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Um dos primeiros  tópicos  da pesquisa foi  a busca e  a  identificação da importância  e
relevância do uso de tecnologia de voos autônomos não tripulados. Um dos setores da economia
brasileira que pode tirar grande proveito dessa tecnologia é a agricultura comercial, pois com uso
dos drones é possível realizar mapeamento do solo a onde irá ser plantando, verificar quais planta
precisam de mais nutriente e ainda verificar a saúde das mesmas. “Agricultura de Precisão com
Drones”. (NETO, 2016).

“Além  da  construção,  dados  providos  por  drones  são  utilizados  na  agricultura
(mapeamento de plantas), energia (monitoramento de painéis solares e turbinas eólicas),
seguros  (escaneamento de  telhados),  infraestrutura  (inspeção),  comunicações,  entre
incontáveis outras indústrias que tocam o mundo físico.” ANDERSON, Chris.  Drones
go to Work. Harvard Business Review, 16 mai. 2017.

No  Brasil,  ANAC  (Agência  Nacional  de  Aviação  Civil),  responsável  por  regular  e
fiscalizar  as  atividades  relacionadas  a  aviação  civil,  DECEA (Departamento  de  Controle  do
Espaço Aéreo), faz o controle do espaço aéreo brasileiro, e a ANATEL (Agência Nacional de
Telecomunicações),  são os  principais  órgãos  que regulamentam o uso e  as  operações  dessas
aeronaves no Brasil.

Cada uma das legislações, tanto da ANAC, do DECEA e da ANATEL, seguem o padrão
internacional estabelecido pela OACI onde é adotada uma nomenclatura padrão para se referir a
drones:

• RPA: Remotely Piloted Aircraft – Aeronave Remotamente Pilotada;

• RPS: Remotely Piloted Station(s) - Estação(es) de Pilotagem Remota;

• RPAS: Remotely Piloted Aircraft System(s) - Sistema(s) de Aeronave 
Remotamente Pilotada;

• Aeromodelo: Aeronave não tripulada com finalidade de recreação.

A  escolha  do  modelo  de  RPAS depende  para  qual  função  ele  será  aplicado.  Sendo
importante  de conhecer  a  geografia  ou espaço que será utilizado o  RPAS, se  o local  possui
acesso, se não há algum obstáculo que possam impedir a decolagem, qual o perímetro do terreno
ou tamanho da área ser monitorada,  esses fatores têm que ser analisado cuidadosamente para
realização com segurança do voo. Identificando as necessidades, podemos imaginar qual será o
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tempo de voo, isso auxiliará o alcance e o tempo de voo da aeronave, impactara no modelo a ser
escolhido.  Com esses  dados,  já  temos  informações  sobre  autonomia  e  alcance  da  aeronave.
“Como escolher a melhor opção de Drone para cada trabalho?”. (SCUSEEL, 2014).

O processo de construção de uma aeronave remotamente pilotada é algo que vai além da
simples união de determinados componentes em um esquema. A construção de uma aeronave é
um processo que necessita de um projeto, estando em acordo com os requisitos funcionais, tais
como  operabilidade  e  autonomia  de  voo,  os  quais,  por  sua  vez,  dependem de  uma série  de
análises  de  todos  os  componentes  que  estarão  embarcados  no  veículo,  e  dos  requisitos
estabelecidos por leis, regras e regulamentações. Realizar um estudo das reais necessidades que
envolvem a construção de um RPAS, desde os componentes que serão embarcados, até a análise
da regulamentação vigente para o uso de tais veículos é essencial.

Ao longo da pesquisa foram determinados alguns componentes que podem ser utilizados
para a construção de um RPAS, os quais podem ser divididos entre obrigatórios: aqueles que
precisam estar presentes para propiciar a capacidade de voo ao veículo; e opcionais: aqueles que
conferem mais recursos ao veículo. 

Entre os componentes identificados como obrigatórios (sem realizar a distinção de marca,
modele  ou  requisitos)  estão:  Placa  controladora,  Frame,  Motores,  ESCs,  hélices,  Radio
transmissor/receptor, bateria e carregador de bateria;

Entre  os  componentes  identificados  como  opcionais/  não  obrigatórios  (sem realizar  a
distinção  de  marca,  modele  ou requisitos)  estão:  Placa  de  telemetria,  Câmera  (sensor  ótico),
Sensor ultrassônico, Monitor de bateria, Gimbal, FPV vídeo, Screen Display

A  compra  dos  equipamentos  tidos  como  obrigatórios  está  em  processo  de  licitação
atualmente.
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