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Definição de Parâmetros para Análise de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (RPA) 

 

RESUMO 

 

Este trabalho trata sobre a regulamentação de Aeronaves Remotamente Pilotadas, do Inglês 

RPA (Remotely Piloted Aircraft) popularmente conhecidas como drones. O projeto e operação 

de RPA, deram origem a um segmento da aviação cuja certificação baseia-se em normas e 

padrões recentes no Brasil. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de sistemas de navegação e localização mais inteligentes, precisos e 

independentes permitiu que aeronaves operassem de forma autônoma, requisitando do piloto 

somente a supervisão da operação sem, contudo, eximi-lo de suas responsabilidades. 

Em paralelo, atividades da aviação demonstraram-se de alto risco por sua natureza, como por 

exemplo pulverização de plantações que exigem diversas manobras e previsão meteorológica 

adequada, e outras que demandam certa precisão de voo em ambientes onde somente 

aeronaves mais compactas conseguem operar, como a cobertura de eventos urbanos ou indoor 

em baixas altitudes. 

Dessa forma, as RPA e os novos sistemas de rádio controle e telemetria, fizeram surgir um novo 

mercado; dependendo de sua aplicação, as RPA podem comprometer a Segurança de Voo em 

função do seu tamanho e peso em caso de colisão ou pelo fato de perda de comunicação com o 

piloto. 

Conforme o DECEA (Departamento de Controle de Espaço Aéreo), “uma aeronave é qualquer 

aparelho que possa sustentar-se na atmosfera a partir de reações do ar que não sejam as 

reações do ar contra a superfície da terra. Aquelas que se pretenda operar sem piloto a bordo 

são chamadas de aeronaves não tripuladas e, dentre as não tripuladas, aquelas que são 

pilotadas por meio de uma Estação de Pilotagem Remota (RPS) são Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (RPA).” (ICA 100-40/2016 PRINCIPAIS QUESTÕES p19). 

O DECEA define uma RPA de forma semelhante a uma aeronave convencional tripulada, porém 

com o diferencial de não ter o piloto a bordo; por isso, a autorização para que uma RPA trafegue 

pelo espaço aéreo está condicionada à apresentação de documentos que comprovem sua 

capacidade de atender os requisitos  

A ausência de um piloto a bordo elimina a necessidade de se pensar em segurança para 

tripulantes, todavia as RPA podem sobrevoar áreas povoadas e, logo, os demais aspectos de 

segurança devem ser observados. Assim, a operação segura de uma RPA depende de suas 

características geométricas que implicam em desempenho. 

  



2. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a documentação do DECEA e da ANAC (Agência Nacional de 

Aviação Civil) referentes à RPA, identificar as categorias das mesmas e os requisitos técnicos 

aplicáveis à sua certificação. As informações geradas devem orientar o projeto, construção e 

operação de RPA no Brasil bem como a criação de cursos de formação de profissionais da área. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada é o estudo do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial (RBAC-E) 

no. 94 e a Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) no. 100-40. 

As informações coletadas serão estruturadas em planilhas para que possam ser usadas de 

maneira objetiva na orientação de construtores, autoridades e instituições de ensino quanto ao 

projeto, análise e determinação de características de RPA. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

A análise da ICA-100-40 e do RBAC-E no. 94 referentes a drones, tem demonstrado que as 

distinções mais significativas feitas por estas instituições são o Peso Máximo de Decolagem 

(PMD), ou em Inglês MTOW – Maximum Takeoff Weight, e a altitude de operação das RPA. 

Ao longo deste trabalho, serão identificados parâmetros para a análise de RPA quanto às suas 

caraterísticas geométricas e aerodinâmicas o que permitirá uma previsão de seu desempenho e 

enquadramento nas classes estabelecidas pela autoridade aeronáutica competente. 

Embora os requisitos para certificação sejam aplicáveis aos sistemas de uma RPA, o denominado 

RPAS – Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada, ou em Inglês Remotely Piloted Aircraft 

System, que compreende, dentre outros, equipamentos e luzes de navegação, gerenciamento 

do voo, piloto automático, enlace de Comando e Controle (C2) e Estações de Controle de Solo – 

o trabalho tem sido desenvolvido com foco na aeronave e suas características. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A tabela a seguir (Tabela 1), apresenta uma síntese das classes de RPA definidas pela ANAC e os 

respectivos requisitos de certificação. 

 

 

 



PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM 
(PMD) 

ALTITUDE DE OPERAÇÃO REQUISITOS 

≤ 250g 

≤ 100ft Sem necessidade de cadastro 

> 100ft ≤ 400ft Sem necessidade de cadastro 

> 400ft Sem necessidade de cadastro 

>250g ≤ 25Kg 

≤ 100ft 

Luzes de navegação 
Luzes anti-colisão 
Capacidade de operação BVLOS 
Matrícula 

> 100ft ≤ 400ft 

Luzes de navegação 
Luzes anti-colisão 
Capacidade de operação BVLOS 
Matrícula 

> 400ft 

Luzes de navegação 
Luzes anti-colisão 
Capacidade de operação BVLOS 
Matrícula 

> 25Kg ≤ 150Kg 

≤ 100ft 

Luzes de navegação 
Luzes anti-colisão 
Capacidade de operação BVLOS 
Matrícula 

> 100ft ≤ 400ft 

Luzes de navegação 
Luzes anti-colisão 
Capacidade de operação BVLOS 
Matrícula 

> 400ft 
De acordo com NOTAM 
De acordo com a autorização 

> 150Kg 

≤ 100ft 
De acordo com NOTAM 
De acordo com a autorização 

> 100ft ≤ 400ft 

> 400ft 
 

Tabela 1 – Classificação de RPA segundo a ANAC. 

 

Preliminarmente, através de dados de entrada simples obtidos em especificações de fabricantes 

ou desenhos da RPA, é possível classificá-la conforme a Tabela 1 e determinar sua adequação 

ao cumprimento de missões específicas. Como exemplos, uma RPA enquadrada na categoria de 

250 g não será capaz de cumprir missões de longa duração e uma RPA com Área de Asa de 2,0 

m2 terá obrigatoriamente que dispor de luzes de navegação e anti-colisão e provavelmente será 

capaz de voar por período de algumas horas com carga útil (payload) da ordem de 1 a 8 quilos. 

Nos próximos passos, serão identificados no mercado representantes de RPA de cada categoria, 

conforme PMD (Tabela 1), e levantados dados quantitativos que permitam a análise de seu 

desempenho, principalmente com base nas variáveis autonomia [h] e carga útil [kg]. 
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