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Regulamentação de Licenças para Pilotos de RPA 

RESUMO 

 

As Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA) têm se tornado cada vez mais populares, no Registro 

Aeronáutico Brasileiro, existem mais de 6 mil aeronaves somente destinadas ao uso profissional. 

Todavia, o Brasil não dispõe uma regulamentação específica para o licenciamento de pilotos de RPA 

que possam suprir tal demanda, portanto, esse trabalho busca compreender como esse licenciamento 

poderia ser feito, apoiando-se em regulamentação vigente em outros países. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As primeiras Aeronaves Remotamente Pilotadas, conhecidas popularmente por RPA (Remotely Piloted 

Aircraft) datam do início do século XX, quando já se imaginava que as aeronaves não-tripuladas 

propiciariam a entrada em territórios inimigos para atacá-los com mais facilidade e sem o risco de 

perda de seus combatentes. No entanto, a partir deste ponto pesquisas foram direcionadas 

prioritariamente para os mísseis balísticos que cumpriam a missão de forma mais satisfatória. 

Nos últimos tempos, as RPA voltaram à tona, não só em as funções militares mas também em 

comerciais e até mesmo recreativas. Para que essas aeronaves sejam operadas de forma segura, tanto 

para os operadores quanto para terceiros, ou não anuentes, é necessário capacitá-los, levando em 

consideração o papel que irão desempenhar.  

 

2. OBJETIVOS 

 

Essa pesquisa tem por objetivo entender qual é o perfil adequado e como devem ser capacitados os 

futuros pilotos de RPA com a intenção de contribuir para a criação de uma regulamentação brasileira 

para licenciamento de pilotos remotos. 

 

 



3. METODOLOGIA 

 

Para definir as competências necessárias de um piloto mantendo em perspectiva a Segurança de Voo 

nesse tipo de operação, foram utilizadas: 

• Publicações da OACI – Organização da Aviação Civil Internacional, mais especificamente, o 

manual sobre RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems, que organiza numa só publicação 

todos os conceitos, obrigações e práticas recomendadas para a operação de aeronaves 

remotamente pilotadas; 

• Regulamentações já vigentes na Europa e países como, Gana, Holanda, Austrália e 

principalmente África do Sul, que se destaca pelo pioneirismo e nível de detalhamento de suas 

normas e práticas recomendadas sobre licenciamento de pilotos de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Ao longo deste trabalho, serão identificados os aspectos relevantes à formação de pilotos remotos 

que, para ser considerado apto a operar uma aeronave, antes de tudo, deverá cumprir requisitos de 

caráter jurídico e físico, sendo eles: 

• Idade Mínima: a idade mínima para se obter uma licença de piloto deve coincidir com a 

maioridade do Estado em questão, 18 anos no caso do Brasil. Pois assim, poderá responder 

judicialmente pelos seus atos. 

• Certificado Médico Aeronáutico: em sua generalidade, os certificados médicos aeronáuticos 

são divididos em classes, a OACI enquadrada os pilotos remotos na 3ª classe, destinado a 

princípio para os controladores de voo. Porém, a ANAC (Agencia Nacional de Aviação Civil), 

destina a 5ª classe exclusivamente para pilotos de Aeronaves Remotamente Pilotadas. 

Deve ser especificada a licença de acordo com as caraterísticas da aeronave. 

• Aeronave de Asa Fixa, Asa Rotativa ou Multirotores. 

O piloto também deve ser habilitado de acordo com a operação que irá realizar. 

• RVLOS (Restricted Visual Line-of-Sight) ou, “Linha de Visada Restrita”: operação com alcance 

de 500 m em relação ao piloto e com altura menor que a do maior obstáculo num raio de 300 



m da aeronave, sendo que o piloto deve manter contato visual e direto com a mesma sem 

ajuda de equipamentos. 

• VLOS (Visual Line-of-Sight), ou “Linha de Visada Direta”: operação com altura menor que 120 

m em que o piloto deverá manter contato direito e sem ajuda de equipamentos com a 

aeronave não excedendo um raio de 500 m do piloto. 

• EVLOS (Extended Visual Line-of-Sight), ou “Linha de Visada Direta Extendida”: operação que a 

aeronave deve se manter abaixo dos 120 m de altura onde o piloto deve manter contato visual 

direto com a aeronave e sem ajuda de equipamentos, porém, pode contar com o auxílio de 

um observador. A aeronave não pode se distanciar mais do que 1000 m do piloto. 

• BVLOS (Beyond Visual Line-of-Sight), ou “Além do Alcance Visual”: operação em que nem o 

piloto nem o observador mantém contato visual com a aeronave, exigindo perícia do piloto e 

compreensão de instrumentos de navegação e orientação aeronáutica. 

Após esse enquadramento, o piloto deverá passar por duas avaliações, uma teórica e uma prática. 

• Exame Teórico: consta de prova realizada nos mesmos moldes das provas já existentes para 

pilotos de aeronaves tripuladas; o candidato deverá demonstrar conhecimento em 

Regulamento de Tráfego Aéreo, Conhecimentos Gerais de RPA, Desempenho e Planejamento 

de Voo, Fatores Humanos, Meteorologia, Navegação, Teoria de Voo, Enlaces de Comunicação 

e Fraseologia Aeronáutica; 

• Exame Prático: deverá operar a RPA com suas limitações (envelope) e limitações impostas pela 

regulamentação, realizar as manobras com suavidade e precisão e reconhecer e livrar possíveis 

ameaças.  

Recomenda-se que todos que tenham uma licença passe por uma revalidação a cada 2 anos, a fim de 

garantir constância nos processos operacionais. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

No Brasil, temos algumas escolas de RPA, mas nenhuma com o objetivo de licenciamento de pilotos, 

pois não há uma regulamentação definida. Na África do Sul, primeiro país a implementar uma 

regulamentação, empresas podem contratar pilotos devidamente capacitados para realização de 

diversos procedimentos com segurança e eficiência, em virtude deste licenciamento. 



Preliminarmente, com base nos documentos disponíveis, foi possível identificar neste trabalho as 

características e campos de conhecimento relevantes aos pilotos remotos. 

Nos passos, serão detalhas as disciplinas e aspectos relacionados ao treinamento prático que 

constituirão a base de formação dos pilotos remotos. 
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