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VANTs

Veículo aéreo não tripulado (VANT) ou drone[1] (do Inglês, zangão), é todo e qualquer
tipo de aeronave que pode ser controlada nos 3 eixos e que não necessite de pilotos
embarcados para ser guiada[2] (DECEA, 2010). Estes tipos de aeronaves são
controladas à distância por meios eletrônicos e computacionais, sob a supervisão de
humanos, ou mesmo sem a sua intervenção, por meio de Controladores Lógicos
Programáveis (CLP).



Histórico

Os drones[1] foram idealizados para fins militares tendo sido inspirados
nas bombas voadoras alemãs, do tipo V-1, e nos inofensivos aeromodelos rádio-
controlados. Estas máquinas voadoras foram concebidas, projetadas e construídas
para serem usadas em missões tradicionalmente de elevado risco para humanos, nas
áreas de inteligência militar, apoio e controle de tiro de artilharia, apoio aéreo a tropas
de infantaria e cavalaria no campo de batalha, controle de mísseis de cruzeiro,
atividades de patrulhamento urbano, costeiro, ambiental e de fronteiras, atividades de
busca e resgate, entre outras. Eles são muitas vezes preferidos para missões que são
"maçantes ou perigosas"[4] para aviões tripulados como policiamento e combate a
incêndios, e com a segurança não militar, como a vigilância de dutos.



Uso Civil

Além do uso militar, os drones estão sendo utilizados por civis, como por exemplo por
fotógrafos e cinegrafistas em festas de aniversários, casamentos ou eventos em geral.
Um drone consegue captar melhores ângulos para fotos e filmagens mantendo a
câmara estável por mais tempo facilitando também por conseguinte a produção de
vídeo. Estas valências técnicas faz com que também sejam usados por emissoras de
TV, diminuindo o custo em suas filmagens aéreas, considerando que as emissoras
televisivas ainda utilizam amiúde o helicóptero.



Uso Civil

A tecnologia dos drones pode ser utilizada em resgates em locais de difíceis
acessos, áreas de desastres (alagamentos, desmoronamentos, desabamento,
incêndios, construções interditadas, etc), pois tais dispositivos transmitem
imagens e vídeo em tempo real contribuindo assim para o sucesso das equipes de
resgate. Os drones também são usados para monitorar pessoas,[17] como para
evitar ataques ou mesmo casos de vandalismo. Está ainda em testes a utilização
de drones para entrega de mercadorias e encomendas. Uma das empresas que
está testando esta possibilidade é a Amazon .



Uso na Construção Civil

 Cálculo de área e volume
 Captação de imagens térmicas
 Acompanhamento de andamento de obra
 Inspeção de estruturas
 Campanhas publicitárias



Vídeos

 https://youtu.be/pJaMSSGQdB8



Legislação sobre Drones

O uso de drones e aeromodelos no Brasil são regulamentados primariamente por três
agências federais, sendo elas a ANAC, o DECEA e a ANATEL. Neste documento você
poderá encontrar informações sobre cada uma delas, bem como entender o que
precisa ser feito no caso de AEROMODELOS e no caso de RPA’s.



Legislação sobre Drones -ANAC

A ANAC é a responsável pela definição de normas e categorização dos equipamentos.
No dia 2 de Abril de 2017 a diretoria da agência aprovou as normas para uso comercial
de drones no Brasil por meio do RBAC-E 94 de 2017 e apresentou o sistema SISANT
para cadastro online de drones e aeromodelos acima de 250g.
O uso específico de aeromodelos é regulamentado pela Portaria 207 de 1999, que
será atualizada em breve.



Legislação sobre Drones -DECEA

O DECEA é o responsável pelas regras de uso do espaço aéreo e apresentou sua ICA
100-40 no final de 2016. Em março foi aprovada uma atualização que incluiu novos
termos e realizou alguns ajustes.



Legislação sobre Drones - Anatel

Já a ANATEL é a responsável pela homologação de sistemas emissores de rádio-
frequência. Foi a primeira a se adequar pois ela não homologa os drones e sim
seus sistemas de rádio e transmissores de vídeo.



Uso Comercial x Recreativo

RPA: Aeronave remotamente pilotada utilizada para uso comercial,
corporativo ou experimental. Deverá seguir as normas para uso comercial
da ANAC e do DECEA, bem como estar homologados na ANATEL.

Aeromodelo: Aeronave remotamente pilotada de uso recreativo. Isso inclui
multirotores e também aeromodelos de asa fixa e qualquer outra variação
que sua criatividade puder imaginar. Deverão seguir as normas da Portaria
207 do DAC, bem como estar homologados na ANATEL.



O que fazer em caso de aeromodelos?

No caso de aeromodelos com peso inferior a 250g, não há qualquer exigência por
parte da ANAC. O seu sistema de rádio deverá ser homologado junto à ANATEL e você
deverá seguir as instruções da Portaria 207 de 1999 (link no início da página).

Já aeromodelos com peso superior a 250g, além dos itens anteriores, também será
necessário realizar cadastro no sistema SISANT da ANAC (link no início da página), o
código de registro deve ser afixado no aeromodelo e você terá que portar o
documento impresso durante o processo de cadastro sempre que for voar.

Obs. No caso de alguns drones como Phantom, Mavic, Inspire, Matrice, entre outros,
existem receitas prontas que facilitam o processo de homologação. Já drones
montados em casa devem ter o sistema de rádio homologado, bem como o sistema de
transmissão de vídeo (FPV), caso esteja instalado.



O que fazer em caso de RPAs?
A ANAC categorizou os RPAS em 3 classes, com base em seu peso. Aqui trataremos 
apenas sobre RPA’s Classe 3, ou seja, com menos de 25Kg. Abaixo está a famosa lista 
de exigências para o uso comercial de drones do Brasil.

O que a ANAC exige?
 Cadastro na ANAC
 Certificado de Aeronavegabilidade apenas para equipamentos que voem acima de 

120m;
 Manual de voo (é o manual do equipamento);
 Apólice de seguro ou o certificado de seguro com comprovante de pagamento e 

dentro da validade para aeronaves com peso superior a 250g;
 Documento com avaliação de risco;
 Licença e habilitação de piloto válidas para operações acima de 120m. Abaixo desta 

altitude não é necessário.



O que fazer em caso de RPAs?

O que o DECEA exige?
 Cadastro junto ao sistema SARPAS;
 Solicitação de uso de espaço aéreo, via SARPAS, aprovada para o dia, local e altitude 

desejados;
 Para atividades de aerolevantamento é necessário obter também uma autorização 

chamada AVOMD, que é emitida pelo Ministério da Defesa.

O que a ANATEL exige?
 É necessário homologar o drone ou sistema de rádio junto à ANATEL. 
Obs. No caso de alguns drones como Phantom, Mavic, Inspire, Matrice, entre outros, 
existem receitas prontas que facilitam o processo de homologação. Já drones montados 
em casa devem ter o sistema de rádio homologado, bem como o sistema de transmissão 
de vídeo (FPV), caso esteja instalado.





Cuidados ao voar com drones

 Se familiarize com o ambiente de voo e obstáculos, identifique perigos potenciais como fios elétricos, 
carros, pessoas, etc;

 Não pilote quando estiver fatigado, bebado ou com estado mental comprometido de qualquer 
forma;

 Cuidado com a umidade, não voe com chuva ou neve se seu equipamento não for especialmente 
preparado para tal, respeita as condições climática e não voe com ventos fortes;

 Fique longe do fogo se houver acidente com o drone e ocorrerem chamas, a bateria é especialmente 
perigosa;

 Não voe sozinho, principalmente nos primeiros voos, pode precisar de ajuda, um piloto experiente 
por perto é importante;

 Sempre tenha um meio de comunicação disponível, como um celular, para acionar alguém se ocorrer 
um acidente;

 Não voe com sobrepeso, respeite os limites do seu equipamento;
 Realize um check-up antes de começar a voar, verifique fios, conexões, realize testes de rádio para se 

previnir de interferências;
 Não toque em nenhuma parte móvel, não tente segurar o quad com as mãos para subir ou aterrisar;
 Mantenha roupa, panos ou qualquer coisa que possa enrolar nas hélices longe delas.
 As vezes um acidente é inevitável, principalmente por falha eletrônica ou mecânica, no entanto, 

deve-se tomar os cuidados básicos para se evitar ao máximo qualquer problema.



Apresentação do Drone

 Phantom 2 Vision Plus



Check List – Pré voo

 Verificação de campo magnético e GPS
 Bateria do aparelho
 Bateria do range extend
 Pilhas do controle
 Bateria do iPhone
 Inspeção visual do aparelho
 Verificar o cartão SD
 Travar os hélices
 S1 e S2 para cima



Check List – Voo

 Ligar o controle
 Ligar o aparelho
 Ligar a câmera
 Tirar a capa da lente
 Conectar o wifi
 Calibrar a bússola
 Checar as luzes de navegação (quanto mais vermelho pior) 
 Fixou “home position”? (sequencia de luzes verdes duas vezes)



Check List – Pós voo

• Desligar os motores
• Desligar o aparelho
• Desligar o range extend
• Desligar o controle
• Carregar a bateria e o range extend
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