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PRÁTICA RECOMENDADA ABENDI 

CONSULTA PÚBLICA n.01 
São Paulo, 05 de junho de 2018 

A Abendi - Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção, entidade sem fins lucrativos, 
sediada em São Paulo, ora representada pela Comissão Técnica de Drones, disponibiliza em seu 
site a proposta de texto da Prática Recomendada sobre Execução e Diagnóstico de Inspeção Não 
Destrutiva com emprego de Sistemas Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS). 
 
Essa Comissão foi instalada em 2016 e tem por objetivo congregar especialistas do setor para 
promover a troca de ideias e experiências, além de apoiar a Associação no desenvolvimento de 
atividades e ações para difundir a tecnologia dos END. 
 
A Consulta Pública das propostas de textos das Práticas Recomendadas da Abendi tem como 
finalidade consultar a sociedade e todos os seus interessados se é ou não recomendável a aprovação 
deste documento pela Associação. 
 

TÍTULO: PRe-003 – Prática Recomendada: Execução e Diagnóstico de Inspeção Não Destrutiva com 
emprego de Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS). 
 
ORIGEM: Esta Prática Recomendada é resultado do trabalho da Comissão Técnica de Drones da 
Abendi, sendo esta proposta de texto aprovada na reunião de 22 de maio de 2018 por essa Comissão. 
 
PRAZO PARA COMENTÁRIOS: 05.07.2018 
 
- Aprovado sem restrições 
- Aprovado com observações (ortográficas e técnicas) 
- Não aprovado (justificar tecnicamente) 

 
Todas as observações e objeções técnicas recebidas serão analisadas pela Comissão Técnica 
específica antes que a proposta de texto seja aprovada como Prática Recomendada. 
 
Caso as objeções técnicas forem aceitas e resultarem em alterações de vulto, uma nova proposta será 
disponibilizada para a apreciação da sociedade, nas mesmas condições desta. Caso contrário, será 
publicada como Prática Recomendada no site da Associação. 
 
As críticas e sugestões devem ser encaminhadas através de planilha própria, disponível no site da 
Abendi, para o e-mail tecnologia@abendi.org.br, e caso não sejam encaminhadas de acordo com essa 
planilha serão consideradas inválidas e devolvidas ao votante. 
 
Aqueles que tiverem dificuldade em obter a planilha no site da Abendi, poderá solicitá-la pelo e-mail 
tecnologia@abendi.org.br ou telefones 11 5586-3159 ou 5586-3145. 
 
Finalizado o prazo desta consulta pública, e caso haja comentários com justificativas técnicas, será 
realizada uma reunião de análise com as entidades que tenham manifestado interesse, visando à 
consolidação do texto final. 
 
A Abendi se exime de responsabilidade por eventuais prejuízos que possam decorrer da frustração de 
expectativas resultante da aplicação inadequada desta Prática Recomendada. 
  

mailto:tecnologia@abendi.org.br
mailto:tecnologia@abendi.org.br
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Execução e Diagnóstico de Inspeção Não Destrutiva com emprego de 
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Introdução 

RPAS (Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas, do inglês Remotely Piloted Aircraft System) 
,ou drones, como são usualmente conhecidos embora esta não seja a terminologia mais correta, são 
veículos aéreos que operam sem piloto a bordo e são capazes de se sustentar em voo por meios 
aerodinâmicos. São controlados remotamente de forma autônoma, semi-autônoma ou através de 
uma combinação destas capacidades, e podem conduzir vários tipos de cargas úteis (payloads), 
tornando-os capazes de executar atividades específicas dentro da atmosfera da Terra, ou além, por 
uma duração que se relaciona com sua missão.  

Nos últimos anos, o desenvolvimento e aprimoramento de  RPASs para emprego em ambiente civil 
tem avançado continuamente. Estes veículos podem ser movidos a baterias elétricas, 
propulsionados por motores a combustão ou turbina. Simplificadamente, pode-se dizer que o tipo de 
propulsão influencia na autonomia de voo e na capacidade de carga. Veículos do tipo VTOL (vertical 
take off and landing) podem ainda se apresentar como monorrotores (helicópteros) ou multirrotores. 
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RPAs são comandados por um piloto, responsável pelo pouso, decolagem e movimentação aérea, e 
guiados por controle remoto (radiofrequência ou sinal digital). Já o controle da movimentação da 
câmera (de filmagem, fotográfica ou termográfica), além da aquisição de imagens, pode ser feito por 
um profissional operador de câmera, condição preferencial, ou pelo próprio piloto. Os profissionais 
devem trabalhar próximos entre si, em um local seguro para a rota de voo.  

Apesar do imenso campo de possibilidades, no Brasil o emprego de RPASs pela sociedade civil 
ainda é pequeno; na área de inspeção de equipamentos, é ainda mais restrito.  

Em ambiente industrial, o uso destes veículos sempre deve ser avaliado com uma possibilidade para 
automatizar algum processo, seja para minimizar riscos, reduzir custos operacionais ou agregar valor 
ao negócio, o que pode ser dar através de novos serviços de inspeção que envolvam sensoriamento 
remoto. 

Nesse contexto, este documento apresenta regras e premissas de segurança para emprego  de 
veículos não tripulados, por parte da indústria,  podendo também servir de base à avaliação 
técnico/financeira em cada aplicação pretendida, visando identificar a melhor relação custo/benefício. 

O documente apresenta ainda os requisitos mínimos a serem considerados em um processo de 
treinamento/certificação de pessoal voltado à aplicação de RPASs na inspeção  não destrutiva. 

1 Objetivo 

Este documento tem como objetivo apresentar as regras de segurança operacional visando o 
atendimento  às diretrizes expressas pela ANAC, no que diz respeito a RPAs Classe 3 (peso máximo 
de decolagem de 25 kg e operando em linha de visada visual do piloto - VLOS) que podem ser 
empregados na inspeção industrial, seja para uso em áreas abertas ou confinadas. 

Tais diretrizes foram apresentadas à sociedade civil através dos documentos ICA 100-40, emitido 
pelo Comando da Aeronáutica, e RBAC E 94, emitido pela ANAC, os quais possuem a finalidade de 
regular matéria exclusivamente técnica que possa afetar a segurança da aviação civil. 

Os requisitos apresentados nesta Prática Recomendada foram obtidos pela consolidação das 
características operacionais e técnicas comuns aos RPASs aprovados após testes realizados no 
campo do setor de óleo e gás e elétrico, através de reuniões com as equipes de segurança do 
trabalho, técnicos de operação e especialistas em sistemas não tripulados, sendo aplicável nos mais 
diversos segmentos da indústria. 

2 Aplicabilidade 

O uso dos RPASs mostra-se vantajoso para inspeção visual e/ou termográfica industrial de 
estruturas e equipamentos de difícil acesso, mapeamentos, entre outros. 

3 Normas e referências 

ICA 100-40 – Instrução de Comando da Aeronáutica, Sistemas de Aeronaves Remotamente 
Pilotadas e o Acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro, 2017; 

RBAC – E – 94 – Regulamento Brasileiro da Avião Civil Especial, Requisitos Gerais para Veículos 
Aéreos Não Tripulados e Aeromodelos, Agência Nacional de Aviação Civil, 2017; 

Manual de Homologação de Drones da Anatel, disponível em 
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http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=346061&pub
=original&filtro=1&documentoPath=346061.pdf  

4 Termos e definições 

Deve ser ressaltado que a terminologia usada para descrever a operação de sistemas aéreos não 
tripulados, bem como o pessoal e os equipamentos envolvidos, encontra-se em constante evolução 
e cada mudança deve ser objeto de discussão para revisão destas nomenclaturas em concordância 
ao especificado pela ANAC e DECEA. 

4.1. Alcance Visual Direto 

Distância máxima em que um objeto pode ser visto, pelo piloto, sem o auxílio de lentes (excetuando-
se lentes corretivas). 

4.2. ANAC 

Agência Nacional de Aviação Civil. 

4.3. ANATEL 

Agência Nacional de Telecomunicações; 

4.4. Componente Crítico 

Aquele que possui limite de utilização para revisão, substituição, teste e/ou calibração previstos no 
programa de manutenção do fabricante do RPA. Estes limites podem ser estipulados em horas de 
utilização, número de pousos ou de ciclos, tempo de vida, métodos estatísticos de controle ou 
quaisquer outros métodos de controle predefinidos e aprovados; podem ser propostos pelos 
fabricantes (inicialmente e de forma conservadora) ou pelos operadores (em função de suas 
operações específicas), com a necessária aprovação e o acompanhamento da ANAC. 

4.5. Condição de Falha 

Condição que tem efeito no RPA e/ou na carga de trabalho de sua equipe, tanto direta quanto 
indiretamente, que é causada, no todo ou em parte, por uma ou mais falhas e/ou erros, considerando 
fase de voo e condições operacionais ou ambientais adversas ou eventos externos. 

4.6. Condição de Falha Provável 

Condição de falha que se espera ocorrer uma ou mais vezes durante a vida operacional de cada 
RPA.  

4.7. Condição de Falha Remota 

Condição de falha que não se espera ocorrer com cada RPA durante todo seu ciclo de vida, mas que 
pode ocorrer várias vezes quando considerada a vida operacional total de um número de veículos do 
mesmo tipo. 

http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=346061&pub=original&filtro=1&documentoPath=346061.pdf
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=346061&pub=original&filtro=1&documentoPath=346061.pdf
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4.8. Condição de Falha Extremamente Remota 

Condição de falha que não se espera ocorrer com cada RPA durante todo seu ciclo de vida, mas que 
pode ocorrer algumas poucas vezes quando considerada a vida operacional total de um número de 
veículos do mesmo tipo. 

4.9. Condição de Falha Extremamente Improvável 

Condição de falha que não se espera ocorrer durante toda a vida operacional de todos os RPAs de 
um mesmo tipo. 

4.10. DECEA 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo 

4.11. Detectar e Evitar 

Capacidade de ver, perceber ou detectar tráfegos conflitantes e outros riscos e de tomar as ações 
adequadas. 

4.12. Drone 

Originário do inglês zangão, termo popularizado pelos órgãos de imprensa para referenciar veículos 
áereos não tripulados.  
 

4.13. Equipe de RPAS 

Todos os membros de uma equipe com atribuições essenciais à operação de um sistema de 
aeronave remotamente pilotada. 

4.14. Estação de Pilotagem Remota 

Componente do sistema de aeronave remotamente pilotada contendo os equipamentos necessários 
à pilotagem do  RPA. 

4.15. Modo de Falha 

Modo como a falha de um item ocorre.  

4.16. Operação Além da Linha de Visada Visual (BVLOS – Beyond Visual Line of Sight) 

Operação na qual o piloto não consegue manter o RPAS dentro de seu alcance visual mesmo com 
ajuda de um observador de RPAS. 

4.17. Operação em Linha de Visada Visual (VLOS – Visual Line of Sight) 

Operação em que o piloto  mantém contato visual direto com o RPA com vistas a manter as 
distâncias previstas, bem como prevenir colisões. 

4.18. Operação em Linha de Visada Visual Estendida (EVLOS – Extended Visual Line of Sight) 

Operação na qual o piloto só é capaz de manter contato visual com o RPAS com auxílio de lentes ou 
de outros equipamentos e precisa do auxílio de observadores de RPAS. 
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4.19. Operador 

Pessoa, órgão ou empresa dedicada à operação de RPA. Pode ser entendido como o piloto da 
aeronave.  

4.20. Operador de Câmera 

Profissional da empresa contratada responsável pela aquisição de fotos e/ou vídeos durante a 
operação de voo do RPA 

4.21. Payload (carga útil / carga paga) 

Capacidade de carga, por parte do RPA, de todos os elementos não necessários ao voo e pilotagem, 
porém importantes ao cumprimento de uma missão específica. 

4.22. Perda de Link 

Perda do enlace de comando e controle com RPA, de tal forma que impossibilita o controle da 
aeronave pelo piloto. 

4.23. Piloto 

Operador em comando do RPA, responsável pela operação e segurança do vôo. 

4.24. Recuperação de Emergência 

Conjunto de funções e procedimentos que objetivam conduzir o RPA até um local de emergência 
pré-definido e realizar um pouso seguro ou terminação do voo. Estas funções podem ser 
comandadas diretamente pela equipe de RPAS ou pré-programadas e disparadas automaticamente. 

4.25. Requerente 

Pessoa física ou jurídica que solicita o cadastro do RPAS no sistema SISANT da ANAC, 
homologação da estação de pilotagem remota junto à ANATEL e a permissão do uso do espaço 
aéreo ao DECEA de modo a viabilizar a operação do RPA segundo a legislação brasileira.. Pode ser 
o piloto ou empresa proprietária do RPAS. 

4.26. RPAS: Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (Remotely Piloted Aircraft System)  

O conceito compreende a aeronave (RPA), a estação pilotagem remota e os sistemas de 
comunicação entre ambas.  

4.27. RPA: Aeronave Remotamente Pilotada (Remotely Piloted Aircraft) 

Veículo projetado para operar sem piloto a bordo e utilizado para fins não recreativos.  

4.28. RPA Classe 3 

RPAs de uso recreativo ou não recreativo, com peso máximo de decolagem superior a 250 g, mas 
limitado a 25 kg.  
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4.29. SARPAS (Solicitação de Acesso de Aeronaves Remotamente Pilotadas) 

Sistema desenvolvido pelo DECEA, acessível via rede, que objetiva facilitar a solicitação e 
consequente concessão ponderada do uso do espaço aéreo por parte do RPAS em acordo com a 
legislação brasileira. 

4.30. SISANT (Sistema de Aeronaves Não Tripuladas) 

Sistema de cadastro obrigatório da ANAC, acessível via rede, o qual contempla RPAs classe 3 que 
operam dentro da linha de visada visual do piloto (VLOS) e até de 400 pés (120 m) acima do nível do 
solo. No cadastro, é necessário apresentar informações sobre o operador e o equipamento.  

RPAs classe 3 que operem no modo BVLOS ou acima de 120 m deverão ter projeto autorizado pela 
ANAC e precisam ser registrados e certificados com suas marcas de nacionalidade e matrícula. 

4.31. Sistema de Terminação de Voo 

Sistema que visa o término imediato do voo e a redução da energia cinética no momento do impacto, 
mas não necessariamente garante a localização da queda. 

4.32. Trimagem  

Ajuste  fino antes da decolagem para deixar o voo mais limpo, eliminando as tendências indesejáveis 
dos comandos do RPA, quando os controles estão na posição neutra. Especialmente necessária 
para veículos monorrotores 

4.33. VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) 

Termo oriundo do inglês Unmanned Aerial Vehicle (UAV) considerado obsoleto no meio civil da 
comunidade aeronáutica internacional, mas de grande penetração no Brasil. O termo tem sido usado 
preferencialmente para aeronaves militares. 

5 Condições gerais 

Com aprovação do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial no 94 - RBAC 94, o uso 
comercial do  RPA Classe 3 será regulamentado para uso com limite de altura de voo em até 120 m 
(400 pés) e em linha de visada visual do piloto (VLOS). 

6 Análise de risco 

O voo com RPAS não deve ser efetuado em condições  que gerem risco às operações de voo, 
tampouco em desacordo com a  legislação vigente e com os procedimentos de segurança da 
empresa contratante. Deve-se atentar para: 

 Condições meteorológicas; 

 Limitações de equipamentos, como por exemplo, resistência a velocidade de vento; 

 Restrições operacionais do local, como por exemplo, áreas classificadas, condições de 
visibilidade, proximidade a aeroportos etc.; 

 Determinação de uma linha demarcatória entre os espectadores e a área de voo, sendo 
somente permitido acesso à área das pessoas essenciais às operações de voo. 
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 Obtenção de autorização específica do técnico de segurança após conhecimento pleno do 
cumprimento da análise preliminar de risco;  

 Capacitação técnica do piloto de RPA, conforme item 7 deste documento;  

 Condição de manutenção regularizada do RPA e inexistência de qualquer restrição que possa 
vir a afetar as operações de voo.  

7 Qualificação de pessoal 

7.1 Treinamento teórico e prático do piloto 

O piloto de RPA deve ser submetido  à treinamentos obrigatórios, incluindo conteúdos teóricos e  
práticos, relacionados com aplicações gerais e operações específicas. Pilotos com notório saber no 
trabalho com RPAS ficam dispensados de treinamento mediante comprovação de experiência e 
perícia (como por exemplo, participação em concursos de acrobacia de precisão com bom 
desempenho).O treinamento teórico inclui, mas não se limita a abordar os assuntos básicos de 
aviação em geral como meteorologia, teoria de voo, regulamentação, conhecimentos técnicos e 
procedimentos padrões. Todos aplicados a realidade de um voo de RPA, aspectos técnicos, 
equipamentos, legislação, dentre outros  

O treinamento prático primeiramente deve ser realizado através da utilização de simuladores e 
posteriormente atuando com  veículos aéreos da categoria pretendida (VTOL, asa fixa etc). Assim o 
profissional poderá desenvolver suas habilidades de competência, desde movimentos básicos até 
manobras mais avançadas e também manipular o RPA em situações e cenários de emergência. 

7.2 Qualificação do piloto 

A qualificação do piloto é de responsabilidade do contratado. 

Para poder operar no serviço com RPAS, a empresa contratante pode exigir a comprovação da 
qualificação técnica para operação do tipo de RPAS contratado, levando em consideração os 
seguintes itens: 

a) noções de voo, precauções e procedimentos relativos questões de segurança e colisões; 

b) decolagens e aterrissagens normais, com vento de través e arremetidas no ar;  

c) manobras básicas de voo e recuperação de atitude anormal;  

d) procedimentos e manobras anormais e de emergência, incluindo falhas simuladas dos 
equipamentos ou sistemas da aeronave.   

O piloto deve ter demonstrado sua capacidade para executar, como piloto em comando, os 
procedimentos e manobras especificados relativos à inspeção pertinente, com um grau de 
competência apropriado às prerrogativas exigidas para:  

a) operar a aeronave dentro de suas limitações de emprego;  

b) executar todas as manobras com suavidade e precisão;  

c) revelar bom julgamento e aptidão de pilotagem;  
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d) manter controle da aeronave durante todo o tempo do voo, de modo que não ocorram dúvidas 
quanto ao êxito de algum procedimento ou manobra, demonstrando habilidade de navegação 
manual ou automática (quando aplicável), procedimentos associados à perda de link e sua 
recuperação. 

7.3 Responsabilidade do piloto 

O piloto em comando de um RPA é diretamente responsável e tem a autoridade final por sua 
operação conforme legislação vigente.  

Recomenda-se que todos os procedimentos de voo e aquisição de imagens com RPA, sejam 
executados sempre por uma equipe composta pelo piloto e o operador de câmera ou outra pessoa 
da equipe, por razões de segurança.  

8 Avaliação técnica e operacional 

8.1 Tipos de equipamentos 

Basicamente existem dois tipos de RPA na categoria Classe 3: 

 asa fixa; 

 asa rotativa, tipo VTOL (monorrotores ou multirotores - dois ou mais motores). 

Os de asa rotativa são mais aplicados em inspeção pelo fato de permitir voo mais seguro através de 
pouso e decolagem na vertical e executar o voo pairado, isto é, o RPA se manter parado no ar para 
executar a inspeção visual detalhada. 

8.2 Descrição dos requisitos 

Os requisitos são definidos pela legislação vigente e o tipo de serviço a ser executado. 

8.3 Calibração de equipamentos 

Todo e qualquer acessório ou equipamento de telecomunicação deve estar em acordo com as 
regulamentações vigentes da ANATEL. 

Para as câmeras termográficas, o contratado deverá apresentar um certificado de calibração 
rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). 

8.4 Equipe de RPAS – Responsabilização legal 

A equipe de RPAS deve ser composta por indivíduos maiores de 18 anos. 

Nenhuma pessoa pode operar um RPA se aparentar estar: 

a) sob influência de bebidas alcoólicas; ou 

b) usando qualquer droga que, de algum modo, possa afetar a segurança. 

8.5 Condições relacionadas ao pouso e decolagem  

 O piloto só poderá comandar pousos ou decolagens em locais previamente definidos. 
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 O piloto deve ter conhecimento prévio da direção e da intensidade do vento pela observação 
de um indicador no solo ou por informação da estação meteorológica local, avaliando se as 
condições estão dentro dos limites estabelecidos. 

 Os limites da área a ser usada para decolagem ou pouso devem ser claramente 
compreendidos pelo piloto. 

 O piloto deve estar acompanhado por um (a) técnico (a) da companhia contratante envolvido 
(a) no processo, a menos que a contratante entenda como desnecessário. 

 O último voo diário deve acontecer até antes do por do sol. 

9  Sistemática de registro dos resultados e rastreabilidade 

Sugeri-se que seja feito o registro de voo, visando gestão de riscos e rastreabilidade, para cada voo 
deve ser emitido um relatório digital com registros de dados do voo, função do RPAS. 

10 Modelo de relatório 

O registro de voo deve conter pelo menos estes dados: 

a) nome/registro do piloto; 

b) marca e modelo do RPAS; 

c) data e horário de início e fim do voo; 

d) guardar o arquivo log do voo. 

11 Requisitos de segurança adicionais 

O operador do  RPAS utilizado para inspeção deve apresentar os seguintes documentos: 

 manual de voo do RPAS que estabeleça as condições, as limitações e os procedimentos para 
a operação segura ; 

 relatório de análise de segurança que demonstre que o RPAS é seguro quando operado da 
maneira especificada no manual de voo. 

 elaboração de Análise Preliminar de Risco das operações para nortear a permissão de 
trabalho. 

Os RPASs empregados na inspeção devem satisfazer os seguintes requisitos de segurança: 

 O veículo deve apresentar níveis mínimos de capacidade de subida e margem de manobra, 
adequados à sua missão, levando em conta as características físicas da aeronave e a faixa de 
velocidades de operação. Tais capacidades devem ser suficientes para garantir a execução 
efetiva de uma manobra evasiva considerando-se um tempo adequado de reconhecimento 
pelo piloto  comando; 

 os sistemas de geração, armazenamento e distribuição de energia para qualquer sistema do 
RPA devem ser capazes de: 
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a) fornecer a energia requerida para a operação adequada de cargas conectadas durante 
todas as condições pretendidas de operação; e 

b) alimentar as cargas essenciais requeridas para voo e pouso seguros mesmo na ocorrência 
de qualquer falha simples ou mau funcionamento. 

 


