
a 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

NORMAS OPERACIONAIS DE EMPREGO PARA AERONAVES 
REMOTAMENTE PILOTADAS PERTENCENTES AOS SISTEMAS DE 

MATERIAL DE EMPREGO MILITAR (SARP CAT O a 2) 

1. FINALIDADE 
a. Regular a forma de emprego das Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) que 

configurem um Sistema cuja origem deriva de Material de Emprego Militar (SARP). 
b. Especificar as principais atribuições dos diferentes órgâos responsáveis pelas ações 

que darão efetividade à presente Norma. 

a. Portaria Nt 013-EME, de 29 JAN 14- Aprova o Manual de Campanha Vetores 
Aéreos da Força Terrestre (E820-MC-10.214), i Edição. 2014. 

b. Portaria Nr 036-EME, de 31 DE JUL DE 2014. Aprova as Condicionantes 
Doutrinárias e Operacionais n° 0212014 (CONDOP n° 0212014) - Sistema de Aeronave 
Remotamente Pilotada (SARP). 

c. Portaria Nr 221-EME, DE 3 DE OUTUBRO 2018 Aprova a Diretriz para a 
Continuidade da Implantação dos Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas no 
Exército Brasileiro (EB20-D-03.014). 

d. Resolução no 419, de 2 MAl 17- Aprova os Requisitos Gerais para Aeronaves não 
Tripuladas de Uso Civil (RBAC-E n° 94, da Agência Nacional de Aviação Civil). 

e. AIC N 23/18, de 2 SAN 17 - Aprova a Circular de Informação Aeronáutica, 
Aeronaves Remotamente Pilotadas para Uso em Proveito dos órgãos Ligados aos 
Governos Federal, Estadual ou Municipal do DECEA (Departamento de Controle do 
Espaço Aéreo - Comando da Aeronáutica). 

f. ICA 100-40 (Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas e o Acesso ao Espaço 
Aéreo Brasileiro). 

3. OBJETIVO 
Estabelecer procedimentos e responsabilidades para o emprego de SARP. 

4. CONCEPÇÃO GERAL 
a. Conceituacão 

1)Aeronave Remotamente Pilotada (AR?) - E um veículo aéreo em que o piloto 
não está a bordo (não tripulado), sendo controlada a distância, a partir de uma estação 
remota de pilotagem, para a execução de determinada atividade ou tarefa. Trata-se de 
uma classe de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT). Possue capacidade de transporte 
de carga (denominada paga ou útil - Payload), não tendo finalidade recreativa. 
Enquadram-se nessa definição todas as aeronaves de asa fixa ou rotativa e aeróstatos 
(dirigíveis) controláveis nos três eixos, excluindo-se os balões (tradicionais e cativos) e 
aeromodelos. 

2) Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (SARP) - Conjunto de meios 
necessários ao cumprimento de determinada tarefa com emprego de AR?, englobando, 
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além da plataforma aérea, a carga paga (payload), estação de controle de solo, terminal 
de transmissão de dados, infraestrutura de apoio e recursos humanos. 

3) ARP não SMEM - E um veículo aéreo em que o piloto não está a bordo (não 
tripulado), sendo controlada a distância, a partir de uma estação remota de pilotagem, 
para a execução de determinada atividade ou tarefa. E uma ARP que não foi fornecida 
pela cadeia de suprimento do EB. 

4) Categorias de SARP (definidas de forma completa nas CONDOR n°02/2014) 

Categoria 	PMD 	Altitude de 	Modo De 	Raio de 	Autonomia 	Elemento 	Nível de 
(Cai) 	(kg) 	operação 	Operação 	Ação 	(h) 	de 	emprego 

(ftlm) 	(km) 	emprego  

3 	150-600 	até 18.000 	 -270 	20-25 	FTC 
(5.500)  

2 	 até 10.000 63 	15 	lida (3.300) 	VLOS ou   	tático 

<150 	
até 5.000 	BLOS 

27 	2 	U (1.500)  
até 3.000 

9 	1 	AtéSU (900)    
Obs: 
- FTC: Força Terrestre Componente (Fração do Exército Brasileiro integrante de um 

Comando Conjunto) 
- PMD: Peso Máximo de decolagem 
- VLOS: Operação em Linha de Visada Visual 
- BLOS: Operação em linha de visada rádio 

b. Alinhamento Estratégico 
O Plano Estratégico do Exército 2016-2019 (PEEx 2016-2019) visa à 

transformação do EB por meio de ações estratégicas e atividades impostas, algumas 
fundamentais para a continuidade da implantação do SARP e ARP não SMEM. 

c. Condicionantes Operacionais 
O SARP/EB apresenta a seguinte composição básica: 
1) Plataforma Aérea - constituída pela ARP propriamente dita, incluindo grupo 

motopropulsor (elétrico ou a combustão), sistema elétrico e sistema de navegação e 
controle (SNC) embarcados, necessários ao controle, à navegação e à execução das 
diferentes fases do voo. 

2) Carga Paga ou útil (payload) - compreende os sensores e equipamentos 
embarcados na plataforma aérea, que permitem o cumprimento das missões. De acordo 
com a capacidade de transporte da plataforma aérea, podem englobar: câmeras de 
sensores eletro-ópticos (EO) e infravermelhos (IR), radares de abertura sintética 
(Synthetic Aperture Radar - SAR) e de detecção de atividades (Ground Moving Target 
Indicator - (3MTI), apontadores/designadores laser (Laser range finding or designation), 
dispositivos de Guerra Eletrônica (GE), entre outros. 

3) Estação de Controle de Solo (ECS) - componente fixo ou móvel, que realiza a 
interface entre o operador, a ARP e a carga paga, permitindo o planejamento e a 
condução do voo e da missão. Poderá ser, conforme a categoria de SARP, portátil 
(transportada por um homem) ou embarcada em viaturas ou cabinas (shelters). 
Normalmente é dividida em Unidade de Controle (UC), para comando da plataforma 
aérea, e Terminal de Recepção e Transmissão de Dados de Controle (TRTDC), para 
operação dos equipamentos/sensores, os quais podem compor urna única estação 
conjugada. 
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4) Terminal de Transmissão de Dados (TU D) - Consiste dos equipamentos 
necessários para realizar os enlaces entre a aeronave, a ECS e o Centro de Operações 
e/ou Central de inteligência, transmitindo para esses locais os dados colhidos, pela 
aeronave, do terreno. Pode ser portátil nos SARP de menor categoria. A ARP pode ser 
controlada em linha de visada (Line of Sight - LOS) e/ou além da linha de visada 
(Beyond Line Of Sight - BL.OS), neste caso por meio da utilização de satélite ou relay 
de comunicações. 

5) Infraestrutura de Apoio - compreende todos os recursos destinados a prover a 
sustentabilidade da operação de SARP, compreendendo os seguintes grupos: 

a) Grupo de lançamento - varia de acordo com o processo utilizado para lançar 
a ARP, podendo ser: manual (próprias mãos do operador), mecânico (catapultas ou 
rampas, embarcadas ou não), convencional (áreas descampadas e pistas preparadas ou 
não) e vertical (asa rotativa). 

b) Grupo de recuperação - varia de acordo com o processo utilizado para pouso 
da ARP, podendo ser: manual (próprias mãos do operador), mecânica (rede, gancho, fio 
ou outro dispositivo de retenção), convencional (trem de pouso e freios mecânicos), 
aquática (flutuadores), queda (paraquedas ou airbag) e vertical (asa rotativa). 

c) Grupo de geração de energia - serve para alimentar a estação de controle, 
recarregar as baterias, alimentar sistemas de lançamento e recuperação, sistemas de 
manutenção, entre outros. 

d) Grupo de apoio de solo - varia de acordo com a categoria de SARP, 
englobando os equipamentos necessários à movimentação e à preparação da aeronave 
antes do voo. 

e) Grupo de apoio logístico - varia de acordo com a categoria de SARP, 
compreendendo o material e os equipamentos necessários para a realização das 
atividades e tarefas dos Grupos Funcionais Manutenção, Suprimento e Transporte, tais 
como suprimento (itens completos e sobressalentes), ferramental, softwares, manuais 
técnicos, acessórios e meios de transporte. de modo a assegurar a disponibilidade 
continuada desse sistema. 

O Grupo de treinamento e simulação - compreende os meios auxiliares de 
treinamento e os dispositivos virtuais ou mecânicos de simulação, voltados para 
habilitação dos recursos humanos nas áreas de operação e apoio. 

d. Orientações para a execução 
1) Segundo a Força Aérea Brasileira, uma aeronave é "qualquer aparelho que 

possa sustentar-se na atmosfera a partir de reações do ar que não sejam as reações do ar 
contra a superfície da terra". Dessa forma, uma ARP deve ser entendida como sendo 
uma aeronave, para a qual se aplicam regras especificas de uso e acesso ao Espaço 
Aéreo Brasileiro. 

2) A regulamentação do acesso ao espaço aéreo encontra-se nas ICA 100-40 
(Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas e o Acesso ao Espaço Aéreo 
Brasileiro). 

3) Uma ARP inserida em um SARP é uma aeronave e, por conseguinte, para voar 
no espaço aéreo sob responsabilidade do Brasil, em atividades operacionais, deverá 
seguir as normas estabelecidas pelas autoridades competentes da aviação nacional. 

S. REGRAS DE ACESSO AO ESPAÇO AÉREO QUANDO EM ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 

a. Regras Gerais -Cadastro 
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1) Uma Aeronave Remotamente Pilotada somente poderá acessar o Espaço Aéreo 
Brasileiro em atividades operacionais, após a emissão, por parte do órgão Regional 1  
do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) responsável pelo espaço 
aéreo onde ocorrerá o voo, de uma autorização especial. Para tanto, faz-se necessário 
o envio de um documento formal, em forma de oficio, cujo modelo encontra-se à 
disposição no sítio do DECEA (www.decea.gov.br/drone.  

a) Os SARP fornecidos pela cadeia de suprimento, considerados como 
aeronaves militares (orgânicas das Forças Armadas), não serão cadastrados na ANAC 
em seu Sistema de Aeronaves não Tripuladas (SISANT), devendo ser cadastrados 
diretamente no Sistema do DECEA (SARPAS), por meio de oficio. 

b) No mesmo documento que informa a(s) aeronave(s), deverão ser informados 
os dados de todos os integrantes dos SARP (pilotos, operadores de vídeo, operadores de 
fonte etc) que participarão das operações militares, servindo, dessa forma, como o 
documento que comprovará o vínculo com a OM detentora do material. 

2) Em atividade não operacional (formaturas, reconhecimento de área 
patrimonial, atividades de inteligência não incluídas em uma operação maior, etc), 
deverá ser solicitado o uso do espaço aéreo no DECEA regional, por meio do cadastro 
no Sistema de Acesso ao Espaço Aéreo por Aeronaves Remotamente Pilotadas, o 
SARPAS; Sistema que pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: 
https://www. decea.zov. br/drone/.  

a) O cadastro no SARPAS se dará pelo cadastramento da OM detentora do 
SARP (Pessoa Jurídica responsável pela aeronave), como "Instituição Pública (Federal, 
Estadual ou Municipal)". 

b) Uma vez feito o cadastro no Sistema do DECEA (SARPAS), qualquer piloto 
já cadastrado pela OM detentora do equipamento poderá operá-lo, bastando para isso 
inserir seu ID Operacional. 

b. Regras Esoccificas 
1) O voo de um SARP deverá manter-se afastado da trajetória de outras 

aeronaves, tripuladas ou não, evitando passar à frente, por baixo ou por cima. Não terá, 
portanto, prioridade no direito de passagem sobre unia aeronave tripulada. 

2) Devido às características únicas, como variados tamanhos e configurações, e 
por não possuir tripulação a bordo, algumas ARP podem voar em áreas e condições 
onde aeronaves tripuladas não são capazes de fazê-lo. Essas operações incluem o 
interior de prédios, próximo a estruturas no solo ou na água e em áreas e condições 
perigosas. 

3) Operações em alturas muito baixas 
a) Para efeito de análise de tráfego aéreo, serão consideradas operações em 

alturas muito baixas aquelas realizadas até 400 ft (aproximadamente 120 metros) de 
altura. 

b) Normas operacionais gerais para operações em alturas muito baixas: 
(1) realizar operação dentro da linha de visada do piloto (VLOS) afastado 

no máximo 500 m horizontalmente do controle Remoto, com ou sem auxílio de um ou 
mais observadores; 

(2) a menos que expressamente autorizado pelos proprietários, estar sua 
projeção vertical no solo afastada, pelo menos, 30 m de edificações, estruturas, 
patrimônios e animais; 
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(3) estar sua projeção vertical no solo afastada, pelo menos, 30 m de 
concentração de pessoas não anuentes (entende-se por anuentes os militares ou agentes 
governamentais participantes, direta ou indiretamente, da operação); 

(4) não voar sobre áreas povoadas e aglomeração de pessoas (exceto aquelas 
anuentes e/ou envolvidas na operação da ARP). Proibido realizar sobrevoo ou voo 
pairado sobre tropa; 

(5) normas operacionais específicas para operações do solo até 100 ft AGI, 
(aproximadamente 30 metros de altura): 

- voar até 100 ti AGI. (aproximadamente 30m de altura acima do nível 
do solo); 

- PMD inferior a 25Kg; 
- manter-se, durante toda a operação, VLOS; 
- manter-se com velocidade igual ou inferior a 30 ICis (aproximadamente 

60 Km/h); 
- manter-se, no mínimo, afastado 3 NM (5Km) de aeródromos 

cadastrados; e 
- manter-se, no mínimo, afastado 3 NM (51(m) de rotas conhecidas de 

aeronaves e helicópteros tripulados, como procedimentos de subida e descida. 
(6) normas operacionais específicas para operações de lOOfi até 400ft AOL, 

inclusive, (aproximadamente de 30 a 120 metros de altura): 
- voar até 400 ft AGI, (aproximadamente 120m de altura acima do nível 

do solo); 
- PMD inferior a 25 Kg; 
- manter-se, durante toda a operação, VLOS; 
- manter-se com velocidade igual ou inferior a 60 Kis (aproximadamente 

120 Km/h); 
- manter-se, no mínimo, afastado 5 NM (91(m) de aeródromos 

cadastrados; e 
- manter-se, no mínimo, afastado 5 NM (91(m) de rotas conhecidas de 

aeronaves e helicópteros tripulados (como procedimentos de subida e descida). 
(7) para as aeronaves com PMD superior a 25 kg, independentemente da 

altura em que se pretenda operar e do tipo de operação, o voo deverá ser realizado em 
Espaço Aéreo Segregado, cuja autorização se dará mediante a emissão de NOTAM. 

(8) operações , de aeronaves com PMD maior que 25 Kg deverão ser 
solicitadas, pela OM, ao órgão Regional responsável pela área pretendida para o voo 
(DECEA regional), com antecedência mínima de 18 (dezoito) dias antes da data de 
inicio pretendida para a operação; e 

(9) os voos no interior de prédios e construções fechadas, mesmo que 
parcialmente, incluindo ginásios, estádios e arenas a céu aberto (até o limite vertical da 
sua estrutura lateral) são de total responsabilidade do proprietário da estrutura ou do 
locatário do imóvel e deverão estar autorizados pelo mesmo. 

4) Operações SARP próximas a obstáculos 
Não serão consideradas "espaços aéreos", as porções de espaço em tomo da 

maior estrutura ou obstáculo, quer seja artificial ou natural, limitada verticalmente pela 
altura da estrutura, distante até 30 m dela e distante, no mínimo, 3 NM (5 Km) de 
aeródromos cadastrados, sendo a operação nessas condições de total responsabilidade 
do proprietário ou locatário da estrutura e deverá estar autorizadas pelo mesmo. 
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5) Operação SARP sobre áreas povoadas 
a) A operação de SARP (em atividades operacionais) sobre aéreas povoadas ou 

aglomerações de pessoas, não anuentes, terá a análise da autorização condicionada às 
certificações de todo o sistema, em especial a de aeronavegabilidade, cabendo ao piloto 
a obtenção da mesma junto às agências reguladoras. 

6) Operações SARP em circulação operacional militar 
a) Entende-se que circulação operacional militar seja aquela circulação de 

tráfego aéreo elaborada especificamente para uma determinada operação militar de 
grande vulto. Exemplos: Olimpíadas, Copa do Mundo etc. 

b) Quando operando sob as regras da circulação operacional militar, deverão 
seguir o previsto na ICA 100-13, do Comando da Aeronáutica. 

7) Sobrevoo de Áreas de Segurança por SARP 
a) Os voos de SARP devem ser planejados com critério, sendo de fundamental 

importância o conhecimento, por parte do piloto, da localização das áreas proibidas. 
perigosas e restritas e seus significados. 

b) Outras áreas sensíveis, mesmo que não estejam classificadas como áreas 
proibidas, perigosas e restritas, tais como refinarias, plataformas de exploração de 
petróleo, depósitos de combustível, estabelecimentos penais e áreas militares, não 
devem ser sobrevoadas sem a prévia autorização das autoridades responsáveis pela área 
de sobrevoo. 

c) O piloto que realizar o sobrevoo das áreas constantes nas letras a) e b) 
acima, sem a respectiva autorização, estará sujeito às implicações civis e criminais 
pertinentes, constantes nas legislações em vigor. 

8) Operações em áreas ou condições perigosas 
a) Por não transportar pessoas a bordo, um SARP pode ser operada em áreas ou 

condições perigosas, como próximo a acidentes químicos ou nucleares, áreas de conflito 
urbano e em condições meteorológicas severas. 

b) Em se tratando de operações em áreas ou condições perigosas, caberá tão 
somente a solicitação de acesso ao espaço aéreo. 

9) Operações em prol da salvaguarda da vida humana ou do patrimônio, público 
ou privado 

a) A atuação dos órgãos de segurança em prol da salvaguarda da vida humana 
ou do patrimônio, público ou privado, em diversas ocasiões demanda celeridade nas 
ações para o sucesso no cumprimento da missão. 

b) Caso seja necessário, em prol das missões inopinadas e peremptórias para a 
salvaguarda da vida humana e/ou do patrimônio empreendida por esses órgãos, algumas 
das restrições citadas neste documento poderão ser reavaliadas pelo Órgão Regional de 
Controle do Espaço Aéreo e, subsequentemente, pelo DECEA, permitindo uma 
adequação, a fim de permitir a sua operação. 

c) As possíveis adequações supracitadas deverão estar previstas em uma Carta 
de Acordo Operacional aprovada e devidamente assinada pelas autoridades competentes 
envolvidas na missão. 
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10) Operações próximas à infraestruturas críticas 
a) Infraestruturas críticas são instalações, serviços e bens que, se forem 

interrompidos ou danificados, provocarão sério impacto social, econômico, político ou à 
segurança. 

b) Podem ser consideradas infraestruturas críticas: redes elétricas, usinas 
hidroelétricas, usinas termoelétricas, usinas nucleares, redes de abastecimento de água 
ou gás, barragens ou represas, redes de comunicação (como, por exemplo, sítios de 
antenas) ou de vigilância da navegação aérea (como, por exemplo, radares de vigilância 
aérea), dentre outras. 

c) O voo com SARP próximo à infraestruturas críticas, é proibido a uma 
distância inferior a 3 NM (aproximadamente 5 Km). 

d) Exceção feita quando se possua autorização formal para tal operação do 
proprietário ou da concessionária detentora da infraestrutura. 

e. Uso de SARP em Operações de Inteligência 

1)Enquadradas em outra Operação 
- estar previsto no Plano de Inteligência do escalão superior. 
- restringir-se à obtenção dos elementos de inteligência. 
- solicitar o uso do espaco aéreo (2Vr 1) da letra a. do Nr 5. deste documento). 
- cumprir as restrições de voo previstas no Nr 5. destas Normas. 

2) Não enquadradas em outra Operação 
- estar previsto no Plano de Inteligência originado na Ordem de Busca (OB) do 

escalão superior. 
- restringir-se à obtenção dos elementos de inteligência previstos na 0W 
- solicitado o uso do espaço aéreo no DECEA regional, por meio do cadastro 

no Sistema(Nr 2)da letra a. do Nr 5. Destas normas). 
- cumprir as restrições de voo previstas no Nr S. Letra b. destas Normas. 

6. PRESCRIÇÔES DIVERSAS 
a. As presentes Normas devem ser aplicadas aos SARP adquiridos e já distribuídos 

pela cadeia de suprimento (Sistema Hórus). 
b. As presentes Normas poderão ser revistas a qualquer tempo em função da 

evolução do uso dos equipamentos. 
c. As normas operacionais contidas na letra b. do Nr 5. devem ser aplicadas em todas 

as atividades no qual os SARP são empregados. 
d. O COTER acompanhará o uso dos sistemas em operação. Para isso faz-se 

necessário que o emprego do SARP em operações seja previamente informado a este 
Comando Operacional. 

e. O uso dos SARP em atividades operacionais deve ter sua missão regulada, 
constando inclusive o Plano de voo detalhado da aeronave em uma Ordem de 
Operações, ou Plano de Reconhecimento. Situações inopinadas devem gerar O Frag. 

f. O descumprimento das regras preconizadas neste documento vai de encontro às 
sanções e penalidades previstas nas normas legais que tratam da incolumidade fisica das 
pessoas, da exposição de aeronaves a perigo e da prática irregular da aviação, previstas 
no Código Penal (Decreto-Lei n° 2.848) e na Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei 
n°3.688). 

g. O DECEA oferece um canal de comunicação para o envio de dúvidas, sugestões, 
comentários, críticas, elogios e notificações de erros por intermédio do Serviço de 
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Atendimento ao Cidadão (SAC DECEA), no endereço eletrônico: 
http://servicos.deeea.gov.br/sac/index.cfin.  

Brasília, 3 de dezembro de 2018 

GenEiJO 
COMANDANTE 


