
DRONES 
POTENCIALIDADES E DESAFIOS



Perguntas Iniciais

• O que são drones?

• Qual o status da legislação brasileira sobre o tema?

• Quais as potencialidades (possíveis mercados)?

• Quais são os desafios (tecnológicos e regulatórios)?



Advertência Inicial

• Nova legislação brasileira para operações civis em construção 

• Audiência Pública ANAC encerrada  em 02/11/2015

• Ausência de legislação – problema mundial – em menor grau EUA

• Como sempre – raramente a realidade espera a legislação



Definindo um Drone

• É um termo amplo, não técnico, de uso popular e
jornalístico, que abrange um vasto conjunto de produtos
– de brinquedos rádio-controlados até veículos aéreos
não tripulados de aplicação militar.



Classificação quanto ao emprego

- AEROMODELOS – propósito recreativo e competições (não comercial)

-VANTs – Veículos Aéreos não Tripulados – finalidades não recreativas

- DE EMPREGO MILITAR



VANTs podem ser ...

• RPAs – aeronaves remotamente pilotadas (portanto,
exigem um controlador durante 100% do tempo de
operação)

• Totalmente Autônomas – tecnicamente possíveis, mas
não permitidas pela legislação brasileira e pela
legislação internacional



Regras Vigentes



Aeromodelos

Norma vigente: Portaria DAC 207/STE (07 de abril de 1999)

Principais Restrições:

- Não empregar em zonas de decolagem e aproximação de aeroportos;
- Altura máxima de operação – 120 m acima do solo;
- Operação 100% do tempo em alcance visual;



E se eu quiser desenvolver ...

Algo maior ...

Mais ousado ...

E que exceda os limites de aeromodelo ?

Por exemplo, para prestação de serviços ?



Aeronaves Experimentais

ANAC: Instrução Suplementar 21 - 002 A

Pesquisa e Desenvolvimento – Fase de Testes – Protótipo

Certificação de Autorização de Voo Experimental - CAVE



Aeronaves Experimentais - Restrições

Cumulativamente – Autorização do Departamento de Controle do Espaço Aéreo -
DECEA

Não pode sobrevoar áreas urbanas ou áreas densamente povoadas

Aquela operação específica não pode ter fins lucrativos (ex: não pode cobrar por
teste experimental com VANT pulverizando uma fazenda)



Operações não Experimentais

Filmagem de Eventos

Serviços Fotográficos

Vigilância

Inspeções

Operações Agrícolas

AGUARDANDO LEGISLAÇÃO!



Atualizações da legislação

• DECEA – ICA 100-40 – já atualizada
• ANAC e ANATEL – em desenvolvimento
• ANAC permite operações no nível de desenvolvimento
• RBAC E 94 – tratará exclusivamente do tema
• Hoje:
• Seção 21.191 do RBAC 21 detalhada na IS 21-002A



Nova legislação brasileira - ANAC

• Classificação

• Regras de Voo

• Operações Comerciais

• Aprovação de projetos

• Certificados dos pilotos remotos

• Responsabilidades Civis – acidentes e privacidade



Referências Internacionais

• Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems (JARUS)

• Objetivo – harmonização da legislação internacional

• ICAO – Circular 328 (2011) e o  DOC 10.019



Pontos Principais - Classificação

• Classe 1 – acima de 150 kg
• Classe 2 – entre 25 e 150 kg
• Classe 3 – abaixo de 25 kg

• Filosofia – quanto menor dano potencial, menor controle

• Maior peso, maior controle
• Opera além do contato visual, maior controle



Pontos Principais 

• Não é permitido transporte de Artigos Perigosos

• Operador – Classes 1 e 2 – Certificado Médico Específico

(reflexos, tempo de reação, visão)



ANÁLISE DE MERCADO - POTENCIALIDADES



Mercado Global de Drones (2013-2024)



Drones Civis – Importância da Regulação



Um recorte dos principais segmentos ...



Ranking Q2 2016 – Hardware e Software



Drones - Ecossistema Mundial em 2016 

Atores Diretos Atores Indiretos

210 Fabricantes 69 Universidades e institutos de 
pesquisa

143 Provedores de Serviço 40 Publicações especializadas 
(revistas, blogs)

112 Fabricantes de 
componentes e sistemas

33 Coalizões, iniciativas

53 Produtores de software 22 Conferências, eventos, 
feiras

11 Operadores financeiros 11 Seguradoras



DESAFIOS



Investir antes da Regulação Brasileira?

• Análise de Risco – Largar na frente

• O quão longe estamos da regulação ser aprovada?

• Com a palavra ... a ANAC



Associação com outros players

Agricultura de Precisão

Energia

Segurança e Vigilância



Legislação – Privacidade e Segurança - Mídia



Desafios Tecnológicos 

• Integrar sistemas eletrônicos + consciência situacional do piloto

• Latência na transmissão de dados (VANT – piloto remoto)

• Compressão de dados

• Análise de dados

• Miniaturização



Desafios Tecnológicos

• Parceiro Tecnológico – Projeto e Protótipo
• Serviços Tecnológicos e Pesquisa Aplicada
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