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As aeronaves remotamente controladas, popularmente chamadas
de drones – zangões, em inglês –, estão cada vez mais presentes
no nosso dia a dia e utilizadas não mais só para lazer, mas
também para filmagens e monitoramentos aéreos. Em muitas
das atividades que elas exercem hoje, os helicópteros, antes,
reinavam absolutos. Como está esse convívio?
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amplamente discutido com a sociedade, associações,
empresas interessadas e outros órgãos públicos.
Foram realizados dois workshops e a proposta ficou em audiência pública por 60 dias, com sessão
presencial, e foram recebidas 277 contribuições,
depois analisadas pela área técnica. A Anac será
a responsável pelo registro do aparelho voador e,
a partir de agora, as operações dessas pequenas
aeronaves (exceto militares) seguirão as novas regras
da agência, que são complementares aos normativos
de outros órgãos públicos como o Departamento
de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel). A legislação
do Decea, que já estava em vigor (ICA – Instrução
do Comando da Aeronáutica –100-40), funciona
como um manual de conduta no ar. Antes de sua
primeira publicação, em 2015 – ela foi atualizada
e publicada novamente em março de 2017 –, a
Força Aérea Brasileira proibia voos de drones com
finalidade comercial sobre áreas urbanas habitadas.
Também exigia ser informada 30 dias antes de cada
voo, para liberar o espaço aéreo e evitar colisões, o
que, naturalmente, desagradava os operadores das
pequenas aeronaves.
Agora, pela regra geral, os drones com mais
de 250 gramas – limite de peso máximo para os
aeromodelos – só poderão voar em áreas distantes
de terceiros (no mínimo 30 metros horizontais),
sob total responsabilidade do piloto operador e
conforme regras de utilização do espaço aéreo do
Decea. Caso exista uma barreira de proteção entre o

Os pequenos objetos com asas rotativas cujo
piloto os controla sem tirar os pés do chão são denominados oficialmente pela Icao como Aeronaves
Pilotadas Remotamente (RPAs), tradução do inglês
Remotely Piloted Aircrafts. Elas são comandadas a
partir de uma estação de pilotagem remota. Antes
eram chamadas genericamente de Unmanned Aerial
Vehicles (UAVs) – termo considerado hoje obsoleto.
Já o apelido drone é considerado amplo e impreciso, pois é usado para descrever desde pequenos
multirrotores radiocontrolados comprados em lojas
de brinquedos até Veículos Aéreos Não Tripulados
(VANTs) de aplicação militar. Por este motivo não é
utilizado oficialmente pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O órgão federal considera como RPA
todo “veículo aéreo não tripulado empregado em
finalidades não recreativas”, e, portanto, o diferencia
dos “aeromodelos” – equipamentos com propósito
recreativo. Muitos sistemas RPA apresentam certo
grau de autonomia, porém durante toda operação
deve haver meios de o piloto em comando intervir.
Já a operação normal de equipamentos totalmente
autônomos não é permitida pela legislação brasileira
e internacional e a Anac regula apenas a operação
de equipamentos civis, sendo que os militares estão
fora de seu escopo, como a agência explica.
O regulamento especial para utilização de
aeronaves não tripuladas foi aprovado pela Anac
como Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial RBAC-E nº 94 e publicado no Diário Oficial da
União no último dia 3 de maio. O regulamento foi
Drones podem fazer quase tudo o que um helicóptero faz,
mas têm limitações.
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Os drones são denominados oficialmente pela Icao como
Remotely Piloted Aircrafts (RPAs).

equipamento e as pessoas, a distância especificada
não precisa ser observada. Os RPAs de uso comercial,
corporativo ou experimental foram categorizados
em três classes, de acordo com o peso máximo de
decolagem do equipamento: abaixo ou igual a 25
quilos, entre 25 e 150 quilos e acima de 150 quilos
de peso máximo de decolagem. Para pilotar RPA, os
pilotos remotos e observadores (que auxiliam o piloto
remoto sem operar o equipamento) devem ter no
mínimo 18 anos. Para pilotar aeromodelos não há
limite mínimo de idade.
Para voar com drones com mais de 250 gramas
perto de pessoas é necessário que elas concordem
previamente com a operação, ou seja, a pessoa
precisa saber e concordar com o voo daquele equipamento nas proximidades do local onde se encontra.
É obrigatório o cadastro de qualquer RPA e deve
ser feito pelo Sistema de Aeronaves Não Tripuladas
(Sisant) da Anac. Serão obrigatórias licença e habilitação emitidas pela agência apenas para pilotos de
operações com aeronaves RPA das classes 1 (peso
máximo de decolagem de mais de 150 quilos) ou
2 (mais de 25 e até 150 quilos) ou da classe 3 (até
25 quilos) que pretendam voar acima de 400 pés.
Pilotos remotos de aeronaves não tripuladas RPA
das classes 1 e 2 deverão possuir ainda o Certificado
Médico Aeronáutico (CMA) emitido pela Anac ou o
CMA de terceira classe do Decea.
O publicitário Gabriel Andrade, diretor da
Gabribas Produções/Gabribas Aerial Inspection, já
conhecia bem as regras de operação dos RPAs no

Ao contrário da inspeção com drones, helicópteros podem transportar técnicos e já colocá-los em posição para reparos.
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Maurício Pingo

Brasil (as do Decea). Sua empresa está no mercado
de captação de imagens aéreas com drones e realização audiovisual há quatro anos, juntamente com
seu sócio, o engenheiro elétrico Gilberto Guimarães,
que tem 15 anos de experiência na integração de
plataformas de voo radiocontroladas e VANTs. A
empresa atua nos setores de consultoria ambiental,
construção civil, documentários, eventos, imóveis,
inspeção técnica, publicidade e televisão. “Atualmente dispomos de dois pilotos (operadores) e uma
frota de seis drones, sendo dois modelos hexacópteros e quatro modelos quadricópteros. Todos são
equipados com sistema de estabilização de imagem
perfeita nas filmagens e fotografias, dispositivos de
navegação por satélite e com On Screen Display
(OSD), oferecendo visualização em tempo real de
parâmetros de voo no monitor. Isso garante que
tenhamos o status ao vivo, permitindo voos mais
seguros, precisos e confiáveis.”

Helicóptero ou drone?
Os drones têm substituído helicópteros na produção de imagens aéreas, já que podem estar em
diversos locais onde os helicópteros, por seu porte
ou ruído de seus rotores, não conseguiriam estar,
inclusive bem próximos ao solo e sem trepidação.
Além disso, o aluguel do equipamento é bem mais
acessível. Seria isso uma ameaça ao mercado de
filmagens com helicópteros?
Na verdade, RPAs também têm limitações. Por
isso, Gabriel, do Gabribas, ressalta que todos os
clientes já eram informados no ato do contrato de
que as regras de operação dos drones seguiam a normatização de novembro de 2015 do Departamento
de Controle do Espaço Aéreo, que inclui a avaliação
do local de voo pela equipe quanto às possíveis
interferências de radiofrequência e eletromagnéticas e que os voos indoor são permitidos apenas se
todas as condições normais forem atendidas. Além

Ainda estamos bastante no início da exploração de todas as possibilidades dos drones.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro possui
helicópteros e também utiliza um drone.

disso, o voo com drone só pode ser realizado em
condições climáticas que permitam a segurança
de todos e preserve os equipamentos, evitando-se
ventos superiores a 12 metros/segundo e chuva em
qualquer intensidade.
Segundo a ICA, dependendo do peso da aeronave, a velocidade máxima pode ser de 55 quilômetros/hora (drones leves de até 2 quilos) a 110
quilômetros/hora (drones acima de 2 e até 25 quilos).
Respectivamente, essas aeronaves não deverão se
distanciar a mais de 300 e 500 metros do piloto.
Não fica só nisso: as normas estabelecem que
drones leves mantenham uma distância mínima de
5,5 quilômetros de aviões, helicópteros, rotas aéreas
conhecidas e aeroportos. Para os médios, aumenta

para 9,5 quilômetros. Além disso, voos noturnos e
acrobacias são proibidos.
“Ainda estamos bastante no início da exploração de todas as possibilidades dos drones em diversas áreas. Necessitávamos urgentemente de uma
legislação específica que não fosse construída em
função do lobby de algumas associações e empresas.
A popularização dos drones de pequeno porte para
filmagens e fotografias de festas e eventos apresenta
um grande risco para a segurança das pessoas, já que
geralmente esses operadores não têm capacitação
técnica e responsabilidade suficiente para operar tais
equipamentos”, alerta Gabriel.
Como explica Rafael Dylis, gerente comercial e
coordenador de voos da Helimarte, há alguns pontos

As empresas que operam drones para diversas utilidades, como a Gabribas, possuem modelos de vários tamanhos.
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que os drones não conseguem atingir, mas que o helicóptero alcança, como o tempo de voo – os drones
são limitados em bateria e eventualmente precisam
interromper o voo para haver troca da mesma – e às
vezes a qualidade de câmera também não é a ideal
para alguns tipos de imagens – em um helicóptero,
o cinegrafista pode usar a câmera que achar mais
adequada e tem uma visão melhor porque está no
ponto de filmagem e não vendo remotamente atrás
de uma tela. Mas, para gravações mais simples como
acompanhamento de obras, os drones realmente
pegaram o espaço dos helicópteros. “Quem faz
frequentemente sobrevoo de vistorias ainda usa o
helicóptero, ainda não migrou para o drone, mas para
as empresas que fazem filmagens aéreas de eventos,
já sentimos que perdemos um pouco de espaço. Fazemos filmagens com helicóptero para revistas, jornais,
de algum evento que estiver acontecendo, como
manifestações. Ainda se usa helicóptero porque o
drone, inclusive, tem restrição de voo em muitos
lugares de São Paulo, como perto de aeroportos.”
Rafael também opina que no caso de inspeção
de linhas, um dos serviços especializados prestados
pela Helimarte, seria difícil os drones competirem
com helicópteros, a não ser que a evolução dos drones venha a ser muito grande. “Eu tenho helicóptero
que faz inspeção de linha saindo de Araraquara e
ele vai até Porto Velho, Rondônia, seguindo a linha,
parando, abastecendo a cada três horas de voo.
Agora imagine um drone parando a cada 20 minutos, trocando bateria, operando com velocidade
reduzida. De helicóptero demoramos 15 dias para
fazer uma operação dessas, de drone demoraria
dois meses... seria um custo menor por hora, mas
demoraria muito mais horas. E ainda há a qualidade
de imagem, o funcionário não está lá para ver, está
atrás de uma tela.”
“Com o helicóptero pode-se levar o técnico e
já colocá-lo em posição de reparos, caso seja neces-

A inspeção de uma linha de alta tensão saindo de Araraquara (SP) e indo até Porto Velho (RO),
normalmente feita com helicóptero, ficaria inviável com drones.
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A Aeróleo está
lançando no Brasil,
o modelo AW189
com 16 assentos
para atender
o mercado da
indútria de óleo
e gás.

sário. Em algumas coisas as máquinas ainda não
conseguem substituir os humanos. Ou seja, quando
você precisa de uma pessoa a bordo, o helicóptero
ainda supera o drone. Mesmo na reportagem aérea,
o repórter estando in loco poderá perceber situações
que puramente a imagem de um drone não vai
conseguir”, complementa o comandante Arthur
Fioratti, presidente da Associação Brasileira de Pilotos
de Helicópteros (Abraphe), que trabalha na aviação
executiva em São Paulo e possui experiência também
em serviços aéreos especializados e offshore.
Quem trabalha com uma plataforma ou com
a outra (ou com ambas) relaciona as vantagens
e desvantagens de cada uma, especialmente nas
filmagens e fotografias aéreas: operações com
helicópteros têm como vantagem ele ser tripulado,
o que permite melhor direção de cena, maior versatilidade de câmeras e lentes, maior capacidade de
carga e mais agilidade e estabilidade em maiores

alturas. Entre as desvantagens destaque para a
restrição de voos de baixa altura em vários locais.
Já no caso dos drones, eles são mais ágeis em baixa
altura, permitindo tomadas e ângulos impossíveis
para helicópteros e provocam menos ruídos. Porém,
possuem baixa capacidade de carga e autonomia
de voo, sendo também mais suscetíveis ao vento e
a outros elementos dos ambientes.
Os custos são bem diferentes. Segundo Alexandre Borracha, sócio da Universo Drone, um drone
com operador, este profissional ficando à disposição
do cliente por cinco horas, cobrará um valor de aproximadamente 1.800 a 2.000 reais, dependendo do
equipamento. “Já se você contrata um helicóptero
terá o custo de 3.800 reais por hora de voo. Uma
diferença considerável. E o drone faz imagens que
o helicóptero não faz e que ficam perfeitas, dependendo do operador.”
Alexandre Borracha estava no helicóptero

“Águia Dourada” da TV Record quando ele se acidentou em São Paulo em 2010. O ex-cinegrafista
de TV viu pela primeira vez um drone em 2014,
nos Estados Unidos, quando já não voava mais, e
foi amor à primeira vista. O equipamento era de
qualidade muito inferior ao que se tem hoje para
filmagens aéreas e sequer havia cursos para operá-lo
no Brasil, mas ele enxergou ali uma oportunidade de
continuar a filmar do alto e lucrar com isso. Por meio
da empresa Universo Drone, que fundou, Alexandre
continua produzindo imagens aéreas.
Segundo Arthur Fioratti, da Abraphe, seria até
ingenuidade não pensar que os drones não estão
competindo com os helicópteros nesses serviços
específicos como filmagens, inspeção de linhas ou
outros. “É uma preocupação sim, principalmente no
nosso mercado, com essa crise político-financeira
que atingiu o País nos últimos anos, diminuindo muito a demanda por helicópteros, que são equipamenA família AW139/169/189 da Leonardo é sucesso de vendas.

No Brasil, o segmento offshore é um dos que mais utilizam helicópteros biturbinas.
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tos de alto custo. De modo que ainda não sabemos
mensurar o impacto que esses equipamentos vão ter
na nossa profissão no futuro, mas, com certeza, vai
ter algum tipo de impacto sim. Já vi alguns eventos
usando drones, mas que poderiam ter alguma cobertura de filmagem com helicópteros.”
“Os drones não interferem no mercado dos helicópteros, são um avanço tecnológico natural. Trata-se
de uma complementação em virtude do aprimoramento da tecnologia recente. Os helicópteros irão
continuar realizando determinados tipos de serviços
especializados”, diz Gabriel Andrade. Ele reconhece
que realmente alguns pilotos e proprietários de helicópteros perderam espaço e dinheiro no mercado de
captação de imagens aéreas após a consolidação dos
drones específicos para tal finalidade, mas também
lembra que as leis para voos com drones de pequeno
porte ainda estão em fase de desenvolvimento, ao
contrário da legislação para voos com helicópteros.

Juliano F. Damásio

A Omni também é uma operadora offshore cliente da Leonardo.

irresponsável faça do equipamento uma arma”,
completa o ex-cinegrafista Alexandre Borracha.
Por sua vez, Rafael, da Helimarte, explica que
hoje em dia o próprio drone tem um sistema que
bloqueia o voo do equipamento justamente para
não operar próximo de onde existam aeronaves
decolando e pousando. “Por exemplo, perto da
pista do Campo de Marte, o próprio sistema não
autoriza o voo do drone, identifica que ele está
dentro de uma zona de tráfego aéreo.”
“A DJI – fabricante chinesa de drones – tem
implantado nos seus sistemas os aeroportos
do mundo inteiro. Voamos acompanhando um
mapa e se nos aproximarmos de um aeroporto,
por exemplo, nesse mapa aparece uma área res-

trita com um círculo vermelho em volta”, explica
Alexandre Borracha. “Dentro dessa área, se o
operador tentar voar o equipamento, ele não liga.
E se você acionar o equipamento fora da área
restrita e nela tentar ingressar, o drone não entra
em hipótese alguma. É fantástico isso.”
Mas o coordenador de voos da Helimarte alerta: “é lógico, hoje em dia deve ter quem consegue
desbloquear essas restrições...”. Rafael também
reforça o perigo para quem voa helicóptero. “Muitos
amadores estão tendo acesso aos equipamentos e
realmente querem filmar uma aeronave em voo de
perto. As melhores imagens abertas são em grande
altura, então os drones conseguem subir até onde
estão os helicópteros e, na velocidade que eles

O Bell 505 Jet Ranger X é uma das novas apostas da norte-americana Bell Helicopters.
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Mesmo com a chegada dos drones, os helicópteros para transporte
executivo ainda não têm concorrentes para curtas e médias distâncias.

Juliano F. Damásio

“O mais eficiente é a conscientização, pois nada
adianta uma legislação que ninguém conhece e que
não faz ideia de que existe. O principal é fazer com
que as pessoas saibam com o que estão lidando.
A fiscalização também teria que ser extremamente
eficiente, afinal qualquer um decola de onde quiser,
de dentro do quintal ou de uma sacada”, é o que diz
Vitor Hugo Dias, piloto de Robinson R66 com 1.200
horas de voo no modelo, instrutor de voo e especializado em procedimentos de emergência. Ele conta
que teve duas situações de conflito com drones, uma
delas em Alphaville a 3.200 pés e uma outra próximo
ao marco zero da Rodovia dos Bandeirantes (ponto
de notificação para helicópteros), ambas durante o
dia. “Nenhuma delas me ofereceu risco de vida, mas
me senti na obrigação de conscientizar as pessoas
que brincam com isso.” “Dou total apoio em se
regulamentar os voos de drones para que nenhum
O Bell 429 é outro sucesso da Bell Helicopters.

voam, quando o piloto consegue vê-los já estão
muito perto. É mais fácil ver um urubu do que um
drone.” Rafael acredita que a legislação da Anac
irá facilitar o convívio entre os helicópteros e os
drones, pois as aeronaves que transportam pessoas terão prioridades operacionais e as maiores
limitações serão para os drones, para evitar que
eles invadam o espaço aéreo das aeronaves com
asas rotativas transportando pessoas.

Duas plataformas
trabalhando juntas

Flávio Marcos de Souza

Segurança de voo
Porém, uma discussão que vem acontecendo
no mundo inteiro, diante de haver muita facilidade
para se comprar drones e existirem muitas pessoas
utilizando-os sem conhecimento de espaço aéreo, é
o risco à operação das aeronaves tripuladas.
“Tivemos até uma situação recentemente no Rio
de Janeiro em que uma revista de grande circulação
estava estimulando as pessoas a tirarem fotos com
drones e postarem nas redes sociais. Percebemos que
isso estava sendo feito até mesmo em área de rotas
especiais de helicópteros, colocando os drones exatamente em conflito com o tráfego aéreo”, observa o
presidente da Abraphe. Como associação, a entidade
procura entrar em contato com essas pessoas para
explicar-lhes o risco que pode representar o voo
desses aparelhos em área de helicópteros. “Houve
outra situação também no Rio de Janeiro em que
algumas pessoas combinaram um encontro via web
para fazer treinamento de drones na cabeceira do
Aeroporto de Jacarepaguá, então procuramos ter
um diálogo positivo a respeito com elas.”
A regulamentação não resolverá sozinha esse
problema, acredita Arthur Fioratti. “O grande receio
é que, mesmo pronto o regulamento e havendo profissionais da área de drones, continuarão existindo
também pessoas que comprarão um equipamento
por 500 dólares nos Estados Unidos e o usarão sem
critério algum. Imagine um helicóptero voando a 200
ou 300 quilômetros/hora colidindo com um drone
pesando 2 ou 3 quilos: o dano pode ser catastrófico! Esse é um grande desafio para os próximos
anos. Estive na Heli-Expo (o grande evento anual
da Associação de Helicópteros Internacional – HAI)
e lá discutiu-se muito a questão de segurança envolvendo os drones. A FAA já tem algumas regulações
e todos estão preocupados com os amadores que
compram os equipamentos mais baratos e usam
para diversão, e não com os profissionais.”
No novo regulamento da Anac a operação de
aeronaves não tripuladas em aeródromos só pode
ocorrer se for expressamente autorizada pelo operador aeroportuário, podendo a Anac estabelecer
condições específicas. O Código Penal já prevê, em
seu artigo 261, pena de reclusão de dois a cinco
anos para quem expuser a perigo embarcação ou
aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer
ato tendente a impedir ou dificultar navegação
marítima, fluvial ou aérea.

Além de helicópteros, o Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio de Janeiro também tem se
servido da versatilidade dos drones, especialmente
nas temporadas de verão cariocas. O drone utilizado pelo Corpo de Bombeiros não é operado pelo
Grupamento de Operações Aéreas (GOA) e sim
pela Coordenadoria de Operações com Veículo Aéreo Não Tripulado (Covant) da corporação. Conforme
informações prestadas pela assessoria de imprensa
da Secretaria de Estado de Defesa Civil e Corpo
de Bombeiros daquele Estado, em um primeiro
momento, na Operação Verão 2015/2016, ele foi
utilizado, de forma experimental, equipado com
uma boia que auxiliava em salvamentos marítimos.
O equipamento também participou da campanha
de combate ao mosquito Aedes aegypti, em apoio
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Flávio Marcos de Souza

O Bell 525 continua em testes para certificação.

à ação desenvolvida pela Secretaria de Estado
de Saúde. Em sobrevoo, era possível identificar
prováveis criadouros dos mosquitos, de forma a
orientar o trabalho dos órgãos envolvidos. Já na
Operação Verão 2016/2017, o drone foi utilizado
no monitoramento de correntes e valas e auxílio
em salvamentos, porém, sem a boia. Além da
atividade nas praias, ele também é acionado para
operações especiais da corporação, como buscas.
Segundo a assessoria, o aparelho atinge 30
metros de altura. Com visão privilegiada das áreas
de risco, a tecnologia tem ajudado o Grupamento
Marítimo (GMar) da corporação a evitar mortes.
“Somos acionados pelos grupamentos de área para
atuarmos na prevenção e nas buscas de vítimas
de afogamentos. No primeiro caso, trabalhamos
no monitoramento das regiões de risco para que
o grupamento possa fazer a sinalização e garantir a prevenção de situações críticas envolvendo
banhistas. Identificamos valas, correntes e áreas
profundas. Também somos acionados para a busca de corpos. No verão, oferecemos esse apoio,
já que as praias estão lotadas e muitos banhistas
acabam sendo pouco cautelosos no mar”, afirma
o tenente-coronel Rodrigo Bastos, responsável pela
Coordenadoria de Operações com Veículo Aéreo
Não Tripulado. Dois bombeiros por dia, de um total
de 14 militares, operam o equipamento, que transmite imagens para um tablet e para o Centro de
Operações do Corpo de Bombeiros em tempo real.
Os militares que operam o drone foram treinados em um curso de 240 horas. Todos os participantes estão registrados na Agência Nacional de
Aviação Civil. “Temos um acordo operacional com
o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Podemos agir de forma emergencial, comunicando a
Aeronáutica. Os 14 homens que já se formaram na
primeira turma receberam informações sobre segurança de voo, meteorologia, filmagem e edição de
imagens, posicionamento da ferramenta, orientação
com GPS e regras de controle de tráfego aéreo. Nossos profissionais também treinam em simuladores e
com o equipamento”, acrescentou o militar.
Alessandro Branco, gerente de Operações
Comerciais, Marketing Operacional e Inovação da
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A frota de helicópteros de São Paulo está à frente da de Nova
Iorque. Na foto, um H135 da Helibras.

Os helicópteros da Robinson são muito utilizados em filmagens aéreas, onde os drones já atuam também.

Helibras, fabricante de helicópteros baseada em
Itrajubá (MG), acredita que drones e helicópteros
têm empregos complementares, pois os helicópteros têm capacidade de transporte de passageiros,
cargas, resgate aeromédico, inteligência, monitoramento, além da captação, decisão e envio de
informações a outros vetores em solo, aeronaves
e centro de comando. “Há ainda um fator que só
pode ser realizado por helicópteros ou aeronaves
tripuladas, como as oportunidades que aparecem em
cada missão, como por exemplo monitoramento e
desembarque de tropas simultaneamente ou ainda
a identificação e o desembarque de um técnico
para o reparo, durante uma inspeção, o que pode
significar economia de recursos.” Por isso, ele diz
que, entendendo o uso crescente da tecnologia e a

necessidade da aplicação de aparelhos como drones,
a Helibras tem desenvolvido sistemas que permitem
a integração e conectividade. “Um exemplo disso é
o sistema C2ISR (Comando, Controle, Inteligência,
Busca e Salvamento) instalado no EC145 operado
pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. Também o sistema Smartcopter, que permitirá a integração de várias fontes
de informações, em solo e em voo, incluindo drones,
que trabalharão de forma complementar munindo a
tripulação a bordo ou centros de comando em solo,
reforçando o compromisso com nossos clientes, sua
missão e a inovação a favor de todos.”
Fora do Brasil, no final do ano passado a
norte-americana Lockheed Martin demonstrou
pela primeira vez como helicópteros opcional-

A Sikorsky, que hoje faz parte do Grupo Lockheed Martin, continua apostando no S-76.
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Mercado de helicópteros

Juliano F. Damásio

Devido à situação político-econômica, a
Sikorsky não registrou venda de novas aeronaves
no Brasil no ano passado e neste ano até o final
de abril de 2017. Como informa Luisa de Souza
Dantas, gerente de Comunicação da Powerpack,
representante da fabricante, o mercado offshore,
o principal para a fabricante no Brasil, deverá ser
apoiado pela atual frota em operação pelo menos
nos próximos dois anos e há muitos helicópteros
sem contrato disponíveis no mercado, o que não
facilita a entrada de equipamentos novos a curto
prazo. “Em relação ao mercado militar, acreditaO programa H-XBR da Helibras já entregou todas as unidades previstas.

A Polícia Rodoviária Federal é um dos clientes da Helibras/Airbus Helicopters.

mente pilotados e pequenos sistemas aéreos não
pilotados (drones) podem trabalhar juntos para
localizar e extinguir focos de incêndio, bem como
encontrar pessoas desaparecidas e resgatá-las em
segurança. Durante o exercício, um pequeno drone
quadrirrotor Indago identificou pontos quentes e
passou esta informação para um operador que
comandou o helicóptero Kaman K-Max para que
captasse água de um lago próximo e a lançasse
sobre o fogo, provocando sua extinção. Já o drone
Desert Hawk 3.1 identificou a localização de uma
pessoa desaparecida, enquanto um helicóptero
Sikorsky S-76 modificado dirigiu o resgate. Nos
dois casos, os helicópteros não possuíam pilotos
em seu interior. Qual a vantagem disso? Dan
Spoor, vice-presidente de Sistemas Não Tripulados
da empresa norte-americana explicou: “quando
vidas estão em risco, equipes avançadas de ho-

mem-máquina podem completar missões perigosas
sem pôr em risco os que vêm em seu socorro”. Em
complemento, o vice-presidente de Engenharia e
Tecnologia da Sikorsky e Lockheed Martin, Mark
Miller, disse: “nossa meta é apoiar a integração da
autonomia na aviação para melhorar a segurança e
a capacidade para as missões militares e civis. Utilizando tecnologia Matrix, desenvolvida pela própria
Sikorsky em 2013, para apoiar esta demonstração,
destacamos sua habilidade em reduzir a carga de
trabalho dos pilotos”.
Em todo o mundo, os profissionais que operam
RPA esperam que essa atividade seja executada
seriamente e dentro da lei para que os drones não
se tornem armas nas mãos de pessoas erradas.
“Quem quer levar isso a sério, que o faça da forma
correta e se torne um profissional exemplar”, finaliza
Alexandre Borracha.

Apesar da situação econômica e política do Brasil, hoje o segmento de helicópteros continua otimista. A foto mostra o complexo HBR em São Paulo.

Juliano F. Damásio

Polícias brasileiras em geral possuem muitos helicópteros da Helibras.
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mos que as forças armadas irão adquirir novos
helicópteros Black Hawk/Seahawk, mas somente
quando o orçamento do Ministério da Defesa permitir.” A frota atual da Sikorsky no Brasil é de 96
aeronaves, a maioria delas no offshore (modelos
S-76, S-92 e S-61).
Já a Helibras, fabricante brasileira e representante dos helicópteros da Airbus Helicopters, teve
como destaque em 2016 o setor de serviços, que
continua registrando bons resultados, a exemplo
da modernização de um H135 realizada no ano
passado e do programa H-XBR, que cumpriu
sua etapa: todas as unidades previstas foram
entregues. A empresa informa que o mercado
civil foi muito afetado pela crise econômica, por
isso a Helibras registrou a venda de apenas uma
aeronave em 2016.
Por sua vez, a Bell, cuja representante exclusiva no Brasil é a TAM Aviação Executiva, afirma
que está cada vez mais forte no Brasil. “Somos o
segundo mercado mundial para eles em vendas,
atrás dos EUA”, afirma Rafael Mugnaini, diretor
de Vendas da TAM, que preferiu não comentar
os negócios realizados no ano passado, mas
demonstrou otimismo com o mercado. “O Brasil
já conta com uma frota de mais de 2 mil helicópteros, segundo a Agência Nacional de Aviação
Civil, e São Paulo está na frente de Nova Iorque.
O segmento cresce a cada ano e a Bell, com o
lançamento do Bell 505 Jet Ranger X, aumentou
ainda mais suas vendas.”
Finalmente, a Leonardo (ex-AgustaWestland)
afirma que entre suas vendas recentes há cinco
encomendas firmes de AW169 para o Brasil
realizadas no segundo semestre de 2016. Em
2017 já foram três do mesmo modelo, para dois
operadores diferentes.
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