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RESUMO: O presente estudo procura demonstrar que a utilização da tecnologia é uma 

variável incontornável na evolução da humanidade e que oferece uma garantia de maior 

eficiência e certas atividades acabam exigindo a utilização de meios que não envolvam a 

presença do ser humano. A utilização de veículos aéreos não tripulados, mais conhecidos por 

drones, permite a criação de múltiplas aplicações, implicando na inovação e versatilidade que 

propiciam, visto que muitos serviços somente poderiam ser realizados com riscos e 

tecnologias de alto custo.  As regras da Agência Nacional de Aviação Civil praticamente 

inviabilizam o uso dos equipamentos para sobrevoar a zona urbana das cidades, inclusive para 

o registro de imagens em shows, jogos de futebol e manifestações, sendo que tais restrições 

foram feitas para garantir a segurança das pessoas. Como metodologia escolheu-se o método 

dedutivo, baseado na pesquisa qualitativa e na revisão bibliográfica. Por fim, no que tange a 

responsabilidade civil, não sendo diferente de outras tecnologias, existem riscos e é valido aos 

envolvidos em tais operações tomarem conhecimento de maneira a minimizar ou eliminar 

eventuais impactos negativos. 

 

 Palavras-chave: VANT; Drone; Direito Aeronáutico; Responsabilidade Civil; Nexo 

Causal. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 A realização de inspeções, laudos técnicos, acompanhamento de obras, agricultura de 

precisão, gestão ambiental, cartografia, georreferenciamento, são alguns dos inúmeros 

serviços que Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), também conhecidos como 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), ou ainda drones, podem auxiliar profissionais no 

desenvolvimento de suas atividades. Com a popularização dos VANTs, cresce 

exponencialmente o interesse por parte das pessoas e das empresas, que veem nesta 

tecnologia uma utilização em diferentes mercados. 

Há um entendimento, por parte de investidores e empreendedores, que com os VANTs 

cria-se uma nova oportunidade de negócio, visto que empresas e profissionais das mais 

diversas áreas são atraídos para prover os seus serviços de uma forma mais segura, eficiente e 

mais barata. 
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A utilização de VANTs permite a criação de múltiplas aplicações, implicando na 

inovação e versatilidade que propiciam, visto que muitos serviços somente poderiam ser 

realizados com riscos e tecnologias de alto custo. No Brasil, as regras da Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) praticamente inviabilizam o uso dos equipamentos para sobrevoar 

cidades, inclusive para o registro de imagens em shows, jogos de futebol e manifestações, 

sendo que tais restrições foram feitas para garantir a segurança das pessoas. 

Dessa forma, observa-se que o principal objetivo da regulamentação da ANAC é 

viabilizar esse novo mercado de aviação civil no Brasil, garantindo a segurança mínima em 

suas operações. É importante salientar que a fiscalização das operações dos VANTs seja feita 

pela ANAC em conjunto com os órgãos de segurança pública. No que tange a 

responsabilidade civil, não sendo diferente de outras tecnologias, existem riscos e é valido aos 

envolvidos em tais operações tomarem conhecimento de maneira a minimizar ou eliminar 

eventuais impactos negativos. 

A regulamentação da aquisição e utilização de VANTs é ainda escassa em alguns 

aspectos, e inexistente em outros, levando-se em consideração as suas características, que 

requerem uma regulamentação específica. Seria de enorme relevância o legislador aprofundar 

os requisitos de utilização de VANTs, principalmente no que se refere à necessidade de 

atribuir licenças de utilização. A formação sobre formas de utilização de VANTs, bem como 

sobre os limites de utilização seriam instrumentais para segurança da aviação civil e militar. A 

conscientização dos deveres e obrigações deve ser desenvolvida pelo legislador. Não são 

apenas os VANTs com características militares que podem provocar danos a terceiros. Um 

VANT com características civis e recreativas pode provocar danos graves a terceiros na 

eventualidade de ser manuseado e utilizado por um operador que não conheça as 

especificidades técnicas do aparelho e os limites impostos pela lei.  

O artigo 21, inciso XII, alínea “c”, da Constituição Federal Brasileira/88, dispõe 

que compete a União explorar diretamente ou mediante autorização, permissão ou concessão 

a navegação aérea. O conceito navegação aérea envolve diversas atividades, sendo que a 

competência da União, através do Comando da Aeronáutica (COMAER) - Departamento de 

Controle do Espaço Aéreo (DECEA), é no tocante a prover a segurança da navegação aérea. 

Assim, a atribuição de licenças de utilização de VANTs é fornecida por uma entidade 

certificada, de modo a garantir a segurança de todos os cidadãos. Num futuro próximo, 

espera-se a introdução de novas regras, que possibilitarão a identificação e a responsabilidade 

civil pelos danos causados a outrem. 
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 A utilização de VANTs, tanto na realização de atividades profissionais quanto nas 

atividades recreativas, podem gerar a responsabilidade civil por danos que vierem a ser 

causados durante a sua operação. O artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal Brasileira/88, 

expõe que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". 

Se, por exemplo, uma pessoa for filmada ou fotografada em sua intimidade por um VANT 

sem a sua autorização, resta caracterizado uma violação à intimidade do indivíduo, portanto, 

é passível de reparação de dano moral. De fato, duas questões relacionadas devem ser 

analisadas: como identificar os VANTs no caso da ocorrência de acidentes não previstos e 

como responsabilizar civilmente o causador do fato? 

Para analisar a utilização do VANT de modo que na ocorrência de circunstâncias não 

planejadas que causem danos a outrem acarretem a devida responsabilidade civil deve-se 

determinar as potencialidades e limitações dos VANTs, bem como expor as vantagens e 

desvantagens que podem ser retiradas do seu emprego nas atividades de substituição do ser 

humano, qualificar habilitação para a utilização deste veículo, identificar este veículo não 

tripulável, responsabilizar aquele que acarretar a ocorrência de um evento não esperado que 

cause danos aos setores públicos ou privados. 

Neste artigo, o método de abordagem teórica da pesquisa será dedutivo, para a análise 

do que é o objeto analisado (VANT) para, posteriormente, após explicações cabíveis, observar 

a responsabilidade, chegando à responsabilidade civil por uso indevido de VANT. Os 

VANTs, inicialmente, estão sendo utilizados para substituir outros processos de coleta de 

informações, porém no futuro realizarão atividades novas, que nunca foram realizadas ou 

pensadas antes. É um mundo novo de possibilidade e responsabilidades. 

 

2. VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS  

 Após quase um século de uso, principalmente, na aviação militar, os VANTs estão 

sendo desenvolvidos no cenário empresarial. O Brasil, tendo em vista o desenvolvimento 

deste setor, tem permitido, através de regulamentações, o acesso ao espaço aéreo desta 

tecnologia. As regulamentações para a operação dessas aeronaves não tripuladas são definidas 

pelo Departamento de Controle Aéreo (DECEA), pela Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC), pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 

 Os VANTs chegam ao território brasileiro todos os dias, às centenas, a partir de voos 

internacionais que pousam nos aeroportos do país, nos carregamentos legais ou não trazidos 

de países de fronteira e, também, nas encomendas feitas pelos representantes das marcas mais 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730704/inciso-x-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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populares, que recolhendo ou não os impostos, homologados ou não na ANATEL, faz com 

que a frota brasileira de VANTs aumente a cada dia.  

  

2.1 Utilização  

Atualmente, a utilização da tecnologia é uma variável incontornável na evolução da 

humanidade e que oferece uma garantia de maior eficiência e certas atividades acabam 

exigindo a utilização de meios que não envolvam a presença do ser humano. Nesta situação 

podem ser empregados os VANTs. Os VANTs estão sendo cada vez mais explorados
3
, 

executando tarefas para uso privado, público e militar. Dentre as suas utilidades pode-se citar 

a utilização em atividades agrícolas, no acompanhamento de uma reportagem jornalística, na 

vistoria de uma obra que envolva risco, e até em operações militares e de guerra. 

Em entrevista a revista Força Aérea
4
, o Brigadeiro do Ar Luiz Ricardo de Souza 

Nascimento, chefe do Subdepartamento de Operações (SDOP) do DECEA, quando 

questionado a respeito das novas diretrizes sobre VANTs respondeu que a legislação 

brasileira está em constante evolução, buscando as melhores práticas mundiais de maneira que 

a sociedade brasileira receba um serviço de excelência. Ele também foi questionado sobre a 

expansão exponencial nos próximos anos, ao qual respondeu que a sociedade demanda por 

isso e que essa é uma preocupação mundial, ou seja, atender a demanda mantendo a segurança 

de outros setores que utilizam o espaço aéreo. Ressaltou que em conjunto com associações, 

clubes, empresas que vendem esses equipamentos, o DECEA
5
 está desenvolvendo a 

campanha institucional denominada “DRONE CONSCIENTE”, onde é ressaltada e 

valorizada a importância de voar dentro das regras.  Segundo o Brigadeiro do Ar, o uso de 

qualquer equipamento no espaço aéreo deve ser feito de maneira compartilhada e dentro das 

responsabilidades exigidas nas normas. Segundo o site SENSIX
6
 estimava-se, em 2016, que 

existissem no Brasil cerca de 100 (cem) mil VANTs sendo aplicados em diversas áreas. 

                                                           
3 A revista Super Interessante

3
 publicou uma reportagem sobre 10 (dez) profissões que estão prestes a 

existir. O documento baseou-se em um estudo da Universidade de Oxford e classificou em 6º lugar a 

profissão de “piloto civil de VANT”, pois no ano de 2016 o mercado desses equipamentos triplicou. 

Somente nos Estados Unidos foram vendidos 2,5 milhões de VANTs. Existe uma previsão de que até o ano 

de 2020 este número deve triplicar de novo, chegando a serem fabricados 7 (sete) milhões de VANTs por 

ano. Dez profissões que estão prestes a existir. SUPER INTERESSANTE, São Paulo, Edição 374, p. 62, 

maio 2017. 
4
 Gerenciando o Tráfego Aéreo. FORÇA AÉREA, Rio de Janeiro, Ano 23, n. 110, p. 8-11, fev. 2018. 

5
 Disponível em: https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4510/. Acesso em 16/05/2018. 

6
 Disponível em: http://sensix.com.br/2016/01/11/perspectivas-para-o-mercado-de-VANTs-em-2016/. 

Acesso em 12/10/2017. 

https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4510/
http://sensix.com.br/2016/01/11/perspectivas-para-o-mercado-de-vants-em-2016/
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Um VANT é como se fosse um robô voador, ou seja, é uma aeronave construída com 

capacidade para voar de forma autônoma sem a necessidade de um piloto. Os seus 

movimentos são controlados principalmente por um controle remoto, enquanto outros 

modelos mais avançados são operados por computadores. Os VANTs são geralmente 

controlados a partir de uma unidade remota dedicada e conseguem realizar todo o tipo de 

tarefas no ar graças ao seu software inteligente. Possui vários sensores integrados como GPS e 

outros que oferecem os devidos controles de voo adequados. 

No mercado existem muitas variedades de VANTs e todos eles com finalidades 

diferentes, por isso é difícil definir critérios específicos para cada modelo. Dependendo das 

suas exigências ou finalidades, os modelos podem variar entre tamanhos e visuais. O 

funcionamento de um VANT pode parecer simples à primeira vista, porém estes dispositivos 

têm uma tecnologia bastante complexa no interior. O modelo com sistema de multi-hélices 

torna estes dispositivos altamente independentes e ajudam na prevenção de falhas. Cabe 

ressaltar que no sistema de multi-hélices, mesmo que o motor principal deixe de trabalhar, o 

aparelho mantém-se no ar graças ao suporte das hélices que trabalham em conjunto.  

O controlador
7
 é um componente essencial no mecanismo de voo. Normalmente, os 

operadores controlam todos os movimentos, desde o seu lançamento, navegação e manobras e 

até a aterrissagem. O mercado está repleto de variedades de controladores e os fabricantes 

realizam testes e experiências regularmente para desenvolverem aeronaves com os recursos 

cada vez maiores. A principal tarefa de um controlador é estabelecer um canal de 

comunicação adequado entre a unidade remota e as ondas de rádio.  

 

2.2 Normatização  

                                                           
7
  Segundo o site Tecmundo, na conferência PacSec , em Tóquio, o especialista em segurança Jonathan 

Andersson, criador do projeto “Icarus”,  mostrou que controlar os VANTs pode ser bem mais simples do 

que se imaginava. As brechas na frequência de transmissão entre o objeto e o controlador abrem caminho 

para hackers. O invasor ataca o protocolo de comunicação e lê o código de identificação utilizado para a 

comunicação entre o VANT e seu controle. De posse dessa informação, ele assume o papel do condutor 

original e pode pilotar livremente o veículo, inutilizando os comandos de seu dono original. Isso só é 

possível de ser feito porque o “segredo” entre ambas as partes do equipamento não é criptografado, dando 

boas oportunidades para que um usuário malicioso possa se aproveitar da falha. Uma criptografia forte 

poderia resolver esse problema, porém não se trata de uma tarefa fácil, pois muitos controles não têm 

suporte para atualizações de software. Além disso, a criptografia demanda capacidade computacional 
substancial, o que implica aumento no consumo de energia do controle e da aeronave. Disponível em: 

https://www.tecmundo.com.br/drones/111146-icarus-conheca-gadget-rouba-o-drone-questao-

segundos.htm. Acesso em 03/11/2017. 

https://www.tecmundo.com.br/drones/111146-icarus-conheca-gadget-rouba-o-drone-questao-segundos.htm.%20Acesso%20em%2003/11/2017,%2016:00%20h.
https://www.tecmundo.com.br/drones/111146-icarus-conheca-gadget-rouba-o-drone-questao-segundos.htm.%20Acesso%20em%2003/11/2017,%2016:00%20h.
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No Brasil, o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial (RBAC-E) nº 94
8
, que 

foi aprovado através da Resolução nº 419, de 02 de maio de 2017, aborda os requisitos gerais 

de competência da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
9
 para aeronaves não 

tripuladas.  Neste regulamento está definida a diferença básica entre Aeromodelos e 

Aeronaves Remotamente Pilotadas, sendo os primeiros as aeronaves não tripuladas 

remotamente pilotadas usadas para recreação e os últimos as aeronaves não tripuladas 

utilizadas para finalidade diversa de recreação, ou seja, para fins experimentais, comerciais ou 

institucionais.   

Um resumo deste Regulamento pode ser observado na publicação do DECEA
10

. 

Segundo este regulamento, estes dois tipos de veículos aéreos não tripulados só podem ser 

operados em áreas com no mínimo 30 metros horizontais de distância das pessoas não 

envolvidas e não anuentes com a operação e cada piloto remoto só poderá operar um 

equipamento por vez.  

A regulamentação da ANAC, citada anteriormente, estabelece a obrigatoriedade da 

contratação do seguro de responsabilidade civil para operadores de VANTS, onde aeronaves 

não tripuladas, de uso recreativo, acima de 250 gramas, devem seguir a regra.   Este seguro, 

de Responsabilidade do Explorador e Transportador Aeronáutico (RETA), que protege contra 

danos a terceiros, é semelhante ao seguro obrigatório de aviões e helicópteros. É utilizado 

tanto para danos pessoais, quanto materiais. Faz-se a cobertura da reposição ou conserto de 

bens que tenham sido avariados por colisão/queda da aeronave, bem como despesas médico-

hospitalares, indenização por invalidez permanente e morte, dentre outras indenizações a 

terceiros, respeitado o Limite Máximo Indenizável de aproximadamente R$ 233.000,00 

(duzentos e trinta e três mil reais) por apólice/VANT. É necessário portar o Certificado RETA 

e/ou a Apólice de Seguro RETA, assim como o comprovante de pagamento parcial/quitação 

do seguro, para apresentar a qualquer agente público que venha a solicitar. Além de 

fiscalização da própria ANAC, outros agentes públicos, como as Polícias Militar, Civil, 

Rodoviária Federal, dentre outras, podem solicitar essa documentação, quando o VANT 

estiver sendo utilizado. Esse seguro é anual e tem o mesmo valor para os vários tipos de 

VANTs, sempre que enquadrados em uma determinada faixa. Cabe salientar que não é 

                                                           
8
 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. RBAC nº 94: regulamento brasileiro da aviação civil 

especial. São Paulo, 2017. 26 p. 
9
 Disponível em: http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2017/resolucao-no-

419-02-05-2017/@@display-file/arquivo_norma/RA2017-0419.pdf. Acesso em 14/02/2018. 
10 Disponível em https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4510. Acesso em 05/11/2017. 
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http://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/2017/resolucao-no-419-02-05-2017/@@display-file/arquivo_norma/RA2017-0419.pdf.%20Acesso%20em%2014/02/2018
https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4510
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necessário possuir nota fiscal ou qualquer comprovante de compra para contratar o seguro 

RETA, que é exclusivo para danos a terceiros. 

Outra possibilidade é o seguro CASCO (reembolso de danos à aeronave segurada), 

sendo que este seguro cobre prejuízos causados ao proprietário do VANT, ou seja, ele cobre 

danos físicos causados à aeronave devido a queda, colisão e abalroamento, além de roubo e 

“fly away”, que é o termo que se usa quando o VANT adquire “vida própria” e resolve ir 

embora. Este seguro também é possível de ser feito sem a nota fiscal do equipamento. 

Somente precisa enviar um recibo simples da pessoa/empresa que vendeu a aeroave ou 

apresentar cupom/fatura. A responsabilidade dos operadores destes novos veículos aéreos é 

evidente, estando os mesmos sujeito as leis vigentes que impedem os abusos aos direitos 

individuais como a privacidade e a imagem, no âmbito civil, bem como às infrações penais 

como exposição da vida ou saúde de alguém. 

Embora todos os voos não recreativos com os VANTS estejam condicionados à 

autorização caso a caso (um fluxograma para a solicitação de acesso ao espaço aéreo para o 

VANT pode ser encontrado na publicação do DECEA
11

 e um fluxograma da análise para a 

emissão de autorização de voo para o VANT pode ser encontrado, também, na publicação do 

DECEA
12

), hipoteticamente, é possível sugerir que, uma vez equiparados às aeronaves, esses 

aparelhos, a depender de sua categoria e modo de utilização devem ser enquadrados no ramo 

aeronáutico, oferecendo-se garantia adequada ao casco e à responsabilidade civil do 

proprietário do equipamento. Não se pode esquecer a possibilidade de cobertura do seguro 

para as hipóteses de exploração da atividade de transportador aéreo de carga e a 

responsabilidade dos hangares, quando se tratar de VANTS maiores, que comportem a guarda 

desses veículos sob custódia de terceiros.  

Conforme relatado anteriormente, com mais de cem (100) mil VANTs voando nos 

céus do Brasil, onde aproximadamente 41 (quarenta e uma) mil aeronaves estavam, em maio 

do corrente ano, registradas na ANAC. O quadro 1 permite quantificar, a partir de dados da 

ANAC, a quantidade de pessoas cadastradas e qual a utilidade dos VANTS no Brasil. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Disponível em https://publicacoes.decea.gov.br/?i=publicacao&id=4510. Acesso em 05/11/2017. 
12

 Ver nota de rodapé 11. 
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Quadro 1 - Demonstrativo da quantidade de pessoas cadastradas e da utilização de 

VANTs no Brasil 

 

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil
13

 

 

Como já existem regras para uso recreativo e profissional, o desafio que se apresenta é 

popularização das regras, ainda desconhecidas pela sociedade e, particularmente, por muitos 

pilotos de VANTs que chegam ao mercado aos milhares todos os anos.  

De 15 a 17 de maio do corrente ano, realizou-se o DroneShow Latin America 2018
14

, 

que é um evento que reúne a comunidade do setor para a troca de experiências, com o 

objetivo de promover parcerias, fomentar novos negócios e antecipar tendências. No evento a 

participação do DECEA, além de divulgar a regulamentação, foi a coordenação de um painel 

sobre o desafio da criação da cultura do voo seguro dentro das normas. Essa campanha 

denominada #DroneConsciente
15

 é importante tendo em vista que a aquisição de VANTs 

cresceu muito no país, o que possibilitou a geração de novas empresas e, posteriormente, 

empregos. 

Importante foi o depoimento de Alessandro Manaro, sócio-fundador e diretor da 

Drone Nordeste. Ele ressaltou que “Espaço aéreo é coisa muito séria.  [...] As pessoas 

reclamam de ter que esperar 18 dias para ter seu voo autorizado pelo DECEA, mas elas nem 

sabem o que vão pedir, nem pedem da forma correta”. E continuou, alertando sobre a 

importância de ler as instruções antes de preencher a solicitação: "Eu não vejo dificuldade em 

seguir as leis, trabalhar de forma legal é seguro e ideal para quem faz uso de drone". 

Com a evolução no uso de VANTs, aspectos como licenças de obtenção e operação da 

aeronave, restrições de uso do espaço aéreo, treinamento dos operadores, forma de coleta, 

processamento e compartilhamento de informações passaram a demandar respostas, no menor 

espaço de tempo possível dos órgãos governamentais. 

                                                           
13

 Disponível em: http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/quantidade-de-cadastros. 

Acesso em 04/06/2018. 
14

 Disponível em http://www.droneshowla.com/. Acesso em 22/05/2018. 
15

 Disponível em: https://www.decea.gov.br/?i=midia-e-informacao&p=pg_noticia&materia=campanha-

drone-consciente-voe-seguro-e-respeite-as-regras. Acesso em 22/05/2018. 

http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/drones/quantidade-de-cadastros
http://www.droneshowla.com/
https://www.decea.gov.br/?i=midia-e-informacao&p=pg_noticia&materia=campanha-drone-consciente-voe-seguro-e-respeite-as-regras
https://www.decea.gov.br/?i=midia-e-informacao&p=pg_noticia&materia=campanha-drone-consciente-voe-seguro-e-respeite-as-regras
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No Brasil, os VANTs, conforme descrito anteriormente, devem seguir as regras do 

DECEA, da ANAC e da ANATEL, visto que não há legislação específica a ser seguida, por 

enquanto. Porém, não deve ser esquecida a responsabilidade civil na utilização dessas 

aeronaves, que pode surgir devido a um descumprimento obrigacional, pela desobediência de 

uma regra estabelecida ou por determinado operador deixar de observar um preceito 

normativo e, dessa forma, ao gerar um dano há consequência fática prevista na legislação 

civil, o que vem “encaixar” bem na situação estudada, visto que tem natureza obrigacional.  

Para entender como é trabalhada esta questão no Brasil, visto que a legislação é geral 

(não é específica para os casos apresentados dos VANTs), o próximo capítulo será 

desenvolvido. 

 

3. A RESPONSABILIDADE CIVIL E OS VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS  

A operação com VANTS, não é diferente da utilização de outras tecnologias, pois 

existem riscos e torna-se obrigatório aos envolvidos de tais operações tomarem conhecimento 

com o objetivo de minimizar ou de eliminar eventuais impactos negativos, acarretando, assim, 

a responsabilidade civil. Conforme leciona STOCO (2007, p. 129): 

Das  atividades exercidas pelo homem em sociedade, umas não oferecem perigo 

[...]; outras, ao revés, apresentam-se como geradoras de riscos à vida, à saúde e a 

outros valores protegidos pelo direito, seja em função da natureza [...] ou em 

razão dos meios utilizados [...]. 

 

Para melhor compreensão do estudo das responsabilidades civis assumidas pelos 

proprietários e operadores de VANTs, será feita, inicialmente, uma revisão do ordenamento 

brasileiro.  

 

3.1 O ordenamento brasileiro sobre responsabilidade civil  

A noção jurídica de responsabilidade pressupõe a execução de uma  prática lesiva 

através de um agente que viola uma norma jurídica preexistente, que pode ser legal ou 

contratual, sujeitando  as consequências de seu ato a obrigação de reparar. Segundo o 

entendimento de CAVALIERI (2012, p. 14): 

A violação de um dever jurídico configura o ilícito, que, quase sempre, acarreta 

dano para outrem, gerando um novo dever jurídico, qual seja, o de reparar o 

dano. Há, assim, um dever jurídico originário, chamado por alguns de primário, 

cuja violação gera um dever jurídico sucessivo, também chamado de secundário, 

que é o de indenizar o prejuízo. [...] responsabilidade exprime a ideia de 

obrigação, encargo, contraprestação. 

 

Assim, CAVALIERI (2012, p. 14) leciona sobre a responsabilidade civil como sendo: 
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[...] onde houver violação de um dever jurídico e dano. Em outras palavras, 

responsável é a pessoa que deve ressarcir o prejuízo decorrente da violação de 

um precedente dever jurídico. E assim é porque a responsabilidade pressupõe 

um dever jurídico preexistente, uma obrigação descumprida. Daí ser possível 

dizer que toda conduta humana que, violando dever jurídico originário, causa 

prejuízo a outrem é fonte geradora de responsabilidade civil. 

 

Um conceito da maior relevância para o presente estudo é o ato ilícito, que segundo 

CAVALIERI (2012, p. 23) em sentido estrito “[...] é o conjunto de pressupostos da 

responsabilidade - ou, se preferirmos, da obrigação de indenizar.” Também, segundo 

CAVALIERI (2012, p. 23) o ato ilícito em sentido amplo: 

[...] indica apenas a ilicitude do ato, a conduta humana antijurídica, contrária ao 

Direito, sem qualquer referência ao elemento subjetivo ou psicológico. Tal como 

o ato lícito, é também uma manifestação de vontade, uma conduta humana 

voluntária, só que contrária à ordem jurídica. 

 

 O ato ilícito é uma fonte das obrigações e tem seu conceito no art. 186, Código Civil 

Brasileiro (CCB): “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Conforme descrito no art. 927, CCB: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. Neste mesmo artigo, em seu parágrafo único:  

Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 

autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem” 

 

 Assim, o responsável terá que indenizar a vítima, seja esse dano material, seja esse 

dano moral. No caso de dano material são as perdas e danos, conforme o art. 944, CCB “a 

indenização mede-se pela extensão do dano”, pelo art. 402, CCB “salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que 

ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar” e pelo art. 403, CCB: 

Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só 

incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e 

imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.  

 

Quanto ao dano moral é o abalo psicológico, é o sofrimento que tira o sono da vítima, 

não é qualquer aborrecimento do cotidiano, conforme descrito, anteriormente, pelo art. 186, 

CCB. No que se refere a responsabilidade civil  pode-se dizer que é a obrigação que pode ser 

incumbida a um agente para que este  repara o dano causado a outrem, por fato do próprio 

agente ou por fato de pessoas ou coisas que dependam do agente. 

Segundo CAVALIERI (2012, p. 26), a função da responsabilidade civil acontece 

quando há:  
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O anseio de obrigar o agente, causador do dano, a repará-lo inspira-se no mais 

elementar sentimento de justiça. O dano causado pelo ato ilícito rompe o 

equilíbrio jurídico-econômico anteriormente existente entre o agente e a vítima. 

Há uma necessidade fundamental de se restabelecer esse equilíbrio, o que se 

procura fazer recolocando o prejudicado no statu quo ante. Impera neste campo 

o principio da restitutio in integrum, isto é, tanto quanto possível, repõe-se a 

vítima à situação anterior à lesão. Isso se faz através de uma indenização fixada 

em proporção ao dano. Indenizar pela metade é responsabilizar a vítima pelo 

resto. Limitar a reparação é impor à vítima que suporte o resto dos prejuízos não 

indenizados. 

 

Segundo CAVALIERI (2012, p. 29): 

[...] a responsabilidade tem por elemento nuclear uma conduta voluntária 

violadora de um dever jurídico, toma-se, então, possível dividi-la em diferentes 

espécies, dependendo de onde provém esse dever e qual o elemento subjetivo 

dessa conduta. 

 

Assim, tem-se a responsabilidade civil e penal, a contratual e a extracontratual, a 

subjetiva e a objetiva. O ato ilícito pode interessar ao direito civil, pois atinge o “bolso” do 

agente e ao direito penal, pois atinge a “liberdade” do agente. As responsabilidades civil e 

penal são independentes, conforme a parte inicial do art. 935, CCB: “a responsabilidade civil 

é independente da criminal”, porém esta independência não é absoluta e sim relativa, uma vez 

que a justiça penal pode influenciar na civil, sendo que a recíproca não acontece. 

A responsabilidade contratual resulta de um contrato entre as partes, onde aquele que 

não cumprir o estipulado, violando cláusula do contrato deverá indenizar a vítima pelo dano 

ou prejuízo, conforme determina o art. 389, CC02 ao dispor que “Não cumprida a obrigação, 

responde o devedor por perdas, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos (...)”. A responsabilidade contratual cria obrigação de indenizar 

para aquele que não cumpriu sua parte no contrato, ocasionando prejuízo a outra parte, 

porque, conforme CAVALIERI (2012, p. 16), “se preexiste um vínculo obrigacional, e o 

dever de indenizar é consequência do inadimplemento, ternos a responsabilidade contratual, 

também chamada de ilícito contratual ou relativo”.  

Portanto, para existir a responsabilidade contratual deve existir antes do dano um 

contrato entre as partes, cabendo ao prejudicado comprovar que a outra parte não adimpliu o 

contrato e que o inadimplemento lhe causou dano. O dever de ressarcir é devido ao dano, ao 

prejuízo sofrido pela vítima em virtude do descumprimento do contrato e não pelo 

descumprimento em si. Caso aquele que não adimpliu o contrato comprove que o não 

cumprimento se deu devido à ocorrência de uma das excludentes da responsabilidade, fica 

isento da obrigação de reparar o dano, conforme o art. 393, CC02 que determina que “o 
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devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 

expressamente não se houver por eles responsabilizado”. 

A responsabilidade extracontratual é aquela que não deriva de contrato e sim da 

inobservância de regras referentes a direitos pessoais ou reais. A existência de vínculo 

anterior ao fato que cria a responsabilidade é desnecessária, bastando apenas que haja um 

dever contido em uma norma legal e que este dever seja violado pelo agente, causando dano a 

vítima.  

A responsabilidade civil subjetiva é aquela que tem por base a culpa do agente, que 

deve ser comprovada pela vítima para que surja o dever de indenizar. Segundo esta teoria não 

se pode responsabilizar alguém pelo dano ocorrido se não houver culpa. Não basta apenas que 

haja o comportamento humano causador de dano ou prejuízo. GONÇALVES (2012) ensina 

que “subjetiva a responsabilidade quando se esteia na ideia de culpa” e que de acordo com o 

entendimento clássico a “a responsabilidade do causador do dano somente se configura se 

agiu com dolo ou culpa”. Assim, a prova da culpa do agente causador do dano é indispensável 

para que surja o dever de indenizar. A responsabilidade, no caso, é subjetiva, pois depende do 

comportamento do sujeito.  

A teoria da responsabilidade objetiva desconsidera a ideia de culpa para que se 

caracterize a responsabilidade. Segundo GONÇALVES (2012) “[...] não se exige prova de 

culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano”. E o autor continua: 

Ela é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco. A 

classificação corrente e tradicional, pois, denomina objetiva a responsabilidade 

que independe de culpa. Esta pode ou não existir, mas será sempre irrelevante 

para a configuração do dever de indenizar. Indispensável será a relação de 

causalidade, entre a ação e o dano, uma vez que, mesmo no caso de 

responsabilidade objetiva, não se pode responsabilizar quem não tenha dado 

causa ao evento. Nessa classificação, os casos de culpa presumida são 

considerados hipóteses de responsabilidade subjetiva, pois se fundam na culpa, 

ainda que presumida. 

 

Para esta teoria a relação de causalidade entre o ato do agente e o dano causado à 

vítima surge o dever de indenizar. Em determinados casos a culpa do agente será presumida 

ou desnecessária a sua prova. E seu parágrafo único do art. 927, CC02 torna clara a 

responsabilidade civil objetiva baseada na teoria do risco ao afirmar que existe obrigação de 

reparar o dano “independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem”. Desta forma o elemento importante para o surgimento do dever de 

indenizar é a ocorrência do fato e não a culpa. 
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A responsabilidade objetiva tem seu sustentáculo na teoria do risco. Segundo esta 

teoria, todo aquele que desempenha atividade cria risco de dano para terceiros, devendo 

reparar o dano, mesmo que o agente não tenha atuado com culpa. A obrigação de reparação é 

proveniente do risco do exercício que determinada atividade do agente causa a terceiros em 

função do proveito econômico auferido pelo agente. O fato do agente se beneficiar de sua 

atividade gera a obrigação de suportar os danos que porventura outros sofram por sua 

atividade. GONÇALVES (2012) leciona que 

Uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do 

risco. Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de 

dano para terceiros. E deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja 

isenta de culpa. A responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a 

ideia de risco, ora encarada como “risco-proveito”, que se funda no princípio 

segundo o qual é reparável o dano causado a outrem em consequência de uma 

atividade realizada em benefício do responsável (ubi emolumentum, ibi onus); 

ora mais genericamente como “risco criado”, a que se subordina todo aquele 

que, sem indagação de culpa, expuser alguém a suportá-lo. 

 

Por meio da teoria do risco fica evidenciado que quando alguém exerce atividade 

profissional que possa causar prejuízo a outrem, deve sustentar o risco e reparar o dano que 

porventura ocorra, mesmo que esteja isenta de culpa. Pois a responsabilidade é decorrente do 

risco criado pela atividade e não da culpa.  

A responsabilidade direta é aquela nos casos em que o ato que causa dano é realizado 

pelo agente, devendo este responder pela consequência de seu ato. Esta modalidade de 

responsabilidade também é chamada de simples ou por fato próprio, já que deriva de fato 

causado diretamente pelo agente que gerou o dano. A ação ou omissão da pessoa imputada é 

que viola direito de outrem ou causa prejuízo, devendo ser provados o nexo de causalidade e o 

dano. Segundo CAVALIERI (2014, p. 235) “é o que tem sido chamado de responsabilidade 

direta, ou responsabilidade por fato próprio, cuja justificativa está no próprio princípio 

informador da teoria da reparação”. 

A responsabilidade indireta ocorre quando o ato que provoca o dano deriva de terceiro 

cuja determinada pessoa é responsável por ele ou por seus atos. Pode estar vinculado a pessoa 

ou a coisa sob a guarda da pessoa responsabilizada. Segundo CAVALIERI (2014, p. 235) 

“uma pessoa pode vir a responder pelo fato de outrem. Teremos, então, a responsabilidade 

indireta, ou responsabilidade pelo fato de outrem”. E segue:  

Para que a responsabilidade desborde do autor material do dano, alcançando 

alguém que não concorreu diretamente para ele, é preciso que esse alguém esteja 

ligado por algum vínculo jurídico ao autor do ato ilícito, de sorte a resultar-lhe, 
daí, um dever de guarda, vigilância ou custódia. 
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Portanto, a responsabilidade indireta se dá por fato provocado por terceiro nos casos 

em que o causador do dano está sob as ordens de outrem, e nos casos em que coisas estiverem 

sob a guarda de determinada pessoa e causem dano a alguém. 

 

3.2 O nexo de causalidade civil  

O nexo causal ou a relação de causalidade é um dos pressupostos fundamentais para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar. A relação de causalidade é o 

liame entre o ato lesivo do agente e o dano ou prejuízo sofrido pela vítima. Se o dano sofrido 

não for ocasionado por ato do agente, inexiste a relação de causalidade. VENOSA (2003, p. 

39) ao definir nexo de causalidade ensina que: 

O conceito de nexo causal, nexo etimológico ou relação de causalidade deriva 

das leis naturais. É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do 

exame da relação causal que concluímos quem foi o causador do dano. Trata-se 

de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas 

nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que experimentou um dano, não 

identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser 

ressarcida. 

 

Segundo STEIGLEDER (2017, p. 173), “a determinação do nexo de causalidade é o 

pressuposto mais importante da responsabilidade civil [...]”. E continua: “o nexo de 

causalidade permite determinar a quem se deve atribuir um resultado danoso e verificar a 

extensão do dano que será imputado ao responsável”. Portanto, não basta apenas que a vitima 

sofra dano, é preciso que esta lesão passe a existir a partir do ato do agressor para que haja o 

dever de compensação. É necessária relação entre o ato omissivo ou comissivo do agente e o 

dano e tal forma que o ato do agente seja considerado como causa do dano. 

 

3.3 A teoria do risco 

Segundo essa teoria, todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem 

o causou, independente de ter ou não agido com culpa. Assim, toda pessoa que exerce alguma 

atividade que  cria um risco de dano para terceiros, deve ser obrigada a repará-lo, ainda que 

sua conduta seja isenta de culpa. Isso significa dizer que a responsabilidade civil desloca-se da 

noção de culpa para a ideia de risco. Segundo CAVALIERI (2014, p.182-184) podem ser 

destacadas 5 (cinco) modalidades do risco:  

[...] a teoria do risco profissional sustenta que o dever de indenizar tem lugar 

sempre que o fato prejudicial é uma decorrência da atividade ou profissão do 

lesado [...] pela teoria do risco proveito, responsável é aquele que tira proveito 
da atividade danosa, com base no princípio de que, onde está o ganho, aí reside 

o encargo [...] na teoria do risco criado [...] o dano é devido a imprudência, a 

negligência, a um erro de conduta [...] da teoria do risco excepcional, a 
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reparação é devida sempre que o dano é consequência de um risco excepcional, 

que escapa à atividade comum da vítima, ainda que estranho ao trabalho que 

normalmente exerça [...] a teoria do risco integral [...] o dever de indenizar é 

imputado àquele que cria o risco, ainda que a atividade por ele exercida não 

tenha sido a causa direta  e imediata do evento 

 

CAVALIERI (2014, p. 287) destaca, ainda, a teoria do risco administrativo como 

sendo aquela que  

[...] importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua 

atividade administrativa. Esta teoria, como se vê, surge como expressão concreta 

do princípio da igualdade dos individuas diante dos encargos públicos. É a 

forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que 

são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida 

pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente 

público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de 

causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado. 

 

3.4 A utilização de veículos aéreos não tripulados a partir do que foi estudado 

Durante a realização do evento DroneShow Latin America 2018, citado anteriormente, 

pode-se observar que em suas palestras e seminários, em momento algum, foi trabalhada a 

questão da responsabilidade pela utilização dos VANTs. Isso pode ser observado na figura 1, 

onde é mostrado a organização de palestras e seminários no evento.  

 

Figura 1 - Organização de palestras e seminários no DroneShow Latin America 2018 

 

 

Fonte: Disponível em http://www.droneshowla.com/. Acesso em 22/05/2018. 

 

No seminário “Regulamentação e novos mercados dos Drones” é que ocorreu a 

palestra do DECEA e a divulgação da campanha #DroneConsciente. É importantíssimo que 

em eventos dessa magnitude sejam trabalhadas as questões das responsabilidades civil e 

penal. A proliferação dos VANTS está criando novos desafios para o mercado segurador e 

http://www.droneshowla.com/
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também para os gestores de riscos de empresas, que cada vez mais utilizam esses aparelhos 

diariamente.  

Os riscos criados pelos VANTS tendem a se tornar cada vez mais parte do 

cotidiano das empresas na medida em que o uso, comercial ou não, de tais aparelhos se 

intensifica. Na medida em que a tecnologia continua a se desenvolver e a ser utilizada 

comercialmente, grandes sinistros são uma ameaça constante, citando o exemplo, de danos e 

despesas legais substanciais que poderiam ser criadas caso um VANT viesse a colidir com um 

avião de passageiros comercial, causando a sua queda. 

Portanto, as negligências, imprudências e imperícias cometidas por controladores de 

VANTs mal preparados constituem apenas uma das novas ameaças criadas pelos aparelhos. 

Outros riscos incluem a vulnerabilidade dos VANTs a ataques cibernéticos e a sua utilização 

para finalidades que invadem o direito à privacidade de terceiros, o que pode redundar em 

litígios e indenizações de responsabilidade civil. Além disso, a elaboração de coberturas de 

seguros é complicada pela falta de um regime regulatório comum nos diversos países em que 

a utilização dos veículos não pilotados está crescendo com rapidez. Contudo, se faz necessário 

alguns momentos de reflexão, principalmente no que diz respeito aos riscos e as 

responsabilidades dos operadores dessas aeronaves, que provavelmente, em um futuro bem 

próximo, estarão cobrindo o céu com essas aeronaves ou invadindo a privacidade das pessoas 

através de suas câmeras. 

O fato é que o uso dos VANTs tem se tornado cada vez mais versátil e conveniente em 

diversas áreas, tanto na utilização profissional quanto civil, porém, torna-se essencial a 

concretização de sua regulamentação para que não haja o efeito reverso de algo bom se tornar 

um transtorno. 

  

3.5 Exemplos da utilização de VANTs 

A seguir, foram relacionadas algumas situações da utilização de VANTS e que podem 

acarretar responsabilidades. 

 

 3.5.1 Em grandes eventos 

Em 27 de novembro de 2016, em Porto Alegre, durante partida de futebol entre o S. C. 

Internacional e o Cruzeiro F. C., um VANT com um pano branco com a inscrição “B” 

sobrevoou o Estádio Beira Rio. Era uma provocação ao “fantasma do rebaixamento” que 

assustava o Internacional no Campeonato Brasileiro daquele ano.  Como consequência um 



17 
 

grupo de torcedores do Internacional invadiu uma casa acreditando que ali morava o autor da 

provocação. 

 Em reportagem do site da revista Veja
16

, o promotor Márcio Bressani, que atua na 

Promotoria Especializada do Torcedor, na época, informou teve informações que um grupo de 

rapazes planejavam a ação, em conversas no aplicativo Whatsapp, da utilização de VANT. O 

promotor enviou mensagens aos envolvidos com a finalidade de alertar sobre a ilegalidade do 

plano. Em sua mensagem colocou que  

A conduta mencionada sujeita torcedores às sanções legais, com a possibilidade 

concreta de afastamento dos estádios, sem falar nas consequências criminais já 

aventadas… desejo um bom domingo e um bom final de ano, com o 

divertimento que o futebol é capaz de proporcionar. Reitero, outrossim, que a 

paz nos estádios é buscada como conquista da sociedade gaúcha, envolvendo 

diversas instituições, esperando que torcedores gremistas e colorados, convivam 

adequadamente e com regularidade. 

 

 Um dos envolvidos respondeu: “Tá e qual a moral disso aí?”. O promotor, então, 

respondeu: “A moral é a prevenção de crimes, atos de violência, e a busca de segurança para 

todos os torcedores nos estádios”.  

 A reportagem ressalta que o resultado foi que sete torcedores da dupla GRENAL 

foram denunciados pelo Ministério Público. Cinco estão diretamente envolvidos no voo do 

equipamento, sendo 4 (quatro) gremistas por incitação à violência e direção não licenciada de 

VANT e um por fraude processual, pois tentou retirar o equipamento do local em que a 

polícia cumpria mandado de apreensão. Os outros 2 (dois), colorados, responderão por 

invasão, prática de tumulto e dano ao patrimônio de um morador que teve a casa confundida 

com a do operador do VANT. A Promotoria do Torcedor foi consultada, via e-mail, sobre o 

assunto e confirmou as informações da Revista Veja, reforçando que teve o auxílio do 

Ministério Público, da Polícia Civil, de imagens feitas por particulares, do sistema de 

monitoramento das câmeras e sistema de biometria do estádio Beira Rio, nas investigações 

para identificação dos envolvidos no episódio. 

 Em 05 de março de 2018, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) publicou 

na sua página no “Facebook”
17

 que, no dia anterior, um VANT havia sobrevoado o show da 

banda norte-americana Foo Fighters no estádio Beira Rio. O VANT foi flagrado por um 

segurança do evento, que avistou o mesmo sobrevoando o palco e a pista “Premium” do 

show.  O acompanhamento do retorno à origem, permitiu ao segurança identificar o 
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responsável. O operador foi conduzido até o posto policial para prestar mais esclarecimentos. 

Em audiência, o proprietário do VANT afirmou que as imagens seriam entregues à empresa 

que promoveu o evento e que não possuía plano de voo. O Juiz de Direito Roberto Carvalho 

Fraga, do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos encaminhou notificação à ANAC e que o 

VANT ficasse apreendido até que os fatos fossem esclarecidos. 

 

 3.5.2 Na ocupação do espaço aéreo  

Em 13 de novembro de 2017, no site G1
18

, foi noticiado que em São Paulo, SP, um 

VANT invadiu o espaço aéreo do aeroporto de Congonhas e provocou o fechamento do 

segundo aeroporto mais movimentado do Brasil. As consequências foram aviões passando 

direto, sem pousar, no aeroporto, pelo período de 2 (duas) horas
19

. 

 Em 19 de fevereiro de 2018, no site TERRA
20

, no estado norte- americano da Carolina 

do Sul, foi noticiado que aconteceu um acidente envolvendo um helicóptero e um VANT. O 

helicóptero estava sendo utilizado para fins de instrução, com um aluno de aviação treinando 

procedimentos de táxi sobre o solo. Durante as manobras, seu instrutor teria visto um VANT 

aproximando-se em alta velocidade e assumiu os comandos. Durante o processo de manobra o 

rotor traseiro atingiu uma árvore dificultando a operação. O piloto conseguiu levar o 

helicóptero com segurança até o chão. A partir deste acontecimento a Administração Federal 

de Aviação dos EUA (FAA), o Conselho Nacional de Segurança de Transportes dos EUA e 

DJI, fabricante do VANT, reuniram-se e chegaram a conclusão que a popularização dos 

VANTS estão aumentando os riscos de acidentes.  

 Em 20 de março de 2018, no site GauchaZH
21

, foi noticiado que, na noite anterior, 

decolagens e pousos foram  suspensos por mais de uma hora no Aeroporto Salgado Filho em 

Porto Alegre. Para maiores informações sobre a ocupação do espaço aéreo, foi questionado o 

Dr. Marcelo Honorato, Juiz federal que possui obra doutrinária sobre crimes aeronáuticos. 

Sobre os veículos aéreos que entram no país de maneira ilegal o magistrado informou que 

podem ser apreendidas, tanto por violação de regras de importação, como de uso de meios de 

                                                           
18

 Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/11/drone-invade-espaco-aereo-de-

congonhas-em-sp-e-prejudica-voos.html. Acesso em 11/01/2018. 
19

 Disponível em: http://revistadrone.blogspot.com.br/. Acesso em 06/06/2018. 
20

 Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/canaltech/drone-teria-causado-acidente-

com-helicoptero-nos-eua,7059cac3cf0d3b300c9712a16c9b19eb8oio4g6p.html. Acesso em 20/02/2018. 
21

 Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2018/03/pousos-e-decolagens-sao-

suspensos-no-salgado-filho-por-mais-de-uma-hora-apos-drones-sobrevoarem-area-do-aeroporto-

cjeyu4xjt04h101p4tuvccgcs.html. Acesso em: 21/03/2018. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/11/drone-invade-espaco-aereo-de-congonhas-em-sp-e-prejudica-voos.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/11/drone-invade-espaco-aereo-de-congonhas-em-sp-e-prejudica-voos.html
http://revistadrone.blogspot.com.br/
https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/canaltech/drone-teria-causado-acidente-com-helicoptero-nos-eua,7059cac3cf0d3b300c9712a16c9b19eb8oio4g6p.html
https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/canaltech/drone-teria-causado-acidente-com-helicoptero-nos-eua,7059cac3cf0d3b300c9712a16c9b19eb8oio4g6p.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2018/03/pousos-e-decolagens-sao-suspensos-no-salgado-filho-por-mais-de-uma-hora-apos-drones-sobrevoarem-area-do-aeroporto-cjeyu4xjt04h101p4tuvccgcs.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2018/03/pousos-e-decolagens-sao-suspensos-no-salgado-filho-por-mais-de-uma-hora-apos-drones-sobrevoarem-area-do-aeroporto-cjeyu4xjt04h101p4tuvccgcs.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2018/03/pousos-e-decolagens-sao-suspensos-no-salgado-filho-por-mais-de-uma-hora-apos-drones-sobrevoarem-area-do-aeroporto-cjeyu4xjt04h101p4tuvccgcs.html


19 
 

telecomunicações sem aprovação da ANATEL (controle remoto), como pelo delito de 

descaminho (importação sem pagamento de tributos). 

No que se refere às regulamentações da ANAC, do DECEA, da ANATEL, que são 

importantíssimas, porém não se tem uma forma de controle sobre a entrada de aeronaves 

ilegais, operadores irresponsáveis, ou até mesmo pelo desconhecimento dessas 

regulamentações, foi citado uma reportagem do site G1
22

, que informa que um sistema de 

radiofrequência permite identificar o VANT e a localização do piloto  (através do uso das 

coordenadas geográficas). Questionado se esse sistema é muito caro, poderia ser instalado nos 

aeroportos brasileiros e se algum aeroporto brasileiro possui este sistema de radiofrequência, 

o magistrado respondeu que ainda não há sistema de controle de VANTs no Brasil, que o 

custo é alto, contudo é necessário para um efetivo controle do espaço aéreo, bem como para 

poder responsabilizar os infratores, pois serão mais facilmente identificados. 

 Segundo pesquisa realizada em alguns sites, é possível a “captura” de VANTs através 

de outro VANT com rede fixa a essa aeronave, de outro VANT que dispara uma rede, do 

lançamento de rede do solo e abertura de paraquedas, de uma “arma” de VANT que após a 

localização assume os comandos da aeronave, dentre outros. Questionado sobre a “captura” 

de VANTs que descumprem as regulamentações da ANAC/DECEA/ ANATEL, o magistrado 

respondeu que podem ocorrer essas capturas, desde que ocorra regulamentação específica 

pelos órgãos estatais envolvidos, para que não ocorra, por outro lado, excessos do Poder 

Público. 

No que se refere às regulamentações da ANAC/DCEA/ANATEL de que estas 

poderiam ser menos rígidas, uma vez que os voos fossem autorizados e o piloto/empresa, caso 

acontecesse algum acidente, fosse(m) responsabilizado(s) civilmente, tal qual acontece com 

os órgãos de segurança (utilização pelas polícias militar e civil, polícia federal, corpo de 

bombeiros), o magistrado salientou que na aviação, procura-se evitar o perigo, assim, 

diminuir a regulamentação, pois, em caso de danos, seriam responsabilizados civilmente, 

contraria a busca pela diminuição dos riscos, já que um dano, na aviação, pode produzir 

muitas mortes. Enfim, pagar indenizações não resolve a questão da segurança de voo. 

Nos meios de comunicação, ocorrem propagandas sobre possibilidades da ocorrência 

de acidentes, tais como: construções em morros pelo perigo de deslizamento, álcool na 

utilização de veículos automotores, dentre outros, porém não se vê nenhuma propaganda 
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sobre a utilização de VANTs. Somente quando acontecem fatos conforme descrito 

anteriormente, é que os noticiários comentam sobre o assunto, porém logo em seguida “tudo é 

esquecido”. Quanto as número dessas aeronaves que já estão no país e as projeções sobre a 

quantidade destas num futuro próximo geram preocupação quanto a sua utilização, o 

magistrado coloca que a ANAC e o DECEA têm veiculado manuais de informações para 

esclarecer deveres e direitos para a operação de VANTs. Contudo, o desconhecimento dessas 

regras não exonera do agente de responder criminal ou civilmente em caso de produzir perigo 

às pessoas, ao transporte aéreo ou em caso de produzir danos a terceiros. 

 Por fim, o Dr. Marcelo Honorato informou que é necessária uma regulamentação mais 

rígidas das regras de operação de VANTs, em especial, a obrigação de portar sistema de 

identificação do aparelho e do operador durante o voo. 

  A fim de obter informação se o número de VANTs que já estão no país e as projeções 

sobre a quantidade que ter-se-á num futuro próximo geram preocupação quanto a sua 

utilização, questionou-e a Polícia Federal que informou, via e-mail, através do Prof. Frederico 

Faria, Agente de Polícia Federal, que 

A preocupação com VANTS é uma realidade mundial. Isto porque o acesso a 

estes equipamentos foi facilitado com a queda de preços. Atualmente com cerca 

de U$500,00 é possível comprar equipamentos de boa perfomance e alcance. 

Mais do que isso, os VANTS irão compor nossa rede de transporte em muito 

pouco tempo. Testes com o transporte de pessoas dentro de cidades tem sido 

feito em outros países e esta é uma relidade que deverá ser abordada por 

legislações mais específicas dentro de pouco tempo. 

 

A seguir, foi questionado a respeito dos métodos de “captura” de VANTs comentados 

anteriormente, o Professor Frederico foi enfático ao afirmar que  

Qualquer descumprimento de normas deve ser reprimido pelo Estado em nome 

da coletividade, este é o "ônus" da vida em sociedade, ou seja, seu direito e 

liberdade de usar um, VANT, seja por lazer, seja em uma atividade profissional, 

vai até o limite em que ele começa a colocar em risco outras pessoas. Com 

relação especificamente à atividade aérea, as contramedidas usadas se 

assemelham àquelas usadas contra pássaros em aeroportos. O uso de águias no 

controle de pássaros é uma realidade que pode ser tranquilamente aplicada no 

caso de VANTs. A apreensão nestes casos é possível. Fazendo um paralelo com 

veículos terrestres, um carro sem documentação, placa e etc., pode e deve ser 

apreendido pelos órgãos estatais. Da mesma forma não vejo óbice à captura e 

apreensão de VANTs que não cumprem as regras. 

 

Sobre este assunto, também foi questionada a empresa SkyDrones, empresa dedicada ao 

desenvolvimento, fabricação, comercialização e prestação de serviços técnicos de VANTs, que 

através de seu Diretor/CEO Ulf Bogdawa, respondeu que  

A captura a nosso ver só funciona nos sites dos fabricantes das armas "do 

futuro". A melhor e mais eficaz maneira é por meio de um domo virtual que 
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derruba a comunicação com o drone invasor. Treinar aves é um absurdo. Pode 

funcionar para os drones pequenos com hélices de plástico. Mas hélices de 

carbono são como facas afiadas. 

 

Pode-se observar uma divergência entre as opiniões no que se refere a utilização de aves 

para a interceptação de VANTs.  

 

 3.5.3 Na entrega de drogas e celulares em presídios 

Em 11 de dezembro de 2017, o site GauchaZH
23

 noticiou que em Rio Grande, RS, um 

VANT sobrevoou o pátio de um dos pavilhões da penitenciária na tentativa de entregar 

maconha, pedras de crack e carregadores de celular para os presos. A Brigada Militar (BM) 

que faz a guarda do local conseguiu abater o equipamento que segundo a direção da 

penitenciária era de última geração.  

 Em 16 de março de 2018, a Superintendência de Serviços Penitenciários (SUSEPE), 

mais especificadamente o Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP), foi 

questionada a respeito do assunto tratado anteriormente. Foram três (03) perguntas: 

1) É comum acontecerem esses fatos? 

2) A SUSEPE possui rastreadores desses equipamentos nos presídios? 

3) É possível identificar a procedência desses equipamentos? 

De ordem, do Diretor do DSEP, foi informado que tais informações não poderiam ser 

disponibilizadas por questões de segurança. 

 

  3.5.4 Na entrega de boia inflável para salvamentos 

 Em 29 de dezembro de 2017, no jornal Zero Hora
24

 foi publicada uma matéria em que 

a Operação Golfinho (BM) começava a testar uma nova tecnologia para evitar mortes por 

afogamento nas praias gaúchas. A partir do momento em que o salva-vidas localiza a vítima, 

ele opera um VANT de maneira que rápido ao local desejado, ou seja, em cima da pessoa a 

ser socorrida, liberando um dispositivo de auxílio à flutuação. Este dispositivo, que pesa 
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aproximadamente 200 (duzentos) gramas, tem um cilindro para inflar a boia quando chega à 

água.  Em seu blog, a SkyDrones
25

 informa que  

[...] foi destaque durante a última semana de 2017 na imprensa nacional pelo 

desenvolvimento de um sistema inovador para auxílio em resgates aquáticos. 

Entregamos ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) 

um drone Phantom 3 equipado com o SARtube (do inglês Search and Rescue – 

busca e salvamento), que abrange a instalação de um sistema que libera uma 

boia auto inflável e o software que direciona automaticamente o aparelho sobre 

a vítima. 

A entrega e demonstração do sistema ocorreram no dia 28/12, em Tramandaí, no 

Litoral Norte gaúcho. O drone Phantom 3 – de pequeno porte e um dos mais 

comuns do mercado –  já pertencia aos bombeiros e recebeu o pacote de 

melhorias para deixar de ser um aparelho apenas de localização e observação 

para ter uma ação mais efetiva no salvamento de vidas. 

Para o Chefe da Divisão de Logísitica e Patrimônio CBMRS, capitão Ricardo 

Arrubes Tomaz, o sistema da SkyDrones está elevando o patamar de 

possibilidades do uso de aparelhos remotos. “Nas mãos dos bombeiros, os 

drones dão suporte em busca e salvamentos, auxiliam no posicionamento de 

viaturas em grandes incêndios, nas ações de Defesa Civil e outras frentes”. 

 

Cabe observar que na utilização de VANTS em operações especiais por setores de 

segurança não são observadas as normas da ANAC, existindo uma legislação especial para 

estes setores. 

 

 3.5.5 Em desfile de bolsas na semana de moda de Milão 

Segundo o site Glamurama
26

, foram utilizados VANT’s carregando bolsas em desfile 

que aconteceu no dia 25/02/2018, durante a semana de moda de Milão. Com este desfile, foi 

quebrada uma barreira entre moda e tecnologia. Os VANT’s cruzaram a passarela carregando 

bolsas, substituindo assim modelos humanas. Foram utilizados oito VANT’s, cada um 

carregando apenas uma bolsa. O trajeto deles no desfile da Dolce & Gabbana consistiu em 

atravessar a passarela, dar pivô para serem fotografados pela plateia, e depois sair de cena 

para enfim dar espaço às modelos desfilarem a coleção. O uso desta tecnologia custou “caro” 

para a marca, já que o desfile teve um atraso de 45 minutos devido a repetidos anúncios de 

que todas as conexões WiFi precisavam ser desligadas.  

 

 3.5.6 Na entrega de suprimentos médicos 
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A Zipline
27

 é uma empresa norte-americana que, em 2016, iniciou sua operação em 

Ruanda entregando suprimentos médicos via VANT. Agora, é a vez da Tanzânia receber a 

tecnologia. A estratégia vai cobrir mais de dez milhões de pessoas – muitas moram em locais 

de difícil acesso e podem, agora, receber medicamentos de forma mais rápida pela iniciativa. 

Além dos locais distantes, outro ponto a favor dos VANT’s é que os medicamentos caros não 

precisam ser estocados. Eles serão enviados sob demanda e necessidade de cada região.  

 

 3.5.7 Em campeonato mundial de corrida 

 Tal como acontece com os carros de corrida, com relativa frequência tem acontecido e 

se tornado cada vez mais interessante são as corridas de VANTs. Segundo o site 

Oficinadanet
28

, devido ao grande destaque dessa nova modalidade, a Federação Aeronáutica 

Internacional (FAI) divulgou novas informações sobre o primeiro campeonato de corrida de 

VANTs do mundo, que está marcado para acontecer em novembro de 2018. Esta primeira 

edição do campeonato será realizada em Shenzen, na China, que além de ser uma das maiores 

megalópoles do mundo e considerada como “A Cidade dos Drones”. Este país abriga algumas 

das maiores fabricantes de VANTs do mundo, podendo serem citadas a DJI e a Yuneec, que 

possuem modelos diferentes para as mais variadas tarefas.  

 

3.6 Os veículos aéreos não tripulados e a responsabilidade civil: solução parcial do problema 

Finalmente chegamos ao ponto mais relevante de todo o artigo para a qual foi 

desenvolvida uma base de pensamento para alicerçar a delimitação.  

         A reportagem da Revista Força Aérea
29

: “Controlar! O DECEA e a consciência 

situacional da FAB sobre o imenso território” ressalta que o DECEA é o órgão central do 

Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB). Este Sistema é o conjunto de 

órgãos e instalações (auxílios à navegação aérea, radares de vigilância, centros de controle 

aéreo, controle de aproximação, torres de controle, estações de telecomunicações e recursos 

humanos) com a finalidade de proporcionar a regularidade, segurança e eficiência do fluxo de 

tráfego.  
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 Segundo site G1 em 03/12/2015
30

, o DECEA elaborou um Manual de Conduta para 

voos de VANTS. A figura 2 é um infográfico que mostra um resumo dos novos parâmetros 

que os VANTs (drones) devem respeitar. 

 

 Figura 2 - Procedimento para utilização de VANTS a partir do Manual de Conduta  

 

Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/12/aeronautica-cria-manual-de-

conduta-para-voos-de-drones-no-brasil.html. Acesso em 16/02/2018.  

 

O VANT possibilita que sejam executadas atividades com a finalidade de encontrar, 

identificar, fotografar, filmar, perseguir, transportar, combater, derrubar, dentre outras, com a 

intenção de atingir um determinado objetivo e com baixo custo de operação. 

Muitas aplicações dos VANTs “esbarram” na legislação.  A utilização desta tecnologia 

poderia ser ampliada, atendendo o que diz respeito à Responsabilidade Civil. As 

regulamentações da ANAC, do DECEA, da ANATEL são importantíssimas, porém poderiam 

ser menos rígidas, em especial em área urbana, uma vez que os voos fossem autorizados e o 

piloto/empresa, caso acontecesse algum acidente, fosse(m) responsabilizado(s) civilmente, tal 
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qual acontece com os órgãos de segurança (utilização pelas Polícias Militar e Civil, Polícia 

Federal, Corpo de Bombeiros). 

O que deve ser buscado é estimular o dever de cuidado através da lei. Não deve ser 

permitida a fabricação, comercialização e a operação de VANTs sem a devida 

regulamentação legal. As pessoas físicas e jurídicas de VANTs precisam homologar seus 

equipamentos com a ANATEL
31

. Estas aeronaves possuem transmissores de radiofrequência 

em seus controles remotos e, em alguns casos, na própria aeronave. Todos os VANTs 

necessitam ser homologados pela ANATEL inclusive os de uso recreativo, como os de 

aeromodelismo. Esta medida visa evitar interferências dos VANTs em outros serviços. No 

processo de homologação são verificadas as características técnicas de transmissão dos 

equipamentos. Além da homologação da ANATEL, só poderá operar um VANT quem 

possuir autorização da ANAC. Outra homologação necessária é do DECEA, pois a operação 

dos VANTS faz parte das atividades de controle do espaço aéreo, compartilhado por aviões e 

helicópteros, por isso necessitam de autorização. A regulamentação preserva o tráfego de 

aeronaves e a segurança das pessoas em solo.  

A figura 3 mostra os adesivos a serem colocados no VANT para a sua identificação. 

 

Figura 3 – Adesivos para identificação do VANT 

 
Fonte: Disponível em https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-984706081-adesivo-

homologaco-drone-anatel-anac-sarpas-_JM#reco_item_pos=0&reco_backend=l3-l7-pp-

ngrams-seller&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-

above&reco_id=69243d36-5c7c-4bba-9a61-f914632187ce. Acesso em 04/06/2018. 

 

Devem ser conhecidas as utilidades propostas pelo fabricante, a identificação da 

aeronave, a identidade e atividade a ser desenvolvida pelo operador. Na aviação civil, o 

prefixo ou marca de nacionalidade é um código alfanumérico que identifica a nacionalidade 

da aeronave, que é seguido de uma marca de matrícula. As marcas de uma 
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aeronave identificam individualmente uma aeronave civil, de modo similar ao que é feito 

pelas placas de um automóvel. A marca de nacionalidade e a marca de matrícula são sempre 

colocadas nesta ordem. 

O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) nº 45
32

, aprovado em 2012, 

estabeleceu que as aeronaves civis brasileiras devem ser identificadas pelas marcas citadas 

anteriormente. Os prefixos das aeronaves civis brasileiras são iniciados pelos seguintes pares 

de letras maiúsculas: PP, PR, PS, PT ou PU. Os prefixos das aeronaves civis brasileiras 

também devem conter uma marca de matrícula, que é grafada após a marca de nacionalidade. 

As marcas de matrícula são constituídas por arranjos de três letras maiúsculas.  Semelhante ao 

procedimento utilizado nas aeronaves civis, os VANTS, que também são aeronaves, deveriam 

receber tal identificação. Após a sua aquisição (seja no comércio local, ou através de 

importação, ou ainda pela compra no exterior devidamente registrada junto a Receita 

Federal), o proprietário deveria encaminhar o VANT ao órgão competente para a sua 

respectiva marcação. 

A figura 4 mostra um exemplo de prefixo de uma aeronave civil sendo fiscalizada pela 

ANAC. 

 

Figura 4 – Exemplo de prefixo de aeronave civil 

 

  

 
Fonte: Disponível em: http://www.caarapoonline.com.br/noticia/4172/no-5%C2%B0-dia-de-

buscas-policia-e-anac-flagram-mecanicos-de-carro-fazendo-manutencao-em-aeronaves. Acesso em 

04/06/2018. 
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4. CONCLUSÃO                            

Quando foi iniciado o artigo pensou-se acerca de quanto poderia ser aprofundado com 

ele e o quanto de aprendizado que poderia se construir. Os VANTs estão proporcionando a 

criação de centenas de empresas e milhares de empregos no Brasil. Suas aplicações geram 

muitos benefícios no agronegócio, infraestrutura, mapeamento, filmagens profissionais e 

salvando vidas. Enfim, todos ganham se este setor crescer com o máximo de segurança, 

gerando qualidade nos serviços prestados ou na pura diversão. 

O Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) é um sistema que como 

principal finalidade o registro de todos os veículos do país, efetuado pelas unidades 

do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) em cada estado, e centralizados pela 

unidade central, o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). O RENAVAM é o 

número identificador único de cada veículo que o referencia dentro do sistema. A Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) é o nome dado ao documento oficial que, no Brasil, atesta a 

aptidão de um cidadão para conduzir veículos automotores terrestres. 

Todos os VANTs deveriam ter um registro próprio, nos moldes do RENAVAM, bem 

como seus proprietários deveriam ser devidamente identificados, a fim de que fosse emitido 

um certificado de aeronavegabilidade. O operador da aeronave deveria estar devidamente 

habilitado, tal qual a CNH. Deveria ser obrigatório aos fabricantes de VANTs a adoção de 

medidas necessárias à identificação correta, segura e inequívoca dessas aeronaves, com sinais 

ou marcas indeléveis, para posterior comercialização, respeitando as regras necessárias do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990) e da atividade 

aérea (legislações da ANAC, DECEA e ANATEL). 

Se for considerado que um piloto de avião ou de um helicóptero, para chegar a tal 

condição, necessita de instrução teórica e prática, como se pode deixar em mãos de pessoas 

inexperientes ou sem nenhum conhecimento, o controle de um VANT, que decola de um 

incerto lugar e se dirige para outro, sem que ninguém saiba de quem é, dado que não tem 

registro que o classifique e o identifique, como uma matrícula e uma patente visível? Não se 

sabe quem o conduz e nem com que finalidade, enquanto não houver a regulamentação legal. 

Se pode causar risco e, por conseguinte, preocupação, a atividade de uma aeronave, 

que não se sabe de onde vem, nem quem a dirige, nem quem a fabricou, nem quais suas 

intenções, se podem ser qualificadas como lícitas ou ilícitas, se está sendo pilotada por um 

ente governamental ou por uma criança, se pelas forças armadas no controle do espaço aéreo 

ou controle de uma catástrofe, por alguma emissora de televisão na transmissão de um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel
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espetáculo desportivo, em alguma força privada de segurança ou com o objetivo de não 

arriscar a vida em uma operação perigosa, como pode não ser regulamentada? 

A utilização dessas aeronaves por parte de entidades privadas ou empresas, não 

adequadamente preparadas ou assessoradas, pode conduzir a um desmedido excesso ou risco 

nesta atividade, e que resultaria violador tanto da propriedade privada e da segurança pública, 

bem como dos direitos fundamentais e personalíssimos, não esquecendo que o dever de 

cuidado da sociedade recai sempre sobre o Estado. 

Devem ser proibidos, pelo menos num futuro próximo, a utilização de VANTs 

autônomos, isto é, aqueles que uma vez programados podem voar de acordo com a 

programação instalada, sem o controle do operador. O ideal seria que todos que estão ligados 

ao setor corporativo ou recreacional estivessem unidos para ampliar as boas práticas de 

utilização dos VANTs no Brasil. Se a sociedade fosse informada pelos meios de comunicação 

de massa, seria um grande aliado no trabalho de fiscalização, denunciando as operações fora 

das normas de segurança. 

A elaboração de um Código de Tráfego Aéreo, tal qual o Código de Trânsito Nacional, 

permitiria a regulação e monitoramento da atividade dos VANTs, considerando os riscos que 

são gerados na operação dessas aeronaves. A aplicação de uma lei ofereceria uma solução a 

muitos problemas econômicos e de segurança. Não se pode legislar para o futuro, porque o 

mesmo é incerto, mas, no caso dos VANTs, o futuro é hoje. Atualmente, vive-se tempos de 

grande utilização de VANTs, uma proliferação que supera todas as expectativas e que, por sua 

vez, nos surpreende devido a sua diversa aplicabilidade. 
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