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OBJETIVOS



OBJETIVOS:

1. Indicar as principais terminologias utilizadas para

as aeronaves remotamente pilotadas;

2. Citar quais são os Órgãos normatizadores da

atividade com RPA no Brasil;



OBJETIVOS:

3. Apresentar as aplicações gerais para RPA;

4. Apresentar algumas das aplicações de RPA nas

atividades de Bombeiro e Defesa Civil;



OBJETIVOS:

5. Apresentar como começou a atividade com RPA no

CBMSC;

6. Falar um pouco da experiência do CBMSC com a

atividade de RPA;



OBJETIVOS:

7. Apresentar os principais problemas diagnosticados

no desenvolvimento do serviço de RPA no CBMSC;

8. Apresentar algumas propostas de solução a serem

adotadas para aperfeiçoamento da atividade.



TERMINOLOGIAS



Terminologias

No inglês significa “zangão”. A associação tem origem

no zunido produzido pelo equipamento durante o voo.

Drone, nome popular pelo qual as

aeronaves remotamente pilotadas multirrotores

de asas rotativas ficaram conhecidas

mundialmente.



Terminologias

VANT, sigla para Veículo Aéreo Não Tripulado, também

conhecido no inglês como UAV (Unmanned Aerial Vehicle).

Essa nomenclatura trouxe questionamentos sobre a

autonomia do dispositivo, já que a sigla induz à

compreensão da tecnologia como um equipamento aéreo

sem participação humana.



Terminologias

RPA, do inglês (Remotely Piloted Aircraft), que significa

Aeronave Remotamente Pilotada é o termo técnico adotado

pela Organização de Aviação Civil Internacional (OACI).

(DECEA 2016)



ÓRGÃOS NORMATIZADORES DA ATIVIDADE COM RPA



AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL -

ANAC

Responsável pelos assuntos técnicos/operacionais:

● Aeronaves - Certificados, Registros, Cadastro,

etc.

● Pilotos - Licenças, Requisitos, Cadastro, etc.



DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO 

ESPAÇO AÉREO - DECEA

É responsável por autorizar o acesso ao espaço 

aéreo brasileiro e pela regulamentação sobre o uso 

do espaço aéreo.



AGÊNCIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL

Responsável pelo controle de radiodifusão:

● Toda RPA deve ser homologada pela ANATEL.



MINISTÉRIO DA DEFESA - MD

É quem autoriza a realização de aerolevantamentos 

no território brasileiro



De acordo com o Código Brasileiro de 

Aeronáutica…

O que é uma aeronave?



Definição de aeronave de acordo com Código 

Brasileiro de Aeronáutica

“Art. 106. Considera-se aeronave todo aparelho

manobrável em vôo, que possa sustentar-se e

circular no espaço aéreo, mediante reações

aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas.”

(Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986)



Tipos de aeronaves não tripuladas

Quanto à finalidade de uso:

SIM NÃO



Tipos de aeronaves não tripuladas

Quanto à finalidade de uso: recreativo (aeromodelo)                                           



Tipos de aeronaves não tripuladas

Quanto à finalidade de uso: não recreativo (RPA)                                           



Tipos de aeronaves remotamente pilotadas

Quanto ao tipo de asa: Fixa                                           



Tipos de aeronaves remotamente pilotadas

Quanto ao tipo de asa: Fixa                                           



Tipos de aeronaves remotamente pilotadas

Quanto ao tipo de asa: Fixa                                           



Tipos de aeronaves remotamente pilotadas

Quanto ao tipo de asa: Rotativa                                           



Tipos de aeronaves remotamente pilotadas

Quanto ao tipo de asa: Rotativa                                           



Tipos de aeronaves remotamente pilotadas

Quanto ao tipo de asa: Rotativa                                           



Tipos de aeronaves remotamente pilotadas

Quanto ao tipo de asa: Rotativa                                           



Tipos de aeronaves remotamente pilotadas

Quanto ao tipo de asa: Rotativa                                           



Tipos de aeronaves remotamente pilotadas

Quanto ao tipo de asa: Híbrido (VTOL - Vertical Take-Off and 

Landing)



Tipos de aeronaves remotamente pilotadas

Quanto ao Peso Máximo de Decolagem (PMD): 

ANAC - RBAC-E nº 94

Classe Peso Máximo de Decolagem 

1 maior que 150 Kg

2 maior que 25 Kg e menor ou igual a 150 Kg

3 menor ou igual a 25 Kg



Requisitos necessários

Classe 1 - PMD acima de 150 Kg

● A RPA precisa de certificação similar ao existente para as

aeronaves tripuladas;

● A RPA deve ser cadastrada no Registro Aeronáutico

Brasileiro;

● O piloto deve possuir Licença e habilitação emitida ou

validada pela ANAC;

● O piloto precisa ter o Certificado Médico Aeronáutico.



Requisitos necessários

Classe 2 - PMD maior que 25 Kg e menor ou igual a 150 Kg

● Precisa ter seu projeto aprovado uma única vez pela ANAC;

● A RPA deve ser cadastrada no Registro Aeronáutico

Brasileiro;

● O piloto deve possuir Licença e habilitação emitida ou

validada pela ANAC;

● O piloto precisa ter o Certificado Médico Aeronáutico.



Requisitos necessários

Classe 3 - PMD menor ou igual a 25 Kg

NÃO NÃO

SIM SIM



Tipos de operações quanto ao alcance visual

VLOS - Operação em Linha de Visada Visual

EVLOS - Operação em Linha de Visada Visual Estendida

BVLOS - Operação Além da Linha de Visada Visual



Tipos de operações quanto ao alcance visual

É proibido o voo FPV (First Person View)



IMPORTANTE 

Circular de Informação Aeronáutica - AIC 24/17, de 28 de 

agosto de 2017

RPA para uso exclusivo em operações dos Órgãos de Segurança

Pública, da Defesa Civil e de Fiscalização da Receita Federal.



AIC 24/17, de 28 de agosto de 2017

● É específica para RPA Classe 3 - PMD menor ou igual a 25 Kg;

● Proíbe o voo BVLOS;

● Proíbe o voo autônomo (diferente do automatizado);

● Proíbe o voo FPV (First Person View);

● Altura máxima em área urbana: 120m AGL;

● Altura máxima em área não urbana: 60m AGL;



APLICAÇÕES GERAIS



Algumas aplicações gerais 

● Agricultura (monitoramento de safras e Gestão)

● Proteção ambiental (monitoramento de crescimento das

árvores)

● Censo da vida selvagem

● Controle Anti-caça

● Combate à mineração ilegal



Algumas aplicações gerais 

● Monitoramento de reservatórios

● Vigilância de multidões

● Vigilância de Cena de Crimes

● Investigação de cultivo ilegal de drogas

● Controle de contrabando



APLICAÇÕES NA ATIVIDADE DE BOMBEIRO E DE 

DEFESA CIVIL



Principais aplicações das RPAs no serviço de 

Bombeiro e de Defesa Civil

● Salvamento aquático

● Busca de cadáveres vítimas de afogamento

● Busca Terrestre

● Combate a incêndio estrutural e em vegetação

● Atendimento pré-hospitalar

● Ocorrência com produtos perigosos



Principais aplicações das RPAs no serviço de 

Bombeiro e de Defesa Civil

● Mapas de áreas afetadas por desastres

● Logística de ajuda humanitária

● Monitoramento de movimentação de massas

● Produção de mídias para comunicação social

● .

● .



Aplicações das RPAs no serviço de Bombeiro 

1. Salvamento aquático.

RPA com bóia utilizada pelo CBMERJ na Op. Verão 2016



Aplicações das RPAs no serviço de Bombeiro 

1. Salvamento aquático

Identificação das correntes de retorno



Aplicações das RPAs no serviço de Bombeiro 

1. Salvamento aquático

Encontrar embarcações a deriva, pessoas que se afastam da costa utilizando

caiaques, stand-up paddle, prancha de surf, etc, sem conseguir retornar.

Vídeo 1 - https://goo.gl/3xRzxo

https://goo.gl/3xRzxo


Aplicações das RPAs no serviço de Bombeiro 

2.    Busca de cadáver vítima de afogamento

Consiste na utilização da RPA, com câmera embarcada, para proceder às

buscas observando a superfície da água em apoio aos militares das embarcações.

Geralmente seu uso se torna mais eficiente após o segundo ou terceiro dia em que

se deu o afogamento, em virtude da possibilidade de flutuação do corpo pela ação

dos gases oriundos da decomposição do cadáver, caso o corpo não fique preso no

em algo no fundo.

Vídeo 2 - https://goo.gl/bgVz5W

https://goo.gl/bgVz5W


Aplicações das RPAs no serviço de Bombeiro 

3.    Busca Terrestre

Nesse tipo de ocorrência a RPA pode ser empregada tanto no sobrevoo da área

indicada, em que a pessoa esteja perdida ou não consiga sair sozinha, e também

pode ser utilizada para criar mapas e fazer um reconhecimento do local para atuação

das equipes em terra com cães de busca, por exemplo.

Vídeo 3 - https://goo.gl/nG7aHH

https://goo.gl/nG7aHH


Aplicações das RPAs no serviço de Bombeiro 

4.    Combate a incêndio estrutural e em vegetação

Vídeo 4 - https://goo.gl/e5QSWu

Vído 5 - https://goo.gl/yt2ELq

https://goo.gl/e5QSWu
https://goo.gl/yt2ELq


Aplicações das RPAs no serviço de Bombeiro 

5.    Atendimento pré-hospitalar

Vídeo 6 - https://goo.gl/WvpyMm

https://goo.gl/WvpyMm


Aplicações das RPAs no serviço de Bombeiro 

6.    Logística de ajuda humanitária

RPA testada para entrega de suprimentos médicos em comunidades remotas dos 

EUA



Aplicações das RPAs no serviço de Bombeiro 

7.    Imagens de áreas afetadas por desastres

https://www.youtube.com/watch?v=vp7msMzqTJg

https://www.youtube.com/watch?v=vp7msMzqTJg


Aplicações das RPAs no serviço de Bombeiro 

8.    Monitoramento de movimento de massas

https://sketchfab.com/models/fac1f9a0733a469b9b36ec2ffcfa183b

https://sketchfab.com/models/fac1f9a0733a469b9b36ec2ffcfa183b


Aplicações das RPAs no serviço de Bombeiro 

9.    Simulação de enchente em modelo 3D

https://www.youtube.com/watch?v=6Ai_24u81_s

https://www.youtube.com/watch?v=6Ai_24u81_s


EXPERIÊNCIA DO CBMSC COM RPA



RPAs NOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL



INÍCIO DA ATIVIDADE COM RPA NO CBMSC

● Em 1999, coordenado pelo então 3º Sgt BM Ben-

Hadade Farias, foram realizados testes com uma

aeronave de asa fixa para o serviço de

salvamento aquático;

● Devido às dificuldades encontradas na época com

a transmissão de imagens e telemetria os

trabalhos foram suspensos.



RETOMADA DA ATIVIDADE COM RPA NO CBMSC

Em janeiro de 2017 foi adquirida a primeira RPA do

CBMSC, um Phantom 4 da fabricante chinesa DJI.



EXPANSÃO DO SERVIÇO COM RPA NO CBMSC



TENDÊNCIA DE EXPANSÃO DA ATIVIDADE COM 

RPA NO CBMSC

Em consulta feita aos Comandantes dos 15 Batalhões

do CBMSC todos manifestaram interesse em adquirir

RPAs para a sede dos Batalhões e para suas

Companhias subordinadas.



ACIDENTES COM RPA NO CBMSC



QUESTÕES LEVANTADAS SOBRE A EXPANSÃO 

DA ATIVIDADE COM RPA NO CBMSC

● Qual a capacitação mínima necessária para o

piloto de RPA?

● Qual a especificação adequada para uma RPA ser

empregada no CBMSC?

● Quais os tipos de ocorrências as RPAs devem ser

empregadas?



QUESTÕES LEVANTADAS SOBRE A EXPANSÃO 

DA ATIVIDADE COM RPA NO CBMSC

● Quais OBMs devem possuir RPA?

● Qual a quantidade mínima de pilotos de RPA cada

OBM precisa para iniciar a atividade?

● (…)

● (...)

● (...)



FERRAMENTA DE GESTÃO PARA PRIORIZAÇÃO 

DE PROBLEMAS - MATRIZ GUT



FERRAMENTA DE GESTÃO PARA PRIORIZAÇÃO 

DE PROBLEMAS - MATRIZ GUT



MÉTODO

a) Foi realizado o 1º Simpósio sobre RPA no CBMSC nos

dias 17 e 18 de julho de 2017 reunindo integrantes das

seguintes instituições: CELESC, IFSC, IGP, PC, PMSC, PRF,

FATMA, UFSC, UDESC, além dos Bombeiros Militares,

totalizando 37 pessoas.





MÉTODO

b) Durante o Simpósio foram ministradas palestras sobre

legislação específica para uso de RPA; Desafios do

desenvolvimento da atividade nas instituições públicas;

Possibilidades de aplicações das RPAs no CBMSC e Uso de

RPA para mapeamento e aerolevantamento, além de

exposições e exercícios práticos de pilotagem de RPA.



MÉTODO

c) Ainda durante o evento foi realizado um brainstorming com

os 34 participantes presentes naquele momento. Foram

registrados na tela de projeção 56 problemas envolvendo o

desenvolvimento da atividade com RPA no CBMSC, sob a

ótica dos participantes, até se esgotar a contribuição do

grande grupo.



MÉTODO

d) No dia 25 de julho de 2017 a Câmara Técnica de RPA da

Coordenadoria de Atividade Aérea do CBMSC, representada

por 3 de seus 4 membros, se reuniu para aplicar a ferramenta

de gestão para priorização de problemas, a matriz GUT, nos

56 problemas levantados durante o 1º Simpósio de RPA no

CBMSC.



MÉTODO

e) Durante a reunião com a Câmara Técnica foi feito um

briefing com os integrantes a fim de dirimir qualquer

divergência de entendimento do significado de cada problema

elencado.



MÉTODO

f) Em seguida foi aplicada a matriz GUT de forma que cada

integrante da Câmara Técnica de RPA deu a pontuação para

cada problema sem ter conhecimento da pontuação dada

pelos demais integrantes.



RESULTADOS E ANÁLISES



RESULTADOS E ANÁLISES



RESULTADOS E ANÁLISES



RESULTADOS E ANÁLISES



RESULTADOS E ANÁLISES



RESULTADOS E ANÁLISES



RESULTADOS E ANÁLISES



RESULTADOS E ANÁLISES



RESULTADOS E ANÁLISES



CONCLUSÃO 

1. Existem 03 problemas de necessária intervenção e resolução

imediata envolvendo RPA no CBMSC, a saber:

a) O uso das RPAs precisa ser institucionalizado no

CBMSC;

b) Precisa ser desenvolvido um curso de capacitação de

pilotos de RPA no CBMSC;

c) É necessário estabelecer uma especificação mínima

para futuras aquisições de RPA na Corporação;



RECOMENDAÇÕES

1. Sugere-se que sejam organizados grupos de trabalho

envolvendo os pilotos de RPA de todos os Batalhões, além de

especialistas de outras Coordenadorias para resolução dos

problemas, conforme prioridade apresentada;



RECOMENDAÇÕES

2. Recomenda-se a apresentação dos problemas que necessitam

de intervenção no médio e longo prazo aos alunos do Curso de

Formação de Oficiais e Curso de Comando e Estado Maior do

CBMSC para que sejam estudados de forma mais aprofundada e

se obtenha propostas de solução.



RECOMENDAÇÕES

3. Outra recomendação é de que o número de integrantes da

Câmara Técnica de RPA seja ampliado envolvendo mais pilotos

da aviação tripulada, mais militares especialistas das áreas

operacionais do CBMSC, bem como dos setores administrativos

de tecnologia da informação, planejamento financeiro e

comunicação social.
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