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https://www.faa.gov/uas/research_develo
pment/traffic_management/media/UTM_
ConOps_v2.pdf

https://nari.arc.nasa.gov/sites/default/files
/attachments/UAM_ConOps_v1.0.pdf

https://www.icao.int/meetings/uas/docum
ents/circular%20328_en.pdf

https://www.oier.pro/ic-
orig/LdDmrXrEQIMl/Inhalte/AB-20102-
Headway-Whitepaper-3-31-20.pdf

EUROCONTROL Specification for ATM 
Surveillance System Performance

https://www.faa.gov/uas/research_development/traffic_management/media/UTM_ConOps_v2.pdf
https://nari.arc.nasa.gov/sites/default/files/attachments/UAM_ConOps_v1.0.pdf
https://www.icao.int/meetings/uas/documents/circular%20328_en.pdf
https://www.oier.pro/ic-orig/LdDmrXrEQIMl/Inhalte/AB-20102-Headway-Whitepaper-3-31-20.pdf
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https://www.oier.pro/

https://www.oier.pro/
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CONOPS

https://nari.arc.nasa.gov
/sites/default/files/attac
hments/UAM_ConOps_v
1.0.pdf

https://nari.arc.nasa.gov/sites/default/files/attachments/UAM_ConOps_v1.0.pdf


O Contexto para as Máquinas X Contexto 
para o Ser Humano



Avanços recentes em Inteligência Artificial 
e seu impacto na Defesa

• Entendimento da imagem

• Percepção e compreensão de contexto

• Tomada de decisão inteligente

• Percepção, compreensão e consideração de regras em um contexto complexo

• Criatividade Artificial

• Ampliação da consciência situacional

• Construção de narrativas – interações homem-máquina sobre contextos complexos e 

esparsos 

• Processamento de linguagem natural

• Automação Física

• Sistemas Inteligentes para operação automática de Veículos

https://www.dst.defence.gov.au/sites
/default/files/publications/document
s/DST-Group-TR-3716_0.pdf

https://www.dst.defence.gov.au/sites/default/files/publications/documents/DST-Group-TR-3716_0.pdf


Por que precisamos de IA?

A maioria dos problemas no mundo real há

• Não-linearidade

• Complexidade

• Dependência do contexto

• Incertezas, imprecisões

Fonte: Rozinat, R. (2012)

https://fluxicon.com/blog/2012/02/data-requirements-faq-how-to-extract-data-for-process-mining/


Por que precisamos de IA?

Porque é um conjunto de técnicas de processamento de dados que 

aprende.

E aprende como?

Supervisionado Não supervisionado



Principais abordagens e aplicações de IA

-
Poucos

- Muitos



Como podemos contribuir que as máquinas 
percebam o mundo por elas? 



Percepção, Contexto, Ação pelas Máquinas por 
meio de Sensoriamento Remoto e Inteligência 
Artificial
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Tendência – Sensores Imageadores

• Sensores imageadores mais leves (típicos para CAT 1,2 e 3) 

• Tendência de evolução tecnológica: miniaturização, melhores resoluções (ultra high 

resolution), redução de custos, redução de consumo de energia, tecnologias 

hiperespectrais simplificadas, uso integrado de sensores facilitado (vide Lidar com mais de 

um laser).

• Tendência de uso: integradas de diferentes modos para diferentes finalidades em CAT mais leves. Integração 

de sensores permite a obtenção simultânea de consciência situacional, mapeamento e localização de alvos

Fluxo óptico
Estereoscopia

(mapeamento 3D)

multissenores ópticos (noção de 
verticalidade e obstáculos)

Mapeamento de superfície e detecção de marcos 

Uso integrado para consciência situacional, mapeamento e localização de alvos



Tendência – Sensores Imageadores

•Tendência: 

• LIDAR - tecnologia mais promissora para obtenção de noção 3D de 

espaço, contexto, obstáculos
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Tecnologia baseada em imagens 
para Navegação por Múltiplos 
Sensores desenvolvida pela FAB 
aliada 
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Auxílio à navegação: 
ou correção de deriva ou aumento da consciência situacional ao 
encontrar referências visuais na rota planejada 



Processamento de Imagens em Tempo Real –
Fase Noturna

InformaçãoPITER-N

- Demonstrador de conceito para estimação de posição
aérea em período noturno.

- Extração automática de informação a partir de grandes
quantidades de imagens noturnas.



Conclusões (parciais)

• Integrações – Sistemas de Sistemas – Multisensor Navigation –

Requisitos/ CONOPS – Abordagem top-down



Conclusões (parciais)

• Valor do todo, funcional para um sistema > soma das partes

Sensoriamento Remoto
+
IA



Mostrando os caminhos do sensoriamento remoto
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