• Cilindros de gás.
Qualquer perigo ou suspeita de perigo é identificado, localizado, avaliado, qualificado e precisamente
quantificado por uma imagem e/ou um vídeo, coordenadas GPS se necessário e transmitido para o
comandante de operações.
A direção do vento deve também ser tomada em consideração na análise e identificação do perigo.

Fotografia cortesia de SDIS 22
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8.

TÉCNICA DE IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS SENSÍVEIS

O objetivo é realizar o reconhecimento aéreo específico de qualquer ponto sensível que represente um
“alvo” exposto a um fluxo de perigo ou ao perigo diretamente em função do tipo e situação da
intervenção.
•
•

•

A população:
o Pessoas;
Os bens:
o Casas;
o Edifícios;
o Veículos;
o Estradas, ferrovias, aeroportos;
O meio ambiente:
o Rios;
o Floresta;
o Animais.

Qualquer alvo exposto ou potencialmente exposto a um perigo é identificado e localizado precisamente
por uma imagem e/ou vídeo, coordenadas GPS se necessário e encaminhado para o comando das
operações.
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9.

TÉCNICAS DE VIGILÂNCIA

O objetivo é monitorar e monitorar regularmente um desastre ou situação para observar seu
desenvolvimento.
São necessários vários voos recorrentes, que podem ser realizados a cada hora, a cada duas horas,
etc.
Os dados coletados terão um carimbo de data/hora para fazer uma comparação para evidenciar a
evolução.

10.

TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE AÇÃO

Envolve a realização de uma avaliação das ações decididas pelo Comandante das Operações.
Pode ser uma questão de avaliar por uma foto ou um vídeo a ação da extinção, ventilação, uma barreira
antipoluição, um perímetro de exclusão, etc.
O objetivo é saber se as ações são eficazes ou não, e se necessário agir para corrigi-las.
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A. AÇÕES AEREAS
1.

TÉCNICA DE DIFUSÃO DE SOM

Alguns UAS-Drones têm a possibilidade de ter um alto-falante como carga útil.
Com este equipamento, é possível gerar um alerta sonoro ou transmitir uma mensagem de informação
sonora para os socorristas (bombeiros, polícia) na área de operações, ou para a população.
As mensagens sonoras podem ser variadas:
• Informações sobre o voo de um UAS-Drone dos bombeiros;
• Ordem para usar o capacete;
• Ordem de evacuação;
• Ordem para permanecer confinado, para fechar as janelas;
• Outras;
É importante que o som produzido seja compreendido pela pessoa a quem a mensagem se destina. Um
teste de ajuste pode ser realizado no início do voo.
Para uma potência de cerca de 100 dB, a altura efetiva é de 30 metros.
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2.

TÉCNICA DE ILUMINAÇÃO

UAS-Drones equipados com holofotes fornecem iluminação para uma área de difícil acesso.
Previamente, o piloto deve ajustar o ângulo negativo dA iluminação dos pontos para otimizar a missão.
A equipa do UAS-Drone posiciona a aeronave de forma a iluminar a área escolhida. Será necessário
estar atento ao maior consumo das baterias em condições de voo noturno.
É necessário antecipar o processo de recarga das baterias. Também será necessário prever que se a
um UAS-Drone for atribuído esta missão, podemos considerar a implantação de um segundo UASDrone para realizar missões de reconhecimento em paralelo.
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3.

TÉCNICA DE GUIAR

O objetivo desta técnica é fornecer orientação desde o céu para uma ação no solo (ataque ao fogo,
movimento, aproximação, etc).
A equipa do UAS-Drone contata o Comandante das Operações ou um comandante da tripulação.
A coordenação e o direcionamento da ação são feitos no canal de rádio tático.
A equipa do UAS-Drone transmite por rádio as ações a serem realizadas mantendo o visual com a
equipa no solo.
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4.

TÉCNICA DE LARGAR OBJETOS

Alguns UAS-Drones permitem soltar objetos. O que requer a adição de um sistema de mola ou libertação
a bordo para transportar e libertar um objeto do UAS-Drone.
Em áreas onde o avanço das equipas de solo é difícil, um UAS-Drone pode fornecer equipamentos
essenciais para a sobrevivência ou resgate de vítimas por via aérea e em alta velocidade (smartphone,
rádio, drogas, boias, dispositivos de flutuação, garrafas de água, cordas, etc.).
Atenção especial deve ser dada ao peso da carga transportada, ao balanceamento e centralização das
massas, bem como ao consumo excessivo das baterias. Para não ultrapassar a massa máxima da carga
útil (objeto) pelo UAS-Drone, o simples balançar da carga pode rapidamente destabilizar a massa.
Entre as possibilidades (não exaustivas):
• Soltar um objeto (boia, etc);
• Instalação de um objeto (transmissor-recetor, consumível, etc);
• Retirada do cordão do corrimão, cordas ou cobertura do telhado;
• Transporte de sensor (medição de amostra).
Restrição meteorológica
Quando o vento atinge 75% do limite máximo do dispositivo, pode surgir um desequilíbrio (aeronave e
tipoia) que cria um maior risco de acidente.
Comprimento da corda
Para evitar uma colisão entre a carga útil e as hélices, uma corda com mais de 120cm/4 pés pode ser
usada.
Limitações do balançar da carga útil
Dependendo do vento, do peso da carga, do comprimento da espia e das condições climáticas, o piloto
deve garantir que a corda da espia da carga útil não atinge um ângulo superior a 45 ° em relação à
vertical. O piloto deve prestar atenção especial durante as fases de descolagem e aterrissagem com
lastro. Em todos os casos, evitar girar os controlos totalmente ou repentinamente, e mover suave a
direção é recomendado.
Direção do voo

Cor

Posição/Anglo da espia
Zona normal:
• Em movimento;
• Ao acelerar ou abrandar.
Zona proibida.
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A fim de minimizar os riscos, os voos de com carga podem ser restritos ao voo visual e você nunca deve
exceder o peso máximo autorizado para o tipo de UAS-Drone.
Assim que descolar, o piloto deve prestar atenção especial à altura de voo, pois o seu tamanho mudou
(drone + corda espia + carga útil). O piloto deve manter a sua espia tão apertada quanto possível. Pelo
mesmo motivo, o comprimento da espia deve ser levado em consideração ao ajustar a altura do RTH
(sistema à prova de falhas).
Carregar uma carga útil numa espia influencia fortemente a descarga da bateria, o piloto deve estar
ciente disso em todos os momentos. Para economizar energia, deve evitar movimento abruptos, opções
que consomem energia (luzes, alto-falante e medidores) e manter as baterias aquecidas.
Este diagrama mostra a rápida
descarga da bateria de um UAS-Drone
quando atinge a sua massa máxima. A
antecipação do consumo de energia é
essencial ao implementar a técnica de
largada. Os limites de alerta da bateria
podem
ser
reconfigurados
e
aumentados. Especialmente porque as
estimativas de tempo restante exibidas
nos
controlos
remotos
são
frequentemente configuradas para a
massa do UAS-Drone, mas não para sua massa máxima (com espia e carga útil), então essa estimativa
é enganadora e não deve ser levada em consideração. para a autonomia restante.
Fase de descolagem

O piloto decola mantendo a corda esticada. Este posiciona o UAS-Drone acima da carga útil, em
seguida, aplicando a potência do motor, retira a carga útil e verifica se:
• O sistema de libertação permanece no lugar;
• A carga útil permanece conectada;
• O UAS-Drone permanece estável sem a intervenção do piloto remoto;
• Os controlos do UAS-Drone respondem corretamente;
• Ausência de mensagem de alarme no controle remoto.
• A descolagem será interrompida caso um dos itens acima não seja respeitado.
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Libertação da carga útil
São possíveis 2 tipos de manobras, dependendo da missão e da carga útil:
⮚ Libertação da carga útil;
⮚ Remoção da carga útil;
Libertar a carga útil
O piloto posiciona o UAS-Drone verticalmente em relação ao
alvo. A altura do UAS-Drone é escolhida levando em
consideração:
• Segurança em torno do alvo;
• O comprimento da espia da carga útil;
• O tipo de carga útil;
• O efeito desejado com a carga útil.
O lançamento é feito à ordem, ou com ordem visual da
transmissão de vídeo, ou áudio por meio de rádio.
Remove a carga útil
O piloto remoto posiciona o UAS-Drone verticalmente sobre o
alvo. A altura de aproximação do UAS-Drone e a carga útil são
maiores que a do alvo. Esta altura é escolhida levando em
consideração:
• Segurança em torno do alvo;
• O comprimento da espia da carga útil;
• O tipo de carga útil.
O piloto remoto coloca a carga no solo ou na mão de uma pessoa, controlando a largada através da
transmissão de vídeo. A remoção é feita à ordem, ou por ordem visual da transmissão de vídeo, ou
áudio por meio de rádio.
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5.

TÉCNICA DE DESIGNAÇÃO

UAS-Drones também podem ser usados para designar objetivos ou pontos de interesse.
O interesse é poder realizar uma marcação, uma designação rápida e remota do céu para as equipas
no solo. O ponto designado pode ser uma vítima, um perigo, um acesso, um objeto particular, um ponto
quente.
Essa designação pode ser feita de várias maneiras:
• Fisicamente pairando sobre o ponto de interesse (por dia)
• Com uma marcação leve, apontando um holofote para um ponto de interesse designado (à noite)
• Largando um objeto para marcar a localização do ponto de interesse (por dia)
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6.

TÉCNICAS DE ESCOLTA EM SEGURANÇA

Esta técnica é usada para realizar uma “escolta” de segurança de uma equipa (ou veículo) em
movimento no solo que entra em uma zona de exclusão ou zona de perigo comprovado (ECBRN,
Hazmat ou risco de explosão por exemplo).
A evolução aérea ocorre numa altura adaptada ao sujeito que está a ser seguido e à velocidade do
mesmo. A coordenação num canal de rádio é essencial para fornecer comunicação verbal com
informações visuais para o Comandante das Operações ou comandante da tripulação.
Mesmo que a equipa esteja a avançar na zona de perigo, a exposição do UAS-Drone deve ser a mais
baixa (zona suja ou explosiva).
Esta técnica pode ser combinada com uma técnica de transmissão de vídeo.
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7.

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

A. TÉCNICAS DE BUSCA DE VíTIMAS (SAR)
Busca e salvamento (SAR) consiste na busca e assistência a pessoas desaparecidas ou em dificuldade,
em perigo iminente após um acidente ou desastre natural.
Pessoas desaparecidas podem ser vulneráveis, como:
• Crianças perdidas (deficientes ou não);
• Idosos com transtornos mentais;
• Ou pessoas suicidas que não desejam ser encontradas.
Pessoas em perigo podem estar em perigo como resultado de acidentes rodoviários (“Ejetado” do
acidente à noite, por exemplo).
Normalmente, a busca é dividida em diferentes áreas de especialização, dependendo do ambiente onde
a busca ocorre:
• Urbano;
• Montanhoso;
• Rural;
• Aquático.
A cada tipo de área de busca, os procedimentos utilizados também diferem e as missões realizadas
pelos UAS-Drones também variam.
Enquanto na água, é importante e essencial poder soltar um colete salva-vidas ou dispositivos de
flutuação, enquanto nas áreas urbanas é mais útil ter uma boa qualidade de vídeo e um zoom para
distinguir entre as pessoas.
Nas montanhas, são necessários equipamentos (térmicos, se possível) capazes de suportar baixas
temperaturas e condições climáticas adversas.
Assim, para cada tipo de área de busca, procedimentos e equipamentos específicos devem ser
utilizados para otimizar a missão e aumentar a possibilidade de localização do desaparecido.
O sucesso da busca depende principalmente de começar no último lugar onde a pessoa foi vista pela
última vez o mais cedo possível ou nos lugares mais prováveis em que ela poderia estar. Isso deve ser
acompanhado duma grande participação das equipas de busca no solo com; se possível, equipas
cinotécnicas que podem ainda ser complementares às equipas de UAS-Drones.
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É sempre importante manter um bom fluxo de informações e uma boa comunicação entre todas as
equipas. Esta coordenação permite tirar dúvidas das equipas terrestres/caninas sobre os vestígios
térmicos identificados.
1.

AMBIENTE URBANO

Nas cidades é um lugar difícil para fazer buscas, especialmente se a missão é encontrar uma pessoa
específica, mas a melhor prática é uma ação rápida. Aqui estão algumas das etapas que podem ser
seguidas para começar:
•
•
•

Recolher informações sobre a vítima e os antecedentes;
Inicie a busca a partir do local onde a pessoa foi vista pela última vez;
Pesquisa metódica de zonas de voo autorizadas;

Advertências importantes
Dependendo dos regulamentos nacionais relativos a UAS-Drones, o voo de UAS-Drones em ambiente
urbano pode ser proibido mesmo tendo isenções. Prevalece o princípio da precaução e segurança,
sobrevoar uma cidade inteira à procura de uma pessoa pode não ser uma boa ideia. Deve sempre ter
tido em consideração o risco de queda do UAS-Drone e, portanto, evitar voar por cima de pessoas.
Uma técnica fácil, rápida e segura é a subida vertical adaptada ao ambiente urbano.
According to national UAS-Drone regulations, urban UAS-Drone flight may be prohibited even with an
exemption.
A técnica de ascendência vertical
Para evitar voar sobre as ruas e o público e realizar um rápido reconhecimento inicial, é possível:
1- Fazer um perímetro de segurança de 5 a 10 metros para manter o público afastado;
2- Descolar e realizar uma subida vertical com o UAS-Drone (sem navegação);
3- Realizar a técnica de rotação 360° para observar o ambiente circundante para procurar a vítima
nas proximidades.
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2.

CAMPO

Ao contrário das áreas urbanas, as áreas rurais (no campo) são muito mais propícias à busca de vítimas.
Os voos são menos arriscados e às vezes é possível fazer navegação além da linha de vista (BVLOS)
com UAS-Drones.
Sem ser exaustivo, aqui estão algumas técnicas de busca de vítimas:
Técnica de pente
Depois de delimitar a área de busca e a altura de busca (livre de qualquer obstáculo), fazer uma grelha
permite varrer a área. Essa progressão pode ser feita manualmente (risco de busca aleatória e fadiga)
ou por meio de um plano de voo automático pré-estabelecido (menos fadiga e mais concentração na
análise de imagens) utilizando uma carga útil eletro-óptica ou térmica.
Se necessário, o líder da equipa pode solicitar o posicionamento de observadores ao longo da rota de
voo do UAS-Drone.

Os recursos térmicos e de zoom são muito eficazes na identificação de pessoas desaparecidas. O
contraste térmico da vítima com seu ambiente permite localizá-la com bastante rapidez. O zoom permite
retirar dúvidas remotamente sobre as assinaturas térmicas.
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Antes de qualquer busca por vítima ou pessoa utilizando a
câmara térmica, o piloto deve calibrar a faixa de temperatura
visível sobre si mesmo, a fim de otimizar a visualização dos
pontos quentes correspondentes a uma assinatura térmica
humana nas condições da intervenção.
Na ausência de uma câmara térmica e de zoom, uma câmara
visível é a principal ferramenta para a realização de buscas
durante o dia. Os melhores resultados da busca encontram-se
a uma altura de 40m com uma ligeira inclinação +/- 45 ° para
uma melhor visualização em profundidade.

Um alto-falante num UAS-Drone pode ser usado para chamar o nome da pessoa desaparecida ou para
dar-lhe instruções.
Gravar tudo em vídeo pode permitir que as imagens sejam revistas em alta qualidade (procurando por
pistas detalhadas), se possível usando análise de inteligência artificial (IA).
Durante essa delicada fase de busca, ver a vítima no ecrã de um tablet ou smartphone é muito difícil de
distinguir a vítima.
Algumas equipas de UAS-Drones realizam uma transferência de imagem para um ecrã maior (do
tamanho de um ecrã de TV ou maior, e se possível em alta-definição) com uma pessoa dedicada à
análise de imagem para se beneficiar de uma melhor visualização.
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Técnica de iluminação
Como parte de uma busca noturna por uma pessoa perdida ou uma vítima ferida que está em contato
telefônico com a central de atendimento de emergência ou com o piloto.
Existem 2 possibilidades:
a) A vítima vê o UAS-Drone graças às suas luzes (luz de busca)
A vítima pode, assim, guiar o UAS-Drone na sua direção para ser localizado. Cuidado, pode surgir um
mal-entendido se a vítima e o piloto não falarem da mesma direita e da mesma esquerda.
Se a vítima vir o UAS-Drone indo em direção:
À esquerda
À direita
A descer no céu
A subir no céu

Movimentar o UAS-Drone para a
direita
Movimentar o UAS-Drone para a
esquerda
Voltar para trás com o UAS-Drone
Manter a rota
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b) A vítima não vê o UAS-Drone
Por telefone, pedir à vítima para acender a luz do smartphone e apontá-la para o céu. Se a vítima estiver
dentro do alcance visual, um ponto de luz aparecerá para indicar a localização da vítima.

Para todas essas técnicas em que a vítima está ao telefone durante a operação de busca, é imperativo
recomendar que o último desligue de vez em quando e economize a bateria do telefone.
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3.

MONTANHAS

Busca e resgate nas montanhas referem-se a grandes áreas onde não há muitas pessoas a morar ou
mover se regularmente. Além disso, o ambiente montanhoso é hostil do ponto de vista meteorológico e
topográfico.
E por este motivo particular, é difícil encontrar pessoas desaparecidas neste ambiente.
Ao usar UAS-Drones em buscas em montanha, certos pontos sensíveis devem ser tidos em
consideração:
• Temperaturas baixas ou negativas afetam as baterias do UAS-Drone e, portanto, sua autonomia.
Cada evolução aérea deve ser eficiente em termos de energia;
• O relevo montanhoso impõe subidas verticais além de 120m de altura devido ao declive
acentuado. O piloto pode rapidamente encontrar se a uma altura de 500m ou mais sem ir além
do ponto mais alto;
• Além do terreno montanhoso, frequentemente observa se forte turbulência gerada por
redemoinhos de vento;
• No fundo dos vales, o sinal GPS pode desaparecer. Apenas o modo manual ou ATTI estará
disponível para o voo.
Todas essas condições extremas e particulares exigem um treino muito específico para os pilotos. Um
piloto de UAS-Drone não pode improvisar para procurar vítimas nas montanhas.
Algumas boas práticas podem ajudar a aumentar a hipótese de encontrar a pessoa desaparecida. Esses
pontos são:
•

•
•
•

Fazer uma investigação aprofundada da vítima que desapareceu nas montanhas. Que roupa?
Que rota ou caminho a vítima planeou? Esta investigação fornecerá o caminho principal
percorrido pela vítima e, portanto, um ponto de referência essencial para a organização da busca;
Reconhecimento seguindo os trilhos do início ao fim;
Estenda o reconhecimento na orla do caminho imaginando um cenário de queda;
Execute a técnica de pentear em áreas adjacentes não reconhecidas.

O recurso de soltar objetos pode ser extremamente útil neste ambiente particularmente inacessível.
Pode tornar possível entregar objetos e ferramentas aos socorristas nas montanhas, mas também
comida ou meios de comunicação para a vítima.
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4.

ÁREAS AQUÁTICAS

A busca e o salvamento aquático são realizados em lagos, rios ou no mar para salvar pessoas em
perigo. Quando uma embarcação em perigo ou uma pessoa desaparecida é localizada, as organizações
SAR destacam helicópteros, embarcações de resgate ou outras embarcações adequadas para fornecer
assistência e trazê-los de volta à costa.
Portanto, será necessário ter cuidado com a coordenação aérea entre os possíveis helicópteros de
resgate marítimo.
É importante começar a busca o mais rápido possível no local onde a pessoa, barco ou avião foi visto
pela última vez. Colete também informações precisas e recentes, que podem ajudá-lo muito na definição
de grelhas de busca (técnica de pente) para iniciar e expandir buscas.
A velocidade é crucial nesses cenários porque as pessoas podem se afogar, sofrer hipotermia ou ser
levadas para uma área completamente diferente.
Para aumentar as hipóteses de sucesso, alguns equipamentos e melhorias são importantes, como:
• Tempo de voo estendido (para estar mais longe da descolagem, que pode ser um barco lento e
inspecionar uma área maior);
• Visão térmica e alta resolução para poder voar alto e capturar grandes áreas; preste atenção na
calibração da câmara térmica porque às vezes a água é mais quente que o solo e/ou a vítima;
• Sistema de largada para levar um colete salva-vidas à vítima.
Usando um UAS-Drone, é possível ver até cerca de 5 metros debaixo d'água onde a pessoa estava,
ajudando os mergulhadores a encontrarem a pessoa mais rapidamente, além da sua busca padrão.
A melhor prática é dividir as áreas de busca entre mergulhadores, UAS-Drones, usando o recurso certo
para a área certa. Quando as equipas de UAS-Drones encontram algo, devem alertar os mergulhadores
para verificar a área e se necessário realizar o resgate, permitindo que uma área maior seja percorrida
mais rapidamente.
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5.

COORDENAÇÃO COM EQUIPAS CINOTÉCNICAS

Às vezes percebidas como competição, as equipas de UAS-Drones e de cães são de fato
complementares e de interesse da vítima.
Uma boa comunicação e coordenação são essenciais ao trabalhar com treinadores de cães. O canal de
rádio tático também deve ser potente porque às vezes a distância entre as equipas pode ser importante.
O treino com equipas cinotécnicas é importante para aprender o seu comportamento e comunicar com
os treinadores para ajudar a localizar a vítima.
Existem duas técnicas para esta coordenação UAS-Drone/cão:
Distribuição por setores
As equipas de UAS-Drones são equiparadas a uma equipa de busca,
como as equipas cinotécnicas. Numa área arborizada, o cão será
mais eficiente do que o UAS-Drone ao procurar nessa área tão densa.
Num campo ou área aberta, o UAS-Drone será mais rápido do que o
cão para varrer grandes áreas.
O Comandante das Operações pode, portanto, dividir a área global
em vários setores de busca, dependendo da densidade da
vegetação, uma equipa por setor (drone ou cão).
Coordenação no mesmo setor
O Comandante das Operações também pode colocar uma equipa de cães e uma equipa de UAS-Drones
no mesmo setor de busca.
A missão da equipa de UAS-Drones é detetar assinaturas térmicas suspeitas (vítimas ou animais,
pedras quentes, outras pessoas) e então orientar as equipas cinotécnicas para tirar dúvidas. Isso
permite reduzir o tempo de busca do cão e, assim, diminuir seu cansaço.
A técnica de designação estacionária luminosa ou vertical pode facilitar a movimentação e orientação
das equipas cinotécnicas na área a ser tratada.
Também pode usar a equipa de UAS-Drones para monitorar a equipa de cães (técnica de escolta de
segurança) e acompanhar gravando todas as ações para garantir sua segurança, monitorar o progresso
e rastrear sua posição.
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B. TÉCNICAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

1.

INCÊNDIOS URBANOS E INDUSTRIAIS

Os incêndios urbanos e industriais estão associados à combustão não planeada, indesejável e não
controlada e iniciar de um incêndio relacionada com infraestrutura residencial, comercial ou industrial.
As infraestruturas envolvidas podem ser divididas nos seguintes cenários:
•
•
•
•

Incêndios domésticos;
Incêndios em apartamentos;
Incêndios em lojas ou shoppings;
Incêndios em empresas e armazéns.

Este tipo de incêndio é tratado principalmente por autotanques e autoescadas. Para incêndios em
casas e apartamentos, a utilidade do apoio de uma equipa de UAS-Drones é reduzida porque o
volume do incêndio é pequeno. Porém, em alguns casos, se o incêndio atinge os telhados dessas
moradias, a equipa de UAS-Drones pode trazer uma verdadeira mais-valia ao trazer ao comandante
de operações uma visão mais detalhada do telhado e dos pontos quentes. Da mesma forma, a técnica
de orientação pode ser utilizada para realizar uma orientação da limpeza do telhado (por exemplo).

Fotografia cortesia de SDIS 78

O princípio é visualizar os pontos quentes no telhado com a câmara térmica do UAS-Drone e
comunicar à tripulação ou equipas na operação para indicar qual a parte do telhado que deve ser
removida.
Para incêndios em centros comerciais, empresas e armazéns, a área do desastre é muito maior. O
reconhecimento e a avaliação geral do incidente são mais complexos e demoram mais para que a
operação seja ordenada. Nesse contexto, a equipa de UAS-Drones, se contatada antecipadamente,
pode ser de grande utilidade para solicitá-la para um melhor e mais rápida compreensão da situação.
As técnicas a serem usadas nesta estrutura operacional são inúmeras:
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DURANTE A FASE DE RECONHECIMENTO
A técnica em espiral pode trazer rapidamente ao Comandante das Operações uma visão das quatro
fachadas do edifício, da sua cobertura e a situação geral com os acessos. Esta primeira visualização
pode ser combinada com imagens térmicas para localizar o foco principal e o eixo de propagação. Além
disso, esta primeira coleção de fotos/vídeos (realizada em menos de 5 min) economiza o tempo de quem
faz o reconhecimento do incidente a pé por todo o edifício e também permite que os dados sejam
preservados.
A equipa do UAS-Drone também pode identificar a direção e a força do vento para relatar o incidente a
fim de antecipar os efeitos gerados no incêndio atual.
Se o reconhecimento aéreo ou terrestre antecipado encontrar uma
vítima numa janela para ser salva das chamas e do fumo, a técnica
de lançamento de objetos pode ser usada para soltar ou lançar um
capuz de fumo para a vítima enquanto as equipas no solo realizam o
resgate com escadas.

Fotografia cortesia de London Fire Brigade

Paralelamente, a técnica de difusão de som permite explicar à
vítima como será feito o resgate e dar-lhe instruções de
segurança, mas sobretudo tranquilizá-la até que os bombeiros
cheguem até ela.

A técnica de rotação 360º também é útil para visualizar rapidamente o ambiente direto do edifício
danificado e para antecipar um efeito dominó ou a propagação do incêndio.
Uma das preocupações do Comandante das Operações será estimar a área do edifício danificado ou a
área que está em chamas. Essa estimativa nunca foi uma coisa fácil de calcular. Com um UAS-Drone,
é possível avaliar ou calcular a área desejada com alguma precisão:
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•

•

Na ausência de software para mapear, podemos usar a técnica de avaliação geométrica. Este
método pode ser aproximado, mas é muito rápido, pois alguns minutos serão suficientes para
medir o comprimento e a largura do edifício. Se o UAS-Drone tiver um telêmetro integrado, é
ainda mais rápido medir a distância.
Com o software para mapear, a técnica operacional de mapear será um pouco mais longa,
mas extremamente precisa. O mosaico de orto foto gerado pelo software permite realizar todas
as medidas de distância ou área desejadas na área digitalizada.

Às vezes, a nuvem de fumo criada pelo incêndio pode ser extremamente tóxica e criar impacto sobre o
ambiente urbano e rural. Uma foto em perspetiva de um arranha-céu pode destacar a orientação da
coluna de fumo e o impacto que se suspeita.

DURANTE A FASE DE COMBATE
Durante o ataque, às vezes o jato de água nem sempre está orientado corretamente (em escala ou não)
devido à falta de visibilidade ou efeito ótico.
A imagem térmica do UAS-Drone pode ser bem aproveitada por meio da técnica de avaliação de ações
e, numa segunda etapa, pela técnica de orientação de ataque.
• A técnica de avaliação de ações, o Comandante das Operações pode confiar a missão de
avaliar a eficácia dos jatos de água em extinguir ou interromper a propagação (ou outras
missões). A equipa do UAS-Drone realiza o seu voo e avaliação com a câmara térmica para
visualizar, capturar e analisar se a ação parece eficaz;
• Caso a ação (o ataque por exemplo) seja ineficaz ou parcialmente eficaz, a equipa do UASDrone pode propor correções ao Comandante das Operações ou ao comandante da tripulação
para realizar a orientação do ataque, sendo o princípio visualizar os pontos quentes e comunicar
com a equipa que controla a escada do camião (por exemplo) quaisquer correções a serem feitas
na orientação do jato de água.

Fotografia cortesia de SDIS

77
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Durante essa fase de ataque, a técnica de transmissão de vídeo ao vivo permite que o Comandante
das Operações visualize o desastre e as ações a decorrer ao vivo e, possivelmente, coordene as ações
em paralelo.
Em caso de risco de explosão (garrafas de gás ou acetileno), às vezes o Comandante das Operações
ordena a implementação de um monitor de água ancorado sem pessoal exposto. O UAS-Drone pode
ser utilizado com a técnica da escolta de segurança para garantir a segurança e monitorizar a equipa
que irá montar e amarrar esse monitor na zona explosiva.
Por outro lado, se uma equipa de UAS-Drones for designada para utilizar essa técnica nessa missão;
ela fica, consequentemente, monopolizado e bloqueado nessa ação. Nenhuma outra missão pode ser
confiada a essa equipa (reconhecimento, orientação, mapeamento, etc.), o que pode exigir o reforço de
uma segunda equipa de UAS-Drones para realizar outras missões em paralelo (ver abaixo a técnica de
vigilância coordenada).
DURANTE A FASE DE ABASTECIMENTO
Durante esta fase, o UAS-Drone pode ser usado:
• Para localizar o ponto de abastecimento de água mais próximo ou os pontos de abastecimento
de água periféricos para abastecer os veículos;
• Para medir a distância do camião de bombeiros até um rio para o estabelecer uma linha de
abastecimento hidráulico usando a técnica de avaliação geométrica, ou usando um telêmetro
a bordo.
DURANTE A FASE DE VIGILÂNCIA
A técnica de vigilância consiste em realizar voos regulares para controlar e avaliar o desastre, da
presença potencial de reacendimentos ou reativações.
As temperaturas devem ser anotadas e arquivadas para comparação com medições anteriores.
Um plano de voo automático pode ser estabelecido a fim de alcançar sempre o mesmo padrão de voo
com o mesmo ângulo e a mesma altura de voo (para medições comparáveis).
A recorrência de voos depende da área de operações. Um voo a cada 30 minutos corresponde a um
desastre de pequena área, para áreas médias e grandes o mínimo é um voo a cada hora.
Durante todas as fases de uma operação de incêndio noturno, a tecnologia de iluminação pode ser útil,
especialmente se os meios de iluminação convencionais não forem adequados ou se a área for
inacessível.
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Fotografia cortesia de JVP

Grada Zagreba
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Técnica de vigilância coordenada
Quando o desastre é grande ou complexo, quando várias missões são necessárias simultaneamente, a
implantação de 2 ou mais UAS-Drones pode ser uma solução:
• As duas equipas de UAS-Drones estabelecem as respetivas TOLA na mesma área;
• Um administrador da TOLA é nomeado para gerir as decolagens e aterragens verticais (apenas
um de cada vez) e fornecer coordenação aérea. É responsável pela divisão vertical dos UASDrones no setor de voo.
• O primeiro UAS-Drone está posicionado muito acima da operação a uma altura definida. A
missão deste UAS-Drone estacionário é visualizar e supervisionar toda a área de operações,
para avaliar pontos quentes e propagações do incêndio e, possivelmente, realizar a técnica de
transmissão de vídeo. Este UAS-Drone é conhecido como UAS-Drone overwatch.
• O segundo UAS-Drone está posicionado numa altura inferior; deve ser rápido e móvel para
realizar breves reconhecimentos, avaliações térmicas nas fachadas (ABCD), possivelmente uma
técnica de mapeamento. Esse UAS-Drone é conhecido como UAS-Drone tático.
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2.

INCÊNDIOS FLORESTAIS

Incêndios florestais e incêndios de turfa estão associados à combustão não planeada, indesejada, não
controlada e normalmente associados à vegetação combustível. Dependendo do tipo de vegetação, do
terreno e das condições meteorológicas, isso afetará a intensidade, a dimensão e da velocidade de
propagação do incêndio.
Um ataque rápido e musculado na fase inicial é necessário para prevenir um grande incêndio florestal
que pode durar dias, semanas ou até meses. Mas velocidade e força nem sempre são eficazes se não
houver informações sobre as condições do incêndio florestal e como estão a decorrer os combates nos
diferentes setores do combate. Essas mesmas regras aplicam se a incêndios em campos, incêndios de
turfa, incêndios em mato, etc.

Fotografia cortesia de Associação de Voluntários da Eslovênia (Gasilska zveza Slovenije)

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES - PERIGOS
Risco meteorológico
As equipas de UAS-Drones utilizadas em incêndios florestais devem estar atentas aos fortes ventos
convectivos que podem ser gerados pelo incêndio, o fumo que pode inviabilizar o voo por meio de
observação visual e também as temperaturas que podem danificar os componentes do UAS-Drone.
Nesta situação específica, as condições meteorológicas podem mudar extremamente rapidamente.
Desconfiar e ter cuidado.

79
INTERNATIONAL EMERGENCY DRONE ORGANIZATION

Perigos aéreos
Os pilotos de UAS-Drones devem sempre estar cientes de outras aeronaves (como helicópteros e
aviões) que estão envolvidas nas operações e que podem ser danificadas ou danificar o UAS-Drone.
Quando uma aeronave tripulada de emergência sobrevoa a área, o princípio da segurança exige que o
UAS-Drone aterre. A comunicação por rádio entre aeronaves pode ajudar muito na coordenação.
Risco topográfico
Árvores (em chamas ou não) continuam a ser obstáculos aéreos para UAS-Drones, assim como linhas
de alta tensão. A análise de obstáculos deve ser ainda mais aprofundada nesta situação de incêndios
florestais ou espaços naturais (especialmente na presença de fumo).
DURANTE A FASE DE RECONHECIMENTO
Se a equipa do UAS-Drone chegou cedo, pode ser útil com a técnica de busca de pontos sensíveis,
realizando rapidamente um reconhecimento ao redor do eixo do incêndio para identificar casas, escolas,
linhas de alta tensão, caminhos ferroviários, etc.
Assim, se um ponto sensível for ameaçado pela frente de fogo, a equipa do UAS-Drone pode avisar
rapidamente o Comandante das Operações por rádio ou imagens.

VENTO

Fotografia cortesia de SDIS 78
Se uma casa for identificada como um ponto sensível no caminho da frente das chamas, podemos
considerar a colocação de uma equipa de UAS-Drones para realizar uma técnica de difusão de som
para transmitir as instruções para evacuar com urgência a casa ameaçada de incêndio (enquanto espera
por reforços no solo).
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O comprimento da frente da chama pode ser medido pela técnica de avaliação geométrica ou por um
telêmetro.
Da mesma forma, os pontos de água ou tanques de reabastecimento podem ser identificados e
localizados usando uma técnica em espiral ou rotação 360º.
Se um veículo dos bombeiros não conseguir encontrar o acesso ao incêndio ou se perder durante o
reconhecimento, a técnica do pastor é uma variante da técnica de orientação de ação, pois consiste
em guiar o veículo por rádio para trazê-lo ao local desejado como um pastor.
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DURANTE A FASE DE ATAQUE
A técnica de transmissão de vídeo ao vivo é particularmente adequada para esta fase de combate a
incêndios florestais ou espaços naturais. Porque se o Comandante das Operações conseguir visualizar,
no seu smartphone ou num ecrã, toda a zona de incêndio e a localização dos veículos em tempo real,
pode então comandar e coordenar as ações de cada equipa no solo. O objetivo é colocar a par da
situação em tempo real para que os recursos sejam movidos para os melhores locais.
Com essas informações é possível elaborar planos para conter o incêndio, abrandá-lo ou até mesmo
redirecioná-lo para áreas onde possa causar menos danos. Até mesmo avaliar a eficiência do plano é
importante para definir estratégias futuras para extinguir o incêndio.
É necessário ter cuidado, esta técnica irá bloquear uma equipa de UAS-Drones manter a par da situação
geral; a implantação de uma segunda equipa de UAS-Drones pode possibilitar a realização de missões
adicionais simultaneamente (busca de pontos sensíveis, avaliação térmica, mapeamento e avaliação de
área).

Além disso, a manobra de vigilância coordenada também é adequada para incêndios florestais e
espaços naturais.
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Uma técnica de escolta de segurança para monitorar um ou mais veículos dos bombeiros também
pode ser considerada se a situação assim exigir (perigo).
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DURANTE A FASE DE RESCALDO
Uma vez que o incêndio esteja sob controlo, é necessário avaliar e definir a extensão dos danos e
manter vigilância sobre a área para localizar focos de reacendimentos. Os UAS-Drones podem ajudar
as equipas de solo a procurar pontos quentes ao:
• Orientar as equipas na fase de rescaldo com imagens térmicas (técnica de orientação de
rescaldo);
• Verificação e monitorização de pontos quentes (técnica de busca de perigo);
• Mapeamento de áreas afetadas;
• Acompanhamento das equipas no solo (técnica de escolta de segurança);
• Cálculo da área queimada (técnico de mapear);
• Encontrar materiais deixados para trás após um incêndio florestal de longo prazo (é frequente
acontecer).

Hotspots

Fotografia cortesia de SDIS 78
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DURANTE A FASE DE VIGILÂNCIA
A vigilância é uma regra essencial e final no combate a incêndios florestais. O objetivo é verificar
regularmente se um foco de incêndio não se encontra a desenvolver no nível do solo.
O Comandante das Operações pode decidir configurar a monitorização na forma de verificações
periódicas e recorrentes. Uma equipa de UAS-Drones pode executar a técnica de vigilância para
detetar pontos quentes. A recorrência de voos depende da área de operações. Um voo a cada 30
minutos corresponde a um desastre de pequena área, para áreas médias e grandes o mínimo é um voo
a cada hora.

Fotografia cortesia de SDIS 78
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C. TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO DE FOGO
A função de investigação de incêndios é crítica para aprender com eventos passados e aplicar essas
lições a atividades futuras destinadas a prevenir incêndios recorrentes. Quer o incêndio seja acidental,
intencional ou relacionado ao clima, o processo de uma investigação completa identificará os fatores
que causaram ou contribuíram para o incêndio. As lições aprendidas com essa investigação devem ser
aplicadas pela sociedade de inúmeras formas para prevenir ou desencorajar incêndios futuros de fatores
e circunstâncias estreitamente alinhados.
A câmara UAS-Drone é uma extensão indispensável da fase de documentação da investigação de
incêndio. No mínimo, a filmagem do UAS-Drone, seja vídeo ou várias fotografias, fornece um registo do
crescimento do incêndio, propagação, comportamento e impacto da supressão do incêndio de uma
perspetiva visual (ponto de vista) que não estava disponível anteriormente e, daqui para frente,
provavelmente se tornará cada vez mais crítico no desenvolvimento do relato de um incêndio.
Embora não seja impossível acreditar que um UAS-Drone possam algum dia capturar imagens do início
e origem de um incêndio, a realidade prática da questão é que os UAS-Drones de hoje provavelmente
fornecem documentação geral aprimorada da cena. Não há razão para pensar que um UAS-Drone irá
substituir as botas do investigador de incêndio no solo trabalhando nos destroços do incêndio e usando
câmaras digitais tradicionais, mas também não há razão para descartar os UAS-Drones como uma
ferramenta necessária na caixa de ferramentas de investigação de incêndio ou um recurso que pode
ser levado a um local de incêndio para contribuir com a documentação geral das operações.

Fotografia cortesia de SDIS 22
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GRAVAR EM TODOS OS MOMENTOS
Se o corpo de bombeiros que lida com a extinção do incêndio já estiver a operar um UAS-Drone para
fornecer transmissão ao vivo do incêndio e das operações, eles devem gravar simultaneamente o vídeo
ao vivo, mesmo que não haja necessidade evidente pelas forças de combate, pois pode ser muito
valioso para investigadores que podem chegar mais tarde à operação, ou possivelmente até mesmo
dias depois. É aplicado ao corpo de bombeiros que está a gravar vídeo ou a usar um dispositivo de
imagem térmica para monitorar a progressão do incêndio ou resgates. Sempre que um UAS-Drone
estiver a operar num incêndio, também deve estar a gravar. O valor da filmagem pode não ser
imediatamente evidente, mas não se sabe necessariamente o que foi capturado até que haja
oportunidade de revê-lo sob condições controladas.
Ao operar um UAS-Drone durante a fase de investigação, após a extinção, devem ser planeados voos
de UAS-Drones e capturas de imagens com antecedência para garantir a captura de AMBAS as fotos
digitais e vídeos. Embora a capacidade de reproduzir vídeo possa ser altamente desejável e fornecer
provas convincentes do crescimento e progressão do incêndio, deve ter se em consideração que não
se pode inserir um vídeo num relatório com a facilidade com que se insere uma fotografia digital. Da
mesma forma, quando se trata de possível litígio e processo, existem vantagens e desvantagens
distintas para fotos e vídeos, dependendo das circunstâncias, então é melhor ter a cena de incêndio
capturada usando ambos para que possa atender a qualquer necessidade de apresentação do caso.
Ao capturar fotos a partir de UAS-Drones como parte do processo de investigação, deve ser tido em
consideração que essas imagens não são menos evidentes do que as que o investigador captura
usando uma câmara portátil. As mesmas medidas e precauções devem ser aplicadas à captura,
manuseio e arquivo de imagens de UAS-Drones para garantir credibilidade contínua e admissibilidade
futura. Atualmente, não há diferença nas regras de admissão de imagens para imagens de UAS-Drones
em comparação com câmaras portáteis e não devem ser consideradas de maneira diferente.
ALTA RESOLUÇÃO
Obter um vídeo/foto de alta resolução com detalhes sobrevoando toda área de operações pode dar aos
investigadores a oportunidade de encontrar uma prova que pode não ser vista no primeiro dia da
investigação.
Uma missão importante a cumprir que pode realmente ajudar na investigação é obter um modelo 3D ou
2D da área. Para capturar o máximo de detalhes possível durante o voo:
• Escolher a melhor câmara (número de Mpx);
• Voar baixo;
• Voar com firmeza;
• Voar devagar:
• Escolher as melhores condições de sol (se o voo for planeado).
Todas essas informações podem direcionar uma investigação de incêndio, mostrando novos caminhos
a seguir na investigação e podem até ser utilizadas como prova em situações de acusações criminais,
sinistros que envolvem seguros e outros processos que estejam relacionados ao incêndio específico.
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D. TÉCNICAS DE PREVENÇÃO/ APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
Existem muitos aspetos de prevenção de incêndio e aplicação de legislação em que o uso de um UASDrone pode trazer benefícios. De modo geral, quanto maior a área ou detalhe pelo qual qualquer local
ou premissa de inspeção pode ser visualizado, maior a oportunidade de perceber e abordar violações
de código ou condutas perigosas. Um UAS-Drone proporciona tempo e eficiência de pessoal na
cobertura de áreas ou locais maiores que anteriormente não seriam acessíveis para inspeção ou exigiria
pessoas e recursos, além do que, muitas agências podem comprometer o processo. Exemplos disso
podem incluir:
Realização de inspeções de conformidade pré-incêndio em ambientes rurais - propriedades de
interface urbana.
Tradicionalmente, era necessário que os inspetores percorressem fisicamente o perímetro das
estruturas e avaliasse as condições da mata e da vegetação para fazer recomendações ou
encaminhamentos de conformidade ao proprietário da propriedade. Frequentemente, essas áreas de
interface não são acessíveis por veículo e, para realizar inspeções completas ao perímetro ou
completas, as equipas de inspeção investem recursos e tempo significativos para fazer as inspeções.
Com um UAS-Drone, uma equipa de talvez três a quatro inspetores poderia instalar se num local central
e conduzir voos sobre a área para inspecionar a interface com muito mais eficiência e eficácia, sem
expor o pessoal a perigos naturais (quedas, encontros com animais, venenos). Os registos da inspeção
podem ser facilmente capturados usando a câmara de UAS-Drone e catalogados para desenvolver
dados históricos sobre mudanças que, de outra forma, não seriam reconhecidas no nível do solo.
Se a agência desenvolver um plano de pré-voo, no futuro, voos semiautônomos poderiam ser
conduzidos e transmitidos dum local remoto para revisão para os inspetores, reduzindo ainda mais o
investimento de tempo do pessoal no solo. Isso poderia ser valioso para que voos pudessem ser
realizados e os dados simplesmente salvos para análise de conformidade posterior. Nesse modo de
operação, os voos podem maximizar o tempo de voo e documentar rapidamente uma grande área sem
a necessidade de rever e avaliar simultaneamente a filmagem em campo.
Algumas inspeções podem expor os inspetores a perigos inerentes à operação ou ocupação. Através
do uso de UAS-Drones, os mesmos podem localizar se fora da área de risco, mas ainda tem capacidade
de inspeção visual caso necessário. Exemplos disso podem incluir:
Inspeção de instalações fotovoltaicas no telhado.
Muitas vezes, as únicas áreas disponíveis para o pessoal caminhar nos telhados das instalações
fotovoltaicas são corredores dedicados e espaços abertos ao longo da borda do telhado. Caminhar
nesses locais pode representar perigo e o uso de equipamentos de proteção contra quedas realmente
melhora a segurança, ao mesmo tempo que retarda o processo de inspeção geral a um ponto em que
se torna muito complicado. UAS-Drones podem ser implantados para voar acima do telhado e do
equipamento em questão e, com o uso de lentes de câmara e lentes de zoom de melhor qualidade, os
inspetores podem visualizar a transmissão de vídeo remotamente ou no solo com detalhes e clareza
suficientes para realizar uma inspeção subjetiva, mas ao mesmo tempo não ser exposto aos riscos de
tropeçar e quedas associados ao caminhar ao longo das bordas de telhados planos ou inclinados. Além
disso, o uso de UAS-Drones com capacidade de imagem térmica permitiria aos inspetores inspecionar
rapidamente as instalações existentes em busca de sinais de aquecimento local ou temperaturas
incomuns que podem indicar falha precoce do equipamento ou falha iminente de cabos/condutas
88
INTERNATIONAL EMERGENCY DRONE ORGANIZATION

Outro exemplo de inspeções de
conformidade visual que permitem a
eficiência de tempo seria conduzir
voos em estabelecimentos de
restauração para verificar visualmente
se os sistemas de cozinha comercial
estão a ser mantidos de maneira
adequada
e
não
estão
excessivamente cheios de gordura
que está a derramar ou fluir no
telhado.
Tradicionalmente, esse tipo de
inspeção exigiria o acesso aos
telhados individuais de cada empresa
para verificar visualmente o equipamento de exaustão da cozinha. Dependendo das especificidades do
local, isso pode significar o uso de uma escada fixa ou a contratação de uma escada de mão de obra e
pessoal, o que torna a avaliação um uso ineficiente de pessoal e recursos, por mais necessário que seja
o trabalho.
O UAS-Drone poderia ser facilmente ser acionado por uma equipa de 1-2 bombeiros ou inspetores que
são capazes de voar para vários locais e verificá-los visualmente dum local central, como um
estacionamento ao redor de estabelecimentos de restauração agrupados.
Isso melhora significativamente a eficiência geral da avaliação, enquanto liberta tempo para outras
atividades ou para realizar mais inspeções. Os resultados da inspeção podem ser capturados usando a
câmara para manutenção dos registos, além de apenas observar as imagens ao vivo.
Durante a realização de inspeções periódicas de grandes edifícios ou grandes obras de construção,
um UAS-Drone também deve ser acionado para coletar fotografias do local para comparação com as
inspeções anteriores ou planos do local previamente aprovados. Essas comparações podem mostrar se
as aprovações anteriores para acesso a aparelhos contra incêndio, limitações de armazenamento
externo e áreas de materiais perigosos estão a ser mantidas de maneira adequada.
Além disso, esse histórico de fotografias pode mostrar se as construções ou mudanças não autorizadas
podem estar a ocorrer no local durante um período de tempo. Isso é particularmente útil com grandes
locais abertos, como armazéns de resíduos, instalações de reciclagem, recuperação de automóveis,
processamento florestal e minas de superfície.
Não seria incomum que tais ocupações ultrapassassem os seus limites ou se expandissem além dos
limites originais ao longo do tempo. Isso é especialmente provável quando a visão pública da
propriedade é limitada a partir da rua e as áreas circundantes não estão urbanizadas e desocupadas.
Sem voos aéreos e comparação de fotografias persistentes, é bastante fácil para as condições em tais
locais crescerem e 'se arrastarem' para fora por muitos anos, frequentemente chamando a atenção do
pessoal regulador depois que um problema ocorre e chamar atenção indesejada.
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E. TÉCNICAS DE ADMINSTRAÇÃO EM CHEIAS
Um transbordar de água que submerge terras geralmente secas é considerado uma inundação e pode
colocar pessoas, animais e estruturas em perigo. Existem vários tipos de cheias sendo as mais
frequentes as cheias repentinas, as cheias de rios, as cheias costeiras e todas elas podem afetar as
infraestruturas de várias formas, chegando mesmo a provocar deslizamentos de terras.
Existem várias particularidades que os socorristas têm em consideração ao realizar salvamentos numa
cheia, tais como:
• Velocidade, força e altura da água;
• Extensão de inundação;
• Objetos arrastados;
• Risco elétrico (linhas de tensão partidas);
• Poluição e águas contaminadas;
• Armadilhas subaquáticas (como redes e buracos);
• Estratégia a ser empregue.
O uso de UAS-Drones em emergências é uma grande vantagem, pois eles podem realizar vários tipos
de missões neste tipo de situação, missões que podem ser:
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DURANTE A FASE DE RECONHECIMENTO
Na fase inicial, deve ser dada atenção à presença de vítimas para serem salvas ou recuperadas, mas
também tendo em consideração a superfície da zona afetada pelas inundações.
Os riscos associados às inundações também devem ser identificados (corrente forte, tampas de bueiros
de sucção, eletricidade).
Para realizar essas missões, as seguintes técnicas podem ser úteis:
Técnica de mapear:
• Mapear a área afetada;
• Localizar o acesso;
• Localizar pessoas em telhados;
• Delinear área inundada, incluindo áreas de acesso de barco;
• Contar moradias isoladas.
Manobra de Vigilância Coordenada:
• Combinar reconhecimento e colocar a par da situação o comandante.
Técnica de transmissão de vídeo ao vivo:
• Colocar a par da situação ao vivo o comandante e o centro de operações.
Técnica de escolta de segurança:
• Monitorizar as equipas de resgate de água em sua progressão.
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DURANTE A FASE DE SALVAMENTO
As seguintes técnicas podem ser implementadas para localizar, "marcar", tranquilizar e ajudar as vítimas
das cheias:
Técnica de busca de pontos sensíveis:
• Localizar vítimas com câmara térmica.
Técnica de designação de vítima:
• Designar vítimas ao pairar ou iluminar;
• Orientar equipas de resgate de água.
Técnica de queda:
• Entregar corda para realizar resgates;
• Soltar colete salva-vidas ou a balsa para ajudar as
vítimas;
• Largar mantimentos para o socorrista ou vítimas.
Técnica de transmissão de som:
• Comunicar com as vítimas;
• Tranquilizar e informar as vítimas.
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F. TÉCNICAS DE ESTRUTURAS COLAPSADAS
As estruturas podem entrar em colapso devido a catástrofes naturais ou desastres provocados pelo
homem, como terremotos, explosões, deslizamentos de terra e muitos outros. A busca e salvamento em
estruturas colapsadas são extremamente difíceis e demorados. Um edifício parcialmente colapsado
pode ser muito perigoso para entrar diretamente, dependendo da estabilidade restante.
Dependendo da causa e de sua extensão, o colapso de um edifício pode ser parcial ou total, mas em
casos extremos, pode afetar uma cidade inteira como em 2021 na Noruega após um deslizamento de
terra ou em 2020 no Líbano após a explosão em Beirute.

Noruega, vila de Ask, um deslizamento de 2000 pés

Fotografia cortesia de Anders Martinsen, UAV Norway
Neste tipo de situações existem vários riscos que devem ser tidos em consideração como:
• Instabilidade na área e nas estruturas danificadas pode causar mais desabamentos;
• Risco elétrico residual;
• Materiais perigosos podem escapar das contenções.
Todos os dados (imagens e informações precisas) da área afetada podem auxiliar o Comandante das
Operações. Colocando continuamente a par da situação, as decisões são mais rápidas e eficientes. Mas
também é uma reação, uma progressão mais rápida de equipas em ambientes difíceis.
Entre os muitos edifícios que colapsam durante um terremoto, UAS-Drones rápidos e ágeis podem
ajudar na escolha do edifício onde há mais hipóteses de salvar as vítimas. O UAS-Drone pode entrar
em pequenos espaços onde a busca seria muito perigosa para os humanos. Este pode localizar as
vítimas dentro do edifício e fazer uma avaliação aproximada das condições da vítima. Nesta situação,
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um pequeno UAS-Drone com uma gaiola protetora (em configuração interna) parece a melhor solução
para reconhecimento de interiores.
Por causa do colapso da estrutura e dos destroços, o risco de perder o vídeo do UAS-Drone é
bastante elevado. Uma configuração relevante do sistema à prova de falhas é essencial (para evitar
um retorno para casa). Existem perigos nessas explorações interiores, como fios expostos que podem
ser difíceis de ver num vídeo, poeira em suspensão que pode refletir a luz do UAS-Drone, tornando-o
quase cego.
Quando uma equipa de UAS-Drones é implantada, ela pode ser usada:
• Para procurar vítimas através da câmara térmica (consulte o parágrafo 5-A técnicas SAR e
também a técnica de interior);
• Para recolher informação fotográfica para avaliar a estabilidade do edifício (técnica em espiral)
ou o melhor acesso a ele;
• Mapear a área afetada para determinar as estruturas mais afetadas, e ainda fornecer imagens
detalhadas de pontos críticos (técnica de mapear);
• Para transportar mantimentos (material médico, equipamentos, baterias, rádios, smartphones,
alimentos) que são necessários nos diversos locais da área de logística (técnica de largada).

Fotografia cortesia equipa PSURT do Norte do Texas, colisão de duas gruas
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G. TÉCNICAS DE ECBRN/MATERIAIS PERIGOSOS
ECBRN ou operações Hazmat são complexas operações com grandes riscos.
ECBRN estão ligados a:
• Uma prática não convencional de combate armado;
• Uso de armas com capacidade de contaminação (terrorismo);
• Acidente ou desastre (transporte de mercadorias perigosas).
Se uma equipa de UAS-Drones deve intervir no contexto de uma operação ECBRN, esta deve primeiro
descobrir a tipologia específica do risco presente (instruções sobre a ordem de operações ou um
consultor ECBRN/Hazmat). Esses riscos podem ser:
• Explosão (incidente industrial);
• Cilindros envolvidos em fogo;
• Explosão ECBRN (ataque terrorista);
• Produtos químicos (incidente industrial ou de transporte);
• Radiação (incidente industrial ou de transporte).
Frequentemente, o que levaria várias horas poderia ser feito em poucos minutos usando um piloto de
UAS-Drone.

1.

TÉCNIAS DE INCIDENTE/OPERAÇÕES HAZMAT

Em relação às primeiras equipas de Hazmat, enquanto se equipam (roupas de proteção) nenhum
reconhecimento é possível.
Além disso, o abastecimento de ar dura cerca de 30 minutos, que se dividem em 10 minutos para o
trajeto de ida, 10 minutos para a captação de medidas e busca de vítimas e 10 minutos para o voltar a
pé.
Por causa dessa restrição, as equipas de Hazmat devem entrar várias vezes, não apenas perdendo
tempo, mas também expondo se ainda mais.
Enquanto que com um UAS-Drone de reconhecimento, durante e após a fase de preparação, as equipas
podem ter uma visão detalhada do caminho e do local. Mas também deixar as ferramentas no lugar
certo antes de chegar. Isso economiza várias horas de operação e, portanto, salva vidas.
A equipa de UAS-Drones nunca deve estar na zona quente. O princípio básico do UAS-Drone: é ser
operado remotamente, expor a tripulação do UAS-Drone a um risco ECBRN não faz sentido.
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A escolha da TOLA deve ser feita com sabedoria para não ser exposto a vapores tóxicos. A TOLA,
portanto, não deve ser colocada na direção do vento. Por este motivo, o UAS-Drone deve manter uma
distância segura para evitar ser contaminado.
Quanto ao risco de explosão causado por uma faísca, por muito tempo muitos pensava-se que o UASDrone poderia desencadear uma explosão pela emissão de uma faísca.
O Southern Manatee Fire Rescue conduziu 3 testes de inflamabilidade em 3 UAS-Drones diferentes
num contentor hermeticamente fechado para determinar se um UAS-Drone poderia inflamar uma
atmosfera à base de propano inflamável. Os resultados em que os UAS-Drones não causaram uma
explosão dentro do contentor enquanto os motores estavam funcionando (o vídeo está online).

Fotografia cortesia de Southern Manatee Fire Rescue
Eles então testaram quanto dano seria causado por um UAS-Drone dentro de uma explosão e
inflamaram os gases. Para surpresa deles quando apenas danos leves foram causados e, após
algumas reparações, eles puderam a voar com sucesso novamente.
Agora, a certeza de uma explosão provocada por uma faísca dum UAS-Drone é muito menos
provável, especialmente ao ar livre.
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DICAS TÉCNICAS
Configurar o UAS-Drone como ferramenta de deteção é possível. Pode-se amarrar um monitor de
deteção a uma perna ou chassi e fazer uma amostragem básica para manter os bombeiros fora da
zona de perigo.

Fotografia cortesia de Southern Manatee Fire Rescue
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A técnica de medição em voo
Então essa técnica é voar enquanto faz medições,
mas não para medir a quantidade de produto em
ppm, apenas para detetar a presença do produto. E
estes para melhor adequar as zonas de operação
(áreas quentes, quentes e frias).

Fotografia cortesia de Southern Manatee Fire Rescue

A técnica de medição após aterragem
Nem sempre é necessário voar
para fazer a medição, um bom
exemplo é aterrar um UASDrone numa zona quente,
cortar a energia e usar o
monitor para amostrar a área
sem a interrupção das pás do
rotor. E então pode mover se
sobre o incidente, fornecendo
várias leituras para o
Comandante das Operações e
as equipas de Hazmat
trabalharem.

Fotografia cortesia de Southern Manatee Fire Rescue
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2.

TÉCNICAS DE POLUIÇÃO AQUÁTICA

A poluição dos sistemas aquáticos (exemplos: lagos, rios e oceanos) por grandes quantidades de
resíduos que modificam a água de forma negativa é denominada poluição aquática. Este tipo de
privação ecológica ocorre quando poluentes prejudiciais são direta ou indiretamente lançados nos
sistemas aquáticos sem a remoção de compostos prejudiciais.
A poluição aquática leva diretamente ao sofrimento de organismos e vegetação que sobrevivem na
água, incluindo anfíbios. A principal fonte de poluição aquática inclui resíduos industriais, atividades de
mineração, esgoto e águas residuais, despejo marinho, queima de combustíveis fósseis, vazamento
acidental de petróleo, desenvolvimento urbano, etc.
Uma equipa de UAS-Drones pode atuar perante uma poluição aquática (principalmente em rios).
A principal tarefa é avaliar e estimar as dimensões, a área de superfície de poluição visível. Então, a
próxima missão é localizar a fonte da poluição, se ela não for conhecida.
Se a poluição ocorrer em áreas urbanas, será necessário voar principalmente sobre o rio. Um
reconhecimento linear torna possível medir o comprimento da poluição pela técnica de avaliação
geométrica ou diretamente com um telêmetro integrado.

Fotografia cortesia de SDIS 67
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Para localizar a origem da poluição, é necessário ir a montante em busca da origem do poluente
(desgaseificação de combustível de um barco, descarga acidental ou voluntário de uma indústria, entre
outros). Ter o cuidado de respeitar as regras e leis do país para voos de BVLOS.

Fotografia cortesia de SDIS 67
A equipa do UAS-Drone também pode ser usada para avaliar a eficácia de uma barreira antipoluição. A
visualização vertical da barragem instalada permite avaliar e quantificar sua eficácia (técnica de
avaliação de ações).

Pollution
Control
Dam

Fotografia cortesia de SDIS 60
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8.

TECNOLOGIAS A SER DESENVOLVIDAS

A tecnologia em torno do UAS-Drone está a evoluir a uma velocidade cada vez maior. Desenvolvimentos
e revoluções são cíclicos, inovações disruptoras do mercado de UAS-Drones a cada 6 meses.
As expectativas tecnológicas dos serviços de resgate e combate a incêndios são básicas e precisas.
As necessidades básicas estão viradas para uma evolução, um melhorar dos sistemas usados hoje em
dia. Mais autonomia de voo, mais impermeabilização, mais desempenho dos sensores óticos e térmicos,
mais interconexões para partilhar, mas também uma atualização de UAS-Drones nas capacidades de
iluminação e transmissão de som.
As necessidades específicas e precisas dizem respeito ao desenvolvimento de aplicações ligadas à
inteligência artificial para acelerar a análise da imagem onde o olho pode ficar lento e cansado. Mas
também em UAS-Drones de asa fixa ou VTOLs, longos alongamentos para mapear em grande escala.
O desenvolvimento de sensores radiológicos e químicos com telemetria integrada. Os softwares de
realidade aumentada ou modelagem 3D não ficam de fora, também há muito a melhorar na
contabilização de UAS-Drones no mercado e na velocidade de processamento de computadores
pesados.
A automação de enxames de UAS-Drones sem dúvida acontecerá um dia, mas primeiro seria
interessante não se apressar sob o risco de não fortalecer os alicerces dos usos atuais.
O UAS-Drone é apenas um veículo aéreo no qual podemos construir todos os tijolos tecnológicos
que quisermos.
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9.

CONCLUSÃO

Todo o conhecimento e técnicas deste relatório, que foi coletado de 13 países, não é exaustivo.
Certamente existem muitas outras dicas e técnicas por todo o mundo. Se este relatório ajudar pelo
menos uma pessoa, a IEDO fez o seu trabalho.
A missão da IEDO é aumentar o conhecimento de cada um de seus membros por meio da partilha e da
troca. O objetivo é tornar esses pilotos de UAS-Drones de emergência melhores e mais eficientes, mas
também dar o desejo de desenvolver, otimizar e sustentar maiores capacidades operacionais,
acompanhando a evolução inovadora da tecnologia do amanhã.
Estamos confiantes no futuro, temos certeza de que muitos outros socorristas a usar UAS-Drones se
juntarão à associação IEDO para partilhar os seus conhecimentos. E, quem sabe, ampliar os grupos de
trabalho que trabalharão agora na segunda edição deste relatório de melhores práticas previsto para o
final de 2021.
Partilhar, trocar, aprender e melhorar são os pilares da IEDO para unir e expandir uma comunidade de
especialistas em UAS-Drones reunidos em torno de uma missão: salvar mais vidas com UAS-Drones.
Voem em segurança.
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10.

ANEXOS TÉCNICOS

ANEXO 1

DRONE

DJI M300 RTK

ANEXO 2

ACESSÓRIOS E SISTEMAS

Excelerate UAV Streamer

ANEXO 3

SOFTWARE

Pix4DReact fast-mapping
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ANEXO 1
DRONE
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DJI
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ANEXO 2
ACESSÓRIOS E SISTEMAS
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ANEXO 3
SOFTWARE
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