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Conceito: "DRONE" é qualquer Sistema remotamente operado.

Os VANTs (veículos aéreos não tripulados) surgiram no meio militar e 
eram usados para reconhecimento de terrenos, permitindo uma visão 
aérea. Já serviram como apoio, e meio, de ataques e espionagem; até 
para enviar mensagens..

O drone, como conhecemos hoje, foi inventado por 
Abraham Karem, engenheiro espacial (nasceu em 
Bagdá, cresceu em Israel e morou nos Estados 
Unidos) é conhecido como fundador da tecnologia 
UAV.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo_a%C3%A9reo_n%C3%A3o_tripulado


O primeiro veículo aéreo não tripulado da história dos drones foi visto 
em 1849, quando soldados austríacos atacaram a cidade de Veneza com balões 
não tripulados cheios de explosivos.

Os Drones surgiram por volta de 1960, mas foi durante os anos 80 que 
começaram a chamar atenção, por conta de seus usos militares.

A tecnologia UAV melhorou durante a Segunda Guerra Mundial (que viu vários 
avanços tecnológicos) e também na Guerra Fria (EUA x URSS).

A guerra moderna dos drones começou  em 1982, quando Israel coordenou o uso 
de VANTs no campo de batalha ao lado de aeronaves tripuladas para acabar com 
a frota síria com perdas mínimas. 



Drones Comerciais
De acordo com um relatório do Wall Street Journal, a história do uso não-militar de 
drones começou a valer em 2006. Agências governamentais para alívio de 
desastres, vigilância de fronteiras e combate a incêndios, enquanto empresas 
começaram a usar drones para inspecionar oleodutos e pulverizar pesticidas em 
fazendas.  À medida que a tecnologia de VANTs melhorava no setor militar, essas 
mesmas melhorias tecnológicas podiam ser usadas no setor privado.

Em 2006 foi o primeiro ano em que a FAA emitiu uma licença comercial de drones. 

Em 2013 a Amazon, anunciou que a empresa estava considerando o uso de drones 
como método de entrega, acendendo o interesse do público na história dos drones.  

Em 2015, a FAA emitiu 1000 licenças de drones, um número que mais do que triplicou 
para 3100 licenças em 2016 e que continuou a crescer.



Tipos de Drones
Os tipos de drones existentes são divididos em três categorias, sendo:  
● Drones de Rotor único, Asa fixa e Multi-rotores.
 A categoria mais usada é a de Multi-rotores, que possui diversos modelos.

1. Drones de rotor único: os drones desta 
categoria possuem uma hélice, são ótimos 
para realizar voos onde é preciso pairar com 
o aparelho e também garantem uma longa 
duração de voo.



Tipos de Drones
2. Drones de Asa fixa: o design desta categoria é muito 

parecido com aeronaves habituais, onde há um corpo central e 
duas asas de cada lado, com apenas uma hélice para 
impulsionar. As asas garantem a elevação do drone, 
compensando seu peso, permitindo se manter em altura.

Possibilitam voos mais longos devido a resistência da bateria, o 
que garantirá que não precisará recarregar a mesma com tanta 
frequência, como acontece nos drones com rotores. 

Promove  maior estabilidade durante os voos e, por segurança, a 
aeronave possui um sistema de recuperação caso houver 
perda de energia. Predator



Tipos de Drones
Além disso, em casos de falhas, esta categoria de drone é capaz de deslizar na 
aterrissagem, assegurando que o equipamento “sobreviva” a queda.

No entanto, estes drones precisam de um espaço maior para decolar, pois não são 
compactos, não conseguem pairar no ar e precisam estar sempre em movimento e sendo 
pilotado por alguém experiente. 

Maior custo: Atualmente no mercado, as aeronaves de asa fixa tendem a custar mais, 
quando comparadas aos multirotores.

Hermes 450 Heron



Tipos de Drones
3. Drones Multi-Rotores: esta categoria de drone possui diversos rotores para 

movimentar as hélices e manobrar o aparelho.

Esta categoria possui alguns modelos e cada modelo é diferente devido a quantidade 
de hélices que compõem a aeronave, que consequentemente irá resultar no 
funcionamento entre um e outro; a quantidade de hélices também denomina o nome 
do modelo.



Tipos de Drones
Tricóptero - características gerais:

1. Possui 03 rotores;
2. Possui 03 controladores;
3. Possui 04 giroscópios;
4. Possui 01 suporte de pilotagem;
5. Possui 03 hélices.

Os rotores ficam localizados na extremidade de cada “braço” da aeronave, e cada 
um tem um sensor de localização integrada. Este modelo consegue manter-se 
estabilizado durante o voo e possui diversos sensores e circuitos eletrônicos 
integrados.



Tipos de Drones
Quadricóptero - características gerais:

1. Possui 04 hélices;
2. Possui rotores CC;
3. Possui bateria de polímero de lítio;
4. Possui 04 rotores.

Este modelo da categoria multi-rotor é bem veloz e fácil de manobrar. As 
quatro hélices ficam dispostas uma em cada extremidades das hastes da 
aeronave. Também tem boa autonomia e com possibilidade de carregar 
acessórios, portanto esse modelo de drone tem baixo custo e é o mais comum 
entre os pilotos de drones.



Classes de Drones
As aeronaves remotamente pilotadas (RPA) estão divididas em três classes, de 
acordo com o peso máximo de decolagem, no qual devem ser considerados os 
pesos da bateria ou combustível do equipamento e de carga eventualmente 
transportada. A classificação é aplicável apenas para as RPA e não para os 
aeromodelos.

Classe 1 – Peso máximo de decolagem maior que 150 kg

Classe 2 – Peso máximo de decolagem maior que 25 kg e até 150 kg

Classe 3 – Peso máximo de decolagem de até 25 kg

Aeromodelos ou RPA com peso máximo de decolagem de até 250g

RPA com peso máximo de deco lagem maior que 250g e até 25 kg

Fonte: ANAC



Características Técnicas
Escolher um drone envolve um processo de seleção que deve considerar certos 

detalhes, recursos e tecnologias dos aparelhos, além da Aplicação e 
Finalidades:

● Número de motores elétricos
● Tempo mínimo de vôo com uma bateria e uma carga
● Distância de voo com uma bateria. 
● Altitude mínima de voo, considerando o nível do mar em metros.
● Peso de operação máxima para cada aeronave
● Dimensões máximas (Altura, Largura, Profundidade)
● Velocidade de voo (hora)
● Resistência ao vento (metros/segundo) 
● Resistência à temperatura (graus Celsius)
● Operável sob chuva
● Grau de Proteção mínima (IP)
● Câmera Ótica



Características Técnicas
● Câmera Termal
● Funções automáticas (Aterrissagem, Decolagem, Obstáculos)
● Sistema (Software) 
● Bateria (energia) - Estritamente inferior a 100 WH 
● Estação de Controle (dispositivo móvel tipo Tablet – touch screnn)
● Retransmissão Portátil  - entre a estação de controle e a aeronave
● Gravação de Dados - Nenhum dado poderá ser gravado na aeronave
● Rede de Drones
● Integração
● Mochila de Transporte
● Documentação
● Treinamento
● Aspectos Legais



Números
Dados da  consultoria Frost & Sullivan apontam um crescimento anual mundial do 
mercado de 33% até 2020 – com destaque para a África e América Latina que 
devem apresentar um crescimento ainda maior.

A ANAC registrou em 2018 um crescimento de 100% na quantidade de solicitações 
de registros de drones para uso profissional. 

Segundo a consultoria PwC, o mercado global de drones pode chegar a 127 bilhões 
de dólares: infraestrutura (41%); agricultura (26%); logística (10%); segurança (8%); 
etc. No Brasil não tem sido diferente, destacando-se a agricultura.

No Brasil estima-se que o mercado de drones movimentará
R$ 500 milhões nos próximos anos.

https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/aeronaves-nao-tripuladas-da-classe-1-peso-maximo-de-decolagem-maior-que-150-kg
https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/aeronaves-nao-tripuladas-da-classe-1-peso-maximo-de-decolagem-maior-que-150-kg
https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/aeronaves-nao-tripuladas-da-classe-2-peso-maximo-de-decolagem-maior-que-25kg-e-ate-150-kg
https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/aeronaves-nao-tripuladas-da-classe-2-peso-maximo-de-decolagem-maior-que-25kg-e-ate-150-kg


Vídeos

https://youtu.be/Xbnmpi49vg4
PredatorPredator

HumanóideHumanóide

AtlasPRO UAV Autonomous AtlasPRO UAV Autonomous 
Unmanned Aerial System OperationUnmanned Aerial System Operation

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

PredatorPredator
https://www.youtube.com/watch?
v=2MqfzKftdYA

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