
VANTs no apoio a projetos de 

segurança 



O que é VANT? 

O primeiro aspecto a destacar quando falamos de VANT 
é a extraordinária heterogeneidade de aeronaves que a 
sigla abriga. Essa designação inclui aeronaves que variam 
da dimensão de centímetros, cabendo na palma de 
nossas mãos até vários metros de envergadura (distância 
da ponta de uma asa a outra), equivalente ao porte dos 
grandes jatos comerciais. Quanto à forma de sustentação 
de voo, temos os VANT de asa fixa (como os aviões), os 
de asa rotativa (nos moldes de um helicóptero) e os 
dirigíveis mais leves que o ar. E toda essa imensa 
variedade encontra aplicações no meio civil, segurança, 
e militar. 



Legislação Europeia 



Proposta Apresentada para ANAC em 30/01/2013 
(Apoiado pela ABIMDE, comitê VANT) 

Classificação Segundo MTOM (massa máxima de decolagem): 

 

 
Classes de RPAs segundo MTOM  

Massa Máxima Decolagem Classe 

2 kg ou menos Classe A 

Mais que 2Kg até 7kg Classe B 

Mais que 7kg até 25kg Classe C 

Mais que 25kg até 150kg Classe D 

Acima de 150 kg Classe E 



Por seu tamanho compacto, facilidade de operação, 
segurança e custo operacional reduzido, os Micro VANTs se 
tornam os mais interessante para operação em mercados que 
tem as seguintes necessidades: 
 
• Tempo curto de posta em marcha (Deployment) 
• Pouca ou nenhuma equipe de apoio 
• Pouca ou nenhuma infraestrutura de terra 
• Facilidade de transporte 
• Distância e áreas de cobertura de pequeno a médio 

tamanho (ou duração) 
• Voo assistido por GPS ou totalmente autônomo seguindo 

dados pré-programados 
• Necessidade de imagens com resolução superior às 

imagens de Satélite 
• Necessidade de acessar pontos Difíceis 
  



Mídia: 









Segurança Portuária 



Defesa Civil 

http://www.youtube.com/watch?v=d8RV3IrTnj8


Segurança Estádios / Eventos 



Segurança Urbana 
(Vant de 300g - OVI) 



Operações Especiais 





Mercado I • Monitoramento e Segurança: 
• Apoio tático 
• Serviço de Inteligência 
• Vigilância 
• Monitoramento de Abigeato 
• Busca e Resgate 
• Investigação Criminal e de Acidentes 
• Segurança Patrimonial 
• Monitoramento de Trafego de 

Veículos 
• Avaliação de condições de rodovias 
• Monitoramento de obstáculos em vias 

rodoviárias 
• Monitoramento contínuo do incêndio 
• Uso de Radio Detection Monitor para 

localização de rádios piratas ou fontes 
de radiação 

• Avaliação de Zonas de Desastres 

• Indústria: 
• Inspeção de locais de difícil acesso 
• Inspeção de Tubulações e Dutos 
• Inspeção de Linhas de Transmissão 
• Coleta de dados de sistemas remotos 
• Acesso a zonas contaminadas 
• Acompanhamento de Construções 



Mercado II • Agricultura: 
• Imageamento Infra Vermelho para 

aplicação na agricultura 
(Mapeamento de áreas para 
aplicação de defensivo ou 
adubagem) 

• Meio Ambiente: 
• Monitoramento de desmatamento 
• Monitoração de Poluentes e 

poluição 
• Exploração Geológica 
• Georeferenciamento de pontos de 

difícil acesso. 
• Avaliação Ambiental e de Dano 

Ambiental 
• Observação Costeira 

• Aerofotografia: 
• Fotografia Aérea e Filmagem 
• Fotos Publicitárias 
• Fotos e filmes de parques 

temáticos e Campos de Golfe 
• Fotos de Imóveis 
• Cobertura aérea de eventos ou 

noticias 
• Fotos Arqueológicas 
• Fotografia Amadora 







Muito Obrigado! 
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