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História
• 1919, Convenção de Paris
• Aeronave: Era dada como
"qualquer aparelho capaz
de sustentar-se na
atmosfera graças a reação
do ar

´ Tempos Atuais: RBAC 01:

´ Aeronave: Significa um dispositivo
que é usado ou que se pretenda usar
para voar na atmosfera, capaz de
transportar pessoas e/ou coisas

1942 1960 2015



�Aeronaves ou Drones�

1942, segunda guerra mundial, os cientistas e
engenheiros alemães criaram uma bomba
voadora sem tripulação, com asas, lemes e
propulsão própria, afim de atingir alvos
inimigos e com objetividade, sendo chamada
de “aviãozinho sem tripulação” ou “Torpedo
aéreo”, e lançada na guerra como a Bomba
V1.

O primeiro drone moderno surgiu apenas em 
1951, quando a Ryan Aeronautical Company 
(a mesma que construiu o NYP “Spirit of St. 

Louis”, que cruzou o Atlântico Norte em 1927) 
passou a desenvolver o Firebee, um drone a 

jato destinado a servir como alvo aéreo. Para 
treinamento militar

1960, Guerra Fria e Vietnã, foi criado 
o Lockheed D-21 Drone para missões 

de espionagem. 

O controle era realizado  por uma 
equipe em um DC-130 Hercules 
adaptado para quatro unidades.

1994 os EUA começaram a desenvolver
drones carregados com armas, com o
desenvolvimento do Predator.
Oficialmente o governo lista o ataque ao
Afeganistão, em 2001, como a primeira
utilização de um drone em combate
militar.

1983, BRASIL,  O primeiro exemplar produzido 
em território nacional foi o BQM1BR, fabricado 

pela extinta CBT (companhia brasileira de 
tratores)

2000, BRASIL, Projeto ARARA (Aeronave de 
Reconhecimento Autônoma e Remotamente 

Assistida), utilizada na agricultura de precisão e 
desenvolvida pela AGX Tecnologia junto com o 

Instituto de Ciências Matemáticas e 
Computação da Universidade de São Paulo 

(ICMC-USP), e a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa).

2009 deu-se início ao projeto VANT-
SAR entre as empresas AGX, Aeralcool e 
Orbisat, financiado pela Inep, em 2010. o 
projeto da aeronave Tiriba, pela AGX e o 

INCT-SEC, que acabou resultando na 
primeira aeronave de propulsão elétrica 

com tecnologia 100% nacional.

Em 2012 a Flight Tecnologies, uma empresa 
brasileira localizada no Centro Tecnológico de 

São José dos Campos e que atua na área de 
defesa e segurança aeronáutica, venceu a 

licitação da aeronáutica para a produção de 
um VANT de decolagem e pouso automático, 

com o investimento de R$4,5 milhóes, 
financiados pela Finep.

Em Santa Maria - RS, a FAB passou a 
fabricar VANTs produzidos pela AEL, 
subsidiária de Elbit Systems, maior 
empresa privada na fabricação de 

Drones de Israel. Fazendo parte de um 
acordo de R$48 milhões firmado com o 

Brasil em 2010

Em 1915, o engenheiro Nikola Tesla descreveu em um estudo o potencial militar
de uma frota de veículos de combate aéreos não tripulados.



DRONE
Segundo o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos:

•O termo �Drone� é apenas um nome genérico.
•Drone (em português: zangão, zumbido) é um apelido informal,
originado nos EUA, que foi difundindo como qualquer objeto voador
não tripulado.
•Propósito (profissional, recreativo, militar, comercial, etc.), origem ou
característica.
•Ou seja, é um termo genérico, sem amparo técnico ou definição na
legislação.

Fonte: (CENIPA, 2016)



VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado). 
Segundo a Força Aérea Brasileira, (FAB).

•Terminologia (VANT) oficial prevista pelos órgãos reguladores
brasileiros do transporte aéreo para definir este escopo de
atividade.
•No Brasil, segundo a legislação pertinente (Circular de
Informações Aéreas AIC N 21/10), caracteriza-se como VANT
toda aeronave projetada para operar sem piloto a bordo.
•Assim:
vÉ caracterizado não recreativo, pois possui carga útil
embarcada.
vNem todo �Drone� pode ser considerado um VANT.
vJá que um VANT utilizado como hobby ou esporte enquadra-
se, por definição legal, na legislação pertinente aos
aeromodelos e não a de um VANT, assim esse é considerado
recreativo.
vExistem VANTs autônomos e não autônomos.

Fonte:(FAB, 2015)



RPA (Remotely-Piloted Aircraft).
RPAS (Remotely-Piloted Aircraft Systems). 

Segundo a Organização da Aviação Civil Internacional, (OACI).

vRPA, Remotely-Piloted Aircraft: é toda aeronave sem piloto
humano a bordo e que é controlado a partir de um operador em solo.
vRPAS, Remotely-Piloted Aircraft Systems: é todo o sistema de
aeronave não tripulada, a exemplo do conjunto da aeronave e o piloto
em solo.
vRPA, �Autônomo�: Não permite intervenção externa �Piloto em
solo� durante a realização do voo, Porém seu uso é proibido.
vResumo: RPAS, não é só a aeronave envolvida mais todos os
recursos do sistema que a faz voar: a estação de pilotagem remota, o
link ou estação de comando que possibilita o controle da aeronave,
seus equipamentos de apoio, etc. Ao conjunto de todos os
componentes que envolvem o voo de uma RPA usamos, portanto, o
nome de RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems).

Fonte:(OACI, 2016)



UA (Unmanned Aircraft).
UAS (Unmanned Aircraft Systems). 

Segundo a Federal Aviation Administration, (FAA).

vUA, Unmanned Aircraft: é toda aeronave sem piloto humano a bordo e que é
controlado a partir de um operador em solo.
vUAS, Unmanned Aircraft Systems: é todo o sistema de aeronave não tripulada,
a exemplo do conjunto da aeronave e o piloto em solo.
v21 de junho de 2016, é criado o Summary Of Small Unmanned Aircraft Rule
(PART 107).
v29 de agosto de 2016, entra em vigor a Operation and Certification of small
Unmanned Aircraft Systems.
vAgências envolvidas: Administração Federal de Aviação (FAA) e Gabinete do
Secretário de Transporte (OST), do Departamento de Transportes (DOT).

Resumo: A FAA altera seus regulamentos para permitir a operação de
aeronaves não tripuladas no Sistema Nacional do Espaço Aéreo. Estas mudanças
abordar o funcionamento dos sistemas de aeronaves não tripuladas e certificação
dos seus pilotos remotos. Esta regra também irá proibir as aeronaves de pôr em
perigo a segurança do Sistema Nacional do Espaço Aéreo.

Fonte:(FAA, 2016)
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• Monitoramento e Vigilância
• Monitoramento de furacões
• Imagens submersas
• Uso Militar
• Ajuda às pessoas necessitadas
• Resgate
• Proteção ao meio ambiente
• Recreativo
• Entrega de produtos
• Reportagem
• Uso agrícola
• Uso pecuário
• Limpeza Ambiental



Falta de regulamentação  

Falta de uma regulamentação 
detalhada que englobe todos os 
veículos aéreos não tripulados:

•O uso
•Características
•Funções
•Necessidades
•Restrições
•Funcionalidades
•Perigos
•Serviços

Exemplos dos Problemas:

Acidentes
•Vida Humana

Incidentes
•Material

•Financeiro

•Atos ilícitos







Atos ilícitos. 
• Drone fez com que um jogo 

de futebol fosse 
interrompido.

• VANT assustou visitantes de
uma praia de nudismo.

• Drone, faz transportes de
celulares e drogas para
presos dentro de presídios.

• Pizzaria de São Paulo,
entrega pizza com Drone.



LEGISLAÇÃO �BRASIL�

ICAO

CBAer

ANAC - RBAC

ANAC – IS (Instrução 
de Serviços)

Lei maior e todas as atividades 
da aviação civil devem ser 
baseadas em seus preceitos.

Está previsto o "REGULAMENTO
BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL
ESPECIAL� RBAC-E nº 94

AIC-N 21
Veículos Aéreos não Tripulados



LEGISLAÇÃO

• Summary Of Small 
Unmanned 
Aircraft Rule 
(PART 107)

• Regulamento (CE) 
n.º 216/2008

• Directiva 2009/48 
/ CE 

• AIC-N 21
• Veículos Aéreos 

não Tripulados

Não temos um REGULAMENTO BRASILEIRO DA 
AVIAÇÃO CIVIL ESPECIAL� RBAC-E nº 94

Reglamento Provisional de los 
Vehículos Aéreos no 
Tripulados (VANT).
Resolución ANAC N� 527/2015

http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle?s=01&idAviso=4924407&IdRubro=86&f=20150715


EVOLUÇÃO NO BRASIL

Para a utilização de 
aeromodelos, devem ser 
seguidas as regras previstas 
na Portaria DAC no 207/STE

VANT - Circular de Informações 
Aeronáuticas especialmente 
dedicada ao tema, a AIC N 21/10 –
VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS

Está previsto o "REGULAMENTO
BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL
ESPECIAL� RBAC-E nº 94

Autorização de RPA –
Uso Experimental

http://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=3499


Autorização de RPA – Uso Experimental
• Certificado de Autorização de Voo Experimental (CAVE) deve ser solicitado à ANAC, 

conforme as seções 21.191 e 21.193 do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil n�
21 – RBAC 21

• A Instrução Suplementar 21-002 Revisão A, intitulada �Emissão de Certificado de 
Autorização de Voo Experimental para Veículos Aéreos Não Tripulados�, orienta a 
emissão de CAVE para Aeronaves Remotamente Pilotadas – RPA com os propósitos 
de pesquisa e desenvolvimento, treinamento de tripulações e pesquisa de mercado.

• O CAVE é emitido para um número de série específico de uma RPA, portanto não é 
possível emiti-lo sem apresentar a aeronave específica, para a qual se pretende 
emitir um CAVE.

• Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica nº 91 – RBHA 91, intitulado 
�Regras gerais de operação para aeronaves civis�, na seção 91.319, parágrafo (a), 
define que �Nenhuma pessoa pode operar uma aeronave civil com certificado de 
autorização de voo experimental (CAVE) para outros propósitos que não aqueles 
para os quais o certificado foi emitido, ou transportando pessoas ou bens com fins 
lucrativos�

• Por fim, ressaltamos que o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) – Lei no 7.565, 
de 19 DEZ 1986, em seu Artigo 119 diz que �As aeronaves em processo de 
homologação, as destinadas à pesquisa e desenvolvimento para fins de 
homologação e as produzidas por amadores estão sujeitas à emissão de 
certificados de autorização de voo experimental…



Autorização de RPA – Uso com Fins Lucrativos

• RPAS com fins lucrativos, É operação que não é caracterizada como experimental,
deve ser encaminhado à ANAC um requerimento devidamente embasado, destacando
as características da operação pretendida e do projeto do RPAS, de modo a
demonstrar à ANAC que o nível de segurança do projeto é compatível com os riscos
associados à operação (riscos a outras aeronaves em voo e a pessoas e bens no
solo).

• A ANAC ainda não possui regulamentação específica relacionada à operação de RPAS
com fins lucrativos e, até o momento, este tipo de requerimento está sendo analisado,
caso a caso, pela área técnica da ANAC e apreciado pela Diretoria Colegiada, que
então delibera pelo deferimento ou indeferimento da autorização.

• A publicação, no entanto, de legislação da ANAC referente à cedida de audiência
pública. Até o momento, no que couber, deve ser aplicada aos RPAS, a
regulamentação já existente (por exemplo, o RBHA 91, que contém as regras gerais de
operação para aeronaves civis; o RBAC 21, que trata de certificação de produto
aeronáutico; o RBAC 45, acerca das marcas de identificação, de nacionalidade e de
matrícula e o RBHA 47, referente ao registro da aeronave no Registro Aeronáutico
Brasileiro).

• Vale lembrar que nenhuma operação de Aeronave Remotamente Pilotada civil poderá
ser realizada no Brasil sem a devida autorização da ANAC, seja ela em caráter
experimental, com fins lucrativos ou que tenha qualquer outro fim que não seja
unicamente o de lazer, esporte, hobby ou competição.

•



Autorização de Voo
• Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA) precisa de autorização do

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), exatamente como no
caso das aeronaves tripuladas.

• Ou seja, a regra geral, seja aeronave tripulada ou não, é a mesma, já que é
imprescindível a autorização para o voo.

• Mapa FIR
• Espaço aéreo brasileiro é dividido em sub-regiões aéreas de responsabilidades

de diferentes órgãos operacionais regionais, subordinados ao DECEA.
• Esses órgãos são os quatro Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de

Tráfego Aéreo, os chamados CINDACTA, que atuam diretamente no controle
aéreo dessas áreas – denominadas, por padrão internacional, de FIR (em
português, Regiões de Informação de Voo) –

• Há ainda um outro órgão regional, responsável exclusivamente pelo uso do
espaço aéreo entre as terminais aéreas do Rio de Janeiro e São Paulo: o
Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo (SRPV-SP).

• Em suma, a solicitação deverá ser encaminhada ao órgão responsável pela
área de jurisdição a ser voada.



Regulação essencial dos RPA e RPAS. 

Q Viabilizar as operações: desde que a segurança às
pessoas possa ser preservada.

Q Classificar, Certificar e Homologar: Aeronaves,
Pilotos, Serviços e Empresas.

Q Regularizar as operações dos VANTs autônomos e
não autônomos, como os RPA (Remotely-Piloted
Aircraft).



Propostas: Regulação dos RPA 
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